
সঘনাই সসাধা প্ৰশ্নসমূহ 

 

 

1. মই এ আই এছ এছ ই 2023ত উত্তীৰ্ ণ হৈছছো, আৰু মই হৈনিক সু্কল এখিত 
িোমভনতণ কনিবলল আগ্ৰৈী। মই AISSAC/ই-কোউছেনলিং প'ৰ্টণলত পঞ্জীয়ি কনিব লোনিব 
ৰ্িনক? 

 

উত্তি : বতণমোি নিছকোছিো এখি বো িতুি হৈনিক সু্কলত AISSEE-2023 ি জনিয়ছত 
আবণ্টি নিয়ো আৈিৈমূৈ লোভ কনিবলল ৈক্ষম ৈ'বলল প্ৰোৰ্থীৈকছল চিকোিী এ আই 
এছ এছ এ নচ 2023 অিলোইি প'ৰ্টণলি জনিয়ছত পঞ্জীয়ি কিোছটো বোধ্যতোমূলক। 
নবস্তোনিত নিছিণশিোি বোছব অিুগ্ৰৈ কনি AISSAC 2023 ি SOP চোওক। 

 

2. AISSAC ৰ্েবছোইট/ৰ্পোছটণলত আপুনি ৰ্কছিলক পঞ্জীয়ি কছি, আৰু আপুনি 
বোচনিৈমূৈ ৰ্কছিলক পূিৰ্ কছি? 

 

উত্তি: প্ৰোৰ্থীৈকছল পঞ্জীয়ি আৰু বোছনি পূিৰ্ি বোছব AISSACি ৰ্েবছোইট 
(https://mes.ncog.gov.in/sainikschoolecounselling)ত লি-ইি কনিব লোনিব। অিলোইি 
ৰ্িজজছেশযি আৰু চছয়ছ নিনলিং আিম্ভ ৰ্ৈোেোি পূছব ণ অিুগ্ৰৈ কনি AISSAC/FAQS-2023 
ি বোছব SOP ভোলিছি পঢ়ক আৰু বুজজ লওক। তিুপনি, প্ৰোৰ্থীৈকলক বোছনি 
নিনলিং/লনকঙি পূছব ণ ৰ্েবছোইটত আপছলোড কিো মুঠ আৈিি ৈিংখযো পিীক্ষো কিোি 
পোছত নবিযোলয়ি পছন্দ অিুৈনি এখি অস্থোয়ী তোনলকো প্ৰস্তুত কনিবলল পিোমশ ণ নিয়ো 
হৈছছ। 

 

3. AISSAC 2023ত অিংশগ্ৰৈৰ্ি বোছব মই পইচো নিব লোনিব ৰ্িনক? 

 

উত্তি: AISSAC প'ৰ্টণলত ই-কোউছেনলঙি বোছব ৰ্কোছিো অিংশগ্ৰৈৰ্ মোচুল িোই। 
অিলোইি এ আই এছ এছ এ নচ প'ৰ্টণলত পঞ্জীয়ি আৰু পূিৰ্ নবিোমূলীয়ো, অৰ্থ ণোত্ 
প্ৰোৰ্থীৈকছল ৰ্কোছিো মোচুল নিব িোলোছি। 
 

4. পঞ্জীয়ি বো বোছ ভনতণি বোছব মই ৰ্কোছিো কোউছেনলিং ৰ্চণ্টোিলল খবি নিব 
লোনিব ৰ্িনক? 

 

উত্তি: িোই, অিলোইি ৰ্িজজছেচি আৰু পছন্দ পূিৰ্ি এটো অনবিত ইণ্টোিছিট ৈুনবধ্ো 
ৰ্থকো ৰ্লপটপ/কম্পিউটোি বযেৈোি কনি ৈুনবধ্োজিক স্থোিি পিো (ঘিি পিোও) কনিব 
পোনি। 

 

5. অিলোইি পঞ্জীয়িি বোছব ৰ্মোি ৰ্কোছিো িনৰ্থ-পত্ৰি প্ৰছয়োজি আছছ ৰ্িনক? 

