জরুরী বিজ্ঞবি
এতদ্বারা প্রথম বর্ষরে যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী তার্দর জানার্না হর্ে যয, যতামরা যারা
ঐক্যশ্রীঃ য াষ্ট-যমট্রিক্,যমররট-ক্াম-রমনস,স্বামীরবর্বক্ানন্দ যমররট-ক্াম-রমনস এবং ট্রটএসর
স্কলারশীর্ আর্বদন ক্রর্ত চাও তারা উ র্রাক্ত স্কলারশী -গুরলর্ত ২০২০-২১ রশক্ষাবর্ষ ে আর্বদন
ক্রর্ত ারর্ব আগামী ১৩/১১/২০২০ এর মর্যয। তাই ১৩/১১/২০২০ যন্ত
ে
ূরণ ক্রা স্কলারশী ফম ে
ক্র্লর্জ জমা যনওয়া হর্ব। তর্ব মর্ন রাখ্র্ত হর্ব অনলাইন য াটে ার্ল আর্বদন ক্রার যশষ তাররখ্
১৫/১১/২০২০। স্কলারশী ফর্মরে সার্থ যয সমস্ত নরথ ত্র জমা রদর্ত হর্ব তা হল:(১) প্রথমবর্ষ েভরতের
রির্েয়ার্রশন এবং আন্ডরর্টরক্ং ফম ে ( ক্র্লজ ওর্য়বসাইট abhedanandamahavidyalaya.ac.in যথর্ক্
িাউনর্লািক্ৃত ) ূরণ ক্র্র জমা রদর্ত হর্ব,(২)সট্রিক্ভার্ব র
ূ ণ ক্রা স্কলারশী ফম,(৩)
ে
ভরতের রফ
ররসদ,(৪)মাযযরমর্ক্র আিরমট ক্ািে,(৫) উচ্চমাযযরমর্ক্র মাক্েরশট,(৬)দুট্রট ক্ালার ফর্টা,(৭) ইনক্াম
সাট্রটেরফর্ক্ট (এক্জজরক্উট্রটভ অরফসার দ্বারা প্রদত্ত আর্য়র শংসা ত্র),(৮)বযার্ের াশবইর্য়র এক্ট্রট
ফর্টাক্র ও সর্ে জমা রদর্ত হর্ব যার্ত বযার্ের অযাক্াউন্ট নম্বর এবং আইএফএসরস যক্ার্ির উর্েখ্
আর্ছ, এবং (৯) যররসর্িনরসয়াল সাট্রটেরফর্ক্ট অবশযই রদর্ত হর্ব।এছারা প্রথম বর্ষরে যারা এসরস,এসট্রট,
ওরবরস, স্কলারশীর্ আর্বদন ক্রর্ব তার্দর যক্ষর্ত্র উ র্রাক্ত ৯ ট্রট নরথ ত্র ছারাও ক্াস্ট সাট্রটেরফর্ক্ট
অবশযই রদর্ত হর্ব এবং যারা ক্নযাশ্র স্কলারশীর্ আর্বদন ক্রর্ব তার্দর যক্ষর্ত্র উ র্রাক্ত ৯ ট্রট নরথ ত্র
ছারাও জন্ম সাট্রটেরফর্ক্ট এবং অরববারহত-এর প্রমাণ ত্র আবরশযক্। তর্ব এসরস,এসট্রট, ওরবরস, এবং
ক্নযাশ্র স্কলারশী ১৩/১১/২০২০ র্রও জমা যনওয়া হর্ব।
এছাড়া রদ্বতীয় ও তৃতীয় বর্ষরে যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী তার্দর জানার্না হর্ে যয, যতামরা
যারা ঐক্যশ্রীঃ য াষ্ট-যমট্রিক্,যমররট-ক্াম-রমনস্ এবং স্বামী রবর্বক্ানন্দ যমররট-ক্াম-রমনস্ ও ট্রটএসর
স্কলারশীর্ আর্বদন ক্রর্ত চাও অথচ আর্গ আর্বদন ক্র্রারন তারাও উ র্রাক্ত স্কলারশী -গুরলর্ত
আর্বদন ক্রর্ত ারর্ব অথবা যারা আর্গ ২০১৯-২০ রশক্ষাবর্ষ ে আর্বদন ক্র্রর্ছা তারা ২০২০-২১
রশক্ষাবর্ষ ে যক্বল RENEWAL ক্রর্ত ারর্ব আগামী ১৩/১১/২০২০ এর মর্যয। তাই ১৩/১১/২০২০ যন্ত
ে
ূরণ ক্রা স্কলারশী ফম েক্র্লর্জ জমা যনওয়া হর্ব।স্কলারশী ফর্মরে সার্থ যয সমস্ত নরথ ত্র জমা
রদর্ত হর্ব তা হল:,(১)সট্রিক্ভার্ব ূরণ ক্রা স্কলারশী ফম, ে বা RENEWAL ফম ,(২)
ে
রদ্বতীয় ও তৃতীয় বর্ষ ে
অনলাইর্ন ভরতের রফ ররসদ,(৩)মাযযরমর্ক্র আিরমট ক্ািে,(৪) যশষ/অরন্তম রীক্ষার মাক্েরশট,(৫)দুট্রট
ক্ালার ফর্টা,(৬) ইনক্াম সাট্রটেরফর্ক্ট (এক্জজরক্উট্রটভ অরফসার দ্বারা প্রদত্ত আর্য়র শংসা ত্র),
(৭)বযার্ের াশবইর্য়র এক্ট্রট ফর্টাক্র ও সর্ে জমা রদর্ত হর্ব যার্ত বযার্ের অযাক্াউন্ট নম্বর এবং
আইএফএসরস যক্ার্ির উর্েখ্ আর্ছ, এবং (৮) যররসর্িনরসয়াল সাট্রটেরফর্ক্ট অবশযই
রদর্ত হর্ব।এছাড়া যারা এসরস,এসট্রট, ওরবরস, স্কলারশীর্ আর্বদন ক্রর্ব অথবা যারা RENEWAL ক্রর্ব
তার্দর যক্ষর্ত্র উ র্রাক্ত ৮ ট্রট নরথ ত্র ছাড়াও ক্াস্ট সাট্রটেরফর্ক্ট অবশযই রদর্ত হর্ব এবং যারা ক্নযাশ্র
স্কলারশীর্ আর্বদন ক্রর্ব তার্দর যক্ষর্ত্র উ র্রাক্ত ৮ ট্রট নরথ ত্র ছাড়াও জন্ম সাট্রটেরফর্ক্ট এবং
অরববারহত-এর প্রমাণ ত্র আবরশযক্। তর্ব এসরস,এসট্রট, ওরবরস, এবং ক্নযাশ্র স্কলারশী ১৩/১১/২০২০
র্রও জমা যনওয়া হর্ব। তর্ব যার্দর ক্নযাশ্র Upgradationবারক্ আর্ছ তার্দর অরতসত্বর ২য়/৩য় বর্ষ ে
ভরতে হবার র ক্র্লর্জ এর্স Upgradation ক্রার জনয আর্বদন ক্রর্ত হর্ব।
আর্দশানুসার্র,
অযযা ক্-ইন-চায ে
অর্ভদানান্দ মহারবদযালায়
সাাঁইরথয়া,বীরভুম।

