
 

বিদ্যাসাগর  মহাবিদ্যালয় 
  কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়য়র  অধীয়ে অেুয়মাবদ্ত ও NAAC দ্বারা স্বীকৃত   

স্থাবিতঃ ১৯৯৮ 

সূচীয়া   মসা,  হগুলী 

বিেয়কাডঃ ৭১২৭০১ 

 

 

এতদ্বারা জানাননা যানে যয,বিদ্যাসাগর  মহাবিদ্যালনে  ২০১৯-২০২০ বিক্ষািনষ ে অনলাইন িযিস্থার মাধ্যনম বি এ / বি কম 

(অনাস ে ও যজনানরল) যকানস ে CBCS বা Semester  পদ্ধবতনত প্রথম িনষ ে    ছাত্র ,ছাত্রী ভবতে যনওো হনি। আগ্রহী ছাত্র 

ছাত্রীরা W.B.C.H.S (10+2)  এর  ফলাফল (নরজাল্ট) প্রকাবিত হিার পনরর বদ্ন অথ োৎ ২৮/০৫/২০১৯ তাবরখ যথনক 

০৬/০৬/২০১৯ তাবরখ  পয েন্ত কনলনজর ওনেিসাইট  www.vidyasagarmahavidyalaya.org.in বগনে “online Admission 

portal” এর  মাধ্যনম  মহাবিদ্যালনে যয সকল বিষে পড়াননার িযিস্থা রনেনছ, তার মনধ্য যথনক তানদ্র পছন্দমনতা বিষনের 

জনয আনিদ্ন পত্র  পূরণ করনত পারনি। 

আনিদ্ন পত্র পূরণ(Form Fill-UP)  আনলাইন িযিস্থার মাধ্যনম যরজাল্ট প্রকাবিত হওোর পনরর বদ্ন যথনক করা যানি। 

আনিদ্ন পত্র সঠিকভানি পূরণ করার জনয Website এর portal এ যদ্ওো বননদ্েিিলী (Instruction) অিিযই যদ্নখ বননত 

হনি।  

আনিদ্ন পত্র পূরণ করার পর তা অইলাইন িযিস্থার মাধ্যনম submit করনত হনি। প্রথনম ফম েঠট বফলাপ করনত হনি। 

তারপর যসঠট যেক কনর যদ্খনত হনি সঠিকভানি বফলাপ করা হনেনছ বকনা। সঠিক ভানি বফলাপ করা থাকনল যসঠট 

প্রাথবমক ভানি submit করনত হনি। এর পর যকাস ে বনি োেন কনর ফাইনাল submit করনত হনি । ফাইনাল submit করার 

পর  কনলনজর  A/C. No 15751131001023, ফম ে নম্বর এিং অনযানয  তথয সম্ববলত বতন (০৩) কবপ োলান ও 

Application Acknowledgement এর কবপ ডাউননলাড কনর বপ্রন্ট বননত হনি।উক্ত োলান যকিলমাত্র Oriental Bank of 

Commerce (Masat Branch, Dist –Hooghly)  িযানের মসাট িাখাে জমা কনর  student কবপ ছাত্র ছাত্রীরা সংগ্রহ করনি। 

টাকা জমা যদ্ওো যথনক দ্ুঠট কায েকারী বদ্ননর পর তার Status এর আপনগ্রনডিান  ছাত্র ছাত্রীরা portal এ যদ্নখ বননত 

পারনি। যবদ্ যপনমন্ট status Update না হে তাহনল অবতসত্বর কনলনজর  যহল্প লাইনন  ৮৪২০৬৬৫০৫৩ নম্বনর 

যযাগানযাগ করনত হনি।প্রবতঠট যকানস ের জনয আলাদ্া আনিদ্ন পত্র পূরণ করনত হনি। প্রবতঠট আনিদ্ন পনত্রর জনয 

২০০ টাকা মূলয এিং ২০ টাকা বনধ্ োবরত  িযাে  োজে  োলানন উবিবখত থাকনি িযানে  জমা বদ্নত হনি। 

