কলরকাতা লফশ্বলফদ্যারয়েয ধীন যােলদ্লি কয়রয়জ ললফলএ াঠক্রয়ভয ধীন সয়ভস্টায লয়স্টভ
লক্ষাফলষ ২০১৮-২০১৯
ফতষভান লক্ষাফলষ সেয়ক কলরকাতা লফশ্বলফদ্যারয়েয ধীন যােলদ্লি কয়রয়জ সয়ভস্টায দ্ধলতয়ত ঠনাঠন শুরু য়ফ। অগাভী ৮ আ
জুন সেয়ক বলতষ প্রলক্রো শুরু য়ফ, চরয়ফ ৭ আ জুরাআ,২০১৮ মষন্ত। মলদ্ লফশ্বলফদ্যারয়েয লনয়দ্ষয় এআ ভে লযফতষন য়ত ায়য।
প্রলত ফছয দ্ু লি কয়য লতন ফছয়য সভাি ছেলি সয়ভস্টায়য ুয়যা সকায়ষয লফবাজন কযা অয়ছ। প্রলত সয়ভস্টায়যয সয়ল যীক্ষা য়ফ।
৬ লি সয়ভস্টায সল য়র লিলি সকাষ ম্পূ র্ষ য়ফ।
 ফ সয়ভস্টায়যয ফ সায/ সকায়ষ া কযায জনয বলতষয ভে সেয়ক একজন ছাত্র ফা ছাত্রী ফষালধক ৫ ফছয ভে
ায়ফ। নযোে তাাঁয সযলজয়েন ফালতর ফয়র গর্য য়ফ।
 মাযা ২০১৮ ায়রয ভয়ধয ন্ততঃ একফায ুযায়না াঠক্রয়ভয Part-I যীক্ষাে ফয়য়ছ ফা পভষ ূ যর্ কয়যয়ছ, তাাঁযা অয়গয
লনেয়ভআ ড়াশুনা ফা যীক্ষা লদ্য়ত াযয়ফ।
 লকন্তু মাযা একফায Part-I যীক্ষাে ফয় লন ফা ংলিষ্ট যীক্ষায পভষ ূ যর্ ফা সযলজয়েন কয়য লন তাাঁযা নতুন লনেয়ভ
প্রেভ সয়ভস্টায়য বলতষ য়ফ এফং ললফলএ লয়স্টয়ভ যীক্ষা  ঠন াঠয়ন ং লনয়ত াযয়ফ।
 এআ লয়স্টয়ভ ক্লায় উলিলতয ায  অবযন্তযীর্ ভূ রযােয়নয ( Internal Assessment-IA) উয গুরুত্ব সদ্ো য়ফ।
৬০% এয কভ উলিলতয ায োকয়র সয়ভস্টায যীক্ষাে ফায নু ভলত ায়ফ না।
 ালজযা ফা নয সকান কাযয়ন সকান সয়ভস্টায়য যীক্ষা না লদ্য়ত াযয়র যফতষীকায়র অফায সআ সয়ভস্টায়য তাাঁয়ক
ড়য়ত য়ফ লকন্তু লঠক য়যয সয়ভস্টায়য নাভ নলেবুক্তকযয়ন সকান ু লফধা য়ফ না।
 উলিলত লঠক োকা য়ে সকউ মলদ্ সজাড় (ফা লফয়জাড়) সয়ভস্টায যীক্ষাে ফয়ত না ায়য ফা যীক্ষা ম্পূ র্ষ না লদ্য়ত
ায়য তায়র স অফায ু য়মাগ ায়ফ যফতষী সজাড় (ফা লফয়জাড়) সয়ভস্টায়য েষাৎ সমলি তাাঁয সক্ষয়ত্র প্রয়মাজয য়ফ।
সয়ক্ষয়ত্র দ্ু লি সয়ভস্টায়যয যীক্ষা একয়ে লদ্য়ত য়ফ। উদ্াযর্স্বরূ সয়ভস্টায-১ এ না লদ্য়ত াযয়র সয়ভস্টায-৩ এয
ায়ে লদ্য়ত য়ফ)
 নাষ লিিীয সক্ষয়ত্র সয়ভস্টায়যয প্রলতিা সায়য ফা সকায়ষ

Internal Assessment ছাড়া Theory 

Practical/Tutorial এ অরাদ্াবায়ফ নূ যনতভ ৩০% নাম্বায সয়ত য়ফ এফং সল মষন্ত

েষাৎ সকাষ সয়ল ালফষকবায়ফ

প্রলত সায়য Internal Assessment  ৩০% নাম্বায  নূ যনতভ CGPA=4.000 সয়ত য়ফ। ৩০% নাম্বায োকা য়ে
CGPA<4.000 য়ে সগয়র সজনায়যর লিিী ায়ফ।

