কলিকাতা লিশ্বলিদ্যািয়ের অধীন রােলদ্লি কয়িয়ে লিলিলিএি পাঠক্রয়ের অধীন সিয়েস্টার লিয়স্টে
গত ২০১৮-১৯ লিক্ষাির্ষ সেয়ক কলিকাতা লিশ্বলিদ্যািয়ের অধীন রােলদ্লি কয়িয়ে সিয়েস্টার পদ্ধলতয়ত পঠনপাঠন শুরু হয়েয়ে।
যলদ্ও লিশ্বলিদ্যািয়ের লনয়দ্ষয়ি এই িেে পলরিতষন হয়ত পায়র। প্রলত িের দ্ু লি কয়র লতন িেয়র সোি েেলি সিয়েস্টায়র পুয়রা
সকায়িষর লিভােন করা আয়ে। প্রলত সিয়েস্টায়রর সিয়র্ পরীক্ষা হয়ি। ৬ লি সিয়েস্টার সির্ হয়ি লিলি সকািষ িম্পূ র্ষ হয়ি।
 িি সিয়েস্টায়রর িি সপপার/ সকায়িষ পাি করার েনয ভলতষর িেে সেয়ক একেন োত্র িা োত্রী িিষালধক ৫ িের িেে
পায়ি। অনযোে তাাঁর সরলেয়েিন িালতি িয়ি গর্য হয়ি।
 যারা ২০১৮ িায়ির েয়ধয অন্ততঃ একিার পুরায়না পাঠক্রয়ের Part-I পরীক্ষাে িয়িয়ে িা ফেষ পূ রর্ কয়রয়ে, তাাঁরা আয়গর
লনেয়েই পড়াশুনা িা পরীক্ষা লদ্য়ত পারয়ি।
 লকন্তু যারা একিারও Part-I পরীক্ষাে িয়ি লন িা িংলিষ্ট পরীক্ষার ফেষ পূ রর্ িা সরলেয়েিন কয়র লন তাাঁরা নতুন লনেয়ে
প্রেে সিয়েস্টায়র ভলতষ হয়ি এিং লিলিলিএি লিয়স্টয়ে পরীক্ষা ও পঠন পাঠয়ন অংি লনয়ত পারয়ি।
 এই লিয়স্টয়ে ক্লায়ি উপলিলতর হার ও আভযন্তরীর্ েূ িযােয়নর (Internal Assessment-IA) উপর গুরুত্ব সদ্ওো হয়ি।
৬০% এর কে উপলিলতর হার োকয়ি সিয়েস্টার পরীক্ষাে িিার অনু েলত পায়ি না।
 হালেরা িা অনয সকান কারয়ন সকানও সিয়েস্টায়র পরীক্ষা না লদ্য়ত পারয়ি পরিতষীকায়ি আিার সিই সিয়েস্টায়র তাাঁয়ক
পড়য়ত হয়ি লকন্তু লঠক পয়রর সিয়েস্টায়র নাে নলেভুক্তকরয়ন সকান অিু লিধা হয়ি না।
 উপলিলত লঠক োকা িয়েও সকউ যলদ্ সোড় (িা লিয়োড়) সিয়েস্টার পরীক্ষাে িিয়ত না পায়র িা পরীক্ষা িম্পূ র্ষ না লদ্য়ত
পায়র তাহয়ি সি আিার িু য়যাগ পায়ি পরিতষী সোড় (িা লিয়োড়) সিয়েস্টায়র অেষাৎ সযলি তাাঁর সক্ষয়ত্র প্রয়যােয হয়ি।
সিয়ক্ষয়ত্র দ্ু লি সিয়েস্টায়রর পরীক্ষা একিয়ে লদ্য়ত হয়ি। উদ্াহরর্স্বরূপ সিয়েস্টার-১ এ না লদ্য়ত পারয়ি সিয়েস্টার-৩ এর
িায়ে লদ্য়ত হয়ি)
 অনািষ লিিীর সক্ষয়ত্র সিয়েস্টায়রর প্রলতিা সপপায়র িা সকায়িষ Internal Assessment োড়া Theory ও
Practical/Tutorial এ আিাদ্াভায়ি নূ যনতে ৩০% নাম্বার সপয়ত হয়ি এিং সির্ পযষন্ত অেষাৎ সকািষ সিয়র্ িালিষকভায়ি
প্রলত সপপায়র Internal Assessment িহ ৩০% নাম্বার ও নূ যনতে CGPA=4.000 সপয়ত হয়ি। ৩০% নাম্বার োকা িয়েও
CGPA<4.000 হয়ে সগয়ি সেনায়রি লিিী পায়ি। CGPA কে হয়ে সগয়ি িা িালড়য়ে সনওোর েনয এিং অনািষ লিিী
পাওোর েনয সিয়েস্টার-৫ ও সিয়েস্টার-৬ পুনরাে সদ্ওো সযয়ত পায়র লকন্তু উয়েলিত পাাঁচ িের িেেিীোর েয়ধয হয়ত
হয়ি।
 সোড় (িা লিয়োড়) সিয়েস্টার পরীক্ষাে সকান সপপায়র সফি করয়ি তাহয়ি সি পরিতষী সোড় (িা লিয়োড়)(সযিা যার
সক্ষয়ত্র প্রয়যােয) সিয়েস্টায়ে্র পরীক্ষাে সিই সপপায়র পাি করার েনয পরীক্ষাে িিার িু লিধা পায়ি।
 সকান লির্য়ে অনািষ লিিী সপয়ত সগয়ি ঐ লির্য়ে ৮৪ সক্রলিি এিং অনযানয লির্েিহ সোি ১৪০ সক্রলিি অেষন করয়তই
হয়ি।