 



উত্তি: নিছৈতু ই অিলোইি আেণ্টি (কোউছেনলিং) প্ৰজিয়ো, ৰ্ৈছয় ৰ্কোছিো িনৰ্থ-পত্ৰি 
প্ৰছয়োজি িোই। অেছশয, আপুনি AISSAC 2023 প'ৰ্টণলত ৰ্থকো তৰ্থযি ৈতযতো 
পিীক্ষো/আপছডইট কনিব লোনিব নিছটো আপুনি AISSEE 2023 পিীক্ষোি বোছব NTA 

প'ৰ্টণলত পঞ্জীয়িি ৈময়ত নিনছল। 
 

6. মই ৰ্মোি পছন্দৈমূৈ লক কনিনছছলো োঁ নকন্তু এনতয়ো মই ৰ্মোি পছন্দ তোনলকোত 
অনধ্ক পনিেতণি কনিব নবচোছিো োঁ। ৰ্ৈই অিুমনত নিয়ো হৈছছ ৰ্িনক? িনি ৈয়, ৰ্তছে মই 
ৰ্কছিলক ৰ্ৈই নবকল্প বযেৈোি কনিব পোছিো োঁ? 

উত্তি: িনি আপুনি লক কিোি নপছত আছপোিোি পছন্দৈমূৈ ৈিোিিো কনিব নবচোছি 
নকন্তু পছন্দ পূিৰ্ি ৈময়ৈীমোি পূছব ণ, আপুনি পছটণলত ৰ্থকো EDIT CHOICES ত নিক 
কনি আছপোিোি লনিি পোছেডণ িোনখল কনি ইমোি ৈৈছজ কনিব পোছি। 
  

7. ইনতমছধ্য পছন্দ পূিৰ্ি ৈময়ৈীমো উকনল হিছছ। এই মুৈতূ ণত ৰ্মোি পছন্দি 
তোনলকোত নকবো ৈোলৈলনি কনিবলল ৰ্মোক অিমুনত নিয়ো হৈছছ ৰ্িনক? 

 

উত্তি:  আপুনি পছন্দ পূিৰ্ি ৈময়ৈীমোি পোছত আছপোিোি পছন্দ তোনলকো ৈিোিিো 
কনিবলল অিুমনত নিয়ো িৈ'ব, অৰ্থ ণোত্ আপুনি আছপোিোি পছন্দি িম ৈলনি কনিব 
ৰ্িোেোছি অৰ্থবো আৰু ৰ্কোছিো নবিযোলয় ৰ্িোি কনিব ৰ্িোেোছি অৰ্থবো পছন্দ পূিৰ্ি 
ৈময়ৈীমোি পোছত পছন্দ তোনলকোি পিো ৰ্কোছিো নবিযোলয়ক আোঁতিোই নিব ৰ্িোেোছি। 
 

8. সু্কল পছন্দ পূিৰ্ি ভিোই নিছলো োঁ, নকন্তু ৰ্ৈইছবোিত তোলোচী ল'বলল পোৈনি ি'ৰ্লো োঁ। 
এনতয়ো বোছ ভনতণি ৈময়ৈীমো ৰ্শষ ৈ'ল, আৰু মই আৰু ৰ্কোছিো পনিেতণি কনিব 
ৰ্িোেোনিম। এইছটোছে এ আই এছ এছ এ নচ 2023ি ৈময়ত ৰ্মোক আৈি আবণ্টিি 
বোছব নবছবচিো কিো বোছনি তোনলকোত প্ৰভোে ৰ্পলোব ৰ্িনক? 

 

উত্তি: িনি আপুনি আছপোিোি পছন্দৈমূৈ লক িকছি, প্ৰোৰ্থীৈকছল ৰ্শষত ভিোই ৰ্ৰ্থোেো 
পছন্দৈমূৈ পছন্দ পূিৰ্ি ৈময়ৈীমোত উপিীত ৰ্ৈোেোি নপছত স্বয়িংজিয়ভোছে লক কিো 
ৈ'ব। স্বচোনলতভোছে লক কিো পছন্দি তোনলকো ৈ'ব। 

 

9. এই নশক্ষোবষ ণি বোছব এ আই এছ এছ এ নচ অিলোইি আৈি আবণ্টি প্ৰজিয়ো 
ৰ্কনতয়ো আিম্ভ ৈ'ব? 

