
স্নাতকস্তরর ভর্তির পর্রর্চর্ত পুর্স্তকা 

২
০
২
২
-
২
৩
 
 

 

মমদগার্ছ,  মুড়াগাছা, পূবি  বর্িমান, ৭১৩৪০৫  

গভনিরমন্ট মজনারর র্ির্ি করজ, কানা-১  
 

Registered under  section 2(f) and 12(B) of the UGC Act 1956 
বর্িমান র্বশ্বর্বদযা দ্বারা স্বীকৃত  

স্থার্পত : ২০১৫  



ভর্তির পর্রর্চর্ত পুর্স্তকা  ২০২২-২০২৩  

র্দ
ক 
র্ন
রদি
ল
 

ক্রর্মক নং র্ব পৃষ্ঠা নং  
১ র্যরের কাম   ০১ 

২ করজ-পর্রচ   ০২ 

৩ েয  পর্রকল্পনা  ০৩ 

৪ র্বর্ভন্ন মকািঃ এক নজরর                               ০৪ 

৫  এক মা র্বভাগ পর্রক্রমাঃ  

        পদার্ির্বদযা র্বভাগ  ০৫ 

        রান র্বভাগ ০৬ 

        গর্িত র্বভাগ ০৭ 
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তযন্ত বযস্ততার মরর্য াফরযর মানার্ অরা অমার এআ কররজর র্যরের পরদ গত পাাঁচ মারর 
পর্চা। এআ ভঙ্কর র্তমার্রর র্বপু র্বপযিরর মরর্যআ ো দয ের্তর্ষ্ঠত একর্র্ কররজর দার্ত্ব িি 
কররত ররছ। মানুরর জন জীবরনর পালাপার্ল র্লোর মূ কাঠারমার পর কুঠারাঘাত করররছ এআ 
র্তমার্র। ক্লারুম র্ভর্িক পড়ারলানার মচনাবৃরির বাআরর ছাত্র-ছাত্রীরদর কারছ র্বকল্প মার্যরম র্লোর মৌরভ 
র্ঠক ভারব মপৌঁরছ মদা অমারদর ের্ম েয র্ছ। তরুি  র্ভজ্ঞ র্যাপকবৃরন্দর অন্তর্রক েরচষ্টা 
অমরা াফরযর মাপারন পা রাখরত মপররর্ছ। েরাজনী পর্রকাঠারমার উন্নন ঘর্র্র কররজর ের্তর্র্ 
ছাত্ররক নাআন  ক্লারুরমর ুর্বর্া েদান করা মগরছ।  মের্িকে র্ভর্িক েচর্ত র্লোবযবস্থার মর্রক 
পঠন-পাঠরনর নাআন মমর্ি-এ উিররির এআ দুঃার্য কাজ ভর্বযরত ুচারু রূরপ িাদরনর 
জনযকররজর েরতযক দয দৃঢ় ের্তজ্ঞ। 
  
 নাআরন পঠন-পাঠরনর কাজ মৃিভারব িন্ন করার জনয কররজর তরফ মর্রক নতুন র্কছু স্বল্পরমার্দ  
দীঘিরমার্দ পদরেপ (মযমন, ‘ার্নিং মযারনজরমন্ট র্রস্টম’) িি করা ররছ। র্তমার্রর শুরুর র্দনগুর্রত 
নাআরন গুগ  মীরর্র মার্যরম কররজর পঠন-পাঠরনর ের্ক্রা শুরু রর্ছ। অমারদর ুদে 
র্যাপকবৃরন্দর াতা নাআরন র্লখরনর মআ মার্যমরক অর উন্নত গুগ  ক্লারুম (ভাা গুগ  মীর্) 
মার্যরম রূপান্তর্রত করা ম্ভব ররছ। েরাজনী পাঠযাক উপাদান বা স্টার্ি মমর্র্র্রা, মর্ক্সর্, ক্লারর 
র্ভর্ি মকচার, আতযার্দর নন্ত ভাণ্ডার রূরপ গুগ  ক্লারুরমর ুর্বর্া অমারদর ছাত্র-ছাত্রীরদর কারছ 
জ্ঞানাজিরনর নতুন দুার খুর র্দররছ। এছাড়া ভাচুিা যারবর মার্যরম র্বর্ভন্ন েযার্িকযা ক্লা ুিন্ন 
রচ্ছ। . 
  
নাআরন র্নর্মত ক্লা করার পালাপার্ল ৃজনাত্মক রযাগী কাযিক্রম এবং ভাচুিা অরাচনাভা 
অজরনর মার্যরম এআ করজ ছাত্র-ছাত্রীরদর নতুন নাআন র্লো-মার্যরমর রঙ্গ অন্তর্রক মযাগারযারগর 
মতু র্নমিারির কাজর্র্ াফরযর রঙ্গ ুিন্ন কররছ। এখারন র্বর্ভন্ন র্বর নাআন অরাচনাভা বা 
রবনার নুর্ষ্ঠত , যা একর্র্ উন্নত র্লোতরনর উৎকরির পর্রচাক। এআ র্তমার্রর মর কররজর 
ছাত্র-ছাত্রীরদর যাবতী ৃজনাত্মক অত্মর্বকালমূক রযাগী কাযিক্রম নাআন বা ফাআরন বজা রাখার 
পর্রকাঠারমা গরড় তুররছ করজ।      
      নযালনা যাকারির্মক যাকর্রর্িলন কাউর্ি (NAAC) এর গাআিাআন নুযাী উপযুক্ত পর্রকাঠারমা 
র্নমিারির র্দরক াফরযর ারর্ ির রচ্ছ এআ নতুন করজর্র্। কররজর োক্তনীরদর মারবল, র্ফিবযাক 
িি করা, েভৃর্তর কাজ আর্তমরর্য শুরু ররছ। ঞ্চরর মস্ত স্তররর, র্বরলত র্িননর্তক র্দক মর্রক 
র্পর্ছর পড়া ছাত্র-ছাত্রীরদর উচ্চর্লোর পর্ ুেলস্ত কররত এআ করজ বিদা রচষ্ট। এরআ ফশ্রুর্তরত 
কররজর যাির্মলন র্ফ কমান ররছ। এআ র্তমার্রর মর করজ ংগ্ন ঞ্চরর িামবাীরদর মরর্য 
খাদয-ামিী মপৌঁরছ মদার মান দার্ত্ব পান করররছ কররজর NSS আউর্নর্।  
এআ উরেখরযাগয কমিকারণ্ডর রঙ্গ যুক্ত র্াকার জনয এআ মার্বদযারর র্যে র্ররব অর্ম অনর্ন্দত। অর্ম 
নবাগত ছাত্র-ছাত্রীরদর এআ কররজ াদরর অমন্ত্রি জানাআ এবং অমার র্স্থর র্বশ্বা, কররজর েগর্তর পরর্ 
ভর্বযরত তারা গুরুত্বপূিি ভূর্মকা পান কররব।   
  



করজ-পর্রচ 

ো

র্ঙ্গ
ক 
ত
র্য
 

 ২০১৫ ার ের্তর্ষ্ঠত, বর্িমান র্বশ্বর্বদযা নুরমার্দত।  
 
 UGC Act, 1956. 2(f) and 12(B) নুযাী এআ করজ র্নবন্ধীকৃত।  

 
 
 করজ কযািারর অতন ৬.৭২ একর। 

 
 এআ ঞ্চরর মফঃস্ব এবং িামাঞ্চরর ছাত্র-ছাত্রীরদর র্বরলত ের্ম 

েজরের পড়ুারদর কারছ এআ করজ ার্বিক র্লোর এক ুবিি ুরযাগ 
এরনরছ।   
 

 এআ কররজর ঐকার্ন্তক েয -- ছাত্র-ছাত্রীরদর ার্বিক উন্নরনর 
ুবরন্দাবস্ত করা।   

 
 একদ তরুি োিবন্ত র্যাপক-র্যার্পকার মনতৃরত্ব এআ করজ 

াফরযর পরর্ যাত্রা শুরু করররছ।  
 

 পঠন-পাঠরনর মেরত্র এআ করজ র্লো-পদ্ধর্ত ৩.০ অনুরি করর চর। 
র্িাৎ ICTs বযবার করর ববদুযর্তন মার্যরম এবং মের্িকরে পাঠদান 
পদ্ধর্তর মার্যরম র্লোদারনর বযবস্থা করররছ।  

 
 এআ ের্তষ্ঠারন বিারু্র্নক উন্নতমারনর র্লো-ামিী  পর্ররবল উপব্ধ 

অরছ। ুচারু গরবিাগার, স্মার্ি ক্লারুম, এবং র্বপু িন্থাবীরত মৃদ্ধ 
িন্থাগার রররছ এখারন।  
 

 এআ কররজর ক দয েরতযক র্রঙ্গর মানুরর ের্ত েদ্ধা  
ংরবদনলীতার মরনাভাব মপাি করর।  
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েয  পর্রকল্পনা  

মু
খয 
র্ব

 
 

 
ছাত্র-ছাত্রীরদর কারছ উন্নত  যুরগাপরযাগী র্লো মপৌঁরছ মদা 
অমারদর মূ েয যা ছাত্র-ছাত্রীরদর র্বদযাতর্নক েজ্ঞা, 
ৃজনলীতা এবং বৃর্িমূক দেতা বৃর্দ্ধরত াক রব। 
ছাত্র-ছাত্রীরদর ুরকাম বৃর্িগুর্র নুলীরনর মার্যরম তাাঁরদর 
ের্তভার র্বকাল এবং তারদর মরর্য ামার্জক বনর্তকতা জািত 
করা এআ কররজর মূ উরেলয। 

 
 
 
 
