
S.R.FATEPURIA COLLEGE 
BELDANGA, MURSHIDABAD 

                                                                                           ¢h‘¢ç a¡w 05/03/2022 
FOR KALYANI UNIVERSITY 1st SEMESTER EXAM-2021 (BLENDED MODE) 

2021-22 িশ াবেষর থম সিম ােরর সকল ছা  ছা ীরা যারা ইিতমেধ ই ইউিনভািস  পাটােল িগেয় রিজে শন ফম ও পরী ার ফম িফলােপর 
জন  ফম-িফলাপ কেরেছা তােদর উে েশ  জানােনা যাে  য, তামােদর য ি  আউট  ফম িফলাপ করার পর বর হেয়িছল সটাই Provisional 

Admit Card িহেসেব ব ব ত হেব। আগামী 8 মাচ 2022 থেক অনােসর ছা  ছা ীেদর পরী া  হেব ও 11 মাচ 2022 তািরখ হেত জনােরল 
া াম কােসর ছা -ছা ীেদর পরী া  হেব। তাই সম  ছা -ছা ীেদর ক পরী ার আেগ উ  ফম  অবশ ই Submit করেত হেব নইেল 

তামরা পরী া িদেত পারেব না। যারা ইিতমেধ ই সাবিমট কের Provisional Admit Card পেয় গেছ তােদর উে েশ  জানাি  য তামােদর 
এবার কেলেজর পাটােল িগেয় পরী ার জন  িনধািরত িফ দান করেত হেব। তামরা ইে  করেল পরী ার পেরও িফ দান করেত পারেব। িনে  
তামােদর িফ দােনর তািরখ দওয়া হেলা। 

Date of Payment of Exam Fees: 07/03/2022 to 25/03/2022 
অনলাইেন পরী ার িফ দােনর িলংক িনেচ দওয়া হল- 

http://sem.srfcollegeonline.in/student/ অথবা 
আমােদর কেলজ ওেয়বসাইট www.srfatepuriacollege.in থেক Semester Admission (1-6)/Formfillup মনুেত 

For Casual Students Only: পরুাতন ছা -ছা ী যােদর থম সিম াের সাি েম াির আেছ বা থম সিম ার পরী ায় বসেত পােরিন 
তারা ক াজয়ুাল ফম-িফলােপর মাধ েম কেলেজ আবার থম সিম ার পরী ায় বসেত পারেব। তােদরেক অবশ ই অনলাইেন িগেয় ইউিনভািস  
পাটােল পরী ার আেগ http://pcdpcal.com/ku-sem1-2021/index.php -িলংেকর মাধ েম ফম-িফলাপ করেত হেব। তারা পরী ার পের কেলেজ 

এেস কেলজ ক াশ কাউ াের পরী ার জন  িফ জমা করেত পারেব। 
এছাড়াও পরী া সং া  যাবতীয় িনেদশাবলী ও তথ  জানেত কেলেজর িতটা ছা ছা ীেক টিল াম অ াপ  ডাউনেলাড করেত বলা হে  ও 

িনে র টিল াম প েত জেয়ন করেত বলা হে । 
    

 https://t.me/+ICZeXIS2NbphMzc9 
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