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Nabagram Amar Chand Kundu College
(Govt. aided & affiliated to the University of Kalyani)
Nabagram * Murshidabad * Pin – 742184

Ref. No………………..

Date: 29/12/2020

B.A. Part II Examination 2020 পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দে নিকা
কলেলের সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীলের জ্ঞাতালর্থে োনালনা যালে যয –
1) যয সমস্ত পরীক্ষার্থীর শ্লিশ্বশ্লিেযােয় কততে ক প্রেত্ত সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার Admit কার্ে আলে তারা
পরীক্ষার সূশ্লি অনুসালর িাশ্লি যর্থলক পরীক্ষা শ্লেলত পারলি। পরীক্ষার সূিী শ্লিশ্বশ্লিেযােয় িা কলেলের
ওলয়িসাইট যর্থলক সংগ্রহ করা যালি। শ্লিশ্বশ্লিেযােয় শ্লনর্োশ্লরত পরীক্ষার শ্লি েমা কলর শ্লনম্নশ্লেশ্লিত
সূিী অনুযায়ী কলেে যর্থলক Admit Card সংগ্রহ করর্ে হর্ে | সর্ে আির্ে হর্ে Part I পরীক্ষার
Admit কার্ে এেং 2nd year এর কর্ের্ের সমস্ত রনসদ |

Course

Date

Time

Honours

30/12/2020 to 31/12/2020 11.00a.m to

General

02/01/2021 to 05/01/2021

1.00p.m

Examinaton Fees
Regular/Casual

Supplementary
(PER PAPER)

` 280/-

` 110/-

` 280/-

` 110/-

2) পরীক্ষার্থীলের েনয শ্লিষয়শ্লিশ্লত্তক প্রশ্নপত্র শ্লিশ্বশ্লিেযােলয়র এিং কলেলের ওলয়িসাইট যর্থলক
পরীক্ষার সূিী অনুযায়ী শ্লনর্োশ্লরত শ্লেলন পরীক্ষা শুরুর আর্ ঘন্টা পূলিে পাওয়া যালি এিং প্রলয়ােলন
র্াউনলোর্ও করা যালি।
3) পরীক্ষার প্রলশ্নর উত্তর যেিার েনয A4 সাইলের সাো কাগে িযিহার করলত হলি এিং এই
যপলের একটি শ্লেলকই উত্তর শ্লেিলত হলি এিং Page No উলেি করলত হলি । প্রশ্লতটি উত্তরপলত্র
আিশ্লযযকিালি শ্লনম্নশ্লেশ্লিত তর্থয উলেি করলত হলি।
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4) পরীক্ষা যযলষর শ্লনর্োশ্লরত সমলয়র আর্ ঘন্টার মলর্য শ্লনে শ্লেশ্লিত উত্তরপত্র PDF আকালর স্ক্যান
কলর শ্লিষয়শ্লিশ্লত্তক শ্লনশ্লেেষ্ট E-mail Address এ পশ্লরক্ষার্থীলক পাঠালত হলি। যারা যকালনািালিই Email করলত পারলি না, তারা শ্লনশ্লেেষ্ট নম্বলর WhatsApp করলি । শ্লনলম্ন শ্লিষয়শ্লিশ্লত্তক E-mail Address
ও WhatsApp নম্বর যেওয়া আলে। শুর্ুমাত্র উত্তরপত্র োিা অনয শ্লকেু পাঠালনা যালি না।
5) শ্লনশ্লেেষ্ট শ্লেন ও সময় অনুসালর উত্তরপত্র আপলোর্ িা েমা না করলে পলর তা যকালনািালিই
গ্রাহয করা হলি না।

উত্তরপত্র গুনে নিম্ননেনিে E-mail id তে পাঠার্ে হর্ে ।
Sl
No

Name of the
Subject

1

Bengali

2

Paper

Email Id

WhatsApp No

nackc.bengali@gmail.com

8640915278

Education

All Hons. &
Program
All Hons. &
Program

nackc.education@gmail.com

9734415614

English

All Hons. &
Program

nackc.english@gmail.com

9836571017

4

History

All Hons. &
Program

nackc.history@gmail.com

7478329720

5

Political Science

All Program

nackcollege.polsc@gmail.com

9046787211

6

Sanskrit

All Program

nackc.sanskrit@gmail.com

9732298157

7

Arabic

All Program

nackc.arabic@gmail.com

9382462284

3

অিুমােযিুসার্র
িারপ্রাপ্ত অর্যক্ষ
নিগ্রাম অমর িাাঁে কুন্ডু কলেে
নিগ্রাম * মুশ্লযেোিাে

