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From: 
Principal 

P.O – Murarai 
Dist – Birbhum (W.B) 

Pin – 731219 
Phone: 03465252202 

Fax: 03465252717 
E-mail – kncollege1986@gmail.com 

Website – www.kabinazrulcollege.ac.in 
 

Date-29/01/2022 
 

FORM FILL-UP NOTICE 
 

বধমান িব িবদ ালেয়র িনেদশানুসাের SEMESTER I EXAM.-2021 এর FORM-FILL-UP আগামী 
01/02/2022 তািরখ থেক  হেত চেলেছ। স ূণ য়া ট ONLINE প িতেতই হেব। FORM 
FILL-UP এর স ূণ তথ ািদ ও প িত িন প- 
 
*FEES STRUCTURE-                         
 
(Examination fee + Tution Fee)           B.A. Hons.            : 200+(75×3) Rs.-    425/- 
                                                               B.A. Gen.              : 200+ (50×3) Rs.-   350/- 
                                                               Geo. Hons.            : 200 +(85×3) Rs.-   455/- 
                                                               Geo. Gen.              :200+ (85×3) Rs.-    455/- 
                                                               Ph Edu. Gen.        :200+ (85×3) Rs.-    455/- 
                                                               B.Com. Hons.        : 200+ (85×3) Rs.-   455/- 
                                                               B. Com. Gen.         :200+ (60×3) Rs.-    380/- 
                                                               B.Sc. Gen.              :200+ (85×3) Rs.-    455/-     
                                                         
                                                *ALL CASUAL STUDENTS-     Rs.300/ 
- 
*Period of form-fill-up-01/02/2022 to 15/02/2022 
 
FORM FILL-UP প িত:- 
 
# ফম িফলােপর প িত স ূণ েপ ONLINE িভি ক। 
# ফম িফলােপর জন  েয়াজনীয় Documents িনেজর E-mail থেক িনেচর িনিদ  E-mail- এ পাঠােত 
হেব- 
 

 Semester1honours2021@gmail.com All B.A.(Hons) B.Sc & B.Com (Gen.) 
Regular & Casual Students এর জন । 

 Semester1gena2h@gmail.com (All B.A. General Students যােদর নােমর 
অ র A থেক H তােদর জন । 

 Semester1geni2m@gmail.com (All B.A. General Students যােদর নােমর 
অ র I থেক M তােদর জন । 

 Semester1genn2r@gmail.com (All B.A. General Students যােদর নােমর 
অ র N থেক R তােদর জন । 

 Semester1gens2z@gmail.com (All B.A. General Students যােদর নােমর অ র 
S থেক Z তােদর জন । 
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From: 
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P.O – Murarai 
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SEM-I-EXAM-2021 FORM FILL-UP GUIDELINE 

 
1. কেলেজর website (kabinazrulcollege.ac.in)-এ সকল SEM I Exam-2021 এর 

FORM LIST আপেলাড কের দওয়া থাকেব।েসখান থেক ছা ছা ীরা িনজ িনজ 
FORM DETAILS (Name, Fathers Name, Registration No, University Roll No 
& Subject) দেখ িনেয় FORM পুরন করেত পারেব। 

2. ছা ছা ীেক FORM LIST এ িনেজর নাম দেখ নওয়ার পর কেলজ website এ দওয়া 
Link এর  মাধ েম Examination Fee জমা করেত হেব । 

3. েত ক ছা ছা ীেক িনজ িনজ E-mail Id িদেয়ই FORM পুরন প িত স ন করেত 
হেব । 

4. যিদ কউ অন  কান E-mail Id-র মাধ েম FORM পূরণ কের থােক তাহেল তার পরী া 
প িতর িবষেয় স ূণ দািয়  িনজ িনজ। 

5. ছা -ছা ীেক িনেজর E-mail থেক FORM FILL-UP এর জন  িনিদ  E-mail  এ –(a) 
Examination Fees Payment Receipt Copy (b) 1st Year (SEM-I) এ Admission এর 
Payment Receipt Copy পাঠােত হেব। 

6. কেলেজর FORM FILL-UP এর িনিদ  Mail এ E-mail করার সময় Subject এর 
জায়গায় িনেজর নাম, র জে শন ন র, রাল ন র এবং ফান ন র িলেখ পাঠােত হেব। 

7. ফম িফলাপ স ূণ হওয়ার পর সকল ছা ছা ীর ফম পূরেণর DETAILS কেলজ 
WEBSITE এ িদেয় দওয়া হেব। উ  LIST এ যিদ কান ছা ছা ীর ফম পূরণ করা 
সে ও নাম না আেস, তাহেল 16 (February) তািরখ 2p.m এর মেধ  অবশ ই কেলেজর 
সােথ যাগােযাগ করেত হেব। 

8. যেহত িব িবদ ালেয়র িনেদশ অনুসাের সকল FORM FILL-UP প িত ONLINE এর 
মাধ েম হেব, তাই অবশ ই স ঠক ভােব করেত হেব। অন থায় কেলজ কতৃপ  দায়ী 
থাকেব না। কান কার সংেশাধন করা স বপর নয়। 

 
িব: : SEM I-2021 (Regular & Casual) All Hons, B.Sc & B.Com এর িবষেয় সহায়তার 
জন - এর জন  8927926114 Shaikh Md Rahamatullah  এর সে  যাগােযাগ করেত হেব 
এবং All Pass Course (Regular & Casual এর জন  9735777120 Md Sabirul Islam (A to 
H) & 8918662114 Rathindranath Roy (I to M) & 7001953919 Kutubuddin Mondal 
(N to R) & 9153873691 MD Saber Sk (S to Z) এর সে  যাগােযাগ করেত হেব । 

 

                                                                                                           
                                                                                                                           আেদশানুসাের 


