
P.O. - Salar :: Sub-Div 
 ষ   সেম ার 
 এত ারা B.A. ষ  সেম াের পাঠরত সকল ছা ছা ীেদর অবগত করা হে  য
পরী ার জন  Online-এ ফম িফল-
2022-এ।  ফম িফলআপ করেত হেব
একই সে  সাইট থেক ADMIT Card 
তািরখ সকাল 10টা থেক 31.05.2022
ছা ছা ীেদর অ াডিমট কাড ি  কের 
এরপর ছা ছা ীেদর িন দ  সময়সূচী অনুযায়ী কেলজ অিফেস এেস পরী ার িফজ জমা িদেয় অ াডিমট 
ভিরিফেকশন কের িনেত হেব। 

 

তািরখ ও বার সময় 
01.06.2022 (বুধবার) 11.30 
02.06.2022 (বৃহ িতবার) 11.30 
03.06.2022 ( বার) 11.30 
04.06.2022 (শিনবার) 11.30 
06.06.2022 ( সামবার) 11.30 
07.06.2022 (ম লবার) 11.30 
 * 04.06.2022 তািরেখ পেুরােনা মাকিশট ও সা িফেকট দােনর কাজ িগত থাকেব।
ভিরিফেকশেনর সময় সে  আনেত হেবঃ

১) প ম সেম ার (তৃতীয় বষ) ভিতর চালােন
২)  pcdpcal.com/ku-sem6-2022 
৩) লাইে ির ি য়াের  সা টিফেকট (
৪) পরী া িফজ (িব ািরত নীেচ দওয়া আেছ
 িবিভ  কােসর পরী ার িফজঃ
র লার / ফল পরী াথ   

ভূেগাল অনাস   - 260.00 টাকা
অনান  অনাস   - 210.00 টাকা 
ভূেগাল া াম - 235.00 টাকা

া াম কাস   - 185.00 টাকা
 

  
 Div – Kandi :: Dist – Murshidabad :: PIN – 

সেম ার ফম িফল-আপ সং া  িব ি
সেম াের পাঠরত সকল ছা ছা ীেদর অবগত করা হে  য, তােদর 

-আপ করেত হেব িব িবদ ালয় দ  সাইট pcdpcal.com/ku
ফম িফলআপ করেত হেব িনজ িনজ র জে শন নং িদেয় লগ-ইন কের। ফম সাবিমট করা

ADMIT Card ডাউনেলাড কের নওয়া যােব। ফম িফল-আপ করা যােব
2022 তািরখ বলা 5 টা পয )। যথাসমেয় ফম-িফলআপ স  কের 

অ াডিমট কাড ি  কের  িনেত হেব। 
িন দ  সময়সূচী অনুযায়ী কেলজ অিফেস এেস পরী ার িফজ জমা িদেয় অ াডিমট 

ভিরিফেকশেনর সময়সূচী 
সময় ছা ছা ীর িববরণ 

30 থেক 2.30 অনােসর সম  ছা ছা ী  
A থেক M পয  নােমর আদ া র

30 থেক 2.30 অনােসর সম  ছা ছা ী 
N থেক Z পয  নােমর আদ া র

30 থেক 2.30 া াম কােসর ছা ী 
A থেক M পয  নােমর আদ া র

30 থেক 2.30 া াম কােসর ছা ী 
N থেক Z পয  নােমর আদ া র

30 থেক 2.30 া াম কােসর ছা  
A থেক M পয  নােমর আদ া র

30 থেক 2.30 া াম কােসর ছা  
N থেক Z পয  নােমর আদ া র

তািরেখ পেুরােনা মাকিশট ও সা িফেকট দােনর কাজ িগত থাকেব।
ভিরিফেকশেনর সময় সে  আনেত হেবঃ 

ভিতর চালােনর কিপ 
 সাইট থেক ডাউনেলাড করা অ াডিমট (২ কিপ) 
(উপের উে িখত িদন িলেত লাইে িরেত পাওয়া যােব

িব ািরত নীেচ দওয়া আেছ) 
িবিভ  কােসর পরী ার িফজঃ 

    সাি েম াির পরী াথ
টাকা     ভূেগাল অনাস   - 
টাকা     অনান  অনাস   - 
টাকা    ভূেগাল া াম - 
টাকা    া াম কাস   - 

আেদশানসুােরভার া  অধ

 742401 
Date : 14.05.2022 িব ি  

তােদর সেম ার ফাইন াল 
pcdpcal.com/ku-sem6-

ইন কের। ফম সাবিমট করার পর 
করা যােব, 17.05.2022  

িফলআপ স  কের 
িন দ  সময়সূচী অনুযায়ী কেলজ অিফেস এেস পরী ার িফজ জমা িদেয় অ াডিমট 

পয  নােমর আদ া র 
পয  নােমর আদ া র 
পয  নােমর আদ া র 
পয  নােমর আদ া র 
পয  নােমর আদ া র 
পয  নােমর আদ া র 

তািরেখ পেুরােনা মাকিশট ও সা িফেকট দােনর কাজ িগত থাকেব। 

িদন িলেত লাইে িরেত পাওয়া যােব) 

সাি েম াির পরী াথ  
 210.00 টাকা   
 160.00 টাকা 
 185.00 টাকা 
 155.00 টাকা 

 আেদশানসুাের ভার া  অধ  


