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এত ারা জানােনা যাে  য,িবদ াসাগর  মহািবদ ালেয়র ২০২২-২০২৩ িশ াবেষ অনলাইন 
ব ব ার মাধ েম িব.এ / িব.কম (অনাস ও জনােরল) কােস CBCS বা Semester প িতেত 

থমবেষ  ছা  ,ছা ী ভিত নওয়া হেব।আ হী ছা -,ছা ীরা W.B.C.H.S.E (10+2) বা সমতল  
পরী ার     ফলাফেলর (েরজা ) িভি েত আগামী ইং  ১৮/০৭/২০২২ তািরখ থেক 
০৫/০৮/২০২২ তািরখ পয  কেলেজর ওেয়বসাইট 
www.vidyasagarmahavidyalaya.org.inিগেয় “online Admission portal” এর  মাধ েম  
মহািবদ ালেয় য সকল িবষয় পড়ােনার ব ব া রেয়েছ, তার মেধ  থেক তােদর পছ মেতা 
িবষেয়র জন  আেবদন প   পরূণ করেত পারেব।আেবদন প  স ঠকভােব পরূণ করার জন  
Website  এর  portal-এ দওয়া িনেদশবলী(Instruction) অবশ ই দেখ িনেত হেব।  

থেম ফম ট িফলাপ করেত হেব। তারপর স ট চক কের দখেত হেব স ঠক ভােব িফলাপ 
করা হেয়েছ িকনা,  স ঠক ভােব িফলাপ করা হেয় থাকেল আেবদনপ  পূরণ করার পর তা 
অনলাইন ব ব ার মাধ েম Submit করেত হেব। এরপর কাস িনবাচন কের Final  submit 
করেতহেব। এবংেমধা তািলকা (Merit list) কেলেজর WEBSITE িনিদ  িদেন এ কাশ করা 
হেব ।সা ািনক কােসর  েত ক িবষেয়র জন  পৃথক পৃথক ভােব এবং জনােরল কােসর 
জন  পথৃক ভােব আেবদন প  জমা িদেত হেব। 
 
 
 
 
 
 
১) য িবষেয় অনাস পড়েত ই ক   উ মাধ িমক পরী ায় নূ নতম   সই িবষেয় অথবা িবষয় স ক য় িবষয় 
(Related Subject )এ 45% ন র এবং মাট (aggregate) ন েরর উপর 50% পেত হেব।  
অথবা, অনাস   িনেত   ই ক  িবষেয় অথবা  স ক য় িবষেয় উ মাধ িমক পরী ায় 55% পেত হেব।  
২) পূববত  যাগ তা িনধারক পরী ায় যিদ আেবদনকারীর  উ  িবষয় ট না থােক তাহেল কমপে  সবেমাট 
50% ন র (অন  সব শতাবলী পূরণ  করা সােপে  )  থাকেত হেব।  
৩) তপিশলী জািত / উপজািত ছা  ছা ীেদর ে  উ মাধ িমক পরী ায় সবেমাট 40% ন র অথবা িবষেয় 
40% ন র পেত হেব।  
৪) য সম  ছা  ছা ী H.S (10+2) অথবা সমতল পরী ায় পাশ করেছ, তারা িব.এ / িব.কম (অনাস ও 
জনােরল) কােসর ভিত হেত পারেব ।িক  উ  পরী ায় ইংরা জ িবষয় টেত 100 ন েরর Full Marks থাকেত 

হেব এবং পাশ করেত হেব।  
৫) য সম  ছা  ছা ী West Bengal State Council Vocational Training ারা উ মাধ িমক পরী া পাশ 
কেরেছ তারা ধু B.A General Courseএ  ভিত হেত পারেব।  

অনাস িবভােগ আেবদেনর নূন তম যাগ তা 

২০২২-২০২৩ িশ াবেষ CBCS প িতেত ভিতর িব ি  



িবদ াসাগর মহািবদ ালয় 
 (কলকাতা িব িবদ ালেয়র অধীেন অনুমিদত ও NAAC ারা ীকৃত ) 

