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Ref. No………………..                                                                     Date: 11/08/2021 
 

B.A. 6th Semester Examination 2021 সংক্রান্ত নির্দে নিকা 

   এতদ্বারা 6th Semester Examination 2021 এর সমস্ত পরীক্ষার্থীদের জানাদনা যাদে যয, তাদের 
লিলিত পরীক্ষার উত্তরপত্র যমি করার পলরবদতে  লনম্নলিলিত পদ্ধলত অনুসরণ কদর কদিজ যপার্ে াদি 
(www.nabagramackcollege.in) ANSWER SHEET বা  উত্তরপত্র আপদিাড করদত হদব| প্রনিটি 
পরীক্ষার উত্তরপত্র একবারই আপর্ াড করার সুর্ াগ থাকর্ব | সুিরাং নির্ের পদ্ধনিগুন  
ভার্ াভার্ব অিুসরণ করর্ি হর্ব : 
 

 লিলিত উত্তরপত্রটি যপজ নং অনযায়ী PDF আকাদর স্ক্যান করদত হদব এবং  Paper No ও University এর 

Registration Number লেদয় Rename কদর ফাইিটি Save কদর রািদত হদব । 

 এরপর কদিজ সাইদর্  "UPLOAD YOUR ANSWER SHEET" লিক কদর 
 

Your Student Id 

 

Your Higher Secondary Registration Number 

 

Upload Scanned Exam Paper (PDF Only) – Chose File  

(Paper No ওUniversity Registration Number লেদয় Save করা ওই লেদনর পরীক্ষার উত্তরপত্রটির PDF ফাইি আপদিাড করদত হদব 
| তদব আপদিাড করার সময় PDF ফাইিটি ভাদিাভাদব যাচাই কদর লনদত যয যসটি সঠিক লকনা |) 

 
Select Subject 

 

Select Paper Type  

 

Submit 

( সাবনিট করার পর ককাি ভু  সংর্িাধর্ির সুর্ াগ থাকর্ব িা | সুিরাং সাবনিট করার আর্গ সব িথয ও PDF ফাই  
ভার্ াভার্ব  াোই কর্র নির্ি হর্ব )  

 View Your Already Uploaded Answer Sheet অপশদন লিক কদর লনদজর উত্তরপত্র সঠিকভাদব 
আপদিাড হদয়দে লকনা যচক করদত পারদব| 

 Answer Sheet আপদিাড করার যপার্ে াি লনলেে ষ্ট পরীক্ষার লেনগুলিদত রালত্র 10 র্া পযেন্ত Active 
র্থাকদব, তারপর যকানভাদবই উত্তরপত্র আপদিাড করা যাদব না |  

 যকাদনা উত্তরপত্র WhatsApp বা Subject Mail এ পাঠাদনা যাদব না | 
 

N:B:- এছাড়া 10/08/2021 িানরর্ের 13th কপপার্রর োিা আজ আপর্ াড করার অপিি 
থাকর্ব। অথোৎ আজ 13th ও14th দটুি কপপার্রর উত্তরপত্র আপর্ াড অপিি থাকর্ব। িাই  

আপর্ াড করার সিয় নিনদে ষ্ট কপপার কবর্ছ নির্য় ক ি কসই কপপার্রর উত্তরপত্রটিই আপর্ াড হয় 
কসনদর্ক ভার্ াভার্ব  ক্ষয রাের্ি হর্ব।  

Sd/- 
Abhijit Bhattacharyya 

Teacher-in-Charge 
Nabagram Amar Chand Kundu College 

Nabagram, Murshidabad 
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