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Video Link for Uploading Answer Script
https://youtu.be/YT0siMuBExI

উত্তরপত্রের pdf file বানানোর পদ্ধতি:
১। মোবাইলের সাহায্যে ছবি তু লতে হবে:
ক. অ্যাডমিট কার্ড
খ. উত্তর পত্রের front page
গ. উত্তরপত্র
২। ছবিগুলোকে পরপর রেখে যে কোনো মোবাইল অ্যাপ বা www.online2pdf.com এর সাহায্যে pdf file
বানাতে হবে।
৩। pdf ফাইল কে মোবাইলে ডাউনলোড করতে হবে।
৪। pdf file এর নাম বদলাতে হবে (সর্বাধিক ২০ টি character)। pdf file এর নাম নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে
পরিবর্ত ন করলে ছাত্রছাত্রীদের ফাইলটি খুজে
ঁ পেতে সুবিধা হবে
Date-SubjectCode-paper
উদাহরণ
ক। ধরা যাক কোনো ছাত্র বা ছাত্রী 15th January SEM-5 বাংলা Hons এর paper CC 11 পরীক্ষা
দিচ্ছে। তার file name হ
ও
য়া উচিৎ 15-BNGA-CC15
খ। ধরা যাক কোনো ছাত্র বা ছাত্রী 17th January SEM-5 বাংলা General এর paper DSE-A পরীক্ষা
দিচ্ছে। তার file name হ
ও
য়া উচিৎ 17-BNGG-DSE-A
গ। ধরা যাক কোনো ছাত্র বা ছাত্রী 16th January Part-II Physics Hons এর paper 4A পরীক্ষা দিচ্ছে।
তার file name হ
ও
য়া উচিৎ
16-PHSA-4A
মনে রাখতে হবে, file name এর মধ্যে ডট(.), স্পেস( ) বা স্ল্যাশ (/) থাকা চলবে না।

উত্তর পত্র আপলোড করার পদ্ধতি :
১। College website www.newaliporecolle.ac.in যেতে হবে।

২। "Answer Paper Upload" এ ক্লিক করতে হবে।
৩। যথা স্থানে CU Registration No
(###-####-####-##)
এবং
CU Roll No
(######-##-####) [CBCS]
(####-##-####) (1+1+1 System) লিখে login করতে হবে।
৪। "Information Update" এ গিয়ে Name, Mobile No, email address দিতে হবে।
৫।
ক। Steam সিলেক্ট করতে হবে।
খ। Course সিলেক্ট করতে হবে।
গ। Semester সিলেক্ট করতে হবে।
ঘ। Subject সিলেক্ট করতে হবে।
ঙ। Paper সিলেক্ট করতে হবে।
৬। নাম পরিবর্তি ত ও মোবাইলে internal storage এ ডাউনলোড করা ফাইলটি সিলেক্ট করতে হবে।
৭। Preview তে ক্লিক করে দেখতে হবে সমস্ত পাতা সমেত ঠিক ফাইল টি আপলোড করা হয়েছে কিনা।
যদি ভু ল ফাইল সিলেক্ট করা হলে আবার করে সঠিক ফাইল সিলেক্ট করে, preview দেখে নিতে হবে।
৮। আপলোড করতে হবে।
৯। আপলোড করার পর একটা receipt পাওয়া যাবে, যেটা উত্তর পত্র আপলোড করার প্রমান। ওই receipt
টি pdf file হিসাবে সেভ করে রাখতে হবে।

উত্তরপত্র আপলোড করার ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার আসতে পারে
১। যথা স্থানে CU Registration No এবং CU Roll No লিখে login করা যাচ্ছে না।
সমাধান: আবার একবার College website www.newaliporecolle.ac.in যেতে হবে এবং "Answer
Paper Upload" এ ক্লিক করতে হবে এবং যথা স্থানে CU Registration No এবং CU Roll No লিখে
login করতে হবে।
২। Steam সিলেক্ট বা Course সিলেক্ট বা Semester সিলেক্ট বা Subject সিলেক্ট বা Paper সিলেক্ট করা
যাচ্ছে না।