 
 মারজর মস্ত স্তররর  ছাত্র-ছাত্রীরদর উচ্চর্লোর ুরযাগ 

েদান করা। 
 
 ICTs বযবার করর নাআরন পঠন-পাঠন  র্লেরির 

বযবস্থা করা  গুরুত্ব অররাপ করা। 
 

 মদল  র্বরদরলর উচ্চর্লো  কার্রগর্র র্লোর ের্তর্নত 
বদর যাা রূরপর রঙ্গ ছাত্র-ছাত্রীরদর পর্রচ ঘর্ান।  

 
 মর্ষ্টগত ভারব দগত ংর্ত বজা মররখ কাজ করার 

ুপর্রকর্ল্পত মরনাভাব  ৃজনাত্মক  ভাবনার পর্রর বতর্র 
করা। 

  
 ভর্বযরতর ুনাগর্রক ার জনয ছাত্র-ছাত্রীরদর মরর্য 

ামার্জক মূয মবারর্র ঞ্চার ঘর্ারনা,  

েয 

পর্রকল্পনা  
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২০২২-২৩ র্লোবি  
  

মকা
ি 
 
র্ব


 

র্ব.এ.র্. (নাি) 

ক্রম র্ব অন ংখযা র্যাপক-র্যার্পকা ংখযা  

১ পদার্ি র্বদযা  ১৫ ০৩ 

২ রান  ১৫ ০৩ 

৩ গর্িত ২৫ ০৪   

র্ব.এ. (নাি)   
ক্রম র্ব অন ংখযা র্যাপক-র্যার্পকা ংখযা  

১ বাংা ৩১ ০৩ 

২ আংররর্জ ৩১ ০৩ 

৩ ংসৃ্কত  ৩১ ০৩ 

৪ র্লো ৩১ ০৪ 

৫ দলিন ৩১ ০৩ 

৬ আর্তা ৩১ ০২  

মজনারর মকাি 

ক্রম মকাি অন ংখযা 

১ র্ব.এ.র্. (মজনারর) ২৫ 

২ র্ব.এ. (মজনারর) ২৭২  
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পদার্ থববদযা ববভাগ  

প
দা
র্ি
র্ব
দযা
 

২০১৫ ার বর্িমান র্বশ্বর্বদযারর র্ীরন এআ কররজ পদার্ির্বদযা ার্ারি মকাি 
র্ররব পড়ারনার মরর্য র্দর র্বভারগর পর্ চা শুরু। ২০১৬ ার এআ র্বর নাি 
মকাি চাু ।  
 
এআ র্বভারগ অরছন মদরলর র্বর্ভন্ন খযাতনামা ের্তষ্ঠান মর্রক র্যন  গরবিা  
ুিন্ন করা র্লেকরা। এখারন অরু্র্নক ক্লারুম এবং ভারা যাবররর্র্র অরছ। 
যাবররর্র্রগুরা আরকর্িক, আরকির্নক, পর্র্কা পরীো র্নরীোর জনয উপযুক্ত। 
করজ াআরের্ররত পদার্ির্বদযার রনক বআ রররছ মযখারন মর্ক্সর্ এবং মরফাররি বআ 
ুম ংখযা অরছ। 
 
র্লোর্িীরদর জ্ঞারনর ের্ত অি এবং বনু্ধত্বপূিি র্লখন পর্ররবল গরড় তুরত এখারন 
র্লেকরা দা মরনারযাগী। জ্ঞান পর্ররবলন, মেিা বতর্র এবং র্লোর্িীরদর ফতা 
জিরন উৎার্ত করা এআ র্বভারগর েয। 
 
 

র্বভাগী দযঃ  

িঃ মরাৎব মণ্ড  (র্বভাগী ের্ান) 
যার্স্টযান্ট েরফর,  
এমএর্, র্পএআচর্ি (াা আির্র্র্র্উর্ ফ র্নউর্ক্লার র্ফর্জক্স) 
মেলাাআরজলন - াআ এনার্জি র্ফর্জক্স 
  িঃ তে দা 
যার্স্টযান্ট েরফর, 
এমএর্, র্পএআচর্ি (র্ার্া আির্র্র্র্উর্ ফ ফাণ্ডারমণ্টা র্রাচি, 
মুম্বাআ ) 
মেলাাআরজন - নন র্র্নার িাআনার্মক 
িঃ ুরলাভন াা 
যার্স্টযান্ট েরফর,  
এমএর্, র্পএআচর্ি (বর্িমান র্বশ্বর্বদযা) 
মেলাাআরজন - মমরর্র্রা ারি 
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রান র্বভাগ  

র
া

ন 
র্ব
ভা
গ
 

 
 
 
২০১৫ ার বর্িমান র্বশ্বর্বদযারর র্ীরন এআ কররজ রান র্বভারগর যাত্রা শুরু। র্বভারগ ছ 
মরমস্টাররর নাি মকাি চাু অরছ। বতিমান র্র্বর্এ নুযাী এখারন অন ংখযা ১৫। নুদ 
দযরা কর দার্ত্ব রচতন। র্বভারগ ভারা যাবররর্র্র অরছ। র্বভারগর র্লোগত উৎকরির নমুনা এর 
পঠন পাঠন এবং র্বর্ভন্ন গরবিা পত্র েকাল। 
 
র্লেকরা ের্তর্নত উন্নর্তর মচষ্টা কররন এবং রান-র্বরশ্বর াম্প্রর্তক উদ্ভাবন  পর্রবতিরনর র্বর 
বিদা ার্কবা র্ারকন। র্লোর্িীরদর মরর্য র্নষ্ঠা  র্যাবারর মূল্ বপন করার কারজ তাাঁরা দা 
রচষ্ট। নুদ দযরা র্লোগত র্দক মর্রক েচর্ত রারনর ারর্ ারর্ অন্তঃ র্ব মেত্ররত 
পারদলিী। র্বভারগ উৎুক এবং নুর্ন্ধৎু র্লোর্িীরদর জনয র্বভাগী মর্মনার  কুআজ এর অরাজন 
। মের্ি র্লেরির মার্যরম র্লোর্িী – র্লেক বর্ষ্ঠ িকি গরড় রঠ এবং পাঠদান অর মজবুত । 
নুদ দযরা মকাি এবং পাঠক্রম ংক্রান্ত র্বর উপরদষ্টার ভূর্মকা পান কররন। নুদ দযরা 
র্নরজরদর রান, র্বজ্ঞান, মপলা ুরযাগ এবং দলিরনর ৃজনলী অরাচনা র্নরজরদর র্নরার্জত রারখ। 
মরর ারর্ ারর্ নুদ দযরদর র্বরাম কারজ র্বভারগর বৃর্দ্ধ রচ্ছ। 
 
 
র্বভাগী দযঃ  

িঃ বকত খামারুআ  (র্বভাগী ের্ান) 
যার্স্টযান্ট েরফর,  
এমএর্, র্পএআচর্ি (ককাতা র্বশ্বর্বদযা) 
 
 
িঃ পিিরজযার্ত কমিকার 
যার্স্টযান্ট েরফর, 
এমএর্, র্পএআচর্ি (বর্িমান র্বশ্বর্বদযা) 
 
শ্রী স্বপ্নদীপ মণ্ড 
যার্স্টযান্ট েরফর,  
এমএর্ (বর্িমান র্বশ্বর্বদযা) 
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গর্িত র্বভাগ   
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গ
 

 
 
 
 
পূবি বর্িমারনর িামীি এাকার এআ নবীন কররজর র্বরচ্ছদয ংল র্ররব গর্িত 
র্বভাগ ২০১৫ া মর্রক র্বএর্ নাি এবং র্বএর্ মজনারর মকাি পড়ারচ্ছ, ারর্ 
রররছ এর তরুি, র্নরবর্দতোি নুদ দযরা। র্বভারগ র্লেক র্লোর্িী িকিআ 
মুখয।  র্যাপকরা র্লোর্িীরদর ারর্ র্নর  পাঠক্ররমর কাজ এর্গর র্নর যান। র্বভাগর্র্ 
এর পাঠদান এবং উপরদষ্টা গুরির জনয পর্রর্চত। র্লোর্িীরদর র্বর্ভন্ন কারজ উৎা 
মদা , র্যাপকরদর কাছ মর্রক র্লখরত, তাাঁরদর পারল মর্রক কাজ কররত এবং 
নতুন ভাবনা উপর্ব্ধরত  বুর্দ্ধদীপ্ত ভূর্মকা র্নরত। এখারন মুক্ত এবং র্নমমার্ফক 
র্চন্তারক দপিরি মদখা । র্বরেিরক গুরুত্ব মদা । র্বভারগর র্বর্লষ্ট ববর্লষ্টয  
এখারন েশ্ন কররত উৎার্ত করা , র্চন্তাভাবনারক অর এর্গর র্নর যাার মচষ্টা 
করা , আুযগুরারক র্ভন্ন দৃর্ষ্টরকাি মর্রক মদখার মচষ্টা কররব যখন র্লোর্িী এখারন 
তার র্নম্ন স্নাতক মকাি পড়রব। এআ র্তমারীর মর র্বভাগী পঠন পাঠন কাজরক 
র্বর্ভন্ন ভাচুিা মার্যরম র্লোর্িীরদর কারছ মপৌঁরছ মদা রচ্ছ। 
 
 
 
 

র্বভাগী দযঃ  

িঃ মর্িলঙ্কর মণ্ড (র্বভাগী ের্ান) 
যার্স্টযান্ট েরফর, 
মেলাাআরজলন- এমএআচর্ি এবং ফু্লর্ি 
মমকার্নক্স 
এমএর্, র্পএআচর্ি  
(বর্িমান র্বশ্বর্বদযা) 