       

 

।১.আনিদ্ন পত্র জমা  যদ্ওোর  তাবরখ ও সমে ঃ   Starting Date ২৮/০৫/২০১৯  

Ending  date ০৬/০৬/২০১৯   

 (  িযানে টাকা জমা যদ্ওো যানি ০৭/০৬/২০১৯ তাবরখ পয েন্ত  

Banking Hours এর মনধ্য।)     

২. প্রথম যমধ্া তাবলকা প্রকাি (তাবরখ ও সমে )ঃ   ১০/০৬/২০১৯  ( বিকাল ৪ টার মনধ্য )   

৩. প্রথম যমধ্াতাবলকা যথনক  ভবতের তাবরখ ও সমে   ১২/০৬/২০১৯ ও ১৩/০৬/২০১৯ Banking Hours এর মনধ্য।  

৪ . বদ্বতীে যমধ্া তাবলকা প্রকাি (তাবরখ ও সমে )ঃ   ১৪/০৬/২০১৯ বিকাল ৪ টার মনধ্য।  

২০১৯-২০২০ বিক্ষািয়ষ ে CBCS িদ্ধবতয়ত ভবতের বিজ্ঞবি 

 

যমধ্া তাবলকা (Merit list) কনলনজর WEBSITE এ প্রকাি করা হনি আগামী ১০/০৬/২০১৯ বিকাল ৪ ঘঠটকার মনধ্য  

 
যমধ্া তাবলকা প্রকাি ও ভবতে প্রক্রিোর সমেপঞ্জী নীনে যদ্ওো হল 

 

http://www.vidyasagarmahavidyalaya.org.in/


➢ বদ্বতীে যমধ্া তাবলকা যথনক ভবতের পর আসন সংখযা ফা াঁকা / অপূণ ে থাকনল যসই সংিান্ত বিষে WEBSITE  এর 

মাধ্যনম জানাননা হনি। ২০১৯-২০২০ বিক্ষািনষ ের B.A / B.Com (অনাস ে ও যজনানরল) প্রথম িনষ ের ক্লাস ২০১৯ 

সানলর জলুাই মানসর প্রথম সপ্তানহর মনধ্য শুরু হনি। ক্লাস শুরুর বনবদ্ষ্ট তাবরখ কনলনজর website এ বিজ্ঞবপ্ত 

বদ্নে জাবননে যদ্ওো হনি।   

 

 

িতেমানন ২০১৯-২০২০ বিক্ষািনষ ে বি এ / বি কম (অনাস ে ও যজনানরল) যকানস ে CBCS পদ্ধবতনত  ছাত্র ছাত্রী ভবতে যনওো 

হনি। স্বীকৃত যিাডে িা কাউক্রিল যথনক উচ্চমাধ্যবমক (১০+২) পাি করনল ভবতের জনয যযাগয িনল বিনিবেত হনি। ভবতে 

সংিান্ত যকাননা তনথয বমথযা িা ভুল থাকনল মহাবিদ্যালে যকানরকম দ্ােী থাকনি না। (  সরকাবর বননদ্েি অনুসানর)  

❖  সাম্মাবনক (অনাস ে যকানস ে ) প্রনতযক বিষনের জনয পথৃক পথৃক ভানি এিং যজনানরল যকানস ের জনয পথৃক ভানি 

আনিদ্ন পত্র জমা বদ্নত হনি।  

❖  ভবতের আনিদ্ন পত্র যথাযথভানি পূরণ কনর  নবথপত্র সনমত বনম্নবলবখত  যনাঠটিআকানর যদ্ওো বনবদ্ষ্ট সমনের 

মনধ্য জমা বদ্নত হনি। 

 

 

ক) ক্লাস শুরুর পর  acknowledgement এর  print out  মাধ্যবমক ও উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষার অযাডবমট কাডে ও মাকেসীনটর 

আসল (Original ) এিং যজরক্স বনজ প্রতযাবেত ( Self Attested) কাউক্রিবলং এর সমে ছাত্র- ছাত্রীনদ্র বননে আসনত হনি।  