 

উত্তি: এ আই এছ এছ এ নচ 2023ি ৈচূী অিুৈনি অিলোইি আৈি আবণ্টি 
প্ৰজিয়ো আিম্ভ ৈ'ব অিুগ্ৰৈ কনি এ আই এছ এছ এ নচ প'ৰ্টণলত আপছলোড কিো 
ৈময়ৈূচী আৰু জোিিীৈমূৈ ৈমছয় ৈমছয় চোওক। 
 

10. মই প্ৰৰ্থমবোিি বোছব এ আই এছ এছ এ নচ 2023 ি এটো নিনিণষ্ট িোউণ্ডত 
এখি আৈি আবণ্টি পোইনছছলো োঁ িনিও এই আৈিখিি প্ৰনত ৰ্মোি আগ্ৰৈ িোই। 



ৈম্ভেত অিয নবিযোলয় পোবলল মই এ আই এছ এছ এ নচ 2023ি পিেতী িোউণ্ডলল 
অছপক্ষো কনিব নবচোছিো। চনলত িোউণ্ডত মই নকবো কনিব লোনিব ৰ্িনক? 

 

উত্তি: িনি আছপোিোক AISSAC ি এক নিনিণষ্ট িোউণ্ডত আৈি আবণ্টি নিয়ো ৈয়, 

ৰ্তছে আপুনি তলত উছেখ কিো পিছক্ষপৈমূৈ অিুৈিৰ্ কনিব লোনিবঃ – 

 

 (ক) আৈি আবণ্টি শোখোত 'RECONSIDER' নবকল্পি বোছব উপিুক্ত। 
 (খ) এনতয়ো আপুনি বোকী ৰ্থকো উপলব্ধ আৈিি বোছব পিেতী পি ণোয়ি 
কোউছেনলিংত  অিংশগ্ৰৈৰ্ কনিব পোনিব। এছি কনিছল আবনণ্টত আৈি 
স্বয়িংজিয়ভোছে বোনতল ৈ'ব আৰু  পূব ণি আবনণ্টত নবিযোলয়ি বোছব আৰু ৰ্কোছিো িোবী 
গ্ৰৈৰ্ছিোিয িৈ'ব। 

 (ি) পিেতী িোউণ্ডি ৈময়ত বোচনি পূিৰ্ কিো ৈ'ব পোছি। িনি আপুনি বোছনি 
ৈলনি  িকছি  ৰ্তছে নবিযোলয় আবণ্টিি বোছব পূব ণি িোউণ্ডি বোছনি নবছবচিো 
কিো ৈ'ব। 

 

11. পূব ণি এটো িোউণ্ডত ৰ্মোক এখি আৈি আবণ্টি নিয়ো হৈনছল আৰু মই পুিি 
নবছবচিোি বোছব বোছনি কিোি পোছত এনতয়ো এই িোউণ্ডি বোছব ৰ্মোি পছন্দি 
তোনলকোত অগ্ৰোনধ্কোি অিুৈনি অিয এখি নবিযোলয় আবণ্টি নিয়ো হৈছছ। আিি 
িোউণ্ডত ৰ্মোক নিয়ো আৈিখিলল ঘূনি িোব পোনি ৰ্িনক? 

উত্তি : ৰ্িোেোনি। এবোি আৈি আবণ্টি ৰ্পোেোি নপছত আৰু আপুনি পুিি নবছবচিোি 
বোছব বোছনি কনিছল, পূব ণি িোউণ্ডি পিো আছপোিোি িৃৈীত আৈিখি স্বয়িংজিয়ভোছে 
বোনতল ৈ'ব আৰু আপুনি পূব ণছত আবনণ্টত আৈিখি লোভ কনিব ৰ্িোেোনিব। 
 

12. মই নিনিণষ্ট িোউণ্ডত ৰ্মোি পছন্দি তোনলকোত ৰ্মোি পছন্দি এখি আৈি 
আবণ্টি পোইনছছলো োঁ আৰু আবনণ্টত নবিযোলয়খিক হল মই ৈন্তুষ্ট। মই আৈি 
আবণ্টিি আৰু িোউণ্ডত অিংশগ্ৰৈৰ্ কনিব নবচিো িোই। আবনণ্টত আৈিখি িোনখবলল 
মই নক কনিব লোছি? 

