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B.A. 3rd Semester Examination 2020 পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দে নিকা 

  কলেলের সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীলের জ্ঞাতালর্থে োনালনা যালে যয – 

1) যয সমস্ত ছাত্রছাত্রী অনোইলন পরীক্ষার ফমে শ্লফোপ কলরছ এবং শ্লবশ্বশ্লবেযােয় কততে ক প্রেত্ত 
সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার Admit কার্ে  আলছ তারা পরীক্ষার সূশ্লি অনুসালর বাশ্লি যর্থলক পরীক্ষা শ্লেলত 
পারলব। পরীক্ষার সূিী শ্লবশ্বশ্লবেযােয় বা কলেলের ওলয়বসাইট যর্থলক সংগ্রহ করা যালব।  

 2) পরীক্ষার্থীলের েনয শ্লবষয়শ্লিশ্লত্তক প্রশ্নপত্র শ্লবশ্বশ্লবেযােলয়র এবং কলেলের ওলয়বসাইট যর্থলক 
পরীক্ষার সূিী অনুযায়ী শ্লনর্োশ্লরত শ্লেলন পরীক্ষা শুরুর আর্ ঘন্টা পূলবে পাওয়া যালব এবং প্রলয়ােলন 
র্াউনলোর্ও করা যালব। 

3) পরীক্ষার প্রলশ্নর উত্তর যেখার েনয A4 সাইলের সাো কাগে বযবহার করলত হলব এবং এই 
যপলের একটি শ্লেলকই উত্তর শ্লেখলত হলব এবং Page No উলেখ করলত হলব । প্রশ্লতটি উত্তরপলত্র 
আবশ্লযযকিালব শ্লনম্নশ্লেশ্লখত তর্থয উলেখ করলত হলব। 
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4) নির্োনরত সমর্ে পরীক্ষা শিষ হওোর পর আর্ ঘন্টার মর্র্ে নিজ নিনিত উত্তরপত্র PDF 

আকার্র স্ক্োি কর্র শকবিমাত্র নবষেনিনত্তক নিনদে ষ্ট E-mail Address এ পনরক্ষার্থীর্ক পাঠার্ত 
হর্ব। প্রর্োজর্ি প্রনতটি নবষর্ের pdf ফাইর্ির সফ্টকনপর একটি বোকআপ নির্জর্দর কার্ে 
রাির্ব|   
5) শ্লনশ্লেেষ্ট শ্লেন ও সময় অনুসালর উত্তরপত্র আপলোর্ বা েমা না করলে পলর তা যকালনািালবই 
গ্রাহয করা হলব না। 
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উত্তরপত্র গুনি   নিম্ননিনিত  E-mail id শত পাঠার্ত হর্ব  । 
Sl No Name of the Subject Paper Email Id 

1 Bengali All Hons. & Program nackc.bengali@gmail.com  

2 Education All Hons. & Program nackc.education@gmail.com  

3 English All Hons. & Program nackc.english@gmail.com  

4 History All Hons. & Program nackc.history@gmail.com  

5 Political Science All Program nackcollege.polsc@gmail.com  

6 Sanskrit All Program nackc.sanskrit@gmail.com  

7 Arabic All Program nackc.arabic@gmail.com  
 

অিমুাতেিসুার্র 
িারপ্রাপ্ত অর্যক্ষ 

নবগ্রাম অমর িাাঁে কুনু্ড কলেে 
নবগ্রাম * মশু্লযেোবাে 
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