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জ ির িব
সেম

ি

ার V অনাস ও জনাের
জনােরল ২০২১ এর পরী

ার
র ফম িফলাপ সং

া

এত ারা হীরালাল ভকত কেলেজর সেম ার
ার-V(২০২১-২০২২
২০২২) -এর অনাস ও
জনােরল ছা ছা ীেদর জানােনা যােছ য
য, আগামী ১০.০১.২০২২
২০২২ তািরখ সামবার
থেক ১৬.০১.২০২২ রিববার পয িব িবদ ালেয়র পরী ার ফম িফলাপ চলেব ।
ঐ তািরেখর পর কােনাভােবই ফম িফলাপ করা যােব না।

ফম িফলাপ করার প িত ◌ঃ১. ফম িফলাপ করার জন পরী ার টাকা কেলেজর ওেয়বসাইট www.hbcnht
hbcnht.edu.in - এর
‘FORM FILLUP & ACTIVITY PORTAL এর মাধ েম অনলাইেন কাটােত হেব। ফম িফলােপর
টাকা আগামী ০৭.০১.২০২২ তািরখ
বার থেক ১৬.০১.২০২২ রিববার
বার পয
অনলাইেন
কাটােনা
যােব। SBI COLLECT SYSTEM
SYSTEM-এর মাধ েম টাকা কাটােনা যােব না।
CASUAL/ BACK STUDENTS রা টাকা কাটােনার আেগ 8158875810 or 9732262145 এই
না াের ফান করেব।
২. এরপর কেলেজর ওেয়বসাইট www.hbcnhtedu.in এ NOTICE SECTION-এ
SECTION
পরী ার ফম
দওয়া আেছ। সখান থেক ডাউনেলাড কের ফম ট ি
কের িনেত হেব।তারপর
হেব
ফম ট
যথাযথ ভােব পূরণ করেত হেব। মাবাইল নং এবং ই- মল আইিড স ঠক হেত হেব। িনেজর
পরী ার িবষয় স ঠক ভােব ফেম িলখেব।
৩. B.A. GENERAL এর ছা ছা ীরা GE-1- িবষয় লখার সময় খয়াল রাখেব য DSE-1A
ও DSE-2A ত য িবষয় আেছ
আেছ, সই িবষয় নওয়া যােব না এবং বাংলা এবং ইংের জ
িবষয় ও নওয়া যােব না। SEC--1 & SEC-2 য িবষয় িছল SEC-3 ত সই িবষয় নওয়া
যােব না।
৪. এরপর পরী ার জন টাকা কাটােনার রিসদ, পূরণ করা ফম এবং সেম ার III অথবা
সেম ার IV-এর অ াডিমট-এর জর
ান কের PDF কের িন িলিখত সূিচ অনুযায়ী য
কােনা এক ট মাবাইল না ার এ Whatsapp এর মাধ েম পাঠােত হেব।

DATE

B.U. ROLL NO/ COURSE NAME

MOBILE NO.

STAFF NAME

ALL HONOURS (REGULAR)

9775116975

Md. Jokibur Rahman

9732262145

Mofizul Seikh

8158875810

Gautam Pathak

190430510002-190430510350
11.01.2022

SEM V B.A. GENERAL REGULAR
STUDENTS

TO

190430510351-190430510742

16.01.2022

SEM V B.A. GENERAL REGULAR
STUDENTS
ALL HONOURS AND GENERAL CASUAL
B.COM HONS & B.SCGENERAL

পরী

ার ফম িফলআেপর জন টাকা কাটােনার তািলকা িন

প :-

Sl.No.

Course

Fess for examination

1

B.A. (Hons.) Regular

Rs. 240/-

2

B.A. (Hons.) casual

Rs. 340/-

3

B.A. (General) Regular

Rs.240/-

4

B.A. (General) casual

Rs. 340/-

5

B.A. (Hons.) Geography regular

Rs. 320/-

6

B.A. (Hons.) Geography casual

Rs. 420/-

7

B.A. (General) Physical education regular

Rs. 280/-

8

B.A. (General ) Physical education casual

Rs. 380/-

9

B.Com Honours regular

Rs.340/-

10

B.SC GENERAL REGULAR

Rs.340/-

এই ফম িফলাপ
য়া পুেরাপুির ভােব অনলাইেন হেব, সুতরাং কানও ছা -ছা ী অথবা অিভভাবক দর
কেলজ আসার েয়াজন নই, ফম িফলআপ করেত কানও অসুিবধা হেল 8158875810 or 9732262145
এই না াের ফান করেব। এই না টশ অত জ ির বেল মেন করেব।

০৬.০১.২০২২
নলহা ট, বীরভূ ম

অধ
হীরালাল ভকত কেলজ
নলহা ট, বীরভূ ম

SEMESTER V EXAMINATION FORM 2021
1. Course : B.A./B.Sc./B.Com Hons/ General 2.Exam Category :Regular/ Casual
3.University Roll No. :……………………………………………………………….
5. University Registration No. :………………………………….of……………………
6.Name :…………………………………………………………………………
7. S/o / D/o :……………………………………………...8.Gender : MALE/FEMALE
9. Date of birth :……………………………10.Category: GEN/SC/ST/OBC-A/OBC-B
11. Religion :………………………………………..12.PH/VH : YES/NO
13. Address:- vill :…………………………………..po:……………………………..
Dist. :…………………………..Police Station :……………………….
Country : India

State : West Bengal

Whatsapp Mob. No. :……………………………, E-mail Id:……………………………
SUB : for Semester V Hons:-(CC-11,12,DSE-1 & DSE-2)……….…………(Hons Subject ),
For Semester V General:-1.DSE-1A:………………..,2.DSE-2A:…………...............
3. *GE-1……………………,4.**SEC-3:……………………
(*GE-1- িবষয় লখার সময় খয়াল রাখেব য DSE-1A ও DSE-2A ত য িবষয় আেছ, সই িবষয় নওয়া
যােব না এবং বাংলা এবং ইংের জ িবষয় ও নওয়া যােব না। ).
(**SEC-1 & SEC-2 য িবষয় িছল SEC-3 ত সই িবষয় নওয়া যােব না।)

Signature Above
পূরণ করা ফম এর সােথ যসব ডকুেম স ান কের PDF কের WHATSAPP করেত হেব ◌ঃ1. Admit Card of Semester 3/Semester 4
2. Fees Receipt ( পরী ার টাকা কাটােনার রিসদ)।
3. Marksheet of Sem V (Only Casual Student).

