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SUBJECT COMBINATIONS (2020-21) 

A. For Honours Students [অনার্স ছাত্রছাত্রীদের জনয]  

Step-I : Students are required to choose any one Honours subject (Core Course) from Table 1 given 

below: [অনার্স পড়দে ইচ্ছকু ছাত্রছাত্রীদের ননম্ননিনিে টেনিি-1 টেদক একটি নিষয়(Core Course) পছন্দ 
করদে হদি।]:   

Table 1 

1. Bengali 4. Geography 7. Political Science 

2. English 5. Education 8. Commerce (Accountancy) 

3. History 6. Sanskrit   

Step-II : Honours students (except Geography, B.Sc and Accountancy Honours) are required to 

choose two General subjects i.e. Generic Electives  (GEs) GE-I for SEM-I (Paper-I), SEM-II (Paper-II) 

and GE-II for SEM-III (Paper-III), SEM-IV (Paper-IV) from the following Table-2.[অনাদর্সর ছাত্রছাত্রীরা 
(Geography, B.Sc. and Accountancy Honours িাদে) ননম্ননিনিে টেনিি-2 টেদক েটুি টজনাদরি নিষয়  

Generic Electives (GEs), GE-I  টর্নিস্টার-I (দপপার-I),টর্নিস্টার-II (দপপার-II) এিং GE-II   
টর্নিস্টার-III (দপপার-III),  টর্নিস্টার-IV (দপপার-IV) পছন্দ করদে পারদি। ]    

In Table 2, there are four groups and students can choose only ONE subject from each group as GE. 

Please note that a student can choose only maximum two subjects from table-2.[দেনিি-2 টে চারটি  
গ্রুপ আদছ এিং একজন ছাত্র িা ছাত্রী প্রদেযক গ্রুপ টেদক GE নহর্াদি একটি কদর নিষয় র্িসানিক েটুি 
নিষয় পছন্দ করদে পারদি।  

Table 2 

Group Combination 

1. Education, Physical Education, English, Economics 

2. Sociology, Defense Studies, Music, Sanskrit, Political Science 

3. Geography, Philosophy, Journalism & Mass Communication, History 

4. Bengali, Computer Science, Mathematics 

 

Only for Geography Honours (Core Course) students (B.Sc Honours) [শুিুিাত্র 
ভূদ াি অনাদর্সর ( Core Course) ছাত্রছাত্রীদের জনয যারা B.Sc. Honours] 

Geography (Honours. B.Sc.) Students are required to choose any TWO subjects from the four groups 

subject to maximum one subject from each group. [ভূদ াি অনার্স পড়দে ইচ্ছকু ছাত্রছাত্রীরা 
ননম্ননিনিে টেনিি-3 র চারটি গ্রুপ টেদক র্িসানিক েটুি নিষয় এিং প্রনেটি গ্রুপ টেদক টকিিিাত্র   
একটি নিষয় পছন্দ করদে পারদি।]  



Table 3 

Group Combination 

1. Education, Economics 

2. Sanskrit, Political Science 

3. History 

4. Computer Science, Mathematics 

 

Step-III : All Honours students have to take Ability Enhancement Compulsory Course (AECC)  as 

Compulsory Subject in SEM-I & II. Students have to take Environmental Science (ENVS) as 

compulsory AECC for SEM I. In SEM-II, Honours students have to opt either for English 

Communications or MIL (Bengali or Sanskrit) as AECC.[র্িস্ত অনার্স ছাত্রছাত্রীদের টর্নিস্টার-I এিং  
টর্নিস্টার-II টে আিনযযক নিষয় নহর্াদি Ability Enhancement Compulsory Course (AECC) ননদে হদি।  
টর্নিস্টার-I এর ছাত্রছাত্রীদের আিনযযক নিষয় (AECC) নহর্াদি Environmental Science (ENVS) ননদে হদি।  
টর্নিস্টার-II এর অনাদর্সর ছাত্রছাত্রীদের AECC নহর্াদি English Communications অেিা MIL  নহর্াদি 
Bengali or Sanskrit ননদে হদি।]     

B. For General Students [টজনাদরি ছাত্রছাত্রীদের জনয] 

Step-I : General students (except Geography, B.Sc.) are required to choose two General subjects i.e. 

Core Courses (GCOR 1 & GCOR 2) from the following Table-4 for SEM I to IV. In Table 4, there are 

four groups and students can choose only ONE subject from each group as COR. Please note that a 

student can choose a maximum of two subjects from Table-4.[ টেনিি-4 এ (Geography, B.Sc. 

