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শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়ের প্রথম সেয়মস্টায়রর েমস্ত বিভায়ের েকল ছাত্র-ছাত্রীয়দ্রয়ক িলা হয়ে তায়দ্র বিষে অন্ু োয়র
তারা বন্ম্নবলবিত সহাোটেঅযাপ বলয়ে জয়েন্ করয়ি। বলয়ে জয়েন্ করার আয়ে বলয়ের ন্ীয়ৈ সলিা বিষয়ে ভায়লা কয়র
পয়ে বন্য়ে বন্বদ্িষ্ট বিষয়ের গ্রুয়প জয়েন্ করয়ি। অন্য গ্রুয়প ন্ে।
Sl. No

Subject

WhatsApp Group Link

1.

Bengali (Honours)

https://chat.whatsapp.com/Lw2ORgsxOlvIG1hs9PbHO5

2.

English (Honours)

https://chat.whatsapp.com/FsJV2MLUVuXJc0AqwIeTdp

3.

History (Honours)

https://chat.whatsapp.com/CpPe4OJC691HltqIOEhSZb

4.

Education (Honours)

https://chat.whatsapp.com/H9gRDY03qol86UgXwnvprR

5.

Sanskrit (Honours)

https://chat.whatsapp.com/E8xyHFpI4MZBxwYImInQlL

6.

Human Development (Honours)

https://chat.whatsapp.com/KZoNFZfvQ1f0DByWPF5JL2

7.

Food & Nutrition (Honours)

https://chat.whatsapp.com/C0J0xhL9eZHLpclFlMuqDA

8.

B.Com (Honours)

https://chat.whatsapp.com/HXeYdHkilL1FvAv9gMqJhL

9.

Bengali (General)

https://chat.whatsapp.com/LocfCUjgu5b74rKcvHjmJC

10.

English (General)

https://chat.whatsapp.com/InrMYLQB7cy6grENZ1DLrZ

11.

History (General)

https://chat.whatsapp.com/EgUhbsv1qaX0MkkcoqcaKx

12

Physical Education (General)

https://chat.whatsapp.com/LRxlG6ktJwm2ySe9ltigqK

13.

Education (General)

https://chat.whatsapp.com/BXVqdyzoGHb48FxXpu1xTv

14.

Sanskrit (General)

https://chat.whatsapp.com/FbaUEyw8ixOAhb4xbzogFy

15.

Human Development (General)

https://chat.whatsapp.com/L9EskBBHM5H99NPmktixBH

16.

B.Com (General)

https://chat.whatsapp.com/HdEJHpwLNvK16x37y6KUCd

17.

Computer Application (General)

https://chat.whatsapp.com/CJYyKtykZsk4bkE8Gh5ci1

18.

Food & Nutrition (General)

https://chat.whatsapp.com/DRWZVAqcAOVJZPLHjrREyF

19.

Microbiology (General)

https://chat.whatsapp.com/BQyiGoLWrca6ahVbDbRHss

20.

Mathematics (General)

https://chat.whatsapp.com/KcAN7vXcwr5LCMSnOI2CbL

21.

Chemistry (General)

https://chat.whatsapp.com/LL875LfwnRJKxrMEhzGLHQ

22.

Physics (General)

https://chat.whatsapp.com/KcAN7vXcwr5LCMSnOI2CbL

23.

Physiology (General)

https://chat.whatsapp.com/CV5a9iF3XgHI10pHmjfpYp

24.

ENVS Arts (General-1)

https://chat.whatsapp.com/KcxoEXdtKo3KqPVjmR92qF

25.

ENVS Arts (General-2)

https://chat.whatsapp.com/IA4qRfo6PZ1AEAjzgeyE55

26.

ENVS (Science)

https://chat.whatsapp.com/JjTkhwPiMh4CCrrlg8Vl6R

27.

ENVS (Commerce)

https://chat.whatsapp.com/Ko2EmWpsJ216daHFVNsvnI

28.

ENVS (Honours)

https://chat.whatsapp.com/GjQ9vzOVF47FY8tTuuM70e

গ্রুয়প প্রয়িশ করার বন্য়দ্িশািলী
১) B.A. (GENERAL) ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের DSC-I, DSC-II যে বিষয় আদছ, শুধু মাত্র যেই বিষদয়র গ্রুদে জদয়ন করদি।
অনয যকান গ্রুদে জদয়ন করদি না। B.A. (GENERAL) GE বিষদয় এখন ো আদছ যেই গ্রুদে তারা জদয়ন করদি না।
ENVS বিভাগ অনু োদর যে গ্রুে থাকদি যেই গ্রুদে তারা জদয়ন করদি অনয যকান বিভাদগর গ্রুদে তারা জদয়ন করদি
না।
২) B.A, B.SC & B.COM (HONS) ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অনাদেে র বিষয় এিং GE-I যে বিষদয় আদছ, যেই বিষদয়র
গ্রুদে তারা জদয়ন করদি এিং ENVS গ্রুদে তারা জদয়ন করদি। অনয যকান গ্রুদে তারা জদয়ন করদি না
৩) B.Sc. (General) যে-বতনটি DSC বিষয় আদছ যেই বতনদে বিষদয়র গ্রুদে জদয়ন করদি এিং ENVS গ্রুদে জদয়ন
করদি। অনয যকান বিষদয়র গ্রুদে জদয়ন করদি না।
৪) ENVS Arts (Gen) ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের যজনাদরদের একটি গ্রুদে জদয়ন হদে অনয গ্রুদে জদয়ন্ট করদি না। B.COM
অনােে এিং সজন্ায়রল ছাত্র-ছাত্রীরা ENVS-Commerce গ্রুয়পই জয়েন্ট করয়ি।
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