      ািপতঃ ১৯৯৮ 
সূচীয়া , মসাট, গলী 

িপনেকাড ◌ঃ ৭১২৭০১ 
 
৬) আরও জানােনা যাে  য H.S বা সমতল পরী ায় সবভারতীয় বাড / Council (CBCS/ISC and National 
Institute of open School ) থেক যারা পাশ কেরেছ তােদর মাইে শন সা টিফেকট ভিতর সময় দওয়ার 

েয়াজন নই।  
৭) যিদ কান ছা  ছা ীর িবগত যাগ তা িনণয় H.S (10+2) পরী ায় এডেকশন িবষয় ট  না থােক স ে  
মেনািবদ া, দশন, গিণত, সমাজিবদ া, অথনীিত, রা িব ান, ইিতহাস, া টি , পদাথিবদ া, রসায়নিবদ া, 
জীবিবদ া, ভৃিত িবষয় িল এডেকশন িবষেয়র পিরপূরক (Related) িবষয় িহসােব গণ  হেব।  
৮) পুণরায় জানােনা যাে  য, য য িবষেয় অনাস পড়েব স সই িবষয় ট General Elective Subject িহসােব 
িনেত পারেব না।  
৯) য সম  ছা  ছা ী ২০১৭ সােলর আেগ উ মাধ িমক পরী ায় পাশ কেরেছ তারা ২০২২-২০২৩ িশ াবেষ 
ভিত হেত পারেব না। সুতরাং তারা আেবদন করেল তা াহ  হেব না। িবশদভােব আেরা জানেত কিলকাতা 
িব িবদ ালেয়র CSR-3/18 Website ব ।(www.caluniv.ac.in) 
 
 

 

িব.এ জনােরল কাস  িন িলিখত িবভাগ থেক য কানও িতন ট িবষয় িনেত  হেব । একই িবভােগ 
থেক এেকর অিধক িবষয় নওয়া যােব না।  

Group-I িশ াত   
Group-II ইিতহাস  
Group-III সং ৃ ত 
Group-IV x 
Group-V রা িব ান 
Group-VI  ভূেগাল/ দশন  

 Group-VII ইংরাজী  
 Group-VIII বাংলা  

 
িব. এ সাধারন িবভােগর ে  ছা  ছা ী রা উপির উে িখত  প থেক িতন ট িবষয় িনেত পারেব।ঐ িতন ট 
িবষেয়র মেধ  দু ট িবষয় core course (মূল িবষয়) িহসােব িবেবিচত হেব।এবংঅবিশ  িবষয়Generic Elective 
িবষয় িহসােব িবেবিচত হেব।তেব বাংলা ও ইংরা জ িবষয় G.E িহসােব িনেত পারেব না।অথাৎেজনােরল কাসর 

ে  থম িবষয় ও ি তীয় িবষয়যথা েম   CC1 ও CC2 বেল িবেবিচত হেব। এবং তৃতীয় িবষয় ট  Generic 
Elective বেল িবেবিচত হেব। 
 
য দু ট িবষয় core course (মূল িবষয়) সই দু ট িবষেয়র িত ট মাট ৪০০ন র এবং য ট Generic Elective 

িবষয় হেব স ট মাট ২০০ পড়েত হেব।এছাড়াAECC1- এCommunicative English অথবাMIL Bengali  
 ( িত ট১০০ন র) এই দু ট িবষেয়র মেধ  য কান এক ট িবষয় িনেতহেব। 

অনাস মহািবদ ালােয়র িন িলিখত িবষয় িলেত অনাস পড়ােনা হয় :                       
বাংলা, ইিতহাস,  এডেকশন, রা িব ান,ইংরাজী, সং ৃ ত 

