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চতু র্ থসেমিস্টারেে পেীক্ষাে ফি থপূেরেে মিজ্ঞমি
এতদ্বারা লালগড় সরকারর মহারিদ্যালয়ের চতু র্ থ সসরমস্টায়রর সকল ছাত্রছাত্রীয়দ্র জানায়না যায়ে সয,
রিদ্যাসাগর রিশ্বরিদ্যালয়ের 23.06.2022 তাররয়ের Ref. No.: VU/CE/GD-5089/2022 অনুযােী তায়দ্র চুড়ান্ত
সসরমস্টায়রর পরীক্ষাটি ONLINE MODE (for Theory Exam.) এিং OFFLINE MODE (for
Practical/Project Exam.)- এ হয়ত চয়লয়ছ। এই পরীক্ষা শুরু হওোর সম্ভািয তাররে 12.07.2022 । রিস্তাররত
সমেসূচী পয়র জানায়না হয়ি।
চতু র্ সসরমস্টায়রর
থ
এই পরীক্ষার জনয আগামী 24.06.2022 দ্ুপুর 12 িা সর্য়ক 03.07.2022 রাত্রত্র 11.59 pm
পযন্ত
থ পরীক্ষার ফম থ পূরণ চলয়ি সম্পূন থঅনলাইয়নর মাধ্যয়ম। এই Form fill-up না কেরে সকান ভারিই
পেীক্ষায় িো যারি না। ফম থ পূরণ করার জনয রিদ্যাসাগর রিশ্বরিদ্যালয়ের রনজস্ব ওয়েিসাইি
(http://www.vidyasagar.ac.in) এর রনরদ্থষ্ট রলয়ে (https://pcdpcal.com/vu-sem4-2022/ ) সযয়ত হয়ি।
(Form fill-up এে েম্পূে মনরদথ
থ
শািেী মনরচ সদওয়া েরয়রে) সকল ছাত্রছাত্রীয়ক রনরদ্থষ্ট সময়ের ময়ধ্য ফম থ
পূরণ কয়র তার রিন্ট আউি রনয়ত হয়ি। িতথমান কয়রাণা পরররিরতর কর্া রিয়িচনা কয়র রিশ্বরিদ্যালে
এইিায়রর পরীক্ষার রফস্সম্পূন মু
থ কুি কয়রয়ছ এিং ছাত্রছাত্রীয়দ্র জনয রনম্নরলরেত কম্পম্পউিার িয়সরসং চাজথ
ধ্াযযথ কয়রয়ছ।

Sl. No
1.
2.

Examination

Computer Processing Charges

4th Semester Examination (Regular Candidate)

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

Rs 312/Rs 212/-

আগািী 28.06.2022 (িঙ্গেিাে) এিং 29.06.2022 (িুধিাে) তামেখ দুপুে 12 টা সর্রক 2 টা পযন্ত
থ
করেরে এই কম্পম্পউটাে প্ররেমেং চােথ েিা সনওয়া হরি এিং একইেরঙ্গ Form Verification
প্রক্রিয়াও চেরি। Verification এে েনয আরো একটট তামেখ পরে োনারনা হরি।
রনরদ্থষ্ট তাররয়ের ময়ধ্য ফয়মরথ রিন্ট আউি করপ ও রনরদ্থষ্ট িাকা কয়লয়জ জমা না করয়ল ছাত্রছাত্রীরা ভরিষ্যয়ত
অসুরিধ্ার সম্মুেীন হয়ত পায়র।
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Form fill-up এে েম্পূে থমনরদথশািেী
১। চতু র্ সসরমস্টায়রর
থ
পরীক্ষার Form fill-up এর জনয ির্য়ম রনয়চর রলয়ে সযয়ত হয়ি, সযটি 24.06.2022 দ্ুপুর
12 িা সর্য়ক Open হয়ি।
Link: https://pcdpcal.com/vu-sem4-2022/
২। রলয়ে রগয়ে সটিকভায়ি রনয়জর Form fill-up কয়র রনয়ত হয়ি। Form fill-up কোে েিয় মনরেে SEC2 (Hons.), GE-4 (Hons.) অর্িা SEC-2 (General) Paper এে নাি েটিকভারি মনিাচন
থ
কেরত হরি।
মিষয়মভমিক এই Paper এে নাি গুমে এই পৃষ্টাে মনরচ 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
থ
িাকা
এিং পূয়িরথ সকল Pay Slip কয়লয়জ অিশযই রনয়ে আসয়ত হয়ি। আগািী 28.06.2022 (িঙ্গেিাে) এিং
29.06.2022 (িুধিাে) তামেখ দুপে
ু 12 টা সর্রক 2 টা পযন্ত
থ করেরে এই কম্পম্পউটাে প্ররেমেং চােথ
েিা সনওয়া হরি, এিং একইেরঙ্গ Form Verification প্রক্রিয়াও চেরি। Verification এে েনয
আরো একটট তামেখ 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 সর্য়ক তা Download
কয়র রনয়ত হয়ি। ( িরন োখরত হরি, Admit Card না র্াকরে সকানভারিই পেীক্ষায় িো যারি না। )

**সয সকল ছাত্রছাত্রী পূয়ি থচতু র্ থ সসরমস্টায়রর সকান রিষ্য়ে Supplement সপয়েয়ছ িা যায়দ্র অনয সকায়না
রকম সমসযা রয়েয়ছ, তারাও এই ফম থপূরণ করয়ি এিং চতু র্ সসরমস্টায়রর
থ
রনরদ্থষ্ট রিষ্য়ে পরীক্ষা সদ্য়ি।

Subject wise Optional Course Title
For Honours
Subject
Bengali
English
Santali
Sanskrit
History
Philosophy
Political
Science
Sociology

Paper
SEC-2
GE-4
SEC-2
GE-4
SEC-2
GE-4
SEC-2
GE-4
SEC-2
GE-4
SEC-2
GE-4
SEC-2
GE-4
SEC-2
GE-4

Option (Course Title)
িাংলা ভাষ্া ও সারহতয রিষ্েক িকল্প রচনা ও িকল্পপত্র উপিাপন

িাংলা গীরতসারহতয, রশশুসারহতয ও রমযরচনার ধ্ারা
Business Communication
Environment and Literature
Writing Skills
Santali Novel and Short Story
Sanskrit Meter and Music
Basic Principles of Indian Medicine System (Ayurveda)
Colonial Science in India: Institutions and Practices
Gender & Education in India
Man and Environment
Termination of Life and Ethics
Legislative practices and procedures
United Nations and Global Conflicts
Statistical Reasoning for Sociology
Population and Society

2

For General
Subject & Paper
Bengali (SEC-2)
English (SEC-2)
Santali (SEC-2)
Sanskrit (SEC-2)
History (SEC-2)
Philosophy (SEC-2)
Political science (SEC-2)
Sociology (SEC-2)
DSC
Botany
SEC-2
Zoology

DSC 1D (CC 4)

Physiology

Practical PaperDSC 1DP
DSC

Option (Course Title)
িাংলা ধ্বরনতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব
Academic Writing
Folk and Performing Arts
Basic Element of Ayurveda
Literature and History: Bengal
Man and Environment
Public Opinion and Survey Research
Handling Data , Coding and Tabulation
Plant Physiology and Metabolism
Herbal Technology
Genetics and Evolutionary Biology
Genetics and Evolutionary Biology
Sensory Physiology, Endocrine and Reproductive system, Renal
Physiology

আরদশানুোরে
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