CGPA কভ য়ে সগয়র িা ফালড়য়ে সনোয জনয এফং নাষ লিিী

াোয জনয সয়ভস্টায-৫  সয়ভস্টায-৬ ুনযাে সদ্ো সময়ত ায়য লকন্তু উয়েলিত াাঁচ ফছয ভেীভায ভয়ধয য়ত
য়ফ।
 সজাড় (ফা লফয়জাড়) সয়ভস্টায যীক্ষাে সকান সায়য সপর কযয়র তায়র স যফতষী সজাড় (ফা লফয়জাড়)(সমিা মায
সক্ষয়ত্র প্রয়মাজয) সয়ভস্টায়ে্য যীক্ষাে সআ সায়য া কযায জনয যীক্ষাে ফায ু লফধা ায়ফ।
 সকান লফলয়ে নাষ লিিী সয়ত সগয়র ঐ লফলয়ে ৮৪ সক্রলিি এফং নযানয লফলে সভাি ১৪০ সক্রলিি জষন কযয়তআ
য়ফ।

ললফলএ ফযফিা (B.A./B.Sc. Honours):


Core Course (CC)- সভাি ১৪ লি (সয়ভস্টায-১, ২, ৫  ৬ এ দ্ু লি কয়য এফং সয়ভস্টায-৩  ৪ এ লতনলি কয়য)।



Generic Elective (GEC): সভাি ৪ লি (সয়ভস্টায ১ সেয়ক ৪ মষন্ত একলি কয়য)।



Discipline Specific Elective Course (DSEC): সভাি ৪ লি (সয়ভস্টায ৫  ৬ এ দ্ু লি কয়য)।



Ability Enhancement Compulsory Course (AECC): সভাি ২ লি (সয়ভস্টায ১  ২ এ একলি কয়য)।



Skill Enhancement Course (SEC): সভাি ২ লি (সয়ভস্টায ৩  ৪ এ একলি কয়য)।

লনয়ে প্রদ্ত্ত ছয়কয াায়ময সদ্িায়না র-

ললফলএ ফযফিা (B.Sc. General):


Core Course (CC)- সভাি ১২ লি (সয়ভস্টায-১, ২, ৩  ৪ এ একলি কয়য লতনলি লফলয়েয প্রলতলি ১ লি লায়ফ ৩ লি
কয়য )



Discipline Specific Elective Course (DSEC): সভাি ৬ লি (সয়ভস্টায ৫  ৬ এ লতনলি কয়য)।



Ability Enhancement Compulsory Course (AECC): সভাি ২ লি (সয়ভস্টায ১  ২ এ একলি কয়য)।



Skill Enhancement Course (SEC): সভাি ৪ লি (সয়ভস্টায ৩ সেয়ক ৬ মষন্ত প্রলত সয়ভস্টায এ একলি কয়য)।

লনয়ে প্রদ্ত্ত ছয়কয াায়ময সদ্িায়না র-

ললফলএ ফযফিা (B.A. General):


Core Course (CC)- সভাি ৮ লি (সয়ভস্টায-১, ২, ৩  ৪ এ একলি কয়য দ্ু লি লফলয়েয প্রলতলি ১ লি লায়ফ ২ লি কয়য )



Generic Elective (GEC): সভাি ২ লি (সয়ভস্টায ১ সেয়ক ২ এ তৃতীে সকান লফলয়ে ১ লি কয়য)।



Language Core Course (LCC): সভাি 4 লি (সয়ভস্টায ৩  ৫ এ English Course ১ লি কয়য এফং সয়ভস্টায ৪ 
৬ এ Bengali Course ১ লি কয়য)।



Discipline Specific Elective Course (DSEC): সভাি ৪ লি (সয়ভস্টায ৫  ৬ এ দ্ু লি কয়য)।



Ability Enhancement Compulsory Course (AECC): সভাি ২ লি (সয়ভস্টায ১  ২ এ একলি কয়য)।



Skill Enhancement Course (SEC): সভাি ৪ লি (সয়ভস্টায ৩ সেয়ক ৬ মষন্ত প্রলত সয়ভস্টায এ একলি কয়য)।

লনয়ে প্রদ্ত্ত ছয়কয াায়ময সদ্িায়না র-

অয লফদ্ জানয়ত কলরকাতা লফশ্বলফদ্যারয়েয ললফলএ এয লনেভ কানু ন সদ্িুন।