িঃ র্দবাকর মণ্ড 
যার্স্টযান্ট েরফর, 
মেলাাআরজলন - ফু্লর্ি 
মমকার্নক এমএর্, 
র্পএআচর্ি  
(যাদবপুর র্বশ্বর্বদযা) 

েরফর (িঃ) কৃরেনু্দ দি 
র্যে,  
মেলাাআরজলন- র্রপার্জ, 
র্রা- যানার্র্  
এমএর্, র্পএআচর্ি  
(ককাতা র্বশ্বর্বদযা) 

শ্রী তে র্মত্র 
যার্স্টযান্ট েরফর, 
মেলাাআরজলন - ফাংলনা 
যানার্র্ 
এমএর্ (বর্িমান র্বশ্বর্বদযা) 
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কররজর ূচনা মর্রক এআ র্বভারগ ছ মরমস্টাররর র্বএ (নাি এবং মজনারর) মকাি 
পড়ারনা । গুিমানিন্ন এবং র্নরবর্দতোি নুদ দযরা র্বভাগরক পড়ারলানার 
মকন্দ্র করর তুররছন। র্বভাগ র্লোগত পরামলি  র্নরদিলনা মদার ারর্ ারর্ মাজ 
এবং অন্তজিার্তক চার্দার কর্া মার্া মররখ র্বর্ভন্ন কাজ পর্রচানা করর।   
 
াম্প্রর্তক তর্য এবং জ্ঞারনর ারর্ মতা মররখ করজ াআরের্ররত উপযুক্ত বআ এবং 
জানিা অরছ। র্বভাগ বিদা পাঠক্রম, র্লখন র্লেি এবং মূযারনর জাগা উন্নর্তর 
মচষ্টা করর যারত র্লোর্িীরদর উৎকৃষ্ট র্লো মদা যা। র্বভারগর পাঠক্রর্মক এবং  
পাঠক্রর্মক স্তরর ফাফ ভারা।  
 
 
 
র্বভাগী দযঃ   

শ্রীমতী নীতু মছত্রী(র্বভাগী ের্ান) 
যার্স্টযান্ট েরফর, 
এমএ (ককাতা র্বশ্বর্বদযা)  
 
 
িঃ রাখী ভট্টাচাযি  
যার্স্টযান্ট েরফর, 
মেলাাআরজলন - র্লো েযুর্ক্ত, র্লোগত পর্রমাপ  মূযান   
এমএ, র্বএি, র্পএআচর্ি (কযািী র্বশ্বর্বদযা)   
 
অর্মর মারন 
যার্স্টযান্ট েরফর, 
এমএ (কযািী র্বশ্বর্বদযা)  
 
 
মলখ আমরান পাররভজ 
যার্স্টযান্ট েরফর, 
এমএ, র্বএি, এম র্ফ (যাদবপুর র্বশ্বর্বদযা) 
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২০১৫ ার কররজর ূচনা মর্রক দলিন র্বভাগ মারজ জ্ঞারনর অরা মপৌঁরছ মদার 
কারজ র্নরার্জত অরছ। বতিমারন মকবমাত্র নাি মকাি পড়ারনা , তরব অগামী 
র্লোবি মর্রক ার্ারি মকাি চাু রব।  
 
দলিরনর মবর্লর ভাগর্াআ োরার্গক। এর কারি দলিরনর পর্রর র্বস্তীিি। দলিন েকাল 
এবং মযাগারযাগ েমতা র্বকারল াক। এর্া অত্মেকারলর র্বএখারন নুদ 
দযরা র্লোর্িীরদর ুগর্ঠত র্রস্টরমর্র্ক পদ্ধর্তরত র্ারিা উপস্থাপরন াাযয করর।  
 
র্বভারগর র্যাপক র্যার্পকারা তযন্ত পারদলিী, তাাঁরা র্লোর্িীরদর পঠন পাঠন 
র্বকারলর কারজ াাযয কররবন।   
  
র্বভারগর মূ েয র্লোর্িীরদর ‘ মানু ‘ রত মলখারনা অর এআ েযরত মপৌঁছারত 
দলিরনর জ্ঞান মূ ার্তার। র্লখন র্ভজ্ঞতারক মৃদ্ধ কররত র্বভাগ পাঠাগারর্র্রক 
দলিরনর গুরুত্বপূিি মখকরদর বআর ভর্রর তুররছ। 
 
 
র্বভাগী দযঃ   
 

শ্রীমতী র্োঙ্কা মাআর্ত দা (র্বভাগী ের্ান) 
যার্স্টযান্ট েরফর, 
এমএ (যাদবপুর র্বশ্বর্বদযা) 
 
শ্রী ুরলাভন মদব বমিি 
যার্স্টযান্ট েরফর 
এমএ, এমর্ফ (উিরবঙ্গ র্বশ্বর্বদযা) 
 
শ্রী মার্নক র্কসু্ক 
যার্স্টযান্ট েরফর 
এমএ (বর্িমান র্বশ্বর্বদযা) 
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বর্িমান র্বশ্বর্বদযারর ারর্ িকিযুক্ত এআ কররজ আর্তা র্বভারগ নাি এবং 
মজনারর মকাি পড়ারনা শুরু  ২০১৫ া মর্রক। নাি মকারি র্লোর্িী র্ারি েমতা 
৩১। নুদ দযরা বিত মচষ্টা কররন র্লোর্িীরদর পাঠযক্রর্মক চার্দা পূররির এবং 
তারদর বযর্ক্তগত র্বকারলর। র্র্বর্এ মমরন ের্তর্র্ মরমস্টারর র্লোর্িীরদর ভারা 
ফাফ র্বভাগরক গর্বিত করর অমারদর র্লোর্িীরদর বিাঙ্গীি র্বকাল অমারদর েয 
এবং এরেরত্র আর্তা পঠন পাঠন র্লোগত দেতা বৃর্দ্ধরত   র্ক্রর্র্কযা র্চন্তরন াাযয 
করর। 
 
র্বভারগ আর্তারর র্চরাচর্রত পঠন পাঠরনর ারর্ ারর্ নতুন উদূ্ভত অন্তঃ র্ব 
অরাচনার ের্ত নবীনরদর উৎা মদা । অরু্র্নক র্বরশ্ব মযখারন ন্তভুির্ক্তরক 
গুরুত্ব মদা , মখারন অমারদর োচীন মাজ কীভারব মানর্বক যুক্ত র্ছ এবং 
ভর্বযৎ কীভারব মানর্বক র্াকরত পারর তার মূযবান অরাচনা কররন নুদ দযরা।  
 
র্বভারগর েয স্বল্প এবং বৃির পর্ররর ভর্বযরতর মবৌর্দ্ধক অদানেদান  এবং মানব 
র্ভজ্ঞতারক আর্তারর অরারক তুর র্রা।  
 

 
 
র্বভাগী দযঃ  

 
শ্রী েিব র্মর্ি (র্বভাগী ের্ান) 
যার্স্টযান্ট েরফর, 
এমএ, র্বএি, এমর্ফ 
 
শ্রী মকৌর্লক চক্রবতিী 
যার্স্টযান্ট েরফর, 
এমএ, এমর্ফ 
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বাংা র্বভাগ  

বাং
া 
র্ব
ভা
গ
 

কররজর জেগ্ন মর্রকআ বাংা র্বভারগর যাত্রা শুরু। র্বভারগ নাি এবং ার্ারি 
মকাি ফভারব পড়ারনা । পঠন-পাঠরনর মেরত্র বতিমারন বর্িমান র্বশ্বর্বদযা 
েিীত র্র্বর্এ পাঠযক্রম নুরি করা ।  
 
 ার্তয র্লোর্িীরদর মরর্য একাত্মতা, ানুভূর্ত, অনুগতয এবং দার্ত্বরবার্  মূযরবার্ 
জািত করর। বাংা ভাা  ার্রতযর র্নর্বড় পাঠ েদান করা  এখারন। র্লোর্িীরদর 
র্নরজরদর র্বচার-র্বরেরির েমতা জিরনর র্দরক র্বরল নজর মদা  
যাকারির্মক অরাচনা  পুনমূিযারনর মেরত্র। পাঠ িরকি তারদর র্নজস্ব মতামত 
েকারলর পরর্আ তারদর বযর্ক্তস্বাতন্ত্রয  ৃজনলীতার র্বকাল ঘরর্।  
 
    র্বভারগর দযরা র্লোর্িীরদর পড়ারনা এবং তারদর মরনর র্বকারলর জনয 
ের্তর্নত কাজ করর চররছ। মেিীকরের র্ভতররর এবং বাআররর কাযিকাপ তারদর 
ের্তভা েকাল, র্ভজ্ঞতা ঞ্চ এবং চর্রত্র গঠরন াাযয কররছ। র্লখরনর 
ামর্িকতার ভাবনা র্লোর্িীরদর চর্ররত্রর ব র্দকগুরার র্বকালরক র্নর্িত করর যা 
ফেু এবং বিাঙ্গীি র্লখরনর জনয জরুর্র। 
 
 
র্বভাগী দযঃ  
 

িঃ র্বদুযৎ কুমার দা (র্বভাগী ের্ান) 
যার্স্টযান্ট েরফর, 
এমএ (ককাতা র্বশ্বর্বদযা), র্পএআচর্ি (উিরবঙ্গ র্বশ্বর্বদযা) 
 
িঃ ুেত দা 
যার্স্টযান্ট েরফর, 
এমএ, র্পএআচর্ি (কযািী র্বশ্বর্বদযা) 
  
শ্রীমতী লীা রািী বাক  
যার্স্টযান্ট েরফর, 
এমএ (যাদবপুর র্বশ্বর্বদযা) 
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আংররর্জ র্বভাগ 