 

উত্তি: িনি আপুনি আবনণ্টত আৈিখিত ৈন্তুষ্ট আৰু আৈি আবণ্টিি অনধ্ক 
িোউণ্ডত অিংশগ্ৰৈৰ্ কনিব নিনবচোছি, ৰ্তছে আপুনি ACCEPT নবকল্পছটো বোনছ ল'ব লোনিব 
আৰু ৈকছলোনখনি ৈিূৰ্ ণ কনিব লোনিব ৰ্মনডছকল আৰু নিজজছকল ৰ্ভনিনিছকশযি 
প্ৰজিয়োি পিছক্ষপৈমূৈ। অনধ্ক তৰ্থযি বোছব অিুগ্ৰৈ কনি AISSAC ি বোছব SOP চোওক। 

 

13. নিনিণষ্ট িোউণ্ডত এখি আৈি আবণ্টি আৰু গ্ৰৈৰ্ কনিছলো োঁ। মই এ আই এছ 
এছ এ নচি পিেতী িোউণ্ডলল অছপক্ষো কনিব নবচোছিো োঁ, নিছকোছিো নবিযোলয়ত ৰ্মোি 
অগ্ৰোনধ্কোিি িমত ভোল আৈি ৰ্পোেোি ৈম্ভোেিো আছছ। AISSAC ি পিেতী িোউণ্ডি 
বোছব নবছবচিো কিোি বোছব মই নক নবকল্প বোনচ ল'ব লোনিব? 



 

উত্তি: : প্ৰোৰ্থীৈকছল আৈি গ্ৰৈৰ্ কিোি পোছত প্ৰোৰ্থীৈকলক ৰ্তছি ৰ্কোছিো নবকল্প 
প্ৰিোি কিো ৰ্ৈোেো িোই। িনিছৈ প্ৰোৰ্থী আৈি আবণ্টিত ৈন্তুষ্ট িৈয়, ৰ্তছে ৰ্তওোঁ 
'RECONSIDER' বুটোমত নিক কনি পুিি নবছবচিোি বোছব নবকল্প বোনছ ল'ব পোনিব। 
ৰ্তছিছক্ষত্ৰত বোকী ৰ্থকো আৈিৈমূৈি বোছব পিেতী পি ণোয়ি কোউছেনলিংি বোছব 
আছপোিোক নবছবচিো কিো ৈ'ব। 

 

14. আিি িোউণ্ডি এটোত ৰ্মোক আৈি আবণ্টি নিয়ো হৈনছল আৰু মই ACCEPT 
অপশযি বোনছ হলনছছলো োঁ। গ্ৰৈৰ্ি নপছত মই ৰ্মোি নবকল্প RECONSIDER হল ৈলনি কনিব 
পোছিো োঁছি? 

 

উত্তি: প্ৰোৰ্থীৈকছল আৈি গ্ৰৈৰ্ কিোি পোছত প্ৰোৰ্থীৈকলক ৰ্তছি ৰ্কোছিো নবকল্প 
প্ৰিোি কিো ৰ্ৈোেো িোই। 
 

15. মই প্ৰৰ্থম িোউণ্ডত িোম পঞ্জীয়ি কনিছছো োঁ; মই নিতীয় িোউণ্ডি বোছব পুিি 
পঞ্জীয়ি কনিব লোছি ৰ্ি িোই/আছকৌ পিেতী িোউণ্ড? 

 

উত্তি: িৈয়, ৰ্কেল প্ৰৰ্থম িোউণ্ডত িোম পঞ্জীয়ি িকিো প্ৰোৰ্থীৈকছল নিতীয় 
িোউণ্ড/পিেতী িোউণ্ডি বোছব িতুিলক পঞ্জীয়ি কনিব লোনিব। 
16. 'মই প্ৰৰ্থমবোিি বোছব এ আই এছ এছ এ নচ-ত আৈি আবণ্টি পোইছছো। মই 
আৈি গ্ৰৈৰ্ কনিছছো োঁ, মই িনৰ্থ-পত্ৰ পিীক্ষো কনিব নবচোছিো োঁ আৰু ৰ্মনডছকল অনবৈছি 
আৈি নিজিত কিোি বোছব প্ৰৰ্থছম মোচুল পনিছশোধ্ কনিব নবচোছিো োঁ। আবনণ্টত 
আৈিখি নিপ'ৰটণিং নবষয়োই ৰ্মোক নিজিত কনিবছি? 

