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জ ির িব
সেম

ি

ার III অনাস ও জনাের
জনােরল ২০১৯ এর িরিভউ সং

া

নাট শ

এত ারা হীরালাল ভকত কেলেজর সেম ার-৩(২০১৯)-এর
এর অনাস ও জনােরল
ছা ছা ীেদর জানােনা যােছ য
য, আগামী ০৯.১২.২০২০ বুধবার থেক ১১.১২.২০২০
বার পয িব িবদ ালেয়র িরিভউ
িরিভউ-এর ফম িফলাপ চলেব। যারা এখেনা সম৩ র িরিভউ কেরািন তারা এই সমেয়র মেধ িরিভউ কের নেব।
ফম িফলাপ করার প িত ◌ঃ-১. িরিভউ-এর ফম িফলাপ করার জন টাকা কেলেজর SBI COLLECT SYSTEM
এর মাধ েম অনলাইেন কাটােত
টােত হেব। িরিভউ-এর িফস এক ট পপার এর জন
২০০ টাকা এবং দু ট পপার এর জন ৩৫০ টাকা।
২. এরপর কেলেজর ওেয়বসাইট www.hbcnht.in এ NOTICE SECTION-এ
SECTION
িরিভউ-এর ফম দওয়া আেছ
আেছ। সখান থেক ডাউনেলাড কের ফম ট ি
কের
িনেত হেব।তারপর ফম ট যথাযথ ভােব পূরণ করেত হেব। সবািধক দু ট পপার
িরিভউ করা যােব। SEC-1 পপাের িরিভউ করা যােব না।
৩.এরপর িরিভউ জন টাকা কাটােনার রিসদ, পূরণ করা ফম এবং সেম ার৩(২০১৯)-এর মাকশীট একসােথ
ান কের অথবা ছিব তেল িন িলিখত মাবাইল
না ার এ Whatsapp এর মাধ েম পা
পাঠােত হেব।
১. গৗতম পাঠক – ৮১৫৮৮৭৫৮১০
সেম ার-৩(২০১৯)-এর মাকশীট
মাকশীট-এর সফট কিপ নওয়ার জন উপির
এ যাগােযাগ কের নেব।

০৮.১২.২০২০
নলহা ট, বীরভূ ম

না ার

ভার া অধ াপক
হীরালাল ভকত কেলজ
নলহা ট,
ট বীরভূ ম

REVIEW FORM OF B.A. HONS & GENERAL SEMESTER III EXAMINATION 2019
STUDENT NAME:(CAPITAL LETTER)

B.U. ROLL NO:EXAM CATEGORY:- REGULAR/CASUAL
ADDRESS LINE 1:- VILL-COUNTRY:- INDIA
DISTRICT:-

SBI PAYMENT CHHALAN NUMBER & DATE :-

1)

SUBJECT NAME

REGISTRATION NO
AND YEAR:-

ADDRESS LINE 2:-

P.O. :--

STATE:- WEST BENGAL

POLICE STATION:-

MOBILE NO:-

COURSE CODE

REVIEW(please tick the
SCRUTINY
box)

2)
ENCLOSURE
attach COPY OF SEMESTER III ADMIT &
MARKSHEET 2019 &review payment
receipt(Rs.350/RS.200/-)

SIGNATURE OF THE STUDENT

