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NOTICE
It is hereby notified to all the 5th Semester BA Program Course students that they must inform the
college the Generic Elective (GE) subject they have selected for studying over the 5th and 6th
Semesters. For informing the college, they are to go the following link and fill up the Google Form
properly and submit online on or before 10 December 2021 Thursday.
Link to the Google Form: https://forms.gle/mZCu8cPUt3S1h7mB9
In the form, they have to inform the Discipline/Subject A and Discipline/Subject B they have been
studying over the last four semesters and then have to select the Generic Elective subject for studying
over the 5th and 6th Semesters along with their Discipline A and Discipline B subjects. It must be taken
care of that the Generic Elective subject selected must be a subject other than the two subjects being
studied as Discipline A and Discipline B subjects.

DR. PARTHA SARATHI MANDAL
Teacher-In-Charge
Manbhum Mahavidyalaya
College Seal

ব াংল য় স রমমম
ফিিথ সসফমস্ট ররর ফবএ সর গ্র ম স রসমর স্টুরেন্টর গুগল িরমমর ম ধ্যরম
সসফমস্ট রর পড় র জনয স ন সজরনফর

রলজর

জ ন ও তুফম ফিিথ আর ফসক্সথ

ইরলফিভ স বরজি সবরেরে । এই স বরজিট ফেফসফিন এ এবাং ফেফসফিন ফব

স বরজি দু ’ফটর সরে অফতফরক্ত স বরজি ফিরসরব পড়রত িরব। সবরে সনওয় র সমরয় সেয় ল র েরত িরব – ফেফসফিন এ
এবাং ফেফসফিন ফব ফিরসরব সে স বরজিগুরল পড়রে , সজরনফর

ইরলফিভ ফিরসরব সসই স বরজিগুরল সবরে সনওয় ে রব

ন।
সে স বরজিগুরল সজরনফর

ইরলফিভ ফিরসরব ফিিথ সসফমস্ট র ফবএ সর গ্র রম ম নভূ ম মি ফবদয লরয় প ওয় ে রে –
ফিউট র স রয়ন্স, ইর নফমক্স, এেুর শন, ইাংর ফজ, ফজওগ্র ফি, ফিফি, ময থ রমফটক্স, ফিফজ ল

ব াংল , স ফমফি,
এেুর শন, ফিফজক্স, পফলফট ল স রয়ন্স, স াঁওত ফল, সস ফশওলফজ