উত্তি: আবনণ্টত নবিযোলয়ত আৈি গ্ৰৈৰ্ি নপছত আপুনি ৈকছলো পিছক্ষপ অিুৈিৰ্ 
কনিব লোনিব। আপুনি নিধ্ ণোনিত ৈময়ি নভতিত আছপোিোক আবনণ্টত নচনকত্ৈো 
ৰ্কন্দ্ৰত আছপোিোি নচনকত্ৈো কিোব লোনিব আৰু তোি পোছত আপুনি িনৰ্থ-পত্ৰি 
অনধ্ক শোিীনিক পিীক্ষৰ্ আৰু মোচুল পনিছশোধ্ি বোছব নিট ৰ্মনডছকল নিপ'টণি হৈছত 
নবিযোলয়লল প্ৰনতছবিি নিব লোনিব। িনি আপুনি নিধ্ ণোনিত ৈময়ৈীমোি নভতিত মোচুল 
প্ৰিোিছক ধ্নি নিপ'ৰটণিং প্ৰজিয়োি ৈকছলো পিছক্ষপ ৈিূৰ্ ণ িকছি ৰ্তছে আছপোিোি 
আবনণ্টত আৈি বোনতল কিো ৈ'ব। অনধ্ক তৰ্থযি বোছব অিুগ্ৰৈ কনি AISSAC ি বোছব 
SOP চোওক। 

 

17. 'মই প্ৰৰ্থমবোিি বোছব এ আই এছ এছ এ নচ-ত আৈি আবণ্টি পোইছছো। 
আৈি গ্ৰৈৰ্ কনিছলো োঁ, আৰু, নকন্তু এখি আবনণ্টত আৈিি মোচুল মই এনতয়োও 
পনিছশোধ্ কিো িোই। আবনণ্টত আৈিখি নিপ'ৰটণিং নবষয়োই ৰ্মোক নিজিত কনিবছি? 

 



উত্তি : ৰ্মনডছকল কতৃণপক্ষই আছপোিোক FIT ৰ্ঘোষৰ্ো কিোি নপছত, আপুনি িনৰ্থ 
পিীক্ষৰ্ি বোছব আবনণ্টত নবিযোলয়ত শোিীনিকভোছে প্ৰনতছবিি নিব লোনিব। তোি 
নপছত, আপুনি আবনণ্টত নবিযোলয়ত আৈিি নিজিতকিৰ্ি বোছব মোচুল পনিছশোধ্ 
কনিব লোনিব। অনধ্ক তৰ্থযি বোছব অিুগ্ৰৈ কনি AISSAC ি বোছব SOP চোওক। 

 

18. AISSAC ি এটো নবছশষ িোউণ্ডত নিছটো িোউণ্ডত ৰ্মোক প্ৰৰ্থমবোিি বোছব আৈি 
আবণ্টি নিয়ো ৈয়, ৰ্ৈই িোউণ্ডত িনি মই নিপ'ৰটণঙি ৈকছলো ৰ্ষ্টপ ৈিূৰ্ ণ িকছিো োঁ 
ৰ্তছে নক ৈ'ব? 

 

উত্তি : আছপোিোি আবনণ্টত আৈিখি বোনতল ৈ'ব, আৰু আপুনি নিধ্ ণোনিত ৈময়ৈীমোি 
নভতিত মোচুল প্ৰিোিছক ধ্নি ৰ্মনডছকল কোম নিজজছকল ৰ্ভনিনিছকশযি প্ৰজিয়োি 
ৈকছলো পিছক্ষপ ৈিূৰ্ ণ িকনিছল আৈি আবণ্টি প্ৰজিয়োি পিেতী িোউণ্ডত (িনি 
ৰ্থোছক) অিংশগ্ৰৈৰ্ কনিব ৰ্িোেোনিব। অনধ্ক তৰ্থযি বোছব অিুগ্ৰৈ কনি AISSAC ি বোছব 
SOP চোওক। 

  

19. ৰ্মোক আবণ্টি নিয়ো ৈ'ল আৰু নিনিণষ্ট িোউণ্ডত এখি আৈি নিজিত কিো 
ৈ'ল। আবনণ্টত নবিযোলয়ত ৰ্িোিিোি কনিবলল ৰ্মোি আগ্ৰৈ িোই। মই নক কনিব 
লোছি? 

