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Date:
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B.A. Part III Examination 2021 সংক্রান্ত নির্দে নিকা
 যারা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার Admit কার্ড কলেজ থেলক সংগ্রহ কলরছ তারা পরীক্ষার সূশ্লি অনুসালর
বাশ্লি থেলক পরীক্ষা শ্লিলত পারলব।

পরীক্ষার পূ র্ব প্রস্তুতি
 পরীক্ষার খাতার জনয A4 সাইলজর সািা কাগজ বযবহার করলত হলব |
 থপলজর একটি শ্লিলকই উত্তর শ্লেখলত হলব, িুই শ্লিলক থেখা যালব না |
 প্রশ্লতটি থপলজর উপলর শ্লনম্নশ্লেশ্লখত তেয উলেখ করলত হলব।
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SUBJECT:………………………………………………….…..…PAPER:……………………………
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 এগুনি পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে ই নির্ে রাের্ে হর্ব োর্ে পরীক্ষার নদি সর্য়
িস্ট হর্ব িা |

প্রশ্নপত্র ডাউনল াড পদ্ধতি
 পরীক্ষার সূিী অনুযায়ী শ্লনর্ডাশ্লরত শ্লিলন পরীক্ষা শুরু হওয়ার 30 শ্লিশ্লনট পূলবড
www.klyuniv.ac.in এবং www.nabagramackcollege.in ওলয়বসাইট থেলক প্রশ্নপত্র র্াউনলোর্
করা যালব।
 পশ্লরস্কার পশ্লরছন্ন ভালব শ্লনজস্ব Handwritting এ উত্তর শ্লেখলত হলব, একটি উত্তর পলত্র শ্লবশ্লভন্ন
র্রলনর Handwritting থযন না োলক এবং যোসম্ভব কি থপলজর িলর্য সিস্ত উত্তর সম্পূর্ড
করার থিষ্টা করলত হলব তালত স্কযান কলর Mail করলত সুশ্লবলর্ হলব |

উত্তরপত্র প্রপ্ররলের (Send) পদ্ধতি
 নির্ে ানরে সর্র্য় পরীক্ষা শিষ হওয়ার পর আর্ ঘন্টার র্র্র্ে নিজ নিনেে উত্তরপত্র PDF
আকার্র স্ক্োি কর্র শকবির্াত্র নবষয়নিনত্তক নিনদে ষ্ট E-mail Address এ পনরক্ষার্থীর্ক পাঠার্ে
হর্ব। প্রর্য়াজর্ি প্রনেটি নবষর্য়র pdf ফাইর্ির সফ্টকনপর একটি বোকআপ নির্জর্দর কার্ে
রাের্ব|

 শ্লনশ্লিডষ্ট শ্লিন ও সিয় অনুসালর উত্তরপত্র আপলোর্ বা জিা না করলে পলর তা থকালনাভালবই
গ্রাহয করা হলব না।

উত্তরপত্র গুনি নিম্ননিনেে E-mail id শে পাঠার্ে হর্ব ।
Sl No

Name of the Subject

Paper

Email Id

1
2
3
4
5
6
7

Bengali
Education
English
History
Political Science
Sanskrit
Arabic

All Hons. & General
All Hons. & General

nackc.bengali@gmail.com
nackc.education@gmail.com
nackc.english@gmail.com
nackc.history@gmail.com
nackcollege.polsc@gmail.com
nackc.sanskrit@gmail.com
nackc.arabic@gmail.com

All Hons. & General
All Hons. & General
All General
All General
All General

 থকালনা উত্তরপত্র WhatsApp এ পাঠালনা যালব না |
Sd/Abhijit Bhattacharyya
Teacher-in-Charge
Nabagram Amar Chand Kundu College
Nabagram, Murshidabad

