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NOTICE
Sub: Examination

Form Fill Up for

Undergraduate 6th Semester(2022)
এত ারা জানা না যায় য িবদ াসাগর িব িবদ াল য়র ষ

স ম া রর চড়া পরী ার ফম পূর ণর পাটাল

(https://pcdpcal.com/vu-sem6-2022) 18/06/2022(11:00 hrs) থ ক 20/06/2022(23:59 hrs) পয
পুনরায় খালা থাক ছ। য সকল ছা ছা ী পূববত িব ি (Cir No: 55/22/GGDC,Dantan -II, Dated:
10/06/2022) অনুযায়ী ফম পূরণ কর ত সমথ হয়িন তা দর উ
পাটা ল িগ য় ফম পূরণ স ূণ করার িন দশ

দওয়া হ ।পূরণ করা ফ মর এক
কিপ িন জর কা ছ রাখ ত হ ব। ফম পূরণ বাবদ িব িবদ ালয় কতৃ ক
িনধািরত ফ আগামী 20/06/2022 তাির খ সকাল 11:00 থ ক 2:30 টার ম ধ পূরণ করার ফ মর
কিপসহ
মহািবদ াল য়র কাযাল য় এ স জমা করার িন দশ দওয়া হ । যিদ কান পরী থ ফম পূর ণ ভল ক র থা ক
তাহ ল ফ জমা করার িদন ক লজ কাযালয় ওই ভ লর সং শাধন কর ব। কবলমা একবারই ভল সং শাধন করার
সু যাগ থাক ব। পূরণ করা ফম সহ ফ জমা না কর ল Admit Card ও য়বসাইট থ ক ডাউন লাড করা যা ব না
এবং Admit Card ছাড়া পরী ায় বসার সু যাগ থাক ব না।
Sl No

Examination

Computer Processing Fees

1

6th
Semester
Examination
(Regular Candidate)
Under UG CBCS Pattern
6th
Semester
Examination
(Supplementary Candidate)
Under UG CBCS Pattern

Rs 312.00/-

2

ডঃ শশব কু মার িদ া
অধ , গভন ম জনা রল িডি ক লজ, দঁ াতন২
কাশমু ল, প ম মিদনীপুর

Rs 212.00/-