আং
রর
র্জ 
র্ব
ভা
গ
 

 
২০১৫ ার এআ কররজ আংররর্জ র্বভারগর যাত্রা শুরু। বতিমারন আংররর্জ র্বভারগর 
র্বভাগী দয রূরপ অরছন ার্রতযর আর্তা  র্লল্পরেরত্রর র্বর্ভন্ন লাখা পারদলিী 
র্তনজন র্ভজ্ঞ র্যাপক-র্যার্পকা।  যাকারির্মক পাঠযক্ররমর ীমানা ছার্ড়র এআ 
র্বভাগ ছাত্র-ছত্রীরদর মন  মনরনর পর্রচযিা বিদা র্নরার্জত। কররজর িন্থাগারর 
আংররর্জ ার্রতযর েচুর মর্ক্সর্  মরফাররি বআ ছাত্র-ছত্রীরদর জ্ঞারনর তৃো বার্ড়র 
র্দররছ বহুগুি। র্বভারগর র্বদযার্িী  র্লেকরদর উে-অন্তর্রক িকি পড়ারলানার এক 
ুস্থ পর্রমণ্ড গরড় তুররছ। র্বদযাচচিার পালাপার্ল ছাত্র-ছাত্রীরদর মরর্য ৃজনলীতা, 
অত্মর্বশ্বা  কমিকুলতার নুরেরিা মদা । আর্তমরর্যআ ছাত্র-ছাত্রীরা 
র্বশ্বর্বদযারর পরীো, র্বর্ভন্ন াংসৃ্কর্তক ের্তরযার্গতা, আউর্ পািারমন্ট, র্বতকি ভা  
নানান মেরত্র তারদর ের্তভার ছাপ মররখরছ।  
 
 

 

র্বভাগী দযঃ  
 

শ্রী র্নবিাি বযানাজিী (র্বভাগী ের্ান) 
যার্স্টযান্ট েরফর, 
এমএ (বর্িমান র্বশ্বর্বদযা)  
 
শ্রীযুক্তা ুরদো মাম  
যার্স্টযান্ট েরফর, 
এমএ (বর্িমান র্বশ্বর্বদযা)  
 
শ্রীযুক্তা র্দর্ত রকার 
যার্স্টযান্ট েরফর, 
এমএ (বর্িমান র্বশ্বর্বদযা) 
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ংসৃ্কত র্বভাগ  

ং
সৃ্ক
ত 
র্ব
ভা
গ
 

ভারতী ভযতা  ভাার মেরত্র ংসৃ্কত ভাা  ার্তয একর্র্ গুরুত্বপূিি ভূর্মকা িি করররছ। 
ংসৃ্কত িরকি িূিি র্ারিা না র্াকর োচীন ভারতী জ্ঞানচচিা িূিি মর্রক মযরত পারর। ২০১৫ 
ারর ১৩ জুাআ র্ব.এ. নাি এবং র্ব.এ. মজনারর মকারির পঠনপাঠরনর মরর্য র্দর অমারদর 
কররজর ংসৃ্কত র্বভারগর যাত্রা শুরু ররছ।  
 
র্বভারগর দযরা একর্ত্রতভারব র্লোর্িীরদর রঙ্গ এক র্নর্বড় মানর্বক বন্ধরন অবদ্ধ। র্নর্মত 
মের্িপাঠদান, ক্লা মর্স্ট,  অরাচনার মার্যরম একর্র্ ুন্দর ছাত্র-বান্ধব র্লোর পর্রমণ্ড গরড় মতাা 
ম্ভব ররছ।  
র্বদযাচচিার পালাপার্ল ছাত্র-ছাত্রীরদর মরর্য ৃজনলীতা, অত্মর্বশ্বা  কমিকুলতার নুরেরিা মদা 
। র্যাপকরা র্লোর্িীরদর ারর্ র্নর  পাঠক্ররমর কাজ এর্গর র্নর যান। র্লোর্িীরদর র্বর্ভন্ন 
কারজ উৎা মদা ।  
র্নর্মত র্বর্ভন্ন মর্মনার অরাজরনর মার্যরম র্বদযার্িীরদর জ্ঞান  র্ভজ্ঞতা বৃর্দ্ধর জনয র্লেরকরা 
বিদা উৎা েদান কররন। একজন ুনাগর্রক বতর্রর অদলি ামরন মররখ ছাত্র-ছাত্রীরদর মরর্য 
ভর্বযরতর র্লেকুভ দেতার ঞ্চার ঘর্ারনা অমারদর েয।  
  
র্বভারগর ছাত্র-ছাত্রীরা র্বর্ভন্ন ৃজনাত্মক কাযিক্ররম র্নর্মত ংল িি করর। তারা র্নর্মত ঙ্গীত, 
অবৃর্ি চচিা করর। র্বভাগ মর্রক মদা মযাগার্জন েকার্লত । কররজর িন্থাগারর র্াকা ংসৃ্কত 
র্বরর েচুর বআ রররছ, যা তারদর জ্ঞারনর পর্রর্র্ ম্প্রার্রত করর চররছ। 
 

 
 
র্বভাগী দযঃ  
 

ড. বিরঞ্জীব বন্দ্যাপাধ্যায় (র্বভাগী ের্ান) 
যার্স্টযান্ট েরফর, 
এমএ র্ব.এি., র্পএআচর্ি  

ড. সেখ আিরাফ আবি  

যার্স্টযান্ট েরফর, 
এমএ এম.র্ফ. , র্পএআচর্ি  

শ্রী কাবতথক সমন্দে  
যার্স্টযান্ট েরফর, 
এমএ এম.র্ফ. 
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সু্টরিন্ট কনিার 
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 CBCS পাঠযক্ররমর মার্যরম পঠন-পাঠরনর ুবরন্দাবস্ত রররছ।   
 CBCS পাঠযক্ররমর উপরযাগী েচুর পাঠযবআ এবং মরফাররি বআরর 

ম্ভারর মৃদ্ধ িন্থাগার।  
 উন্নত স্মার্ি ক্লারুরমর মাার।  
 র্বজ্ঞান র্বরর োর্িকযা ক্লারর জনয উন্নতমারনর গরবিাগার রররছ।  
 কর্িউর্ার র্নভির ITC-র দেতা েদারির জনয একর্র্ নতুন ‘কর্িউর্ার 

র্স্ক এনরিরমন্ট যাবররর্ার্র’ বতর্র করা ররছ।  
 নযানয কররজর তুনা তযন্ত স্বল্প মকাি র্ফ । 
 মযাগযতামান নুযাী র্বর্ভন্ন রকার্র স্কারর্লপ-এর ুরযাগ রররছ।   
 জাতী মবা েকল্প-র (NSS) র্ীরন ছাত্র-ছাত্রীরা ামার্জক রচতনতা 

 মাজরবার পাঠ িি করর।  
 করজ বর্স্থত NSOU-র মার্যরম র্বর্ভন্ন র্বর ার্র্ির্ফরকর্  মকাি 

করার ুরযাগ রররছ।  
 ছাত্র-ছাত্রীরদর াতার জনয কররজর র্ফ বিদা েস্তুত।  
 ছাত্র-ছাত্রীরদর র্লো এবং চার্রর্ত্রক গঠরনর পালাপার্ল তাাঁরদর মানর্ক 

স্বাস্থয গঠরনর র্দরক নজর রাখা । 
 র্বর্ভন্ন আনরিার  অউর্রিার মগরমর ুবরন্দাবস্ত রররছ এখারন। এআ 

কররজর একর্র্ র্বরার্ বুজ মখার মাঠ এবং র্বর্ভন্ন ক্রীড়া-রঞ্জাম 
রররছ।  



সু্টরিন্ট কনিার 

ি
ন্থা
গা
র
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র্লোের্তষ্ঠারনর এক পর্রাযি ঙ্গ – িন্থাগার। র্বরল করর উচ্চর্লোর মেরত্র 
িন্থাগাররর যর্াযর্ বযবারআ বর মদ মআ ের্তষ্ঠারনর অকাল মছাাঁার েবিতা । 
একাররিআ োজ্ঞ বযর্ক্তরা বরন, ময "অর্ম শুরু্ মেিীকরেআ র্ার্কর্ন। অর্ম িন্থাগাররক 
মবরছ র্নআ।” এআ ের্তষ্ঠারন অমরা র্বরল উরদযাগ র্নরর্ছ যারত ছাত্রছাত্রীরদর মরর্য 
িন্থাগারর পড়াশুনা করার ভযা বতর্র । অমারদর ছাত্রছাত্রীরদর মরর্য একর্া বড় 
ংল ের্ম েজরের র্লোর্িী। মআ কাররি িন্থাগাররর বযবার তারদর নতুন পরর্র র্দলা 
মদখারব।  
 িন্থাগার তারদর অত্মর্বশ্বারক উেীর্পত কররব।  
 র্লোর েকৃত র্িরক োর্রত কররব। 
 অগার্ম র্দরনর গরবকরক জে মদরব। 
 র্লোর মরর্য অনন্দ খুাঁরজ মপরত াাযয কররব। 
 
িন্থাগার মকান মভদভাব ছাড়াআ জ্ঞানাজিরন াাযয করর। ময মকান র্জজ্ঞাু র্লোর্িী 
তার যা র্কছু জাতবয র্ব ম িন্থা মর্রক মপরত পারর। বতিমারন অমারদর িন্থাগারর 
৮৬৪৪ র্র্ বআ অরছ। েচর্ত CBCS পদ্ধর্তর পাঠযক্ররমর ারর্ াযুজয মররখ করজ 
িন্থাগারর্র্ নতুন করর াজারনা ররছ এবং এখন াজাররর মবর্ল CBCS পদ্ধর্তর 
র্রবারর োর্ঙ্গক বআ মজুত অরছ। িন্থাগাররর উপর্মর্তর দযবৃন্দ  র্বভাগী 
র্যাপরকরা করআ াম্প্রর্তকতম তর্য ংরযাজন করর িন্থারক মৃদ্ধ করররছন। 
র্ভজ্ঞ িন্থাগার কমিীবৃন্দ ছাত্রছাত্রীরদর বম অন্তর্রক পর্ররবা র্দর চররছন। 
িন্থার কর্ির্াররর বযবস্থা অরছ এবং লীঘ্রআ র্বরল র্ির্জর্া কযার্ার্গং এর বযবস্থা 
করা রব।   
  