খ) দ্ুঠট িতেমান সমনের পািনপাটে সাইজ যফানটা।  

গ) তপবিলী জাবত / উপজাবত ও অনযান অনগ্রসর যেণীভুক্ত হওোর িংসাপত্রর নকল উপবরিবণ েত ভানি প্রতযাবেত 

করনত হনি। যয সকল ছাত্র ছাত্রী িংসাপত্র যনই তারা যবদ্ বিশ্ববিদ্যালনের বনেম অনুযােী যজলা পবরষদ্ সদ্সয M.L.A 

/M.P িা পঞ্চানেত প্রধ্ান, পঞ্চানেত  সদ্যস এর বনকট যথনক প্রাপ্ত ওই িংসাপত্র জমা যদ্ে, তা গ্রাহয হনি, অনযথাে তারা 

তপবিলী জাবত / উপজাবত ও অনযান অনগ্রসর যেণীভুক্ত িনল  বিনিবেত হনি না।  

ঘ) Acknowledgement এর কবপ বপ্রন্ট আউট  কনর বননে আসনত হনি। 

 

 

১) যয বিষনে অনাস ে পড়নত ইেুক   উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষাে নূনযতম   যসই বিষনে অথিা বিষে সম্পকীে বিষে (Related 

Subject )এ 45% নম্বর এিং যমাট (aggregate) নম্বনরর উপর 50% যপনত হনি।  

অথিা, অনাস ে   বননত   ইচ্ছকু  বিষনে আথিা  সম্পকীে বিষনে উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষাে 55% যপনত হনি।  

২) পূি েিতী যযাগযতা বনধ্ োরক পরীক্ষাে যবদ্ আনিদ্নকারীর  উক্ত বিষেঠট না থানক তাহনল কমপনক্ষ সি েনমাট 50% নম্বর 

(অনয সি িতোিলী পূরণ  করা সানপনক্ষ )  থাকনত হনি।  

৩) তপবিলী জাবত / উপজাবত ছাত্র ছাত্রীনদ্র যক্ষনত্র উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষাে সি েনমাট 40% নম্বর অথিা বিষনে 40% নম্বর 

যপনত হনি।  

৪) ক্লাস শুরুর পর বনবদ্ষ্ট বদ্নন  মাধ্যবমক ও উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষার সমস্ত আসল (original) মাকেিীট অযাডবমট কাডে। 

এছাড়া SC,ST, OBC  সাঠটবফনকট আসল বননে আসনত হনি।  

৫) যয সমস্ত ছাত্র ছাত্রী H.S (10+2) অথিা সমতুল পরীক্ষাে পাি করনছ, তারা বি.এ / বি.কম (অনাস ে ও যজনানরল) 

যকানস ের ভবতে হনত পারনি ।বকন্তু উক্ত পরীক্ষাে ইংরাক্রজ বিষেঠটনত 100 নম্বনরর Full Marks থাকনত হনি এিং পাি 

করনত হনি।  

৬) যয সমস্ত ছাত্র ছাত্রী West Bengal State Council Vocational Training দ্বারা উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষা পাি কনরনছ তারা 

শুধু্ B.A General Course এ  ভবতে হনত পারনি।  

৫  .বদ্বতীে যমধ্াতাবলকা যথনক ভবতের তাবরখ ও সমে  ১৭/০৬/২০১৯ ও ১৮/০৬/২০১৯  Banking Hours এর মনধ্য। 

ভবতের বেয়মািলী 

 

প্রয়য়াজেীয় েবিিত্র  

 

অোস ে বিভায়গ  আয়িদ্য়ের েূেযতম য াগযতা 

 



৭) আরও জানাননা যানে যয H.S িা সমতুল পরীক্ষাে সি েভারতীে যিাডে / Council (CBCS/ISC and National Institute of 

open School ) যথনক যারা পাি কনরনছ তানদ্র মাইনগ্রিন সাঠটবফনকট ভবতের সমে যদ্ওোর প্রনোজন যনই।  

