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-:জ ির িব ি :-

এত ারা হীরালাল ভকত কেলেজর ২ ০২০-'২১ িশ াবেষর ি ব.এ./ িব.এস.িস/ িব.কম.  জনােরল ও অ
 নাস  কােসর ি তীয় বষ
( সেম ার-III এ
 বং  সেম ার-IV) ও
 তৃ তীয় ব
 েষর ( সেম ার-V এ
 বং  সেম ার-VI) ছা ছা ীেদর জানােনা যাে য, তােদর
অনলাইন ভিতর য ি য়া
হেয়েছ ১০.০৮.২০২০ তািরখ থেক তা চলেব আগামী ১৫.০৯.২০২০ তািরখ পয ।
ভিতর ি য়া চলেব ধুমা অনলাইেন। কােনা ছা ছা ী বা অিভভাবকেক কেলজ আসার েয়াজন নই। কেলেজর ওেয়বসাইট
www.hbcnht.in -এ ভিতর িল দওয়া থাকেব। িবল  ড  পেম  গটওেয়র ম
 াধ েম ভিতর িফ জমা িদেত হেব।
অনলাইন ভিত হওয়ার সময় িনেজর মাবাইল ন র, ই- মল আইিড এবং িব িবদ ালেয়র অ াডিমট কাড হােতর কােছ রাখেত
অনুেরাধ করা হে ।

ভিত ি য়ার িনয়মাবলী
ছা ছা ী থেম কেলেজর ওেয়বসাইট www.hbcnht.in -এ িগেয় ‘2nd
 & 3rd Year Admission’ এ
 ই িলে ি ক করেব।
তারপর িব িবদ ালেয়র রাল ন র এবং রিজে শন ন র িদেলই তােদর িনেজর নাম, িপতার নাম, জ -তািরখ, মাবাইল
ন র, ই- মল আইিড এবং িনেজর িবষয় িল দখেত পােব। েত ক সেম ােরর িবষয় আলাদা ভােব লখা থাকেব। েয়াজন
মেতা িনেজর মাবাইল ন র এবং ই- মল আইিড পিরবতন করা যােব। তারপর িনেজর িবষয় িল ভাল ভােব দেখ নেব এবং
য িবষয় িল বাছাই করেত হেব স িল খুব সতক ভােব বাছেব। সব শেষ ভিতর িফ জমা করার িল থাকেব, সই িলে
ি ক কের অনলাইন পেম করেলই ভিত ি য়া স ূণ হেব এবং ভিতর রিসদ ি
কের নেব।

িবষয় বাছাই করার িনয়মাবলী
ধুমা GE-3 &
 GE-4 ব াছাই করেত হেব।

১. যারা B.A. Honours Course  সেম ার-III এবং  সেম ার-IV -এ ভ
 িত হ েব ত
 ােদর

GE-3 & GE-4 বাছাই-এর ে খয়াল রাখেব িনেজর অনাস-এর িবষয় এবং GE-1 & GE-2
GE-3 & GE-4 একই িবষয় িনেত হেব।

ত পড়া িবষয় নওয়া যােব না।

২. য
 ারা B.A General Course  সেম ার-III এ
 বং  সেম ার-IV -এ ভ
 িত হেব তােদর

ধুমা

& SEC-2 ব াছাই করেত হেব।

৩. যারা B.Sc General Course  সেম ার-III এ
 বং  সেম ার-IV - ত ভিত হ েব তােদর

ধুমা

SEC-1

SEC-1 & SEC-2 ব াছাই- এর ে খয়াল রাখেব িনেজর মূল িবষয় মােন CC-1C, 2C & CC-1D,2D-এর মেধ
িবষয় বাছেত হেব। SEC-1 & SEC-2 এ
 কই িবষয় িনেত হেব।
SEC-1 & SEC-2 Mathematics, Physics & Computer Science-এর
SEC-1 & SEC-2 একই িবষয় িনেত হেব।

য কােনা এক

SEC-1 & SEC-2 ব
 াছাই করেত হেব।

মেধ য কােনা এক

িবষয় বাছেত হেব।

8. যারা B.Com Honours Course  সেম ার-III এবং  সেম ার-IV -এ ভিত হেব তােদর কােনা িবষয় বাছেত হেব না। য িবষয়
লখা থাকেব স িল িমিলেয় নেব।

িল

৫. যারা B.A. Honours Course  সেম ার-V এবং  সেম ার-VI -এ ভ
 িত হেব তােদর কােনা িবষয় বাছেত হেব না। য িবষয় িল লখা
থাকেব স িল িমিলেয় নেব।
ধুমা GE-1 &
 GE-2 বাছাই করেত হেব।

৬. য
 ারা B.A. General Course  সেম ার-V এবং  সেম ার-VI -এ ভিত হেব তােদর

GE-1 & GE-2

বাছাই- এর ে খয়াল রাখেব িনেজর মূল িবষয় মােন DSE-1A,1B & DSE-2A,2B ত পড়া িবষয় নওয়া যােব
না। GE-1 & GE-2 একই িবষয় িনেত হেব।

8158875810

ভিত সং া  য  কােনা সমস া স
 মাধােনর জন  যাগােযাগ করেত প
 ােরা এই  ফান ন ের : 

তািরখ: ২৬.০৮.২০২০




ভার া অধ াপক
হীরালাল ভকত কেলজ
নলহা , বীরভূ ম
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ADMISSION FEES STRUCTURE OF 2ND YEAR (SEM III & IV) & 3RD YEAR (SEM V & VI)

It is notified for the students of our College that the payment of admission fees in 2nd Year
(Sem III & IV) and 3rd Year (sem V & VI) for 2020-2021 sessions already started from
10.08.2020 through Bill Desk Payment Gateway only and last date is 15.09.2020.
Payment link will be available in our College website i.e. www.hbcnht.in
The particulars of fees for different courses are given below:
Courses

Tuition
fee 12
months
Rs.

Festival
fee
Rs.

Lab fee
Rs.

Total fee
Rs.

B.A. Hons
B.A. Hons
(Geography)
B.A.
GENERAL

900/900/-

905/905/-

300/300/-

45/45/-

0
2000/-

2150/4150/-

600/-

905/-

300/-

45/-

0

1850/-

B.A. GEN
GEOGRAPHY
B.A. GEN
PHYSICAL
EDUCATION
B.COM HONS
B.SC
GENERAL

600/-

905/-

300/-

45/-

1000/-

2850/-

600/-

905/-

300/-

45/-

500/-

2350/-

1020/1020/-

905/905/-

300/300/-

45/45/-

0
1000/-

2270/3270/-

Place : Nalhati, Birbhum
Date :26.08.2020

Session Developme
fee
nt fee
Rs.
Rs.

Teacher-In-Charge

Hiralal Bhakat College
Nalhati, Birbhum

