ড. মঘনাদ সাহা কেলজ
2020-21 িশ াবেষ B.A./B.Sc.(Hons.) ও B.A./B.Sc.(Gen) Program-এর Sem-I এ ভিত হেত ই ু ক ছা -ছা ীেদর জন
িবষয় িনবাচন সং া

িবেশষ পরামশ

Dated: 08-08-2020
 B.A./B.Sc.(Hons.) ও B.A./B.Sc.(Gen) Program-এ

েত ক ছা -ছা ীেক ৩ বছের মাট ৬ িট Semester (বা সংে েপ ‘Sem’ ) পড়েত হেব।

এ িলেক যথা েম Sem-I, Sem-II, … , Sem-VI বলা হেব। একিট Sem এ উ ীণ হেল তেবই পরবতী Sem এ পড়ােশানা করা যােব।
 B.A./ B.Sc.(Hons.) ও B.A./B.Sc.(Gen) Program-এর Sem-II

ত

েত ক ছা -ছা ীেক Communicative English অথবা

Communicative Bengali-র মেধ য- কােনা একিট Subject আবিশ ক িহসােব পড়েত হেব। ছা -ছা ীরা কা Subject িট Sem-II ত পড়েত
চায় তা Admission Form fill up করার সমেয় তােদর

ভােব উে খ করেত হেব।

 B.A./ B.Sc.(Hons.) Program-এর Sem-I এ ভিত হেত ই ু ক ছা -বা ছা ীেক একিট Honours Subject (যােক বলা হেব Discipline Core
বা সংে েপ ‘DC’) এবং এর পাশাপািশ দু িট General Subject (যােক বলা হেব Generic Elective বা সংে েপ ‘GE’) চয়ন করেত হেব। উ
দু িট GE থেক কান একিটেক (যােক বলা হেব ‘GE-1’) তারা Sem-I ও Sem-II ত পড়েব এবং অন িটেক (যােক বলা হেব ‘GE-2’) তারা SemIII ও Sem-IV এ িগেয় পড়েব। Admission Form fill up করার সময়

েত ক ছা -ছা ীেক এই GE-I ও GE-2 এই Subject

দু ’িটেক

ভােব উে খ করেত হেব।
উদাহরণঃ কােনা ছা

বা ছা ী Bengali(Honours) এর সােথ Education(General) এবং Sociology(General) পড়েত চায়, সে ে

Subject combination িহসােব চয়ন করেব “Bengali(H)-Education(G)-Sociology(G)”। Honours Subject (অথাৎ এে ে
DC) স সম
সে ে

Sem

স

Bengali

িলেতই পড়েব। এখন স যিদ Subject order িহসােব “Bengali(DC)-Education(GE1)-Sociology(GE2)” চয়ন কের,

তােক Sem-I ও Sem-II ত Education এবং Sem-III ও Sem-IV এ িগেয় Sociology পড়েত হেব। আবার স যিদ Subject

order িহসােব “Bengali(DC)-Sociology(GE1) Education(GE2)” চয়ন কের, সে ে

তােক Sem-I ও Sem-II ত Sociology এবং

Sem-III ও Sem-IV এ িগেয় Education পড়েত হেব।

 B.A./B.Sc.(Gen) Program- এ ভিত হেত ই ু ক ছা -ছা ীেদর মাট িতনিট Subject চয়ন করেত হেব। এর মেধ তােদর পছে র য- কােনা
দু ’িট Subject ক তারা Discipline Core (বা সংে েপ ‘DC’) িহসােব চয়ন করেব। এেদর একিটেক DC-1 ও অন িটেক DC-2 িহেসেব িতন
বছর ধের মাট ৬িট Semester এই পড়েব এবং

িতিটর জন মাট ৬ িট কের Paper এর পরী া দেব। আর তৃতীয় Subject িট GE িহেসেব

িনেয় তারা ধু Sem-V ও Sem-VI এ পড়েব এবং ২ িট পপার পরী া দেব। কা Subject িট তারা GE িহেসেব পড়েত চায় তা Admission
Form Fill up করার সময়
উদাহরণঃ

কােনা ছা

ভােব উে খ করেত হেব।
বা ছা ী Political Science, Bengali ও Philosophy িনেয় পড়েত ই ু ক। সে ে

স Subject combination

িহসােব চয়ন করেব “Political Science(G)-Bengali(G)-Philosophy(G)”। তার পছে র িবষয় যিদ Political Science ও Bengali, তাহেল
স Political Science- ক (DC-1) ও Bengali ক (DC-2) িহেসেব Sem-I থেক Sem-VI পয
Philosophy – ক GE িহেসেব

পড়েব এবং ৬ িট পপার পরী া দেব। আর

ধু Sem-V ও Sem-VI এ পড়েব এবং ২িট পপার পরী া দেব। এে ে

স Subject order িহসােব

“Political Science(DC1)-Bengali(DC2)-Philosophy(GE) চয়ন করেব।

 B.Sc. (Gen) Program- এ ছা -ছা ীেদর িতনিট Subject চয়ন করেত হেব এবং ৩ িট Subject - কই Sem-I থেক Sem-VI পয
হেব।
উদাহরণঃ

কােনা ছা

বা ছা ী Physics General, Chemistry General ও Mathematics General িনেয় পড়েত ই ু ক, সে ে

স

Subject combination িহসােব চয়ন করেব “Physics(G)-Chemistry(G)-Mathematics(G)” এবং Subject order িহসােব “Physics
(DC1)-Chemistry(DC2)- Mathematics(DC3) চয়ন করেব।

Sd/
Vice Principal
Dr. Meghnad Saha College

পড়েত

