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NOTICE

Sub: Examination Form Fill Up for

Undergraduate 4th Semester(2022)
এত�ারা জানা�না যায় �য িবদ�াসাগর িব�িবদ�াল�য়র চত�থ� �স�ম�া�রর চ�ড়া� পরী�ার ফম� পূরণ ( Ref. No:
VU/CE/GD-5089/2022, Dated-23.06.2022) আগামী 03/07/2022(23:59 hrs) তাির�খর ম�ধ� অনলাইন
���য়ায় স�� হ�ব। ছা�ছা�ী�দর https://pcdpcal.com/vu-sem4-2022 �ল�� িগ�য় অনলাই�ন ফম� পূরণ স�ূণ�
করার িন�দ�শ �দওয়া হ��।পূরণ করা ফ�ম�র এক� ��� কিপ িন�জর কা�ছ রাখ�ত হ�ব। িন�� উ��িখত সূচী
অনসুা�র ফম� পূরণ বাবদ িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক িনধ�ািরত �ফ আগামী 28/06/2022 �থ�ক 30/06/2022 তািরখ এবং
04/07/2022 �থ�ক 07/07/2022 তাির�খ সকাল 11:00 �থ�ক 2:30 টার ম�ধ� চত�থ� �স�ম�ার পয�� সম� ভিত�
ি�প, ফম� পূরণ ি�প, তৃতীয় �স�ম�ার পয�� সম� এডিমট কাড� ও মাক� শীট, �র�জ��শন সা� ��ফ�কট, ব�াং�কর
পাসবই, আধার কাড� , তপিস�ল জািত-উপজািত বা অন�ান� অন�সর ��ণীর �শংসাপ�, র��র �প, এখ�না পয��
কত��ল �লারিশ�পর জন� আ�বদন করা হ�য়�ছ এবং ক�ব কত টাকা �লারিশপ �প�য়�ছ এই সকল তথ�সহ
মহািবদ�াল�য়র কায�াল�য় এ�স জমা করার িন�দ�শ �দওয়া হ��। যিদ �কান পরী�াথ� ফম� পূর�ণ ভ�ল ক�র থা�ক
তাহ�ল �ফ জমা করার িদন ক�লজ কায�ালয় ওই ভ� �লর সং�শাধন কর�ব। �কবলমা� একবারই ভ�ল 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 4th Semester Examination
(Regular Candidate)
Under UG CBCS Pattern

Rs 312.00/-

2 4th Semester Examination
(Supplementary Candidate)
Under UG CBCS Pattern

Rs 212.00/-

Date Time Department
28/06/2022 11:00 am-2:30pm All Science(H)
29/06/2022 11:00 am-2:30pm Bengali(H)
30/06/2022 11:00 am-2:30pm English(H)
04/07/2022 11:00 am-2:30pm History(H)
05/07/2022 11:00 am-2:30pm Philosophy(H)
06/07/2022 11:00 am-2:30pm Political Science(H)
07/07/2022 11:00 am-2:30pm BA(General)



ডঃ �শশব কুমার িদ�া
অধ��, গভন��ম� �জনা�রল িডি� ক�লজ, দঁাতন২
কাশমু�ল, প��ম �মিদনীপুর




