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GOVERNMENT OF WEST BENGAL 

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

Website: www.lalgarhgovtcollege.org 

 

      Date: 02.03.2023 

প্রথম সেমমস্টারেে পেীক্ষাে ফম ম পূেরেে তামেখ বৃদ্ধিে মবজ্ঞমি 

এতদ্বারা লালগড় সরকারর মহারিদ্যালয়ের প্রথম সসরমস্টায়রর সকল ছাত্রছাত্রীয়দ্র জানায়না যায়ে সয, যাো 

যাো এখনও পয মন্ত প্রথম সেমমস্টাে-2022 এে পেীক্ষাে জনয Form fill-up করেমন তাো সযন আগামী 

02.03.2023 মবরকল 4.00 pm সথরক 04.03.2023 দপুুে 12.00 টাে মরযয Online Portal এ মগরে 

েঠিকভারব মনরজরদে Form fill-up করে সনে। এই েমেেীমাে পরে আে সকানভারবই Form fill-up 

কো যারব না। মরন োখরত হরব, এই Form fill-up না কেরল সকান ভারবই পেীক্ষাে বো যারব না। 

ফম ম পূরণ করার জনয রিদ্যাসাগর রিশ্বরিদ্যালয়ের রনজস্ব ওয়েিসাইট (http://www.vidyasagar.ac.in) এর 

রনরদ্মষ্ট রলয়ে (https://pcdpcal.com/vu-sem1-2022/ ) সযয়ত হয়ি। (Form fill-up এে েমূ্পে ম মনরদমশাবলী 

মনরে সদওো েরেরে) সকল ছাত্রছাত্রীয়ক রনরদ্মষ্ট সময়ের ময়যয ফম ম পূরণ কয়র তার রপ্রন্ট আউট রনয়ত হয়ি। 

পরিতীকায়ল ফয়ম মর ঐ রপ্রন্ট আউট করপ ও রিশ্বরিদ্যালে রনয মাররত পরীক্ষার রফস ্ কয়লয়জ এয়স জমা করয়ত 

হয়ি এিং Form Verification করয়ত হয়ি। Form Verification এিং পরীক্ষার রফস ্ জমা সনওোর তাররখ পয়র 

সনাটটশ রদ্য়ে জানায়না হয়ি। এর জনয সকলয়ক কয়লয়জর Website এ নজর রাখয়ত িলা হয়ে।  

 

Form fill-up এে েম্পূে ম মনরদমশাবলী 

১। প্রথম সসরমস্টায়রর পরীক্ষার Form fill-up এর জনয প্রথয়ম রনয়ের রলয়ে সযয়ত হয়ি। 

Link: https://pcdpcal.com/vu-sem1-2022/ 

২। রলয়ে রগয়ে সটিকভায়ি রনয়জর Form fill-up কয়র রনয়ত হয়ি। Form fill-up কোে েমে মনরজে Paper 

এে নাম গুমল েঠিকভারব মনব মােন কেরত হরব।  

২। পরীক্ষার Form fill-up -এর পর প্রয়তযক ছাত্র-ছাত্রীয়ক ঐ পূরণ করা Application Form এর Print out 

রনয়ে রনয়ত হয়ি। 

৩। এরপর কয়লয়জ শারীররকভায়ি উপরিত হয়ে VERIFICATION প্রক্রিো সম্পন্ন করয়ত হয়ি। VERIFICATION 

প্রক্রিো সম্পন্ন করার জনয ঐ Application Form এর একটট Print out copy, Form fill-up এর রনয মাররত টাকা 

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

সনওোর তাররখ পয়র সনাটটশ রদ্য়ে জানায়না হয়ি। (ময়ন রাখয়ত হয়ি, College Verification না করয়ল 

সকানভায়িই Admit Card Issue হয়ি না।)  

৪। কয়লয়জ Verification প্রক্রিো সম্পন্ন হয়ে সগয়ল কয়েকরদ্য়নর ময়যযই Admit Card Issue হয়ে যায়ি।  

৫। Admit Card issue হয়ে সগয়ল রিশ্বরিদ্যালয়ের Website এ রগয়ে Form fill-up Portal সথয়ক তা Download 

কয়র রনয়ত হয়ি। (মরন োখরত হরব, Admit Card না থাকরল সকানভারবই পেীক্ষাে বো যারব না। ) 

**সয সকল ছাত্রছাত্রী পূয়ি ম প্রথম সসরমস্টায়রর সকান রিষয়ে Supplement সপয়েয়ছ িা যায়দ্র অনয সকায়না 

রকম সমসযা রয়েয়ছ, তারাও এই ফম ম পূরণ করয়ি এিং প্রথম সসরমস্টায়রর রনরদ্মষ্ট রিষয়ে পরীক্ষা সদ্য়ি। 
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