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GOVERNMENT OF WEST BENGAL 

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE, LALGARH 
LALGARH::JHARGRAM::721516 

Website: www.lalgarhgovtcollege.org 

 

      Date: 18.12.2022 

তৃতীয় সেমিস্টারেে পেীক্ষাে ফি ম পূেরেে মিজ্ঞমি 

এতদ্বারা লালগড় সরকারর মহারিদ্যালয়ের তৃতীে সসরমস্টায়রর সকল ছাত্রছাত্রীয়দ্র জানায়না যায়ে সয, 

রিদ্যাসাগর রিশ্বরিদ্যালয়ের 16.12.2022 তাররয়ের Ref. No.: VU/CE/GD-5225/2022 এর রিজ্ঞরি অনুযােী 

তায়দ্র চুড়ান্ত সসরমস্টায়রর পরীক্ষাটি সম্পূর্ ণ OFFLINE MODE এ হয়ত চয়লয়ছ। এই পরীক্ষার রিস্তাররত 

সমেসূচী পয়র জানায়না হয়ি। 

তৃতীে সসরমস্টায়রর এই পরীক্ষার জনয আগামী 19.12.2022 সকাল 11 িা সেয়ক 28.12.2022 রাত্রত্র 11.59 

পয ণন্ত পরীক্ষার ফম ণ পূরর্ চলয়ি সম্পূন ণ অনলাইয়নর মাধ্যয়ম। এই Form fill-up না কেরে সকান ভারিই 

পেীক্ষায় িো যারি না। ফম ণ পূরর্ করার জনয রিদ্যাসাগর রিশ্বরিদ্যালয়ের রনজস্ব ওয়েিসাইি 

(http://www.vidyasagar.ac.in) এর রনরদ্ণষ্ট রলয়ে (https://pcdpcal.com/vu-sem3-2022/ ) সযয়ত হয়ি। 

(Form fill-up এে েমূ্পে ম মনরদমশািেী মনরে সদওয়া েরয়রে) সকল ছাত্রছাত্রীয়ক রনরদ্ণষ্ট সময়ের ময়ধ্য ফম ণ 

পূরর্ কয়র তার রিন্ট আউি রনয়ত হয়ি। পরিতীকায়ল ফয়ম ণর ঐ রিন্ট আউি করপ ও রিশ্বরিদ্যালে রনধ্ ণাররত 

পরীক্ষার রফস ্ কয়লয়জ এয়স জমা করয়ত হয়ি এিং Form Verification করয়ত হয়ি। Form Verification এিং 

পরীক্ষার রফস ্ জমা সনওোর তাররে পয়র সনাটিশ রদ্য়ে জানায়না হয়ি। এর জনয সকলয়ক কয়লয়জর Website 

এ নজর রােয়ত িলা হয়ে।  

 

Form fill-up এে েম্পূে ম মনরদমশািেী 

১। তৃতীে সসরমস্টায়রর পরীক্ষার Form fill-up এর জনয িেয়ম রনয়চর রলয়ে সযয়ত হয়ি, সযটি 19.12.2022 

সকাল 11 িা সেয়ক Open হয়ি। 

Link: https://pcdpcal.com/vu-sem3-2022/ 

২। রলয়ে রগয়ে সটিকভায়ি রনয়জর Form fill-up কয়র রনয়ত হয়ি। Form fill-up কোে েিয় মনরেে Paper 

এে নাি গুমে েঠিকভারি মনি মােন কেরত হরি। মিষয়মভমিক Optional Paper এে নাি গুমে এই 

পৃষ্টাে মনরে সদওয়া েরয়রে। 

২। পরীক্ষার Form fill-up -এর পর িয়তযক ছাত্র-ছাত্রীয়ক ঐ পূরর্ 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 রনধ্ ণাররত িাকা 

এিং পূয়ি ণর সকল Pay Slip কয়লয়জ অিশযই রনয়ে আসয়ত হয়ি। Form Verification এিং পরীক্ষার রফস ্ জমা 

সনওোর তাররে পয়র সনাটিশ রদ্য়ে জানায়না হয়ি। (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 থাকরে সকানভারিই পেীক্ষায় িো যারি না। ) 

**সয সকল ছাত্রছাত্রী পূয়ি ণ তৃতীে সসরমস্টায়রর সকান রিষয়ে Supplement সপয়েয়ছ িা যায়দ্র অনয সকায়না 

রকম সমসযা রয়েয়ছ, তারাও এই ফম ণ পূরর্ করয়ি এিং তৃতীে সসরমস্টায়রর রনরদ্ণষ্ট রিষয়ে পরীক্ষা সদ্য়ি। 

http://www.lalgarhgovtcollege.org/
http://www.vidyasagar.ac.in/
https://pcdpcal.com/vu-sem3-2022/
https://pcdpcal.com/vu-sem3-2022/
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Subject wise Optional Course Title 

 

 

 

           -- 

আরদশানুোরে 

For HONOURS Students 

Subject Paper  Option (Course Title) 

Bengali SEC-1 লিখন দক্ষতা বৃদ্ধি 

GE-3 উপনযাস ও ছ াটগল্প পাঠ। 

English SEC-1 Translation Studies 

GE-3 Women and Empowerment 

Santali SEC-1 Art of Translation 

GE-3 Drama Literature 

Sanskrit SEC-1 Acting and Script Writing 

GE-3 Fundamentals of Indian Philosophy 

History SEC-1 Literature and History: Bengal 

GE-3 Some Perspectives on Women’s Rights in India 

Philosophy SEC-1 Philosophy of Human Rights 

GE-3 Theory of Inference in Nyaya 

Political 

Science 

SEC-1 Democratic Awareness with Legal Literacy 

GE-3 Gandhi and the Contemporary World 

Sociology SEC-1 Framing Questionnaire and Conducting Interviews 

GE-3 Sociology of Social Movements 

For GENERAL Students 

Subject Paper  Option (Course Title) 

Bengali DSC 1C বাাংিা কথাসালিতয, নাটক ও প্রবন্ধ। 

SEC-1 লিখন ননপুণ্য বৃদ্ধি। 

English SEC-1 Soft Skills 

Santali SEC-1 Art of Translation 

Sanskrit SEC-1 Indian Architecture System 

History SEC-1 The Making of Indian Foreign Policy. 

Philosophy SEC-1 Philosophy of Human Rights 

Political 

Science 

SEC-1 Legislative Support 

Sociology SEC-1 Framing Questionnaire and Conducting Interviews 

   

Zoology DSC-1C Physiology and Biochemistry 

Botany SEC-1 Nursery and Gardening 

Physiology DSC-1C Nerve- Muscle Physiology, Nervous System, Skin and Body 

Temperature Regulation 


