
যকারয াধাযণ রিগ্রী কলরজগুররলে বরেি ংক্রান্ত স্পষ্টীকযণ 

বরেিয রফললম প্রামই রজজ্ঞারে প্রশ্নাফরী (F AQ) 

 

১. আরভ বরেি ংক্রান্ত ককানও কভলজ াইরন।  রক কযফ? 

 

উত্তয: আনায জনয ককান রট ফযাদ্ধ লমলে রকনা যীক্ষা কযলে দমা কলয রনরদিষ্ট কাটিালর রগইন করুন। 

মরদ আরন ককানও রট এরটলভন্ট না কলম থালকন , েলফ রিেীম যাউলে শুনয রট গুররলে ুনযাম বরেিয 

জনয আলফদন কযলে াযলফন। 

 

২. আরভ আভায প্রথভ েলেয ককাি/কলরলজ বরেিয ুলমাগ াইরন।  কলক্ষলে এখনই রক আভায বরেি ওমা 

উরিে? 

 

উত্তয: আরন এখনই এরলটি রলট বরেি রনলে ালযন এফং রিেীম যাউলে অনয রলট অগ্রারধকালযয জনযও 

আলফদন কযলে ালযন।  অথফা আরন এখনই বরেি নাও রনলে ালযন এফং রিেীম যাউলে অনয রলটয জনয 

আলফদন কযলে ালযন।  আরন মরদ এখনই ককানও ককালি বরেি না কনন , েলফ ফেিভালন এরলটি রটরট 

আনায জনয লযয যাউলে উরব্ধ নাও লে ালয। 

 

৩. প্রথভ োররকাম আরভ ককান রট এরটলভন্ট াইরন।   কী কযফ? 

 

উত্তয: রিেীম যাউলে েলেয ককাি রদলম ুনযাম কমখালন রট ূনয যলমলে আলফদন করুন। 

 

৪. আভায ফনু্ধ মায কভধা আভায কিলম কভ, ক একরট কলরলজ বরেি লে কলযলে।  রকন্তু আরভ ারযরন। 

কীবালফ? 

 

উত্তয: দমা কলয োয েেরট মািাই করুন।  উনায াফলজক্ট কপ্রপালযন্স এফং েে আনায ভলো নাও লে 

ালয এফং কই েেরটয িারদা কভও লে ালয। 

 

৫. আভায বরেিয রফলমরট কীবালফ রনরিে কযলফন? 

 

উত্তয: একফায অনরাইন িকুলভন্ট মািাই এয কাজ কল লম কগলর আনালক আনায বরেিয রফলমরট 

রনরিে কযলে অনরাইলন রপ প্রদান কযলে কভলজ রদলম জানালনা লফ।  

 

৬. আভায নরথগুরর কলরলজয বরেি ংক্রান্ত করভরট প্রেযাখযান কলযরের , কী কযফ? 

 

উত্তয: আরন রিক িকুলভন্ট  রিেীম যাউলেয জনয আলফদন কযলে ালযন।  

 

৭. আরভ ভম ভলো আলফদন কযলে ারয রন।  আরভ আফায কখন আলফদলনয ুলমাগ াফ? 

 

উত্তয: রিেীম যাউলে বরেিয প্ররক্রমা শুরু লর আনালক ুলমাগ কদওমা লফ। 

 

৮. আভায অযারিলকলন বুর আলে।  আরভ রক কলয ংলাধন কযফ? 

 

উত্তয: রিেীম যাউলে বরেিয প্ররক্রমা শুরু লর আনালক আলফদনরট ংলাধলনয ুলমাগ কদওমা লফ।  
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(কার ১০:৩০ কথলক রফলকর ৫:৩০ মিন্ত যকারয কালজয রদলন) 

এই নাম্বালয কামাটস্অযাও কযা মালফ। 


