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GOVERNMENT OF WEST BENGAL 

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

Website: www.lalgarhgovtcollege.org 

 

     Date: 03.11.2022 

পঞ্চম সেমমস্টারেে পেীক্ষাে ফম ম পূেরেে মিজ্ঞমি 

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

রিদ্যাসাগর রিশ্বরিদ্যালয়ের 03.11.2022 তাররয়ের Ref. No.: VU/CE/GD-5202/2022 এর রিজ্ঞরি অনুযােী 

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

সমেসূচী পয়র জানায়না হয়ি। 

পঞ্চম সসরমস্টায়রর এই পরীক্ষার জনয আগামী 04.11.2022 সকাল 10 িা সেয়ক 14.11.2022 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-sem5-2022/ ) 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। পঞ্চম সসরমস্টায়রর পরীক্ষার Form fill-up এর জনয িেয়ম রনয়চর রলয়ে সযয়ত হয়ি, সযটি 04.11.2022 

সকাল 10 িা সেয়ক Open হয়ি। 

Link: https://pcdpcal.com/vu-sem5-2022/ 

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

এে নাম গুমে েঠিকভারি মনি মােন কেরে হরি। মিষয়মভমিক Optional Paper এে নাম 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। (মরন োখরে হরি, Admit Card না থাকরে সকানভারিই পেীক্ষায় িো যারি না। ) 

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

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

http://www.lalgarhgovtcollege.org/
http://www.vidyasagar.ac.in/
https://pcdpcal.com/vu-sem5-2022/
https://pcdpcal.com/vu-sem5-2022/
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Subject wise Optional Course Title 

 

 

           -- 

আরদশানুোরে 

For HONOURS Students 

Subject Paper  Option (Course Title) 

Bengali DSE-1 প্রাচীন সাহিত্যত্ত্ত্ব ও সাহিত্যত্াত্ত্বত্ত্বক। 

DSE-2 বাাংলা ছ াট াগল্প, ভ্রমণ কাহিনী ও ছগাট়েন্দা কাহিনী পাঠ। 

English   

Santali DSE-2 Poem & poetry of Missionary period, starting period Poem & Poetry 

Sanskrit DSE-1 Arts of Balanced Living. 

DSE-2 Theatre and Dramaturgy in Sanskrit 

History DSE-1 Modern Transformation of China (1839-1949) 

DSE-2 Modern Transformation of Japan   

Philosophy DSE-2 Ethics (Applied Ethics) 

Political 

Science 

DSE-1 India’s Foreign Policy in a Globalizing World 

DSE-2 United Nations and Global Conflicts 

Sociology DSE-1 Agrarian Sociology 

DSE-2 Environmental Sociology 

For GENERAL Students 

Subject Paper  Option (Course Title) 

Bengali DSE-1A/2A বাাংলা না ক ও কহবত্া। 

GE-1 কাবয 

SEC-3 শৈলী, কাবয শৈলী, গদ্য শৈলী, ও না য শৈলী। 

English DSE-1A/2A Indian Literature in Translation. 

GE-1 Contemporary India: Women and Empowerment. 

SEC-3 Translation studies. 

Santali DSE-1A/2A Santali Folk Literature. 

GE-1 History of Santali Literature 

SEC-3 Dialogue Writing for Plays and Film 

Sanskrit DSE-1A/2A Indian Perspectives in Personality Development. 

GE-1 Political Thoughts in Sanskrit. 

SEC-3 Basic Elements of Jadish 

History DSE-1A/2A Renaissance and Reformation 

GE-1 Life and Thoughts of Rabindranath Tagore   

SEC-3 Colonial Science in India: Institutions and Practices   

Philosophy DSE-1A/2A Philosophy of Religion 

GE-1 Indian Philosophy 

SEC-3 Value Education 

Political 

Science 

DSE-1A/2A Themes in Comparative Political Theory 

GE-1 Nationalism in India 

Sociology DSE-1A/2A Social Stratification 

GE-1 Invitation to Sociology I 

SEC-3 Gender Sensitization 

Zoology DSE Immunology  

Botany DSE Bioinformatics 

Physiology DSE Nutrition 

SEC-3 Maternal and Child 