িাদে) টর্নিস্টার-I টেদক টর্নিস্টার-IV পযসন্ত  টজনাদরি ছাত্রছাত্রীরা টজনাদরি নিষয় নহর্াদি েটুি 
Core Courses (GCOR 1 & GCOR 2)  পছন্দ করদে পারদি। টেনিি-4  এ চারটি গ্রুপ আদছ এিং 
ছাত্রছাত্রীরা প্রনেটি গ্রুপ টেদক একটিিাত্র নিষয় এিং টেনিি-4  এ চারটি গ্রুপ টেদক র্িসানিক েটুি 
নিষয় পছন্দ করদে পারদি।]  

Table 4 

Group Combination 

1. Education, Physical Education, English, Economics 

2. Sociology, Defense Studies, Music, Sanskrit, Political Science 

3. Geography, Philosophy, Journalism & Mass Communication, History 

4. Bengali, Computer Science, Mathematics 

 

In addition General students (except Geography) have to take Language through Literature (English) 

for SEM I & II and Modern Indian Language (namely Bengali) for SEM III & IV as compulsory General 

subject i.e. Core Courses (GCOR-3). [টজনাদরি ছাত্রছাত্রীরা (Geography িাদে) টর্নিস্টার-I এিং 
টর্নিস্টার-II টে আিনযযক নিষয় Core Courses (GCOR-3) নহর্াদি Language through Literature (English)  



ননদে হদি এিং টর্নিস্টার-III ও  টর্নিস্টার-IV এ Core Courses (GCOR-3) নহর্াদি Modern Indian 

Language (namely Bengali) ননদে হদি।]    

Only for Geography General  students (B.Sc. General) [শুিুিাত্র ভূদ াি টজনাদরি  
ছাত্রছাত্রীদের জনয যারা B.Sc. General ] 

Geography (General) students are required to choose Two subjects (apart from Geography) from the 

following four groups (Table-5) subject to maximum  one subject as COR  from each group. 
[দেনিি-5 এ চারটি গ্রুপ টেদক ভূদ াি টজনাদরি ছাত্রছাত্রীরা আরও েটুি নিষয়(ভূদ াি িাদে)  
পছন্দ করদে পারদি এিং প্রনেটি গ্রুপ টেদক র্িসানিক একটিিাত্র নিষয় COR নহর্াদি  পছন্দ করদে 
পারদি।]   

Table 5 

Group Combination 

1. Education, Economics 

2. Sanskrit, Political Science 

3. Geography,History 

4. Computer Science, Mathematics 

Step-II : All General students have to take Ability Enhancement Compulsory Course (AECC)  as 

compulsory subject in SEM-I & II. Students have to take Environmental Science (ENVS) as 

compulsory AECC for SEM I. In SEM-II, General students have to opt either for English 

Communications or MIL (Bengali or Sanskrit) as AECC. [র্িস্ত টজনাদরি ছাত্রছাত্রীদের টর্নিস্টার-I 
এিং  টর্নিস্টার-II টে আিনযযক নিষয় নহর্াদি Ability Enhancement Compulsory Course (AECC) ননদে 
হদি।  টর্নিস্টার-I এর ছাত্রছাত্রীদের আিনযযক নিষয় (AECC) নহর্াদি Environmental Science (ENVS) 

ননদে হদি।  টর্নিস্টার-II এর টজনাদরদির  ছাত্রছাত্রীদের AECC নহর্াদি English Communications অেিা 
MIL  নহর্াদি Bengali or Sanskrit ননদে হদি।]     

Step-III: General students (except Geography, B.Sc.) also have to take one General subject (from 

Table-1) i.e. Generic Elective Course (GGEC) for SEM-V (Paper-I) and SEM -VI (Paper-II) apart from 

Core Courses (GCOR I & II)`choosing from Table 4. [টর্নিস্টার-V এিং টর্নিস্টার-VI এ টজনাদরি 
ছাত্রছাত্রীরা (Geography, B.Sc. িাদে) টেনিি-4 টেদক একটি টজনাদরি নিষয় Generic Elective 

Course (GGEC) পছন্দ করদি। এই নিষয়টি ননিসাচদনর টেদত্র পূদিসর Core Courses নহর্াদি টয েটুি নিষয় 

পছন্দ করা হদয়নছি টর্ই নিষয় গুনি িযেীে অনয একটি নিষয় পছন্দ করদে হদি।]  

For Details of Subject Combination in Accountancy Honours, Contact Head of the Department, 

Commerce (M: 7003062970/ 9434322199) [Accountancy Honours (কিার্স) নিষদয় Subject 

Combination এ টকান নকছু জানদে Department of Commerce এর Head এর র্াদে টযা াদযা  
করুন টিািাইি নম্বদর- 7003062970/ 9434322199]   