 
উপির  িবষয় িলর মেধ  ছা  ছা ীরা য িবষয় টেত অনাস পড়েব, সই িবষয় ট core Subject  িহসােব 
িবেবিচত হেব। এই core Subject ট সবেমাট ১৪০০ ন র পড়েত হেব । অনাস  িবষয় ট বােদ অন  য দু ট 
িবষয় নেব তা Generic Elective িবষয় িহসােব গণ  হেব  এবং এই General Elective িবষয় দু ট মাট ২০০ ন র 
 ( িত ট) পড়েত হেব। উে খ য, General Elective িবষয় দু ট িব. এ (েজনােরল ) কােস উে িখত ৮ ট পর 
মেধ  থেক িত পএক ট িবষয় িনেত পারেব িনেত পারেব। আেরা বলা যায় য, দু ট Generic Elective িবষয় র 
মেধ  কান ট ১নং এবং কান ট ২নং িবষয় িহসােব িবেবিচত হেব তা ছা  ছা ীেদর িনবাচন করেত 

মহািবদ ালেয় িন িলিখত িবষয় িল পড়েনা হয় : 
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হেবঅথাৎ থম য িবষয় ট Generic Elective   নেব স ট GE1 এবং ি তীয় য িবষয় ট   Generic Elective 
নেব স ট GE2। এছাড়া AECC-1 এ Communicative English অথবা MIL Bengali  ( িত ট ১০০ ন র) এই দু ট 

িবষেয়র মেধ  যেকান এক ট িবষয় িনেত পারেব।  
বািনজ  িবভাগ  অনাস িবষয় কি েনশন  
 Accounting  Financial Accounting, Business Regulatory, Frame Work, 

Principles & Practice of Management & Business, 
Communication, Economics, Business, communication, 
Economics, Business math. & stat  

বািণজ  িবভাগ  জনােরল কাস  Financial Accounting, Business Regulatory, Frame Work, 
Principles & Practice of Management & Business, 
Communication, Economics, Business, communication, 
Economics, Business math. & stat 

 
কেলেজর Website দেখ িনিদ  সমেয়র মেধ  িব  িবদ ালেয়র  Registration Form পূরন বাধ তা মূলক।এবং 

াস র তািরখ িনিদ  সমেয় Websiteএর  মাধ েম জািনেয় দওয়া হেব। 
 
 
 
 

 

থম  মধা তািলকা থেক ভিতর পর আসন সংখ া ফাকঁা / অপূণ থাকেলঃ  

 

 

 

১.আেবদন প  জমা  দওয়ার  তািরখ ও সময় 
◌ঃ  
 (অনাস ও জনােরল কাস)   

Starting Date◌ঃ ইং ১৮/০৭/২০২২ 
Ending  date◌ঃ ইং ০৫/০৮/২০২২  (রাত ১১.৫৯ টা 
পয ।) 

২. থম মধা তািলকা কাশ (তািরখ ও সময় ) 
◌ঃ(অনাস ও জনােরল কাস)   

ইং ১২/০৮/২০২২ ( িবকাল ৪ টার মেধ  )   

৩. থম মধাতািলকা থেক  ভিতর তািরখ ও 
সময়  ◌ঃ (অনাস কােসর ও  জনােরল 
কােসর জন )  

ইং ১৭/০৮/২০২২ থেক  ইং ১৯/০৮/২০২২ তািরখ 
পয  ( ধুমা  e-payment এর মাধ েম টাকা জমা 
দওয়া যােব      ১৯/০৮/২০২২ তািরখ রাত ১১.৫৯ 

টা পয )  

১ . ি তীয় মধা তািলকা কাশ (তািরখ ও সময় 
 )◌ঃ              (  অনাস কােসর ও  জনােরল 
কােসর জন  ) 

ইং ২২/০৮/২০২২তািরখ  (িবকাল ৪ টার মেধ ।)  

২. ি তীয় মধা তািলকা থেক ভিতর তািরখ ও 
সময় কাশ (তািরখ ও সময় )◌ঃ (  অনাস 
কােসর ও  জনােরল কােসর জন  ) 

ইং ২৩/০৮/২০২২েথেক ২৪/০৮/২০২২ তািরখ পয  
 ( ধুমা  e-payment এর মাধ েম টাকা জমা দওয়া 
যােব ২৪/০৮/২০২২   তািরখ রাত ১১.৫৯ টা পয । 

মধা তািলকা কাশ  ও ভিতর য়ার সময় প ী নীেচ দওয়া হল 
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ি তীয় মধা তািলকা থেক ভিতর পর আসন সংখ া ফাকঁা / অপূণ থাকেলঃ 