লিলিলিএি িযিিা (B.A./B.Sc. Honours):


Core Course (CC)- সোি ১৪ লি (সিয়েস্টার-১, ২, ৫ ও ৬ এ দ্ু লি কয়র এিং সিয়েস্টার-৩ ও ৪ এ লতনলি কয়র)।



Generic Elective (GEC): সোি ৪ লি (সিয়েস্টার ১ সেয়ক ৪ পযষন্ত একলি কয়র)।



Discipline Specific Elective Course (DSEC): সোি ৪ লি (সিয়েস্টার ৫ ও ৬ এ দ্ু লি কয়র)।



Ability Enhancement Compulsory Course (AECC): সোি ২ লি (সিয়েস্টার ১ ও ২ এ একলি কয়র)।



Skill Enhancement Course (SEC): সোি ২ লি (সিয়েস্টার ৩ ও ৪ এ একলি কয়র)।

লনয়ে প্রদ্ত্ত েয়কর িাহায়যয সদ্িায়না হি-

লিলিলিএি িযিিা (B.Sc. General):


Core Course (CC)- সোি ১২ লি (সিয়েস্টার-১, ২, ৩ ও ৪ এ একলি কয়র লতনলি লির্য়ের প্রলতলি ১ লি লহিায়ি ৩ লি
কয়র )



Discipline Specific Elective Course (DSEC): সোি ৬ লি (সিয়েস্টার ৫ ও ৬ এ লতনলি কয়র)।



Ability Enhancement Compulsory Course (AECC): সোি ২ লি (সিয়েস্টার ১ ও ২ এ একলি কয়র)।



Skill Enhancement Course (SEC): সোি ৪ লি (সিয়েস্টার ৩ সেয়ক ৬ পযষন্ত প্রলত সিয়েস্টার এ একলি কয়র)।

লনয়ে প্রদ্ত্ত েয়কর িাহায়যয সদ্িায়না হি-

লিলিলিএি িযিিা (B.A. General):


Core Course (CC)- সোি ৮ লি (সিয়েস্টার-১, ২, ৩ ও ৪ এ একলি কয়র দ্ু লি লির্য়ের প্রলতলি ১ লি লহিায়ি ২ লি কয়র )



Generic Elective (GEC): সোি ২ লি (সিয়েস্টার ১ সেয়ক ২ এ তৃতীে সকানও লির্য়ে ১ লি কয়র)।



Language Core Course (LCC): সোি 4 লি (সিয়েস্টার ৩ ও ৫ এ English Course ১ লি কয়র এিং সিয়েস্টার ৪ ও
৬ এ Bengali Course ১ লি কয়র)।



Discipline Specific Elective Course (DSEC): সোি ৪ লি (সিয়েস্টার ৫ ও ৬ এ দ্ু লি কয়র)।



Ability Enhancement Compulsory Course (AECC): সোি ২ লি (সিয়েস্টার ১ ও ২ এ একলি কয়র)।



Skill Enhancement Course (SEC): সোি ৪ লি (সিয়েস্টার ৩ সেয়ক ৬ পযষন্ত প্রলত সিয়েস্টার এ একলি কয়র)।

লনয়ে প্রদ্ত্ত েয়কর িাহায়যয সদ্িায়না হি-

আরও লিিদ্ োনয়ত কলিকাতা লিশ্বলিদ্যািয়ের লিলিলিএি এর লনেে কানু ন সদ্িুন।
https://www.caluniv.ac.in/CBCS/cbcs.html