৮) বি.এ / বি.কম (অনাস ে)  যকানস ে ভবতের যক্ষনত্র  যযাগযতা বনধ্ োরনণর জনয সনি োচ্চ োরঠট বিষনে প্রাপ্ত নম্বর ও এই বিষনে 

িা Related বিষনের নম্বনরর বভবিনত এিং যজনানরল যকানস ের  যক্ষনত্র Best four Subjects এর প্রাপ্ত নম্বনরর বভবিনত যমধ্া 

তাবলকা বিনিবেত হনি। এনক্ষনত্র Environmental Education /  Studies এর প্রাপ্ত নম্বর Aggregate এ আসনি না। বকন্তু 100 

নম্বর Environmental Education of Science থাকনল প্রাপ্ত নম্বর Aggregate এ আসনি।  

৯) যবদ্ যকান ছাত্র ছাত্রীর বিগত যযাগযতা বনণ েে H.S (10+2) পরীক্ষাে এডুনকিন বিষেঠট  না থানক যস যক্ষনত্র মননাবিদ্যা, 

দ্ি েন, গবণত, সমাজবিদ্যা, অথ েনীবত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইবতহাস, স্ট্যাঠটবস্ট্ক্স, পদ্াথ েবিদ্যা, রসােনবিদ্যা, জীিবিদ্যা, প্রভৃবত বিষে 

গুবল এডুনকিন বিষনের পবরপূরক (Related) বিষে বহসানি গণয হনি।  

১০) পুনারাে জানাননা যানে যয, যয যয বিষনে অনাস ে পড়নি যস যসই বিষেঠট General Elective Subject বহসানি বননত 

পারনি না।   

১১) যয সমস্ত ছাত্র ছাত্রী ২০১৪ সানলর আনগ উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষাে পাি কনরনছ তারা ২০১৯-২০২০ বিক্ষািনষ ে ভবতে 

হনত পারনি না। সুতরাং তারা আনিদ্ন করনল তা গ্রাহয হনি না। বিিদ্ভানি আনরা জাননত কবলকাতা বিশ্ববিদ্যালনের 

CSR-3/18 Website দ্রষ্টিয।( www.caluniv.ac.in) 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            ড  সমীর কুমার বসংহ 

                                                                                                             অধ্যক্ষ 

বিদ্যাসাগর  মহাবিদ্যালয় 

 

B.A GEN  

Without 

Geography  

B.A GEN  

With 

Geography 

B.A (Hon) 

Without 

Geography 

B.A(B.A) 

With 

Geography 

B.Com 

Gen  

B.Com  

Hons  

2760 2960 3070 3270 2880 3190 

মহাবিদ্যালয়ে ২০১৯-২০২০ বিক্ষািয়ষে ভবতে  সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ে বিজ্ঞবি ঃঃ 

G.O NO-804-Edn(CS) dated 13/05/2019  এই সরকারী নির্দে শ অিুসার্র সকল B.A/ B.Com (Hons & Gen) প্রথমিনষ ে 

CBCS মাধ্যনম মহাবিদ্যালনে অনলাইনন   আনিদ্নকারীনক জানাননা যানে যয ভবতে সংক্রান্ত আর্েদর্ির সময় ভূল 

তথ্যনদর্য় আর্েদি করর্ল এেং পরেতী সমর্য় ভনতে  সংক্রান্ত ককাি তথ্য ভূল নিসার্ে প্রমানিত ির্ল তার ভনতে  তৎক্ষিাৎ োনতল ের্ল গিয ির্ে। 

 

Fees 

structure 

2019-2020 

 

মহাবিদ্যালয়য়র বেন্মবলবিত বিষয় গুবলয়ত অোস ে িড়ায়ো হয় ঃঃ  িাাংলা  ইবতহাস   

এডুয়কিে  রাষ্ট্রবিজ্ঞাে  ইাংরাজী   সাংসৃ্কত   Accountancy   

http://www.caluniv.ac.in/

