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দেশশ প্রথম, লাইশেনর সাশেশে স্নাতক দকাসস চালু হশে 

কলকাতা নবশ্বনবেৈালশে 

 

নিজস্ব প্রনিনিনি, কলকািা: দেশের মশিে প্রথম লাইশেনর এবং ইিফরশমেি সাশেশে নবএ, নবএসনস অিাসস দকাসস চালু করশে 

কলকািা নবশ্বনবেোলে। স্নািকস্তশরর দকাসস হশলও আপািি িার ক্লাস হশব নবশ্বনবেোলশের কশলজ নিট কোম্পাশসর লাইশেনর 

অোন্ড ইিফরশমেি সাশেে নবভাশেই। নবভােীে প্রিাি অরনবন্দ মাইনি জানিশেশেি, পাে দকাশসসর নবষেগুনল পড়াশিার জিে 

আপািি নসটি কশলজ এবং নবেোসাের কশলশজর সশে কথা হশেশে। কারণ, আমাশের সব নবষশের পাে দপপার পড়াশিার 

মশিা পনরকাঠাশমা দিই। নকন্তু দে নেক্ষক দে দপপার পড়াশবি, নিনি কশলশজর হশলও িাাঁ শক নেশেই প্রশ্নপত্র তিনর এবং 

পরীক্ষার খািা মূলোেণ করাশি হশব নিেম অিুোেী। পাে দপপার দে নবষে দিওো হশব, িার উপরই নিভস র করশব সংনিষ্ট 

পড়ুো নবএ িা নবএসনস নিনি পাশবি। আপািি ২০টি আসি রশেশে। ১৯ জুি পেসন্ত আশবেিপত্র জমা নেশি পারশবি ২০১৬ 

এবং ২০১৭ সাশল উচ্চ মািেনমক ঊত্তীণস প্রাথীরা। প্রশবনেকা পরীক্ষা হশব ২৪ জুি। 

 

এিনেি রাশজে বা দেশের দকাথাও ওই দকাশসস স্নািকস্তশরর নিনি দেওো হি িা। বোশচলর অব লাইশেনর সাশেেও আসশল 

স্নািশকাত্তর দকার্স। কারণ দসখাশি ভরনি হশি দেশল দকািও নবষশে স্নািক হশি হে। নকন্তু এশক্ষশত্র উচ্চ মািেনমক পাে 

কশরই পড়ুোরা ভরনি হশি পারশবি। েপ্তশরর িরশফ নবশ্বনবেোলশের ইউনজ কাউনেশলও দকাসসটির োবিীে িথোনে পাঠিশে 

দেওো হশেশে। মশি করা হশে, এক-দু’বেশরর মশিেই দকাসসটি নবশ্বনবেোলে দথশক সশর চশল োশব কশলজগুনলর কাশে। 

ফশল একটি িিুি নবষশের উপর সাম্মানিক স্নািক নিনি দকাশসস পড়ুো ভরনি করশি পারশব কশলজগুনলও। 

 

এিনেি কলকািা নবশ্বনবেোলশের একটি ইনিশিশটি দকাসস নেল। নকন্তু নিিটি দকাশসসর সমন্বে হওোে ইউনজনস িাশি আপনত্ত 

জািাে। িাশের বক্তবে নেল, সশবসাচ্চ দু’টি দকাসসশক জুশড় ইনিশিশটি করা োশব। িার পশরই নবশ্বনবেোলে নসদ্ধান্ত দিে 

দকাসসটিশক দভশে আলাো করার। পাওো োে ইউনজনসর অিুশমােিও। পাোপানে নবনলবএসনস এবং এমনলবএসনস ইনিশিশটি 

দকাসসটিও থাকশে। এই নবএ, নবএসনস অিাসস দকাশসসর োত্রোত্রীরা েিনেি িা পাে করশেি, িিনেি দে দকািও নবষশের 

সাম্মানিক স্নািকরাই এই পাঠেক্রশম ভরনির জিে আশবেি করশি পারশবি। নকন্তু লাইশেনর সাশেশে নবএ, নবএসনস পড়ুো 

োত্রোত্রীরা েখি পাে কশর দবরশবি, িখি িাাঁ শের জিে ৬০ েিাংে সংরক্ষণ থাকশব ইনিশিশটি দকাসসটিশি। বানক ৪০ 

েিাংে দখালা থাকশব কলকািা বা অিে সব নবশ্বনবেোলশের োত্রোত্রীশের জিে। িাাঁ শের প্রশবনেকা পরীক্ষা নেশে ভরনি হশি 

হশব। 
 


