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প্রথম সেমমস্টার (1st Semester) পরীক্ষার ফমম ফফল আপ  

ও টাকা জমা সেওয়া েংক্রান্ত ফিজ্ঞফি  

                       তাফরখ ০৩/০৪/২০২১  

 

এই বিজ্ঞবির দ্বারা স্নাতকস্তররর প্রথম সেরমস্টাররর (B.A./B.Sc. Hons & General) েকল ছাত্রছাত্রীরের জানারনা হরে সে, 

প্রথম সেরমস্টার পরীক্ষায় িোর জনয তারের 09/04/2021 তাবররের মরযয পরীক্ষার ফমম বফল আপ ও পরীক্ষার টাকা জমা কররত 

হরি।  

 

 

 

 

 

 

 

পরীক্ষার ফমম ফফল আমপর ফলঙ্কঃ এখামে ফিক করমত হমি  

টাকা জমা সেওয়ার ফলঙ্কঃ এখামে ফিক করমত হমি (Regular 312/-, Supplementary 212/-) 

Payment receipt ো সপমল কাউমক সফাে করার েরকার সেই। টাকা সকমট সেওয়ার ফিে 

শট সরমখ ফেমলই হমি।  

 

একিামরর সিফশ সপমমন্ট করমত েমূ্পর্মরূমপ ফেমেধ করা হমে। 

 

 

 

 

 

 

টাকা জমা ও পরীক্ষার ফমম ফফল আপ দুমটা আলাো পদ্ধফত। 

টাকা জমা সেওয়া মামেই ফমম ফফল আপ েয়।  

09/04 এর মমধে পরীক্ষার ফমম ফফল আপ ও টাকা জমা দুমটাই 

করমত হমি, তমিই পরীক্ষায় িোর অেুমফত পাওয়া যামি।  
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Notice for 1st Semester Examination Form Fill up and Fees submission 

03/04/2021 

 

This is to notify all the students of Undergraduate 1st semester students (BA/ BSc Hons 

and General) that they are required to fill up the examination form (click here) and submit 

examination fees (click here) [Regular 312/- and Supplementary 212/-] within 09/04/2021 

to be able to appear in 1st Semester Examination, 2021. 

 

 FORM FILL UP AND EXAMINATION FEES SUBMISSION ARE 

TWO SEPARATE PROCESSES. 

 

 BOTH PROCESSES NEED TO BE COMPLETED WITHIN 

09/04/2021. 

 

 DO NOT MAKE PAYMENT MORE THAN ONCE. 

 

 IN CASE YOU DO NOT GET PAYMENT RECEIPT, SAVE THE 

SCREENSHOT OF FEES DEDUCTION. 

 

 

After submitting the form, check the print out. If you need to correct your subject 

papers, write an application to the principal, Haldia Government College, 

mentioning the required corrections and send the application along with your 

original print out via whatsapp to 9734897192. 

 

 
 
 

Sd/- 

Officer-in-Charge 

    Haldia Government College 
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