 

 তৃতীয়  মধা তািলকা থেক ভিতর পর আসন সংখ া ফাকঁা / অপূণ থাকেল সই সং া  িবষয় 
WEBSITE  এর মাধ েম জানােনা হেব। ২০২২-২০২৩  িশ াবেষর B.A / B.Com (অনাস ও 
জনােরল) থম বেষর াস র িনিদ  তািরখ কেলেজর website এ িব ি  িদেয় জািনেয় 
দওয়া হেব।   

 

 

 

থেম যেকান browserএ িগেয় িলখেত 

হেবঃwww.vidyasagarmahavidyalaya.org.in 

তারপর admission এিগেয় Admission ২০২২ এ ি ক করেত হেব।
  

 

১ . তৃতীয়  মধা তািলকা কাশ (তািরখ ও সময় 
 )◌ঃ (  অনাস কােসর ও  জনােরল কােসর জন  
) 

ইং ২৬/০৮/২০২২তািরখ  (িবকাল ৪ টার মেধ ।)  

২ তৃতীয়  মধা তািলকা থেক ভিতর তািরখ ও সময় 
কাশ (তািরখ ও সময় )◌ঃ (  অনাস কােসর ও  

জনােরল কােসর জন  ) 

ইং ২৭/০৮/২০২২েথেক ২৯/০৮/২০২২ তািরখ পয  
 ( ধুমা  e-payment এর মাধ েম টাকা জমা দওয়া 
যােব     ২৯/০৮/২০২২   তািরখ রাত ১১.৫৯ টা পয । 

থম ধাপ  

ি তীয় ধাপ  

আেবদন প  পূরণ করার প িত 



িবদ াসাগর মহািবদ ালয় 
 (কলকাতা িব িবদ ালেয়র অধীেন অনুমিদত ও NAAC ারা ীকৃত ) 

      ািপতঃ ১৯৯৮ 
সূচীয়া , মসাট, গলী 

িপনেকাড ◌ঃ ৭১২৭০১ 
 

 

 

 

তার পর  New Applicant option িগেয় user name & password create 

করেত হেব।{example: Name: Gopal (Username),Date of birth:  
10/10/2000 (Password) } username & Password য  সহ কাের রাখেতহেব। 
 

 

 

তৃতীয়  ধাপ  



িবদ াসাগর মহািবদ ালয় 
 (কলকাতা িব িবদ ালেয়র অধীেন অনুমিদত ও NAAC ারা ীকৃত ) 

      ািপতঃ ১৯৯৮ 
সূচীয়া , মসাট, গলী 

িপনেকাড ◌ঃ ৭১২৭০১ 
 

তারপর সই তির করা User name & Password িদেয় 
login করেতহেব ,  

 

  

তারপর online Application এিগেয় স ঠক ভােব ফমিফলাপ 
করেত হেব। 

  

চতথ ধাপ 

প ম ধাপ     



িবদ াসাগর মহািবদ ালয় 
 (কলকাতা িব িবদ ালেয়র অধীেন অনুমিদত ও NAAC ারা ীকৃত ) 

      ািপতঃ ১৯৯৮ 
সূচীয়া , মসাট, গলী 

িপনেকাড ◌ঃ ৭১২৭০১ 
 
 

তারপর ফম ট ক স ঠকভােব মূল ায়ন কের ‘Checked & Verified all the 
values entered are correct and I want to submit it.’ Box a click কের 
তারপর স টেক submit করেত হেব।   

   

 
  তারপর িনেজেদর কাসও িবষয় িল িনবাচন কের পুনরায় ফম ট ক   
 স ঠকভােব মূল ায়ন কের ‘Checked & Verified all the values entered are correct and I want 
to submit it.’ Box a click কের তার পর স টেক final submit করেত হেব।  

 
 
 

  
   ছিব ,সই ,scan কেরupload করেতহেব। 

 

ষ   ধাপ  

অ ম  ধাপ  

স ম ধাপ  



িবদ াসাগর মহািবদ ালয় 
 (কলকাতা িব িবদ ালেয়র অধীেন অনুমিদত ও NAAC ারা ীকৃত ) 

