
সেম ার ১ অনাস ও জনাের

এত ারা হীরালাল ভকত কেলেজর 
Casual)-এর অনাস ও জনােরল ছা  ছা ীেদর জানােনা 
থেক ১৬.০২.২৩ তািরখ 

পয ) িব িবদ ালেয়র পরী ার 
কােনাভােবই ফম িফলাপ 

ফম িফলাপ করার প িত

১. ফম িফলাপ করার জন
FILLUP & ACTIVITY PORTAL
১১.০২.২০২৩ তািরখ থেক
SYSTEM-এর মাধ েম টাকা কাটােনা যােব না।

পরী ার টাকা কাটােনার িল ঃ

২.এরপর কেলেজর ওেয়বসাইট 
আেছ। সখান থেক ডাউনেলাড
কােলা কািল ত পূরণ করেত

৩. তারপর কেলেজর কাউ ার নং
জন  কাটােনা টাকার রিসদ 

8.এরপর পরী ার জন  টাকা
কাড –এর জর   িপন কের
হেব। ফম িল -এ া র না

DATE TIME 

 

 

 

13.02.2023 
to 

16.02.2023 

 

 

 

 

 

11:00 am  

to  

3:00  pm 

 

 

 

 

অনাস ও জনােরল  ২০২২ এর পরী ার ফম িফলাপ 

এত ারা হীরালাল ভকত কেলেজর সেম ার ১  (DAY & MORNING SHIFT)
এর অনাস ও জনােরল ছা  ছা ীেদর জানােনা 

তািরখ (ছ টর িদন বােদ) এর মেধ  ( িতিদন
িবদ ালেয়র পরী ার ফম কেলেজ এেস জমা করেত হেব

ফম িফলাপ করা যােব না।   

করার প িত ◌ঃ-  

করার জন  পরী ার টাকা কেলেজর ওেয়বসাইট 
ACTIVITY PORTAL’ এর মাধ েম অনলাইেন কাটােত হেব।

থেক ১৬.০২.২০২২ তািরখ পয   অনলাইেন
এর মাধ েম টাকা কাটােনা যােব না।  

িল ঃ https://camshbc.in/student_login.aspx

কেলেজর ওেয়বসাইট www.hbcnht.edu.in এ NOTICE SECTION
ডাউনেলাড কের ফম ট ি  কের িন

করেত হেব।  িনেজর পরী ার িবষয় স ঠক ভােব ফেম িলখেব। 

কাউ ার নং-০১ িফস কাড/ ALMANAC
 দিখেয় এবং তারপর লাইে ির থেক 

টাকা কাটােনার রিসদ, পূরণ করা ফম
কের িন িলিখত  কাউ াের জমা িদেত হেব এবং ফম িল এ া র করেত 

এ া র না থাকেল পরী ায় বসা যােব না।  

Particulars  

 

 

পরী ার টাকা  িফস
তালা 

ALL B.A.HONOURS (REGULAR)
B.COM HONS & B.SCGENERAL

 

নােমর থম অ র A থেক

SEM I B.A. GENERAL STUDENTS

(A,B,C,D,E)

Date: 08.02

পরী ার ফম িফলাপ  সং া

(DAY & MORNING SHIFT)(Regular 
এর অনাস ও জনােরল ছা  ছা ীেদর জানােনা যাে  য, আগামী ১৩.০২.২৩ 

িতিদন সকাল ১১ টা থেক বলা 
কেলেজ এেস জমা করেত হেব। ঐ তািরেখর পর 

ওেয়বসাইট www.hbcnht.edu.in - এর ‘
কাটােত হেব। ফম িফলােপর টাকা আগামী 

অনলাইেন  কাটােনা যােব। SBI COLLECT 

https://camshbc.in/student_login.aspx                

NOTICE SECTION-এ পরী ার ফম 
 িনেত হেব।তারপর ফম ট যথাযথ

িবষয় স ঠক ভােব ফেম িলখেব।  

/ ALMANAC-এ পরী ার টাকা তলেত হেব পরী ার
দিখেয় এবং তারপর লাইে ির থেক লাইে ির ি য়াের  করােত হেব

ফম এবং মাধ ািমক পরী ার অ াডিমট
কাউ াের জমা িদেত হেব এবং ফম িল এ া র করেত 

 

 COUNTE
R NO 

NAME OF THE 
STAFF

িফস কাড এ 01 
(ROOM 
NO.12)  