বতিমান পর্রর্স্থর্তরত নাআন ক্লা  আ-ার্নিং এর কর্া মার্া মররখ অমরা 
নাআরন র্বর্ভন্ন বআপত্র, স্টার্ি মমর্র্র্রা, বকৃ্ততা েভৃর্তর র্ঙ্ক েদান করর্ছ। এআ 
করজ াফরযর রঙ্গ N-LIST (National Library and Information services 
Infrastructure for Scholarly Content) এর মমম্বারর্লপ জিন করররছ। ফর  
ভর্বযরত এআ কররজর র্বদযার্িীরা N-LIST- এর মার্যরম ববদুযর্তন বআ  তর্য বযবার 
করার ুরযাগ পারব। িন্থাগাররর বআ  জানিা বযবাররর উরেরলয ছাত্র-ছাত্রীরদর জনয  
অাদা েলস্ত পাঠকরের বযবস্থা করা ররছ। র্বর্ভন্ন রকরমর মররফররি বআ  
বৃর্িমূক গাআি বআ এর র্বপু মাার রররছ এখারন। 
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অমারদর কররজ স্মার্ি ক্লারুরমর বযবস্থা অরছ এবং মখারন ছাত্র 
ছাত্রীরদর উৎার্ত  মরনারযাগী করার জনয মোরজির, স্মার্ি মবািি, 
র্ি াউণ্ড র্রস্টরমর বযবস্থা অরছ । এআ স্মার্ি ক্লারুম  ICT েবর্তিত 
পঠনপাঠন পদ্ধর্তর ারর্ পারির্রক চক িাস্টার র্নর পঠনপাঠন কা 
বযবাররর ুবিি ুরযাগ করর মদ। উদ্ভাবনী পদ্ধর্ত  ুদে েযুর্ক্তর 
মমবন্ধন ক র্লেক  র্লর্েকার র্লো ংক্রান্ত িগর্তর ারর্ ারর্ 
ছাত্রছাত্রীরদর পযিাপ্ত র্ররাি েদান করর এবং তারদর জ্ঞাতবয র্বরর ের্ত 
অকর্িত করর। এছাড়া এর্র্ তারদর ময মকান র্ব  মযা র্নর 
গভীর ভারব নুন্ধান  র্চন্তরনর ামর্িযরক পুষ্ট করর, নতুন র্ারিা, 
উরেলয েদান করর, এবং একর্র্ ফেূ আন্টাররর্িভ মলরন তারদর 
র্নযুক্ত করর।   

 
 
 
 

এআ কররজ ১২০ অন র্বর্লষ্ট একর্র্ লীততাপ র্নর্ন্ত্রত মেোগৃ বা 
র্ির্র্রাম অরছ। ছাত্ররদর ুর্বর্ারর্ি এখারন অরু্র্নক র্ি-র্ভুা 
যন্ত্র রযারগ র্বর্ভন্ন মর্মনার, র্ির্া  র্বর্ভন্ন নুষ্ঠান িন্ন 
ররছ। র্বখযাত  োজ্ঞ গরবক, র্লেক, বক্তারদর ুর্চর্ন্তত ম্ভারি এআ 
মঞ্চ বারবার মুখর্রত ররছ। 

স্মার্ি ক্লারুম 

মেোগৃ 
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 পদার্ির্বজ্ঞান র্বভারগ রররছ তযারু্র্নক যাবররর্র্র এবং CBCS 
র্রবারর ারর্ ামঞ্জযপূিি একর্র্ উন্নতমারনর কর্িউর্ার 
যাবররর্ার্র। 
 

 CBCS পাঠযক্ররমর েরাজন নুারর রান র্বভারগর অরু্র্নক 
রঞ্জামার্দ  একর্র্ পরীোগার রররছ।   

 
 গর্িত র্বভারগর একর্র্ পৃর্ক কর্িউর্ার পরীোগার রররছ যা 

উন্নত েজরের কর্িউর্াররর ারর্ র্িত। 
 
  এগুর্ ছাড়া, র্বর্ভন্ন ামার্জক পর্ররবল মর্রক অা  র্ে 

র্লোর্িীরদর কর্িউর্াররর োর্র্মক জ্ঞান েদারনর রেয অমারদর 
কররজ একর্র্ নতুন কর্িউর্াররর যাব মখাা ররছ।  

যাবররর্ার্র : (র্বজ্ঞান  কর্িউর্ার)  
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 ের্তরযার্গতামূক পরীো াফরযর জনয েরাজনী দেতা জিরনর 

রেয ছাত্র-ছাত্রীরদর জনয করজ আর্তমরর্য দুর্র্ নবতর্নক (র্বনামূরয) 
যাি ন মকাি চাু করররছ। স্বল্প মর তযন্ত যত্ন কারর মকারির 
র্ব ুচারুভারব র্বদযার্িীরদর ামরন উপস্থাপরনর বযবস্থা রররছ 
এখারন। এআ মকাি দুর্র্ বর্িমান র্বশ্বর্বদযা স্বীকৃত। মকাি মলর 
ফ ছাত্র-ছাত্রীরদর ‘মকাি কমর্িলন ার্র্ির্ফরকর্’ মদা রব। 

 মকাি - ১ : কর্মউর্নরকর্র্ভ এণ্ড ফাংলানা আংর্ল  
 এআ মকাির্র্রত চারর্র্ মবর্ক যাঙু্গরজ র্স্করর পর গুরুত্ব মদা 

ররছ : েবি, কর্রপাকর্ন, পঠন এবং র্খন। আংররর্জ ভাার িামার 
(বযাকরি), মভাকাবুার্র (লব্দভাণ্ডার), মফারনর্র্করর (উচ্চারি পদ্ধর্ত) 
চচিা  নুলীন করা ।  

 মকারির মকা : ৩০ ঘণ্টা  
 

 মকাি - ২ : মবর্ক কর্িউর্র্ং : এআ মকাির্র্রত কর্িউর্াররর মবর্ক 
নরজ, মাআরক্রাফর্ র্ফ এবং আনফররমলন মর্কনর্জর র্বর্ভন্ন 
র্বরর পর গুরুত্ব মদা ররছ । 

  মকারির মকা : ৩৬ ঘণ্টা    
. 
 

অ্যাড অ্ন সকাে থ  
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র্বর্ভন্ন আনরিার  অউর্রিার মগম বা র্বর্ভন্ন মখার ুবরন্দাবস্ত রররছ এআ 
কররজ। কররজর মোর্ি রুরম কযাা্রাম, দাবা, আতযার্দ আনরিার মগমরর বযবস্থা 
রররছ। করজ কযািার বযাির্মন্টন এবং ভর্র ব মকার্ি রররছ। কররজ 
র্বর্ভন্ন রার্নং এবং জার্িং আরভন্টগুর্র র্নর্মত নুলীরনর ুরযাগ রররছ। 
কররজর র্নজস্ব মখার মারঠ ের্ত বছর বার্িক ক্রীড়া ের্তরযার্গতার অরাজন করা 
। মদৌড় ের্তরযার্গতা, ম্ফন এবং র্নরেরপর মরতা আরভন্ট গুর্ অরার্জত 
।এছাড়া করজর্র্ র্বর্ভন্ন অন্তঃ কররজর ক্রীড়া আরভরন্ট ংল মন।করজ 
বার্িক ক্রীড়া চাকাীন তার ছাত্ররদর মরর্য পুরষ্কার এবং লংাপত্র র্বতরি করর।  
 
মকার্ভি পর্রর্স্থর্তরত এআ মার্বদযা ‘নাআন মোর্িরর’ (মযমন মোর্ি কুআজ, 
গল্প বা ের্তরযার্গতা, লব্দছক, মযাগবযাাম, আতযার্দ) অরাজন করররছ। বতিমারন 
করজ কযািার পুনরা পঠন-পাঠন শুরু া করজ এক ন-কযািা 
বাৎর্রক ক্রীড়া ের্তরযার্গতার অরাজন কররর্ছ। ১০০ র্মঃ মদৌড়, ৪০০ র্মঃ মদৌড়, 
র্রর মর, লর্পার্, র্িকা মরা, জযারভর্ন মরা, আতযার্দ ের্তরযার্গতা  ছাত্র-
ছাত্রীরদর ংলিি এআ ক্রীড়া ের্তরযার্গতারক াফযমর্ণ্ডত করররছ । 
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 করজ এনএএ আউর্নর্র্র্ ২০১৭ ার মখাা ররছ । 