সমাধান: আবার একবার College website www.newaliporecolle.ac.in যেতে হবে এবং "Answer
Paper Upload" এ ক্লিক করতে হবে এবং যথা স্থানে CU Registration No এবং CU Roll No লিখে
login করতে হবে।
৩। ফাইল সিলেক্ট করার সময় ফাইল নেম সংক্রান্ত কিছু সমস্যা হচ্ছে।
সমাধান: pdf file এর নাম বদলাতে হবে (সর্বাধিক ২০ টি character)। pdf file এর নাম নিম্নলিখিত
পদ্ধতিতে পরিবর্ত ন করলে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা হবে (পিডিএফ ফাইলের নাম দেওয়া সময় ".","space","/"
ব্যবহার করবে না। )
Date-SubjectCode-paper
তারপর আবার ফাইল সিলেক্ট করতে হবে।
৪। ফাইল আপলোড করার সময় network সংক্রান্ত সমস্যার কথা দেখাচ্ছে।
সমাধান: সেক্ষেত্রে pdf file টি মোবাইল এ ডাউনলোড করা নেই, অন্য কোনো ড্রাইভ এ রাখা আছে। ফাইলটি
মোবাইলে ডাউনলোড না করলে কোনোভাবেই পরীক্ষার portal এ উত্তরপত্র আপলোড করা সম্ভব নয়।
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How to make pdf file of answer script:
1. Click pictures of
a. Admit card
b. Top Sheet /Front Page of Answer Script
c. All pages of the Answer Script in proper order
2. Use any mobile scanning App or go to www.online2pdf.com and make a
SINGLE pdf file.
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 (don't use ".","space","/" in file name)
Date hyphen Subject Code hyphen Paper
and download in your device.
Example:
A Student appearing for Bengali Honours CC11 paper on 15th January will name
the pdf in the following manner

15-BNGA-CC11
A Student appearing for Bengali General DSE A paper on 16th January will name
the pdf in the following manner
16-BNGG-DSE-A
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 uploading answer sheets
1. Go to the College website www.newaliporecollege.ac.in
2. Click on the tab ANSWER PAPER UPLOAD
3. Fill in CU Registration Number and CU Roll Number in the proper places and Select
CBCS (for students of Semesters 1,3,or 5) or 1+1+1 System (for Part I or Part II
Candidates ). And Log in.
4. Add your NAME Mobile Number email address under the “Information Update”.
5.Select the following:
a. Stream
b. Course
c. Semester
d. Subject
e. Paper
6. Select your renamed pdf from internal storage of your mobile.
7. Click on REVIEW and check whether all pages have been uploaded. If not go
back and rectify.
8. Upload your answer script
9. You will get a receipt which is proof of your answer paper submission. Save it as pdf
for future reference.
10. IF YOU FACE ANY DIFFICULTY, Log out and repeat the process from
beginning.

Problems that may arise when uploading answer sheets
1. You can't login by typing CU Registration No and CU Roll No.
Solution: Once again go to College website www.newaliporecolle.ac.in and click on
"Answer Paper Upload" and login by typing CU Registration No and CU Roll No in the
appropriate place.
2. Steam Select or Course Select or Semester Select or Subject Select or Paper cannot
be selected.
Solution: Once again go to College website www.newaliporecolle.ac.in and click on
"Answer Paper Upload" and login by typing CU Registration No and CU Roll No in the
appropriate place.
3. There is a problem with the file name when selecting a file.
Solution: The pdf file needs to be renamed (maximum 20 characters). Changing the
name of the pdf file in the following manner will benefit the students (don't use
".","space","/" in file name)
Date-SubjectCode-paper
Then you have to select the file again.
4. Shows network issues when uploading files.
Solution: In that case, the pdf file is not downloaded to your mobile, it is kept in another
drive. Download the pdf file in your mobile and then select the file for uploading
otherwise, it is not possible to upload the answer script in the Examination portal.
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