
IMPORTANT NOTICE  

 

ENVS AECC2 CU THEORY EXAM, 2021 (11/08/2021) PROCEDURE: 

 

প্রশ্নপত্র download করার পদ্ধতি : 

১। প্রশ্নপত্র download করতে হতে কতেতে ওতেেসাইট (www.newaliporecollege.ac.in) 

থেতক । পরীক্ষার 10 মিমিট আতে প্রশ্নপত্র ওতেেসাইতট থেওো হতে ।  

 

২। অিয থকাতিা ওতেেসাইট থেতক প্রশ্নপত্র download করা যাতে িা, কারণ কতেতের প্রশ্নপতত্রর 

প্রেি পাোে google form এর মেিংক থেওো োকতে। একিাত্র ওই মেিংক এর িাধ্যতিই উত্তরপত্র 

েিা থেওো যাতে। 

 

৩। প্রত্িেক ছাত্র- ছাত্রী িাত্ের তিতেিষ্ট stream (B.A./ B.Sc./B.Com) এবং তিতেিষ্ট category 

(Hons./ General) অিুসাত্র প্রশ্নপত্র তিব িাচি করত্ব। কারণ google form মেিংক মিমেিষ্ট 

stream (B.A./ B.Sc./B.Com) এেিং মিমেিষ্ট category (Hons./ General) এর েতিয মিন্ন।  

 

উত্তরপতত্রর pdf file োিাতিার পদ্ধমে: 

১। ছমে েুেতে হতে: 

    ক. অযাডমিট কাডি 

    খ. ENVS AECC2 এর েতিয মিমেিষ্ট MCQ উত্তর পত্র* 

  

২। ছমেগুতোতক পরপর থরতখ (first age - admit card ও second page - উত্তরপত্র) থয থকাতিা 

থিাোইে অযাপ ো www.online2pdf.com / www.ilovepdf.com এর সাহাতযয single pdf file 

োিাতে হতে। 

 

৩। Pdf ফাইে থক থিাোইতে ডাউিতোড করতে হতে। 

 

৪। pdf file এর িাি েেোতে হতে ( সে িামধ্ক ২০ টট character )। pdf file এর িাি মিম্নমেমখে 

পদ্ধমেতে পমরেেিি করতে ছাত্রছাত্রীতের সুমেধ্া হতে 

CU Roll number_ENVS 

www.newaliporecollege.ac.in
www.online2pdf.com%20
www.ilovepdf.com%20


 

উোহরণ 

######-##-####_ENVS 

িতি রাখতে হতে, file name এর িতধ্য ডট(.), থেস( ) ো স্ল্যাশ (/) োকা চেতে িা। 

 

উত্তর পত্র েিা করার পদ্ধমে : 

১। সটিক প্রশ্নপতত্রর উপর থয google link টট থেওো োকতে, থসটটতে click করতে form খুতে যাতে। 

আতেই AECC2 এর মিমেিষ্ট উত্তরপত্রটটতে সটিক উত্ততরর optionগুমে মেখতে হতে। োরপর google 

form টট fill up করতে হতে।  

 

২। Google form এ েুটট section োকতে। প্রেি section এ যো স্থাতি সকাে information 

সটিক িাতে ও সটিক format এ মেতে হতে।যো -- Name, Mobile No, email address, CU 

Roll number (######-##-####), CU Registration number (###-####-####-##) 

ইেযামে মেতে হতে। 

 

৩।  

ক। Section 2 থে AECC2 এর উত্তরপত্র (যা আতেই ছাত্র ছাত্রীরা solve কতরতছ) থেতখ সটিক িাতে 

উত্তরগুমের option আোর google form এ সটিকিাতে select করতে হতে। 

 

এতে থেমশ সিে োেতে িা। মকন্তু সটিক answer option থযি select করা হে। এটট খুে িতিাতযাে 

সহকাতর করতে কতে। 

 

খ। সেতশতে pdf file টট form এ attach কতর মেতে হতে। Max. Size 10MB. 

