
Vidyasagar Metropolitan College  

Notice- 08/6/2022 

☆ Attention already enrolled BASemester  II  /Semester IV students ☆ 

Semester II B.A  students and semester IV students of all stream who have already enrolled 

themselves by payment of Rs2230/- are hereby instructed to complete their balance fees before 

CU form fill up for even semester examination.   

Please click the link ' Click here to pay BALANCE FEES of even semester 2022' available in 

college website www.vec.ac.in and proceed for payment by entering your student ID. Print of all 

the receipt obtained should be submitted along with C.U form at the college office. Schedule of 

submission of CU form will be announced shortly.  

If any student get the message 'no record found/ no data found' , then she/he should report to Sri 

Susanta Maji at 2nd floor college office with the receipt of payment of enrollment fees Rs 2230/-. 

Note that students have to clear all due fees before CU form fill up for even semester 

examination,2022. 

সেমিস্টার II B.A এবং সেমিস্টার IV এর সে েিস্ত মিক্ষার্থীরা ইমিিধ্যেই 2230/- টাকা সেধ্িন্ট কধ্র 
মিধ্েধ্ের িাি িমর্থভুক্ত কধ্রধ্ে,   তাদের ফি-এর অবফিষ্ট পফরমাণ C.U even semester examination িম ম 

fill up এর  আদে জমা দেওযার ফিদেমি দেওযা হদে।  

কলেলের ওল়েবসাইট www.vec.ac.in-এ  Click here to pay BALANCE FEES of even semester, 

2022' ফিদে ফেদয Student ID ফিদে, ফি এর অিিাইি দপদমন্ট করা যাদব।  রফিদের ফিন্ট পদর CU 

examination form এর িদে কদিজ অফিদি জমা দেওযার জিয দরদে  ফেদত হদব। C.U form fill up এর 

ফেি েুব িীঘ্রই জািাদিা হদব।  

যফে দকাদিা ফিক্ষার্থী 'no record found/ no data found' বাতমাটি পায, তাহদি তাদক 2230/- িাকা 

িফর্থভুক্তকরণ ফি িোদির রফিে িহ তৃতীযতিার কদিজ অফিদি শ্রী িুিান্ত মাজজদক  জািাদত বিা হদে। 

মলে রাখলে হলব even সসমমস্টার পরীক্ষা, 2022-এর েেয CU িম ম পূরণ করার আদে ফিক্ষার্থীদের িমস্ত 

বদকযা ফি জমা করদত হদব।  
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