      ািপতঃ ১৯৯৮ 
সূচীয়া , মসাট, গলী 

িপনেকাড ◌ঃ ৭১২৭০১ 
 

 
   

তারপর মনুেত িগেয় Print Acknowledgement  ি ক
 করেত হেব এবং ি আউট কিপ িনেয় রাখার মাধ েম 
আেবদন য়াস ণূহেব।  

 
 
 
 
 

 
 

   থেম User name & Password িদেয় login  করেতহেব। 

 

 
 
 
 
 

 

 
 তারপর Admission মনুেত ি ক করেত হেব।  

নবম ধাপ 

থম ধাপ 

ি তীয় ধাপ 

মধা তািলকা কােশর পর ভিতর প িত 



িবদ াসাগর মহািবদ ালয় 
 (কলকাতা িব িবদ ালেয়র অধীেন অনুমিদত ও NAAC ারা ীকৃত ) 

      ািপতঃ ১৯৯৮ 
সূচীয়া , মসাট, গলী 

িপনেকাড ◌ঃ ৭১২৭০১ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 তারপর Application number ও Date of Birth বিসেয় submit 
  করেতহেব।  
 

 
 

তৃতীয় ধাপ 



িবদ াসাগর মহািবদ ালয় 
 (কলকাতা িব িবদ ালেয়র অধীেন অনুমিদত ও NAAC ারা ীকৃত ) 

      ািপতঃ ১৯৯৮ 
সূচীয়া , মসাট, গলী 

িপনেকাড ◌ঃ ৭১২৭০১ 
 

  
  কােস ি ক ক ন কান কােস াথ  ভিত হেত চান।  
 

 
  
 
      াথ রা শূন পদ অনুযায়ী পাস সংিম েনর িবষয় ( যখােন েযাজ )
  পিরবতন করেত পারেবন .তারপর confirm buttonএ  ি ক
 করেতহেব।  

 
 
 
 
 

চতথ ধাপ 

প মধাপ 



িবদ াসাগর মহািবদ ালয় 
 (কলকাতা িব িবদ ালেয়র অধীেন অনুমিদত ও NAAC ারা ীকৃত ) 

      ািপতঃ ১৯৯৮ 
সূচীয়া , মসাট, গলী 

িপনেকাড ◌ঃ ৭১২৭০১ 
 

 
 
 তারপর মাধ িমক ও উ মাধ িমক Admit Card & mark 
sheet,তপিশলীজািত / উপজািত ও অন ান অন সর ণীভ  &PH 
হওয়ার শংসাপ র original documents scan কের upload করেত হেব.  

 

 

 

নিথ িল আপেলাড করার পের, পেম  অপশন আসেব।অনলাইন পেমে র জন  
ি ক ক ন। e-payment পিরেসবা চােজর এরসােথ যু হেব. 

 

ষ  ধাপ 

স মধাপ 



িবদ াসাগর মহািবদ ালয় 
 (কলকাতা িব িবদ ালেয়র অধীেন অনুমিদত ও NAAC ারা ীকৃত ) 

      ািপতঃ ১৯৯৮ 
সূচীয়া , মসাট, গলী 

িপনেকাড ◌ঃ ৭১২৭০১ 
 

 
 
 কনফাম বাটেন ি ক করার পের পেম  অপশন ট িসেল  
ক ন এবং পেম  করার জন  যেকান ও অপশন িসেল  ক ন। 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

সফল টাকা দােনর পের এক ট payment receipt আসেব। মাণ িহসােব এই 

রিসদ ট ি  ক ন ও য  সহ কাের রেখিদন। 

 
 তারপর মনুেত িগেয় Print Acknowledgement  ি ক করেত
 হেব ি   আউট কিপ িনেয় রাখার মাধ েম ভিত য়া 
স ূণহেব।  
 
 
 

      ডঃসমীর কুমার িসংহ 
                অধ  
        িবদ াসাগরমহািবদ ালয় 
        সূচীয়া, মসাট, গলী 
 

 
 
 

নবমধাপ 

অ মধাপ 