 

৪। Pdf file attach করার আতে মিক কতর থেখতে হতে সিস্ত পাো সতিে টিক ফাইে টট আপতোড 

করা হতে মকিা। 

যতে ভুল pdf ফাইল তসত্লক্ট করা হয়, িত্ব সসই উত্তরপত্র গ্রাহে হত্ব িা। 

 

৫। সেতশতে ফি ি এ submit মিক করতে হতে। েতেই AECC2 এর পরীক্ষা সম্পূণ ি হতে। 

 



৬। Google form successfully েিা করার পর একটা mail পাওো যাতে, থযটা উত্তর পত্র 

আপতোড করার প্রিাি। ওই mail টট save কতর রাখতে হতে। 

 

সয সব সমসোর আসত্ি পাত্র 

১। ফাইে আপতোড করার সিে network সিংক্রান্ত সিসযার কো থেখাতে। 

সিাধ্াি: থসতক্ষতত্র pdf file টট থিাোইে এ ডাউিতোড করা থিই, অিয থকাতিা ড্রাইি এ রাখা আতছ। 

ফাইেটট থিাোইতে ডাউিতোড িা করতে থকাতিািাতেই পরীক্ষার portal এ উত্তরপত্র আপতোড করা 

সম্ভে িে। 

 

 

ENVS AECC2 CU THEORY EXAM, 2021 (11/08/2021) PROCEDURE: 

 

How to download the ENVS question paper: 

 

1. Download the ENVS AECC2 CU question paper from college website 

(www.newaliporecollege.com). The question paper will be available 10 mins 

before the examination. 

 

2. Do not download the AECC2 CU question paper form any other website, as 

the Google form link will be provided on the first page of the college question 

paper. One can only submit the answer script via respective Google form. 

 

3. The student must download the correct question papaer from the college 

website on the basis of his/her stream (B.A./ B.Sc./ B.Com.) and category 

(Hons./ General). Because, the Google form link for specific stream and category 

will be unique.  

 

How to make single pdf file:  

 

1. Click pictures of 

www.newaliporecollege.com


a. Admit card 

b. ENVS AECC2 Answer Script (for MCQs) 

 

2. Use any mobile scanning App or go to www.online2pdf.com / 

www.ilovepdf.com and make a SINGLE pdf file. In this pdf file, the first page will 

be student's admit card and the second one should be the answer script. 

 

3. DOWNLOAD THE PDF FILE IN YOUR DEVICE. The link to the file as saved in the 

google drive will NOT be uploaded. 

 

4. Rename the pdf file in the following manner (max. 20 characters): 

CU Roll number_ENVS 

 

Example: 

######-##-####_ENVS 

Please note that use of spaces slashes or dots are NOT allowed in the file name. 

The file name has to be within 20 characters. 

 

Procedure for submitting answer scripts: 

 

1. MAKE SURE you choose the correct question paper with specific google form 

(correct stream and category). First write the correct options (answers) on the 

printed ENVS AECC2 answer sheet (pdf file already circulated). Then click the 

google form link on question paper.  

 

2. The form will consist of 2 sections. One must fill up all the information 

correctly with proper format in section 1. E.g. - Name, Mobile No, email address, 

CU Roll number (######-##-####), CU Registration number (###-####-####-##) 

etc. 

www.online2pdf.com%20
www.ilovepdf.com%20


 

3. In section 2, student must select the correct options (answers of MCQs) again 

in the Google form. This process will not take much time as one will already have 

the solved answer script. Don't make any mistake at this stage as your answer 

script must tally with the selected answers in the google form. 

 

4. Lastly, student must attach the single pdf file (scanned copy of admit + answer 

script, Max. size 10MB) to the Google from.   

 

5. One must check the pdf file before attaching it to the form. If the student 

sends wrong file, the examination will be invalid. 

 

6. Now, submit the form after checking everything thoroughly. After successful 

examination, you will receive a mail. Save it for future reference. 

 

IF YOU FACE ANY DIFFICULTY, repeat the process from beginning. 