Shri H. Kobir

Shri G.Pathak

(REGULAR) 
B.COM HONS & B.SCGENERAL  (Regular)  

06 Sri B.Marandi

Sri T.Sekh

 

থেক E পয  

STUDENTS 

A,B,C,D,E) 

02 
(ROOM 
NO.12) 

Sri T.Swarnakar

 Sri Md.M.Rahaman

08.02.2023  

সং া   

Regular & 
২৩ তািরখ 

টা থেক বলা ৩ ট 
ঐ তািরেখর পর 

‘FORM 
ফম িফলােপর টাকা আগামী 

SBI COLLECT 

 দওয়া 
যথাযথ ভােব 

পরী ার 
য়াের  করােত হেব।      

অ াডিমট 
কাউ াের জমা িদেত হেব এবং ফম িল এ া র করেত 

NAME OF THE 
STAFF 

Shri H. Kobir 

Shri G.Pathak 

B.Marandi 

T.Sekh 

Sri T.Swarnakar.  

Sri Md.M.Rahaman 

Stamp



 

 

 

 

 

 

13.02.2023 
to 

16.02.2023 

 

 

 

 

 

    11:00 am  

to  

3:00  pm 

 

নােমর থম অ র 

F থেক M পয  
SEM I B.A. GENERAL STUDENTS 

03  
(ROOM 
NO.12)  

Sri G.Fulmali. 

Sri J.Rahman. 

Smt. C.Khatun 

নােমর থম অ র 

N থেক R পয  
SEM I B.A. GENERAL STUDENTS 

05  
(ROOM 
NO.12)  

Sri P.K.Paul.  

Shri N.K.Fulmali 

নােমর থম অ র 

S থেক Z পয  
SEM I B.A. GENERAL STUDENTS 

10  
(OFFICE 
ROOM)  

Sri K.Laha 

Sri S.Jana  

Smt. D.Sahani. 

লাইে ির ি য়াের  
 

LIBRARY 

ROOM 

Sri P.Chattopadhyay 

Sri M. Mukhopadhyay 

Sri C.S.Let  

 

পরী ার ফম িফলআেপর জন  টাকা কাটােনার তািলকা িন প :- 
Sl. 
No. 

Course Fess for examination 

1 B.A. (Hons.) Regular Rs. 455/- 

2 B.A. (Hons.) casual Rs. 555/- 

3 B.A. (General) Regular Rs.455/- 

4 B.A. (General) casual Rs. 555/- 

5 B.A. (Hons.) Geography regular Rs. 555/- 

6 B.A. (Hons.) Geography casual Rs. 655/- 

7 B.A. (General) Physical education regular Rs. 495/- 

8 B.A. (General ) Physical education casual Rs. 595/- 

9 B. Com (Hons.) Regular Rs. 555/- 

10 B.Sc (General) Regular Rs. 555/- 

 

 

                                                                        
       08.02.2023                                                                              অধ  
    নলহা ট, বীরভূম                                                                হীরালাল ভকত কেলজ 
                                                                                    নলহা ট, বীরভূম 

                                                                           

 

                                                                         

 

Stamp

Stamp

Stamp



SEMESTER I EXAMINATION FORM 2022 
(To be filled in capital letter only) 

1. Course : B.A/B.Com/B.Sc Hons/ General 2.Exam Category :Regular.  

 3.University Roll No. :…………………………………….(Office use only) 

 5. University Registration No. :…………………………(Office use only)  

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 I Hons:-1.(CC-1 & CC-2)……….……………………(Hons Subject ), 

                                              2. GE-1:……………………3.AECC-1:ENVS                              

For Semester I General:-1.CC-1A:……………..……..,2.CC-2A:…………............... 

                                          3.L1-1: English,              4. AECC-1:ENVS 

পরী ার টাকা কাটােনার িল ঃ https://camshbc.in/student_login.aspx  
 
 

                                                                                      Signature of the Student  

পূরণ করা ফম এর সােথ যসব ডকুেম স-এর জর  িদেত হেবঃ-  
1. Admit Card of Madhyamik Examination.    
2. Fees Receipt (পরী ার টাকা কাটােনার রিসদ)। 
 
পূরণ করা ফম কেলেজ জমা করার তািরখঃ13.02.2023 থেক 16.02.2023  
 
 
 

 