উত্তি:  িনি আছপোিোক নিনিণষ্ট িোউণ্ডত আবনণ্টত আৰু আৈি নিজিত কিো হৈনছল 
আৰু এনতয়ো, আপুনি আবনণ্টত নবিযোলয়ত ৰ্িোিিোি কনিবলল আগ্ৰৈী িৈয় ৰ্তছে 
আপুনি নিিয় আছপোিোি অনিচ্ছো পত্ৰ ৰ্মইলি জনিয়ছত নবিযোলয়ত জমো নিব 
লোনিব। ইয়োছিোপনি, িনি আপুনি অনেম তোনিখি পূছব ণ (ৈময় অিুৈনি) আবনণ্টত 
নবিযোলয়লল প্ৰনতছবিি নিনিছয়, ৰ্তছে এইছটো নবছবচিো কিো ৈ'ব ৰ্ি আপুনি নবিযোলয়ত 
ৰ্িোিিোি কনিবলল আগ্ৰৈী িৈয় আৰু আবনণ্টত আৈিখি বোনতল কিো ৈ'ব। 

 

20. িনিছৈ প্ৰোৰ্থীছয় ইউ আি ৰ্েৰ্ীি আৈি লোভ কছি ৰ্তছে িোমভনতণি ৈময়ত 
প্ৰোৰ্থীি ৰ্েৰ্ী (অ' নব নচ-এি নচ এল/এছ নচ/এছ ৰট) ইউ আি ৰ্েৰ্ীলল ৈলনি 
কিোছটো প্ৰছয়োজিীয় ৰ্িনক? 

 

উত্তি: িোই, িনিছৈ প্ৰোৰ্থীছয় ইউ আি ৰ্েৰ্ীি আৈি আবণ্টি পোয় ৰ্তছে িোমভনতণি 
ৈময়ত প্ৰোৰ্থীি ৰ্েৰ্ী (অ'নবনচ-এিনচএল/এছনচ/এছৰট) ৈলনি কনি ইউ আি ৰ্েৰ্ীলল  
অিোি ৰ্কোছিো প্ৰছয়োজি িোই। 
21. নিজজছকল ডকুছমণ্টছ ৰ্ভনিনিছকশযিি ৈময়ত িনি িনৰ্থ আৰু আছবিি পত্ৰি 
মোজত বোিোি নবৈিংিনত ৰ্থোছক ৰ্তছে মই নক কনিব পোছিো োঁ? 

 

উত্তিঃ- িনৰ্থ-পত্ৰি বোিোি নবৈিংিনত ৰ্থোনকছল প্ৰোৰ্থীছয় ৰ্ৈই িনৰ্থ-পত্ৰ এছকজি বযজক্তি 
বুনল প্ৰমোৰ্ কনিবলল শপতিোমো লিত িোনখব লোনিব। 



 

22. 2য় িোউণ্ডি প্ৰজিয়ো নক? 

 

উত্তিঃ- প্ৰৰ্থম পি ণোয়ি কোউছেনলঙত িোম পঞ্জীয়ি িকিো প্ৰোৰ্থীৈকলি বোছব নিতীয় 
পি ণোয়ত িতুিলক পঞ্জীয়িি ৈুনবধ্ো আছছ। িতুিলক পঞ্জীয়ি কিো প্ৰোৰ্থীৈকছল বোছনি 
পূিৰ্ কনিব লোনিব। পুিি নবছবচিোি বোছব বোনছ ৰ্লোেো প্ৰোৰ্থীৈকছল নিধ্ ণোনিত ৈময়ি 
পূছব ণ প্ৰৰ্থম িোউণ্ডত পূিৰ্ কিো পছন্দ ৈলনি কনিব পোছি। িনি িোউণ্ড 2ত আপুনি 
বোছনি ৈলনি িকছি ৰ্তছে নবিযোলয় আবণ্টিি বোছব িোউণ্ড 1ি পূব ণি বোছনি নবছবচিো 
কিো ৈ'ব। 

দাবী-পত্ৰ :- 

সঘনাই সসাধা প্ৰশ্নসমূহ (এফএকিউ) সিৱল কনৰ্দেশনাৰ উৰ্েশযৰ বাৰ্বৰ্হ। আইনী উৰ্েশযৰ 
বাৰ্ব বহুবাৰ সসাধা প্ৰশ্নসমূহ ববধ নহয়। এফএকিউৰ কিৰ্িাৰ্না স্পষ্টীিৰণৰ বাৰ্ব, 

প্ৰাৰ্থীসিলি সিাগাৰ্িাগ শাখাত কদয়া বসকনি সু্কল/এছএছএছৰ সিাগাৰ্িাগৰ পৰা কবষয়ৰ্ া 
স্পষ্ট িকৰবলল পৰামশ ে কদয়া বহৰ্ছ। 


