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5th !সেম%ােরর পরী*া সং,া- িব0ি1 
তািরখ 05-11-2022

এতDারা সকল )সিম,ার ফাইভ এর ছা.-ছা.ীেদর জানােনা হে5 )য, িব8িবদ9ালেয়র চ< ড়া> 

পরী@ার ফম7 িফল আপ AরB হেয় )গেছ। অনলাইেন ফম7 িফল আপ কের তার ি:; 

আউট,পরী*ার িফ এর রিসেদর ি:; আউট এবং তার সিহত প?ম !সিম%ার এ ভ@তAর 

রিসদ এর ি:; আউট কেলজ অিফেস একে. অিত অবশ9ই জমা করেত হেব। পরী*ার িফ এর 

টাকা কেলজ এর ওেয়বসাইট এ অনলইন এ জমা করেত হেব (িলK L িনেচ দাওয়া আেছ)। ফম7 
িফল আপ এর !শষ তািরখ 10-11-2022। 
িনNিনধPািরত িদেনই )কবলমা. ফম7 জমা )নওয়া হেবঃঃ  

11-11-2022: All B.Sc. Hons., B.Sc. General, B.A. General and B.A. Major  
12-11-2022: All B.A. Hons. 
সকল ছা.ছা.ীেক এই িনধPািরত িদেনর আেগই িনNিলিখত িলেK িগেয় ফম7 িফল আপ করেত 

িনেদP শ )দওয়া হে5।    

Form Fill Up Link: 

h%ps://pcdpcal.com/vu-sem5-2022/

Fees Payment Link: 

https://erp.haldiagovtcollege.org.in/StudentPortal/Login.aspx 

(Exam Fees: All B.Sc Hons.,B.Sc General : 620, All B.A. Hons.,B.A. General and 
B.A. Major : 520) 

অনলাইেন ফমP িফল আপ কের তার িST আউট,পরী@ার িফ এর রিসেদর িST আউট এবং 

ভWতXর রিসদ এর িST আউট কেলেজ জমা না করেল পরী@ায় )কান ভােবই বসা যােব না। 

Sd/- 
Officer-in-Charge 

Haldia Government College

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