P.O – Murarai
Dist – Birbhum (W.B)
Pin – 731219
Phone: 03465252202
Fax: 03465252717
E-mail – nazrulkabi@gmail.com
Website – www.kabinazrulcollege.ac.in

From:
Principal

Date-01/07/2021

FORM FILL-UP NOTICE
বর্মান
ধ
ববশ্বববদ্যালয়ের বনযদ্ধ শানুসাযর SEMESTER-VI EXAM.-2021 এর FORM-FILLUP আগামী 02/07/2021 তাবরখ থেযে শুরু হযত চযলযে। সম্পূর্ ধ প্রক্রি়োটি ONLINE
পদ্ধবতযতই হযব। FORM FILL-UP এর সম্পূর্ তেযাবদ্
ধ
ও পদ্ধবত বনম্নরূপ-

*FEES STRUCTURE(Examination fee + Tution Fee)

B.A. Hons.
B.A. Gen.
Geo. Hons.
Geo. Gen.
Ph Edu. Gen.
B.Com. Hons.
B. Com. Gen.
B.Sc. Gen.

: 200+(75×9) Rs.: 200+ (50×9) Rs.: 200 +(85×9) Rs.:200+ (85×9) Rs.:200+ (85×9) Rs.: 200+ (85×9) Rs.:200+ (85×9) Rs.:200+ (85×9) Rs.-

*ALL CASUAL STUDENTS-

875/650/965/965/965/965/965/965/-

Rs.300/-

*Period of form-fill-up-02/07/2021 to 10/07/2021
FORM FILL-UP পদ্ধতি:# ফম বফলাযপর
ধ
পদ্ধবত সম্পূর্রূযপ
ধ
ONLINE বিবিে।
# ফম বফলাযপর
ধ
জনয প্রয়োজনী়ে Documents বনযজর E-mail থেযে বনযচর বনবদ্ধ ষ্ট E-mailএ পাঠাযত হযব• semester6knc2021@gmail.com (All B.A. B.Sc & B.Com Regular & Casual Gen.
Students) এর জনয।
• semester6honours2021@gmail.com (All Regular & Casual (Hons.Students) এর
জনয।
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SEM-VI- EXAM-2021 FORM FILL-UP GUIDELINE
1. েযলযজর website (kabinazrulcollege.ac.in)-এ সেল SEM-VI Exam.-2021 এর
FORM LIST আপযলাড েযর থদ্ও়ো োেযব।যসখান থেযে োত্রোত্রীরা বনজ বনজ
FORM DETAILS থদ্যখ বনয়ে FORM পুরন েরযত পারযব।
2. োত্রোত্রীযে FORM LIST এ বনযজর নাম থদ্যখ থনও়োর পর েযলজ website এ
থদ্ও়ো Link এর মার্যযম Examination Fee জমা েরযত হযব ।
3. প্রযতযে োত্রোত্রীযে বনজ বনজ E-mail Id বদ্য়েই FORM পুরন পদ্ধবত সম্পন ধ
েরযত হযব ।
4. যবদ্ থেউ অনয থোন E-mail Id-র মার্যযম FORM পূরর্ েযর োযে তাহযল তার
পরীক্ষা পদ্ধবতর ববষয়ে সম্পূর্ দ্াব়েত্ব
ধ
বনজ বনজ।
5. োত্র-োত্রীযে বনযজর E-mail থেযে FORM FILL-UP এর জনয বনবদ্ধ ষ্ট E-mail এ –
(a) Examination Fees Payment Receipt Copy (b) SEM-V (2020) এর ADMIT
CARD এর Scan Copy (c) 3RD Year (SEM-V) এ Admission এর Payment Receipt
Copy পাঠাযত হযব।
6. েযলযজর FORM FILL-UP এর বনবদ্ধ ষ্ট Mail এ E-mail েরার সম়ে Subject এর
জা়েগা়ে বনযজর নাম, থরক্রজযেশন নম্বর, থরাল নম্বর এবং থফান নম্বর বলযখ পাঠাযত
হযব।
7. ফম ধ বফলাপ সম্পূর্ ধ হও়োর পর সেল োত্রোত্রীর ফম ধ পূরযর্র DETAILS েযলজ
WEBSITE এ বদ্য়ে থদ্ও়ো হযব। উক্ত LIST এ যবদ্ থোন োত্রোত্রীর ফম ধপূরর্ েরা
সযেও নাম না আযস, তাহযল অবশযই েযলযজর সাযে থযাগাযযাগ েরযত হযব।
8. থযযহতু ববশ্বববদ্যালয়ের বনযদ্ধ শ অনুসাযর সেল FORM FILL-UP পদ্ধবত ONLINE
এর মার্যযম হযব, তাই অবশযই সটঠে িাযব েরযত হযব। অন্যথায় কলেজ
কিত প
ৃ ক্ষ দায়়ী থাকলে ন্া। ককান্ প্রকার সংল াধন্ করা সম্ভেপর ন্য়।
তে: দ্র: SEM-VI-2021 (Regular & Casual) All Hons, Gen. B.Sc & B.Com এর ববষয়ে
সহা়েতার জনয- এর জনয 8001365007 Koushik Halder এর সযে থযাগাযযাগ েরযত হযব।
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