 
 র্লোর্িীরদর েতযে ংলিরি র্নর্মত কমিূর্চ নুর্ষ্ঠত । 

 
 মযমন এআচঅআর্ভ রচতনতামূক কমিূর্চ, ংর্বর্ান র্দব পযিরবেি, 

বৃেররাপি কমিূর্চ, স্বচ্ছতার কমিূর্চ, পাশ্বিবতিী ঞ্চর রচতনতা 
কমিূচী আতযার্দ ।  
 

 এআ র্তমার্রর পর্রর্স্থর্তরত করজ র্লোর্িীরা স্থানী িামবাীরদর 
মরর্য খাদযামিী, যার্নর্াআরজলন উপকরি  নযানয েরাজনী 
ামিী মপৌঁরছ র্দররছ। এআভারব NSS এর র্ক্র দয র্ররব তারা 
মাজ মবার কারজ েতী ররছ।  
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১. ২২/০৭/২০২১ – রর্বনার – বাংা ার্তযচচিার নান্দর্নক র্ভমুখ।              
২. ১৫/০৮/২০২১ – ৭৫তম স্বার্ীনতা র্দব উদ যাপন।  
৩. ২৮/০৮/২০২১ – ংসৃ্কত র্বভাগ অরার্জত রাজযস্তররর বকৃ্ততামাা  
৪. ১৮/০৯/২০২১ –  র্িি ফ মযার্রমর্র্ক আন এনর্রন্ট আর্ণ্ডা   
৫. ২৯/০৯/২১২১ - 30.09.2021 – ংসৃ্কত র্বভাগ অরার্জত নযালনা রর্বনার ন    
কনরপ্ট ফ মুর্ক্ত আন আর্ণ্ডান র্ফজর্ফ যান্ড র্র্াররচার।   
৬. ০১/০১/২০২২ – ০৭/০১/২০২২ – সু্টরিন্ট উআক পান (অাঁকা এবং েবন্ধ রচনা 
ের্তরযার্গতা, াংসৃ্কর্তক নুষ্ঠান)  
৭. ২৩/০১/২০২২ – ‘স্মররি-বররি-মনরন মনতাজী’ – মনতাজী ুভা চন্দ্র বুর ১২৫ 
তম জের্দব উদ যাপন।  
৮. ০৬/০২/২০২২ – রস্বতী পূজা উপরেয ঙ্গীত এবং অবৃর্ি ের্তরযার্গতা। ৯. 
২১/০২/২০২২ – বাংা র্বভারগর পর্রচানা অন্তজিার্তক মাতৃভাা র্দব উদ যাপন। 
১০. ২৬/০৪/২০২২– মর্মনার – উআরমন ফ ২১ মঞু্চর্র – আুয এণ্ড চযারঞ্জ । 

 
 

 
 
 
 
১. অমারদর র্লোর্িীরা ২০১৯-২০ অন্তঃ করর্জরর্ ংসৃ্কর্ত ের্তরযার্গতা ংল 
র্নররছ এবং যর্াক্ররম গান  নারচর মেরত্র ের্ম, র্দ্বতী এবং তৃতী স্থান জিন 
করররছ। 
২. অমারদর র্লোর্িীরা মক যুব ংদ ংদ ের্তরযার্গতা, 2019-20 এ ংল র্নররছ 
এবং স্বতন্ত্র মমর্া তৃতী স্থান জিন করররছ। 
।৩. অমারদর র্লোর্িীরা হুগর্ মর্া করজ 2019-20 এ নুর্ষ্ঠত র্বতকি 
ের্তরযার্গতা ংল র্নররছ এবং র্দ্বতী স্থান জিন করররছ।  

াংসৃ্কর্তক এবং যাকারির্মক কাযিক্রম 

াংসৃ্কর্তক মাআ ফক  



 র্তমার্রর র্বপযি  পঠন-পাঠন 
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মকার্ভি-১৯ মামারী চাকাীন একারির্মক র্ক্রাকাপ ুষু্ঠভারব 
পর্রচানার জনয করজ কতৃিক র্বর্ভন্ন নাআন র্লেি র্লখন পদ্ধর্ত 
িি করা রর্ছ: 
 
র্লোর জনয গুগ াকি মেরর মার্যরম এএমএ (ার্নিং 
মযারনজরমন্ট র্রস্টম) বাস্তবান। 
 করজ মিারমরনর মার্যরম মস্ত র্লোর্িীর জনয মির্িরকরর্ি 
াকিরে অআর্ি বতর্র। 
বকৃ্ততা মরকর্িিং যারক্স  গুগ মের্িকরে নাআন ক্লা 
পর্রচানা 
 Study materials এবং বকৃ্ততা মনার্গুর্র ভাণ্ডার র্ারব গুগ 
মের্িকে বযবার। 
আ-ার্নিংরর ংস্থানগুর্ ভাগ কররত এবং নাআন পরীোর বযবস্থা 
করার জনয কররজর একর্র্ র্নরবর্দত আ-ার্নিং মপার্িা রররছ। 
ভাচুিা যাব এবং FOSSEE বযবার করর যাব পরীোগার পর্রচানা 
করা । 
 মরর্জরেলন কৃত SMS এর মার্যরম র্লোর্িীরদর ারর্ মযাগারযাগ। 
িূিি পাঠযক্রমর্র্ পড়ারনার পালাপার্ল র্লেকগি েরাজন নুারর 
র্তর্রক্ত র্র্উরর্ার্রা, ের্তকার  বযবার্রক েরাগ কররন। 
র্বশ্বর্বদযা র্নর্িার্রত পরীো  মূযারনর মমাি ছাড়া, র্লেকরা 
র্লোর্িীরদর ভু ত্রুর্র্ নাক্ত কররত গঠনমূক মূযারনর অে মনন। 
মর্মস্টার মলরর নাআন পরীোর জনয র্লোর্িীরদর েস্তুত কররত 
নাআন মক পরীো মনা । 



 র্তমার্রর র্বপযি  পঠন-পাঠন 
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র্নর্মত ক্লারুরমর র্ক্রাকারপর বাআরর জ্ঞারনর ীমা 
বৃর্দ্ধ করার জনয করজ র্নর্মত মর্মনার অরাজন 
করর। COVID-19 এর মামারী ছর্ড়র পড়ার কাররি, 
গত বছর নাআরন র্বর্ভন্ন মর্মনার নুর্ষ্ঠত রর্ছ।  



বুজ োঙ্গি  পর্রচ্ছন্নতা  
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 র্স্থর্তলী জীবনযাপন ভর্বযরতর েজরের জনয এক পর্রাযি পন্থা পর্রিত 
ররছ।ুতরাং, র্লো তরুি র্লোর্িীরদর পর্ররবলগত ভারাময বজা রাখরত এবং 
"বুজ নাগর্রক" র উঠরত নুোর্িত করার জনয গুরুত্বপূিি ভূর্মকা পান করর। 
বুজ কযািা মআ র্দরকর র্দরক এমন একর্র্ উরদযাগ।  

 GGDC কানা -১ রচতনতা বতর্র, জ্ঞান ভাগাভার্গ এবং পর্ররবল বান্ধব পর্ররবল 
জািত করর "র্িন কযািা" মত মরনার্নরবল করর।করজ েলান বদনর্ন্দন 
জীবরনর চচিা পর্ররবলবাদ বাস্তবারন র্ক্র ভূর্মকা পান করর।  

 করজ কতৃিপে র্বকল্প জ্বাানী ংস্থান, বৃর্ষ্টর জ ংি, পুনরা বযবার এবং 
বজিয বযবস্থাপনা আতযার্দ বযবার কররত চা। বতিমারন, অমারদর কারছ একর্র্ 
বুজ করজ কযািা রররছ যা একর্র্ "িার্স্টক মুক্ত ঞ্চ"  

 NSS এর রযার্গতা রচতনতা কমিূচী, র্বরলজ্ঞ  র্লোর্িীরদর মরর্য 
র্নর্মতভারব র্মর্র্িা নুর্ষ্ঠত । িামীি বস্থারনর কাররি, র্লোর্িীরা আর্তমরর্য 
েকৃর্ত এবং এর মৌন্দরযির ের্ত আর্তবাচক খযতা রররছ। অমারদর র্লো 
ের্তষ্ঠান বুজ কযািারর র্ারিারক র্স্থর্তলী "র্িন মাকার্র্র্" র্ারব োর্রত 
করার জনয এআ মস্ত মানব িদ এবং োকৃর্তক িদ বযবার করার রপো 
রররছ।   



র্বশ্ব পর্ররবল র্দব উদযাপন 
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র্বশ্ব পর্ররবল র্দব উদযাপন উপরেয কররজ ০৫.০৬.২০২১  
তার্ররখ র্লোর্িীরদর মরর্য একর্র্ এক্সরর্রিা এবং মপাস্টার 
ের্তরযার্গতার অরাজন করা রর্ছ।   
 
র্লোর্িীরদর উৎার্ত করার জনয ংলিিকারীরদর মরর্য, 
ের্তর্র্ র্বভারগ ের্ম, র্দ্বতী এবং তৃতী পুরস্কার েদান করা 
ররছ। 
 
 
  



মনতাজী ুভা মুক্ত র্বশ্বর্বদযা (NSOU)  

N
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মনতার্জ ুভা রপন র্বশ্বর্বদযা(NSOU) ভাররতর একর্র্ র্ের্মার 
মস্টর্ রপন র্বশ্বর্বদযা। ২০১৬ া মর্রক অমারদর কররজ NSOU-
র একর্র্ স্টার্ি মন্টার রররছ। 
স্নাতরকাির স্তররর এখারন র্নম্নর্র্খত মকারি ভর্তির ুরযাগ রররছ:  
 
1.   Post Graduate Programme in Bengali (PGBG), English 
(PGEG), History (PGHI), Education (PGED), Mathematics 
(PGMT), Political Science (PGPS), Public Administration 
(PGPA), Public Relations & Advertising(PR&AD). 
2.   English Language Teaching (ELT), 
3.   Master of Social Work (MSW), 
4.   Master of Library and Information Science (MLIS), 
5.   Bachelors of Library and Information Science (BLIS), 
6.   Journalism and Mass Communication (JMC). 
 
