১. আবফদবনয ভয় ননজস্ব মভোফোইর নম্বয মদওয়ো জরুনয?

উত্তয: অফযই, ননবজয মভোফোইর নম্বয নিক নদবে বফ । কোযণ মবনযনপবকবনয জনয
ও.নি.ন আবে োবয। মোয়োিঅযোমু ক্ত নম্বয বে বফ, কোযণ বনেি বর অনরোইন
ক্লো কযোয জনয প্রবয়োজন বফ।

২. পবিোগ্রোপ নননদিষ্ট মকোন format এ বে বফ?
উত্তয: পবিোগ্রোপ JPEG format এ বে বফ।

৩. োবোিি পবিোগ্রোপ এয file বফিোচ্চ কে KB এয ভবধয বে বফ?
উত্তয: োবোিি পবিোগ্রোপ এয file বফিোচ্চ 100 KB এয ভবধয বে বফ।

৪. SMS এ োিোবনো APPLICATION NUMBER–নি বনফলযবে কোবজ রোগবফ
উত্তয: যোাঁ।

৫. আবফদনত্র-নি save অথফো print কবয যোখবে বফ?

?

Ans: অফযই, আবফদবনয প্রভোণস্বরূ বনফলযবে এনি রোগবফ।

৬. পভি ূ যবণয ভয় ভস্ত ডকুবভবেবনয মজযক্স কন নদবর বফ?
উত্তয: নো, ভস্ত ডকুবভবেবনয অনযনজনোর কন স্ক্যোন কবয আবরোড কযবে বফ।

৭. বনেিয জনয অযোডনভন নপ কখন নদবে বফ?
উত্তয: Counseling List এ নোভ প্রকোনে বর, ফবর মদওয়ো নননদিষ্ট ভবয়য ভবধয
i-collect এ অযোডনভন নপ নদবে বফ।

৮. পভি ূ যণ কযবে নগবয় মকোবনো বুর েথয নদবয় মপরবর কী বফ?
উত্তয: correction এয ভয় মদওয়ো বফ একফোয, েখন েো ংবোধন কযবে বফ।
বয মকোবনো আবফদন আয গৃীে বফ নো।

৯. একজন বফিোচ্চ কয়নি নফলবয় আবফদন কযবে োযবফ?
উত্তয: একনি আবফদন বত্র বফিোচ্চ নেননি অনোি নফলবয় আবফদন কযো মোবফ। নেবনয
মফন অনোি নফলবয় আবফদবনয জনয ৃথক আবফদন ত্র ূ যণ কযবে বফ। অনোি ও
মপ্রোগ্রোভ/ো মকোবিয জনযও ৃথক আবফদন ত্র রোগবফ।

১০. মকোন ফছয মিন্ত উচ্চভোধযনভক ো কযো ছোত্র/ছোত্রী আবফদন কযবে োযবফ?

SBI

উত্তয: ২০২১,২০২০ এফং ২০১৯ এ উচ্চভোধযনভক উত্তীণি ছোত্র/ছোত্রী আবফদন কযবে
োযবফ।
১১. ২০১৯ এ উচ্চভোধযনভক ো বর কে নম্বয কোিো মোবফ?
উত্তয: প্রনে ফছয ২% নোবফ মভোি ৪% নম্বয কোিো মোবফ।
১২. SC/ST/OBC ছোত্র/ছোত্রীয মনদ

GENERAL–এ নোভ থোবক েোবর েোবক নক

GENERAL নোবফ বনেি বে বফ?
উত্তয: Counseling List এ মনদ GENERAL এ নোভ থোবক েোবর েোবক মই

List

অনু োবযই বনেি বে বফ, মনদও যফেিীকোবর SC/ST/OBC -য ভস্ত ু বমোগ-ু নফধো ম
োবফ।
১৩. Willing Box কী?
উত্তয: ছয়নি Counseling List মফয ওয়োয যও মনদ মকোবনো মকোবনো নফলবয় আন
ংখযো ূ নয থোবক েবফ মই নফলয়গুনরয জনয Willing Box এ আবফদন কযবে োযবফ
েোযো মোবদয নোভ মই নফলয়গুনরয

Final Merit List এ আবছ অথচ মই মই

নফলয়গুনরবে বনেিয ু বমোগ োয়নন।
১৪. অনোি োফবজক্ট নযফেিন কযো মোবফ বয?
উত্তয: মনদ মকউ মই নফলবয় আবফদন কবয থোবক এফং Counseling List এ নোভ আব
েোবর অনয মকোবনো অনোি নফলবয় ইনেভবধয বনেি বয় থোকবরও অনরোইন
Subject Transfer Fee নদবয় বনেি বে োযবফ।

Rs. 50/-

