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এত�ারা B.A. ষ� �সেম�াের পাঠরত সকল ছা�ছা�ীেদর অবগত করা হে� �য

Controller of Examinations মহাশেয়র 

অনুসাের, B.A. ষ� �সেম�াের অন

বিধ 4ত করা হেয়েছ। ছা�ছা�ীরা উ6 সময়

সংি89 ছা�ছা�ীেদর আরও অবগত করা হে� �য

<থম, ি�তীয়, তৃতীয় অথবা চত@ থ 4 �সেম�ার �ফল

তারাও �Bশাল চাC িহেসেব এ বছর উপিরউ6 সময়সীমার মেধD ফম 4 িফল

পারেব। 

Online-এ ফম 4 িফল-আপ করেত হেব িবGিবদHালয় <দI সাইট 

িফলআপ করেত হেব িনজ িনজ �রMজেNশন নং িদেয় লগ

Examination Form ও ADMIT Card 
 

এই পেব 4 ফম 4-িফলআপ করা ছা�ছা�ীেদর আগামী 

িদেয় অHাডিমট �ভিরিফেকশন কের িনেত হেব।
 

�ভিরিফেকশেনর সময় সে� আনেত হেবঃ

১) পZম �সেম�ার (তৃতীয় বষ 4) ভিত 4র চালােনর কিপ

২)  pcdpcal.com/ku-sem6-202

৩) লাইে^ির ি_য়ােরC সা`ট4িফেকট 

৪) পরীbা িফজ (িবcািরত নীেচ �দওয়া আেছ
 

িবিভ% �কােস 'র পরী*ার িফজঃ
�রগুলার / �ফল পরী*াথ0  
ভূেগাল অনাস 4   - 260.00 টাকা
অনানH অনাস 4   - 210.00 টাকা 
ভূেগাল �<াiাম - 235.00 টাকা
�<াiাম �কাস 4   - 185.00 টাকা
 
 

 

  
 

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

�����	
 ��� ��-���
 ��� �����
� � ���	� �	� ���	� � !

ষ� �সেম�াের পাঠরত সকল ছা�ছা�ীেদর অবগত করা হে� �য

মহাশেয়র 17.06.2022 তািরেখর COE/02/6th 

�াের অন-লাইন ফম 4 িফল-আেপর সময়সীমা 23.06.2022 

রা উ6 সময়সীমার মেধD অন-লাইেন ফম 4 িফলআপ কের পরীbা িদেত পারেব

সংি89 ছা�ছা�ীেদর আরও অবগত করা হে� �য, 2018-2019 ও 2019-2020 �সশেনর �য সমc ছা�ছা�ী  

তৃতীয় অথবা চত@ থ 4 �সেম�ার �ফল/সািrেমs থাকার জনD ফম 4 িফল

তারাও �Bশাল চাC িহেসেব এ বছর উপিরউ6 সময়সীমার মেধD ফম 4 িফল-

আপ করেত হেব িবGিবদHালয় <দI সাইট pcdpcal.com/ku

িফলআপ করেত হেব িনজ িনজ �রMজেNশন নং িদেয় লগ-ইন কের। ফম 4 সাবিমট করার পর সাইট �থেক 

ADMIT Card ডাউনেলাড কের িনেত হেব।  

িফলআপ করা ছা�ছা�ীেদর আগামী 27.06.2022 তািরেখ কেলেজ এেস 

িদেয় অHাডিমট �ভিরিফেকশন কের িনেত হেব। 

�ভিরিফেকশেনর সময় সে� আনেত হেবঃ 

ভিত4র চালােনর কিপ ও কেলজ �থেক �দওয়া Fees Clearance Receipt.

2022 সাইট �থেক ডাউনেলাড করা অHাডিমট (২ কিপ

লাইে^ির ি_য়ােরC সা`ট4িফেকট (উপের উেwিখত িদনগুিলেত লাইে^িরেত পাওয়া যােব

িবcািরত নীেচ �দওয়া আেছ) 

িবিভ% �কােস 'র পরী*ার িফজঃ 
    সাি1েম2াির পরী*াথ0
টাকা     ভূেগাল অনাস 4   -
টাকা     অনানH অনাস 4   -
টাকা    ভূেগাল �<াiাম -
টাকা    �<াiাম �কাস 4   - 

আেদশানুসাের
ভার3া4 অধ7*

মুজফ্ফর 

:: PIN – 742401 

Date : 18.06.2022 
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ষ� �সেম�াের পাঠরত সকল ছা�ছা�ীেদর অবগত করা হে� �য, কলDাণী িবGিবদDালেয়র 

 sem/2022/1 নং িবzি{ 

2022 তািরখ �বলা 5টা পয 4| 

লাইেন ফম 4 িফলআপ কের পরীbা িদেত পারেব। 

�সশেনর �য সমc ছা�ছা�ী  

সািrেমs থাকার জনD ফম 4 িফল-আপ করেত পােরিন, 

-আপ  কের পরীbা িদেত 

pcdpcal.com/ku-sem6-2022/-এ।  ফম 4 

ইন কের। ফম 4 সাবিমট করার পর সাইট �থেক 

তািরেখ কেলেজ এেস পরীbার িফজ জমা 

Fees Clearance Receipt. 

কিপ) 

উপের উেwিখত িদনগুিলেত লাইে^িরেত পাওয়া যােব) 

সাি1েম2াির পরী*াথ0 
- 210.00 টাকা   
- 160.00 টাকা 
- 185.00 টাকা 
 155.00 টাকা 

আেদশানুসাের 
ভার3া4 অধ7* 

জফ্ফর আহ্ মদ মহািবদHালয় 

 