র্বর্ভন্ন মভারকলনা মকাি মযমন ‘অমরা পার্র’ (মর্া র্লো) এবং 
র্বর্ভন্ন লংাপত্র মকাি (মকা: ছ মা) এর ুরযাগ রররছ এখারন। 
।একজন ছাত্র তার র্নর্মত পড়ারলানা চার্র যাার ম ‘অমরা 
পার্র’ মকারি ভর্তি রত পারর।    
 



োর্তষ্ঠার্নক াফয  

ো

র্ঙ্গ
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AQAR  েস্তুর্ত  

অমরা  ২০১৯-২০ র্লোবরির AQAR বতর্র করর মফরর্ছ, যা NAAC এর দ্বারা কররজর মূযারনর নযতম পূবি 
লতি। অমরা দ্রুত অমারদর করজরক NAAC এর মার্যরম মূযান করার কারজ অিী। ২০২০-২১ র্লোবরির 
AQAR েস্তুর্তর কাজ চররছ।  

NPTEL অঞ্চর্ক র্যা  এবং N-List মমম্বারর্লপ  

অমরা গর্বিত ময, অমারদর করজ  SWAM এর মার্যরম  NPTEL এর অঞ্চর্ক র্যাভুক্ত ররছ। এআ 
করজ াফরযর রঙ্গ N-LIST (National Library and Information services Infrastructure for 
Scholarly Content) এর মমম্বারর্লপ জিন করররছ। ফর ভর্বযরত এআ কররজর র্বদযার্িীরা N-LIST- এর 
মার্যরম ববদুযর্তন বআ  তর্য বযবার করার ুরযাগ পারব।  

ভর্তির র্ফ হ্রা  

অঞ্চর্ক অর্র্িক পর্রর্স্থর্তর কর্া র্বরবচনা করর অমারদর করজ অগামী মর্মস্টাররর ভর্তির র্ফ হ্রা করররছ। 
মযমন কররজর মলনা র্ফ মুকুব করা ররছ।  
   

জ র পদ্ধর্তরত  ফমি র্ফাপ  ভর্তির বযবস্থা  

কররজ নাআরন খুব জ  ঝারমামুক্ত ফমি র্ফাপ এবং ভর্তির বযবস্থা শুরু ররছ। ছাত্ররা র্নরজরদর 
পছরন্দর র্ব মদরখ মনা, মফান নম্বর পার্ারনা অর নাআরন মবতন মদার মরতা কাজ খুব রজআ ঘরর 
বর কাররা াাযয ছাড়াআ করর মফরত পাররব।   

ছাত্র-ছাত্রীরদর  জনয তরর্যর ভাণ্ডার  

ছাত্ররাআ ময মকান র্লো ের্তষ্ঠারনর মমরুদণ্ড। তাআ তারদর র্বর্ভন্ন তর্য ংরেরির জনয করজ নাআরন একর্র্ 
তর্য ভাণ্ডার এবং ফর্যার বতর্রর কাজ শুরু করররছ।  

মৌরর্বদুযৎ-এর জনয মাার পযারন স্থাপন  

োকৃর্তক লর্ক্ত বযবাররর র্বর ছাত্র-ছাত্রীরদর উৎা েদান এবং র্বদুযৎ-বয ংরকারচর জনয করজ োঙ্গরি 
মৌরর্বদুযৎ-এর মাার পযারন স্থাপন করা ররছ।   

ভর্বযৎ -মুখী  র্লোর বযবস্থা   

র্লোর্িীরদর ভর্বযৎ-মুখী র্লোর র্বর্র্র ের্ত নজর মররখ পাঠ-পর্রকল্পনা, পাঠযক্রম বতর্র, মূযান-এর 
বযবস্থাপনা করা ররছ এখারন।  



আন্টারনা মকাার্র্র্ যাররমন্ট ম (IQAC)   
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কররজ একর্র্ র্ক্র আন্টারনা মকাার্র্র্ যার্ররি ম (IQAC) বা 
ভযন্তরীি মারনাৎকি র্ননিাক কর্মর্র্ রররছ । র্লোর্বদ, িাক্তার েমুখ 
েখযাত  র্বর্লষ্ট বযর্ক্ত এআ কর্মর্র্র দয।   

ক্রর্মক নং  IQAC-র পদার্র্কারী অর্র্কার্ররকর নাম  

১. এক্স র্ফর্ মচারপািন  িঃ কৃরেনু্দ দি,  
র্যে, 
গভিরমন্ট মজনারর র্ির্ি করজ, কানা ১ 

২. বর্রষ্ঠ েলার্নক অর্র্কার্রক  িঃ লান্তনু চক্রবতিী,   
র্যে, র্জ.র্জ.র্ি.র্, র্ঙু্গর  

৩. বর্রাগত র্বরলজ্ঞ  িঃ জ্ঞ কুমার রা, 
রযাগী র্যাপক, দূগিাপুর গভিরমন্ট করজ 

৪. র্বর্লষ্ট বযর্ক্তত্ব  িঃ  কৃে চন্দ্র বড়াআ, 
ুপার্ররন্টনরিন্ট, কানা াপাতা 

৫. র্যাপক ের্তর্নর্র্  ক. িঃ  মর্ন লঙ্কর মণ্ড,  
কারী র্যাপক, ঙ্ক র্বভাগ  
খ. শ্রীমতী নীতু মছর্ত্র,  
কারী র্যার্পকা, র্লো র্বভাগ   
গ. িঃ মরাৎব মণ্ড, 
কারী র্যাপক, পদার্ির্বদযা র্বভাগ  
ঘ. িঃ ুেত দা, 
কারী র্যাপক, বাংা র্বভাগ  
ঙ. িঃ  র্বদুযৎ কুমার দা, 
কারী র্যাপক, বাংা র্বভাগ  
চ. শ্রী র্নবিাি বযানাজিী, 
কারী র্যাপক, আংরার্জ র্বভাগ  

৬. মন্বাক (মকাার্িিরনর্র) িঃ পিিরজযার্ত কমিকার, 
কারী র্যাপক, রান র্বভাগ  



কররজর র্নম  র্নরদিলাবী  
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 র্লোর্িীরদর বলযআ কররজর মনার্র্লরবারিি েদি র্বজ্ঞর্প্তগুর্ 
ের্তর্নত মদখরত রব। 

 র্বশ্বর্বদযার্নর্িার্রত র্নর্দিষ্ট উপর্স্থর্তর ার বজা রাখরত না পারর 
পরীো বা যারব না। 

 চার্রর্ত্রক লংাপত্র, মরররভাড়ার জনয ছাড়পত্র, পর্রচপত্র েভৃর্ত 
পাার জনয ছাত্রছাত্রীরদর কমপরে াত (৭) র্দন অরগ র্যে 
মালরর কারছ অরবদন কররত রব।  

 করজ, র্বশ্বর্বদযা এবং র্যে মালরর দ্বারা র্নরদির্লত 
র্নমাবীগুর্  ছাত্রছাত্রীরদর যর্াযর্ভারব পান কররত রব। কখরনাআ 
তা মানয করা যারব না। 

 মকান ছাত্রছাত্রী পর মকারনা ছাত্রছাত্রীরক মকান ভারবআ লারীর্রক বা 
মানর্ক ভারব র্নি কররত পাররব না।  মকউ যর্দ এর্বর মদাী 
াবযস্ত , তার তার ভর্তি বার্ত করা রব র্বা এক (১) বছররর 
জনয করজ মর্রক বরখাস্ত/ বর্ষ্কার করা রব।   

 র্লোের্তষ্ঠারনর পর্ররবরলর উপযুক্ত এবং  লাীনতা বজা র্াকরব 
এমন মপালাক ছাত্রছাত্রীরদর পর্রর্ান কররত রব।  

 করজ কতৃিপে ছাত্রছাত্রীরদর পরার্মূক অচাররনর জনয কড়া 
পদরেপ িি কররব। মদাী ছাত্রছাত্রীরদর ভর্তি বার্ত করা রব এবং 
করজ মর্রক বর্ষ্কার করা রব। এরেরত্র করজ কতৃিপে মকান কারি 
েদলিরন বার্য র্াকরব না। 

 কররজ েরবরলর ম এবং করজ োঙ্গরি বিদা ছাত্রছাত্রীরদর করজ 
মর্রক েদি পর্রচপত্র ারর্ রাখরত রব। পর্রচপত্র কররজর র্নর্দিষ্ট 
স্থান মর্রক ংি কররত রব। 

 ছাত্রছাত্রীরদর করজ চির পর্রষ্কার রাখরত রব। কররজর পর্রচ্ছন্নতা 
এবং র্নরাবতা বজা রাখরত রব। কররজর কর্রির, র্াঁর্ড় েভৃর্ত 
স্থারন যর্া অড্ডা  মদা বা জমারত করা যারব না। 

 যর্াযর্ কারি ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা ১৫ র্দরনর মবর্ল কররজ নুপর্স্থত 
র্াকর তার ভর্তি ের্ক্রা বা নাম বার্ত করা রত পারর।  

 



ভর্তির জনয মযাগযতামান 
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মযাগযতামানঃ উচ্চমার্যর্মক বা মতু পরীো মমার্ নম্বররর ৪৫% এবং নাি 
াবরজরি ৪৫%  

এর্িরকর্ নম্বর র্নিিঃ বর্িমান র্বশ্বর্বদযা র্নর্িার্রত মান নুযাী।  

মমর্া র্নিিরর ূচক = 0.4*X+0.6*Y  

X= মার্যর্মক পরীো োপ্ত নম্বর (লতাংল র্ররব)   

Y= Z+W 

Z= উচ্চমার্যর্মক র্বা মতু পরীো োপ্ত কমপরে একর্র্ ভাার নম্বর  
বিার্র্ক নম্বর োপ্ত পাাঁচর্র্ র্বরর নম্বর(লতাংল র্ররব)   

W= অরবদনকৃত নিা র্বরর নম্বর  
উচ্চমার্যর্মক বা মতু স্তরর নাি র্বক াবরজি না র্াকর  বাংা র্বা আংররর্জর মরর্য 
বিার্র্ক নম্বর োপ্ত র্বরর নম্বর নাি  াবরজরির নম্বর র্ররব  গিয রব।  

র্ব.এর্. এবং র্ব.এ. নাি মকাি 

র্ব.এর্. এবং র্ব.এ. মজনারর মকাি  
মযাগযতামানঃ র্নর্িার্রত বছররর মরর্য উচ্চমার্যর্মক বা মতু পরীো উিীিি।  

এর্িরকর্ নম্বর র্নিিঃ বর্িমান র্বশ্বর্বদযা র্নর্িার্রত মান নুযাী।  

মমর্া র্নিিরর ূচক = উচ্চমার্যর্মক র্বা মতু পরীো োপ্ত কমপরে একর্র্ 
ভাার নম্বর  বিার্র্ক নম্বর োপ্ত পাাঁচর্র্ র্বরর নম্বর(লতাংল র্ররব)  

* ম নম্বর র্বক মযা মার্ারনর নীর্ত জানার জনয কররজর রবাআর্ মদখরত রব।  
* বর্িমান র্বশ্বর্বদযারর যাির্মলন গাআিাআন ২০২২-২৩ নুযাী মযাগযতামান র্নর্িার্রত। 
. 



