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দ্বিতীয় সেদ্বিস্টারেে পেীক্ষাে ফি মপূেরেে দ্বিজ্ঞদ্বি
এতদ্বারা লালগড় সরকারর মহারিদ্যালয়ের রদ্বতীে সসরমস্টায়রর সকল ছাত্রছাত্রীয়দ্র জানায়না যায়ে সয,
রিদ্যাসাগর রিশ্বরিদ্যালয়ের 14.07.2022 তাররয়ের Ref. No.: VU/CE/GD-5131/2022 অনুযােী তায়দ্র চুড়ান্ত
সসরমস্টায়রর পরীক্ষাটি ONLINE MODE (for Theory Exam.) এিং OFFLINE MODE (for
Practical/Project Exam.)- এ হয়ত চয়লয়ছ। এই পরীক্ষার রিস্তাররত সমেসূচী পয়র জানায়না হয়ি।
রদ্বতীে সসরমস্টায়রর এই পরীক্ষার জনয আগামী 18.07.2022 দ্ুপুর 12 িা সেয়ক 26.07.2022 রাত্রত্র 11.59 pm
পযন্ত
য পরীক্ষার ফম য পূরণ চলয়ি সম্পূন য অনলাইয়নর মাধ্যয়ম। এই Form fill-up না কেরে সকান ভারিই
পেীক্ষায় িো যারি না। ফম য পূরণ করার জনয রিদ্যাসাগর রিশ্বরিদ্যালয়ের রনজস্ব ওয়েিসাইি
(http://www.vidyasagar.ac.in) এর রনরদ্যষ্ট রলয়ে (https://pcdpcal.com/vu-sem2-2022/ ) সযয়ত হয়ি।
(Form fill-up এে েম্পূে দ্বনরদম
ম
শািেী দ্বনরে সদওয়া েরয়রে) সকল ছাত্রছাত্রীয়ক রনরদ্যষ্ট সময়ের ময়ধ্য ফম য
পূরণ কয়র তার রিন্ট আউি রনয়ত হয়ি। িতযমান কয়রাণা পরররিরতর কো রিয়িচনা কয়র রিশ্বরিদ্যালে এইিায়রর
পরীক্ষার রফস্ সম্পূন য মুকুি কয়রয়ছ এিং ছাত্রছাত্রীয়দ্র জনয রনম্নরলরেত কম্পম্পউিার িয়সরসং চাজয ধ্াযযয
কয়রয়ছ।

Sl. No

Examination

Computer Processing Charges

1.

2nd Semester Examination 2022 (Regular

Rs 312/-

2.

Candidate)
Under UG CBCS Pattern
2nd Semester Examination 2022 (Supplementary
Candidate)
Under UG CBCS Pattern

Rs 212/-

আগািী 21.07.2022 (িৃহস্পদ্বতিাে) এিং 22.07.2022 (শুক্রিাে) তাদ্বেখ দুপে
ু 12 টা সেরক 2 টা পযন্ত
ম
করেরে এই কম্পম্পউটাে প্ররেদ্বেং োেম েিা সনওয়া হরি এিং একইেরে Form Verification
প্রক্রক্রয়াও েেরি। Verification এে েনয আরো একটট তাদ্বেখ পরে োনারনা হরি।
রনরদ্যষ্ট তাররয়ের ময়ধ্য ফয়মরয রিন্ট আউি করপ ও রনরদ্যষ্ট িাকা কয়লয়জ জমা না করয়ল ছাত্রছাত্রীরা ভরিষ্যয়ত
অসুরিধ্ার সম্মুেীন হয়ত পায়র।

1

Form fill-up এে েম্পূে মদ্বনরদমশািেী
১। রদ্বতীে সসরমস্টায়রর পরীক্ষার Form fill-up এর জনয িেয়ম রনয়চর রলয়ে সযয়ত হয়ি, সযটি 18.07.2022
দ্ুপুর 12 িা সেয়ক Open হয়ি।
Link: https://pcdpcal.com/vu-sem2-2022/
২। রলয়ে রগয়ে সটিকভায়ি রনয়জর Form fill-up কয়র রনয়ত হয়ি। Form fill-up কোে েিয় দ্বনরেে GE-2
(Hons.) Paper এে নাি েটিকভারি দ্বনিােন
ম
কেরত হরি। দ্বিষয়দ্বভদ্বিক এই Paper এে নাি গুদ্বে এই
পৃষ্টাে দ্বনরে সদওয়া েরয়রে।
২। পরীক্ষার Form fill-up -এর পর িয়তযক ছাত্র-ছাত্রীয়ক ঐ পূরণ করা Application Form এর Print out
রনয়ে রনয়ত হয়ি।
৩। এরপর কয়লয়জ শারীররকভায়ি উপরিত হয়ে VERIFICATION িত্রিো সম্পন্ন করয়ত হয়ি। VERIFICATION
িত্রিো সম্পন্ন করার জনয ঐ Application Form এর একটি Print out copy, Form fill-up এর রনধ্াররত
য
িাকা
এিং পূয়িরয সকল Pay Slip কয়লয়জ অিশযই রনয়ে আসয়ত হয়ি। আগািী 21.07.2022 (িৃহস্পদ্বতিাে) এিং
22.07.2022 (শুক্রিাে) তাদ্বেখ দুপুে 12 টা সেরক 2 টা পযন্ত
ম করেরে এই কম্পম্পউটাে প্ররেদ্বেং োেম
েিা সনওয়া হরি, এিং একইেরে Form Verification প্রক্রক্রয়াও েেরি। Verification এে েনয আরো
একটট তাদ্বেখ পরে োনারনা হরি। ( ময়ন রােয়ত হয়ি, College Verification না করয়ল সকানভায়িই Admit
Card Issue হয়ি না।)
৪। কয়লয়জ Verification িত্রিো সম্পন্ন হয়ে সগয়ল কয়েকরদ্য়নর ময়ধ্যই Admit Card Issue হয়ে যায়ি।
৫। Admit Card issue হয়ে সগয়ল রিশ্বরিদ্যালয়ের Website এ রগয়ে Form fill-up Portal সেয়ক তা Download
কয়র রনয়ত হয়ি। ( িরন োখরত হরি, Admit Card না োকরে সকানভারিই পেীক্ষায় িো যারি না। )

**সয সকল ছাত্রছাত্রী পূয়ি যরদ্বতীে সসরমস্টায়রর সকান রিষ্য়ে Supplement সপয়েয়ছ িা যায়দ্র অনয সকায়না
রকম সমসযা রয়েয়ছ, তারাও এই ফম যপূরণ করয়ি এিং রদ্বতীে সসরমস্টায়রর রনরদ্যষ্ট রিষ্য়ে পরীক্ষা সদ্য়ি।

Subject wise Optional Course Title
For Honours
Subject
Bengali

Paper
GE-2

Option (Course Title)
কািয সারহয়তযর ধ্ারা ও বিষ্ণি পদ্ািলী পাি

English

GE-2

Media and Communication Skills

Santali

GE-2

Santali Poetry Literature, Folk Song

Sanskrit

GE-2

Sanskrit and other modern Indian Language

History

GE-2

Science and Empire

Philosophy

GE-2

Philosophy of Mind

Political
Science
Sociology

GE-2

Governance: Issues and Challenges

GE-2

Gender and Violence
আরদশানুোরে

2

