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B.A. 3rd Semester Examination 2021 সংক্রান্ত নির্দে নিকা
 যারা অনলাইনন পরীক্ষার ফি প্রদান কনরছ এবং কনলজ থেনক সংফিষ্ট পরীক্ষার Admit কার্ড
র্াউননলার্ কনরছ তারা পরীক্ষার সূফি অনুসানর বাফি থেনক পরীক্ষা ফদনত পারনব।

পরীক্ষার পূ র্ব প্রস্তুতি
 পরীক্ষার খাতার জনয A4 সাইনজর সাদা কাগজ বযবহার করনত হনব |
 থপনজর একটি ফদনকই উত্তর ফলখনত হনব, দুই ফদনক থলখা যানব না |
 প্রফতটি থপনজ ফনম্নফলফখত তেয উনেখ করনত হনব।
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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 ফনর্ডাফরত ফদনন পরীক্ষা শুরু হওয়ার 30 ফিফনট পূনবড
www.klyuniv.ac.in এবং www.nabagramackcollege.in ওনয়বসাইট থেনক প্রশ্নপত্র র্াউননলার্
করা যানব।
 পফরস্কার পফরছন্ন ভানব ফনজস্ব Handwritting এ উত্তর ফলখনত হনব, একটি উত্তর পনত্র ফবফভন্ন
র্রননর Handwritting থযন না োনক এবং যোসম্ভব কি থপনজর িনর্য সিস্ত উত্তর সম্পূর্ড
করার থিষ্টা করনত হনব তানত স্কযান কনর আপনলার্ করনত সুফবনর্ হনব |

উত্তরপত্র প্রপ্ররলের (Send) পদ্ধতি
নির্ে ানরে সর্র্য় পরীক্ষা শিষ হওয়ার পর নিম্ননিনেে পদ্ধনে অিুসরণ কর্র কর্িজ শপাটোর্ি
ANSWER SHEET বা উত্তরপত্র আপর্িাড করর্ে হর্ব | প্রনেটি পরীক্ষার উত্তরপত্র একবারই
আপর্িাড করার সুর্ াগ থাকর্ব | সুেরাং নির্ের পদ্ধনেগুনি ভার্িাভার্ব অিুসরণ করর্ে হর্ব :

 প্রফতটি উত্তরপনত্রর প্রথর্র্ Admit কাডে এবং ফলফখত উত্তরপত্রটি থপজ নং অনযায়ী PDF আকানর
স্কযান কনর িাইলটি Save কনর রাখনত হনব ।

 এরপর কনলজ সাইনট

"UPLOAD YOUR ANSWER SHEET" ফিক কনর
Your Student Id

Upload Scanned Exam Paper (PDF Only) – Chose File
(University Registration Number ফদনয় Save করা ওই ফদননর পরীক্ষার উত্তরপত্রটির PDF িাইল আপনলার্ করনত হনব |
তনব আপনলার্ করার সিয় PDF িাইলটি ভানলাভানব যািাই কনর ফননত থয থসটি সঠিক ফকনা |)

Select Subject
Select Paper Type
(Subject & Paper ঐফদননর পরীক্ষার প্রশ্নপনত্র োকনব)

Submit
( সাবনর্ট করার পর শকাি ভুি সংর্িার্র্ির সুর্ াগ থাকর্ব িা | সুেরাং সাবনর্ট করার আর্গ সব েথয ও PDF
ফাইি ভার্িাভার্ব াোই কর্র নির্ে হর্ব )

 View Your Already Uploaded Answer Sheet অপশনন ফিক কনর ফননজর উত্তরপত্র সঠিকভানব


আপনলার্ হনয়নছ ফকনা থিক করনত হনব|
Answer Sheet আপনলার্ করার থপাটডাল ফনফদড ষ্ট পরীক্ষার ফদনগুফলনত রাফত্র 10 টা পযডন্ত Active
োকনব, তারপর থকানভানবই উত্তরপত্র আপনলার্ করা যানব না |
Sd/Abhijit Bhattacharyya
Teacher-in-Charge
Nabagram Amar Chand Kundu College
Nabagram, Murshidabad