র্বর্ভন্ন মকারি অন র্বভাজন *                   
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পদার্ির্বদযা (H) 8  3  1  2  1  15 

 
রান(H) 8  3  1  2  1  15 

 
গর্িত (H) 12  6  2  3 2 25 

 
বাংা (H) 17  7  2  3  2  31 

 
আংররর্জ (H) 17  7  2  3  2  31 

 
ংসৃ্কত (H) 17  7  2  3  2  31 

 
এিুরকলন (H) 17  7  2  3  2  31 

 
আর্তা (H) 17  7  2  3  2  31 

 
দলিন (H) 17  7  2  3  2  31 

 
র্ব.এ. (মজন) 150 60  16  27 19  272 

 
র্ব.এর্.(মজন)  12  6  2  3 2 

 
25 

#  PWD কযার্ন্ডরির্রদর জনয অন ংরেিঃ বর্িমান র্বশ্বর্বদযারর ০৩.০৮.২০২০ 
তার্ররখর র্বজ্ঞর্প্ত  নুযাী অরনর ≥ 5% (কযার্াগর্র নুযাী)  
* বর্িমান র্বশ্বর্বদযারর র্নরদির্লকা 2022-23  নুযাী পর্রবতিন ারপে।  
 
 

2022-23  র্লোবি   



মকাি র্ভর্িক র্ব র্নবিাচন 
উ
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র্ব
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র্লোবি ২০২২-২৩  

ক্রম মকার মকাি  
(নাি াবরজি) 

াবরজি কমর্বরনলন- মজনারর আরকর্র্ভ            
(গ্রুপ-১ এবং গ্রুপ-২ মর্রক একর্র্ করর র্ব মনা যারব)  

গ্রুপ-১ গ্রুপ-২ 
১ বাংা  আংররর্জ/ংসৃ্কত র্লোর্বজ্ঞান/আর্তা 
২ আংররর্জ  বাংা/ংসৃ্কত র্লোর্বজ্ঞান/আর্তা 
৩ ংসৃ্কত বাংা/আংররর্জ র্লোর্বজ্ঞান/আর্তা 
৪ র্লোর্বজ্ঞান  বাংা/আংররর্জ ংসৃ্কত/আর্তা 
৫ আর্তা বাংা/আংররর্জ ংসৃ্কত/র্লোর্বজ্ঞান 
৬ দলিন  বাংা/আংররর্জ ংসৃ্কত/আর্তা  

ক্রম মকার মকাি  
(নাি াবরজি) 

 াবরজি কমর্বরনলন- মজনারর আরকর্র্ভ 
গ্রুপ-১ গ্রুপ-২ 

১ র্ফর্জক্স (পদার্ি র্বজ্ঞান)  মকরমর্ে মযার্মযার্র্ক 
২ মকরমর্ে (রান র্বজ্ঞান) র্ফর্জক্স মযার্মযার্র্ক  
৩ মযার্মযার্র্ক (গর্িত)  র্ফর্জক্স মকরমর্ে 

ক্রম মজনারর 
মকাি 

ময মকান র্তনর্র্ র্ব মনা যারব  

১ র্ব.এ  ংসৃ্কত আর্তা বাংা/আংররর্জ র্লোর্বজ্ঞান 
২ র্ব.এর্. র্ফর্জক্স 

(পদার্ি 
র্বজ্ঞান) 

মকরমর্ে 
(রান 
র্বজ্ঞান) 

মযার্মযার্র্ক 
(ঙ্ক)   x 

র্ব.এর্.নাি 

র্ব.এ. নাি 

র্ব.এর্ এবং র্ব.এ মজনারর  



র্বর্ভন্ন মকারি  ভর্তি-র্ফ  
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২০২২-২০২৩ র্লোবরি  স্নাতকস্তরর (আউ র্জ মকারি) ের্ম 
মরমস্টারর র্বর্ভন্ন মকারি ভর্তির র্নর্িার্রত র্ফ*    

ক্রর্মক ংখযা মকাি  ভর্তি র্ফ (মমার্ 
র্াকা)  

 

মমার্ মকাি র্ফ  
১ র্ব.এ. নাি 

1322/- 6082/- 

২ র্ব.এর্.নাি 
 

1592/- 

 

7402/- 

৩ র্ব.এ. মজনারর  

1147/- 5157/- 

৪ র্ব.এর্. 
মজনারর  

1407/- 6467/- 

*ের্ম মরমস্টারর ভর্তি র্ফ-এর মরর্য র্াকরব ভর্তির র্ফ, পরীোর র্ফ, র্লোবরির র্ফ, 
গরবিাগাররর র্ফ, িন্থাগাররর র্ফ, র্র্উলন র্ফ (৬মারর জনয) আতযার্দ (র্বশ্বর্বদযারর 
র্বজ্ঞর্প্ত নুযাী র্ফ ামানয পর্রবর্তিত রত পারর)। র্বশ্বর্বদযারর পরীোর র্ফ পরর 
েদান কররত রব। 



অগামী েয  
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 মেিীকরের ংরযাজন / ংখযা বৃর্দ্ধ।  
 পঠন-পাঠন চাকাীন ববদুযর্তক লর্ক্তর র্বকল্প বযবস্থা।  
 পৃর্ক র্বজ্ঞান ভবন।  
 
 

 
 মূযরবারর্র র্লোরক পাঠক্ররমর একর্র্ পৃর্ক র্ব রূরপ 

ংযুক্ত করা।  
 র্লো ের্তষ্ঠারনর পর্রর্র্ ম্প্রারি করা।   
 অররা মবর্ল ংখযক অরাচনাভা, র্বজ্ঞান-েকল্পর্ভর্িক 

ের্তরযার্গতা, আনরিার  অউর্রিার মগম বা মখার 
অরাজন, তর্যেযুর্ক্ত ংক্রান্ত র্বর উপস্থাপরনর 
মার্যরম র্লোর্িীরদর উেীর্পত করা।     

 র্লোর্িীরদর ভর্বযরত বৃর্ি/মপলা র্নবিাচন বা কারজর 
ুরযাগ করর র্দরত তারদর দেতা  বৃর্দ্ধর জনয ের্লেরির 
বযবস্থা করা।  
 
 

 
 মার্বদযারর NSS আউর্নরর্র মার্যরম পাশ্বিবতিী িামরক 

দিক র্ারব িি করা। 
 স্থানী িামবাীরদর মরর্য র্বজ্ঞান রচতনতা বৃর্দ্ধ।  
 র্লোমুক রচতনতার উপযুক্ত পর্ররবল বতর্র করার 

েয ামরন মররখ স্থানী রযাগী ের্তষ্ঠানগুর্র রঙ্গ 
মযাগারযাগ স্থাপন।    

পর্রকাঠারমাগত উন্নন/ িগর্ত/ ক্রমর্বকাল 

র্যন র্বক/ র্লোগত উন্নন  

ামার্জক দার্ত্ব   



মলরর কর্া  
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গভরমিন্ট মজনারর র্িিী করজ কানা-১ এর ক দয ২০২২-২০২৩  
র্লোবরির জনয তযন্ত অিরর ারর্ রপো অরছ। নতুন এআ 
মযাগারযারগর  মার্যম ভাচুিা বা মুরখামুর্খ ক্লারুরম যাআ মাক না মকন, 
অমরা ব ম মতামারদর করর পারল র্াকরবা। র্তমার্রর র্বপযিরর 
কর্া মার্া মররখ করজ কতৃিপে ভর্তির জনয যতর্া ম্ভব নূযনতম র্ফ 
র্াযি করররছ। মকননা, ছত্ররাআ অমারদর ের্ম পছন্দ। তারদর জনযআ 
কররজর এআ পাঠপর্রক্রমার অরাজন। র্বদযার্িী এবং র্লো ের্তষ্ঠারনর 
মযৌর্ োরআ একর্র্ অদলি র্লো-পর্রমণ্ড গরড় উঠরত পারর –   
গভনিরমন্ট মজনারর র্ির্ি করজ যার্ কানা-১ মআ মান অদরলির 
পরর্আ এর্গর চররছ। 

ভর্তি ংক্রান্ত যাবতী মযাগারযাগ র্কংবা নুন্ধারনর জনয মমআ / মফান 
করুন র্নরম্নাক্ত আ-মমআ অআর্ি / মফান নম্বররঃ 

 
admission@ggdck.ac.in 

 
9883277057 

 
অমারদর রবাআর্ঃ  

 https://www.ggdck.ac.in 

mailto:admission@ggdck.ac.in

