Last Date of Scholarship:
Post Matric - Fresh & Renewal (15th December, 2020)
Merit-cum-Means - Fresh & Renewal (15th December, 2020)
Swami Vivekananda Merit-cum-Means - Fresh & Renewal (15th December, 2020)
State Govt. Sponsored Stipend Under Talent Support Programme (TSP) - Fresh &
Renewal (15th December, 2020)
এতদ্বারা অভেদাা্নন্দ মহাবিদযালভের সকল ছাত্র-ছাত্রীভদর জানাভনা হচ্ছ যে,ঐকযশ্রী স্কলারশীপ সংক্রান্ত
উপভরাক্ত যপাষ্ট-যমট্রিক,যমবরট-কাম-বমনসা্্ এিং স্বামী বিভিকানন্দ যমবরট-কাম-বমনসা্্ ও ট্রটএসবপ
স্কলারশীভপর আভিদন করার এিং পুনঃনিীকরভের যশষ তাবরখ হল ১৫/১২/২০২০। তাই ছাত্র-ছাত্রত্রভদর
জানাভনা হভচ্ছ যে, যতামরা ঐ তাবরভখর মভযয কভলভজ এভস বনবদি ষ্ট স্কলারশীভপ আভিদন িা
পুনঃনিীকারে করভত পারভি। প্রথম িভষরি ছাত্র-ছাত্রত্রভদর যেভত্র স্কলারশীপ ফভমরি সাভথ যে সমস্ত
নবথপত্র জমা বদভত হভি তা হল:(১) প্রথমিভষ ি েবতির বিভেোভরশন এিং আন্ডরভটবকং ফম ি ( কভলজ
ওভেিসাইট abhedanandamahavidyalaya.ac.in যথভক িাউনভলািকৃত ) পূরে কভর জমা বদভত
হভি,(২)সট্রিকোভি পূরে করা স্কলারশীপ ফম,(৩)
ি
েবতির বফ রবসদ,(৪)মাযযবমভকর আিবমট কািি,(৫)
উচ্চমাযযবমভকর মাকিবশট,(৬)দুট্রট কালার ফভটা,(৭) ইনকাম সাট্রটিবফভকট (একত্রজবকউট্রটে অবফসার
দ্বারা প্রদত্ত আভের শংসাপত্র),(৮)িযাভের পাশিইভের একট্রট ফভটাকবপও সভে জমা বদভত হভি োভত
িযাভের অযাকাউন্ট নম্বর এিং আইএফএসবস যকাভির উভেখ আভছ, এিং (৯) যরবসভিনবসোল
সাট্রটিবফভকট অিশযই বদভত হভি এিং আযার কািি অিশযই বদভত হভি ।এছাড়া প্রথম িভষরি োরা
এসবস,এসট্রট, ওবিবস, স্কলারশীভপ আভিদন করভি তাভদর যেভত্র উপভরাক্ত ৯ ট্রট নবথপত্র ছারাও কাস্ট
সাট্রটিবফভকট অিশযই বদভত হভি এিং োরা কনযাশ্রী স্কলারশীভপ আভিদন করভি তাভদর যেভত্র উপভরাক্ত
৯ ট্রট নবথপত্র ছারাও জন্ম সাট্রটিবফভকট এিং অবিিাবহত-এর প্রমােপত্র আিবশযক। তভি এসবস,এসট্রট,
ওবিবস, এিং কনযাশ্রী স্কলারশীভপর আভিদন অবতসত্বর কভলভজ এভস জমা যদভি ।
এছাড়া বদ্বতীে ও তৃতীে িভষরি োরা সংখযালঘু সম্প্রদােেুক্ত ছাত্র-ছাত্রী তাভদর জানাভনা হভচ্ছ যে, যতামরা
োরা ঐকযশ্রীঃ যপাষ্ট-যমট্রিক,যমবরট-কাম-বমনসা্্এিং স্বামী বিভিকানন্দ যমবরট-কাম-বমনসা্্ ও ট্রটএসবপ
স্কলারশীভপ আভিদন করভত চাও অথচ আভে আভিদন কভরাবন তারাও উপভরাক্ত স্কলারশীপ-গুবলভত
আভিদন করভত পারভি অথিা োরা আভে ২০১৯-২০ বশোিভষ ি আভিদন কভরভছা তারা ২০২০-২১
বশোিভষ ি যকিল RENEWAL করভত পারভি আোমী ১৫/১২/২০২০ এর মভযয। তাই ১৫/১২/২০২০ পেন্ত
ি
পূরে করা স্কলারশীপ ফম িকভলভজ জমা যনওো হভি।স্কলারশীপ ফভমরি সাভথ যে সমস্ত নবথপত্র জমা
বদভত হভি তা হল:,(১)সট্রিকোভি পূরে করা স্কলারশীপ ফম, ি িা RENEWAL ফম ,(২)
ি
বদ্বতীে ও তৃতীে িভষ ি
অনলাইভন েবতির বফ রবসদ,(৩)মাযযবমভকর আিবমট কািি,(৪) যশষ/অবন্তম পরীোর মাকিবশট,(৫)দুট্রট
কালার ফভটা,(৬) ইনকাম সাট্রটিবফভকট (একত্রজবকউট্রটে অবফসার দ্বারা প্রদত্ত আভের শংসাপত্র),
(৭)িযাভের পাশিইভের একট্রট ফভটাকবপও সভে জমা বদভত হভি োভত িযাভের অযাকাউন্ট নম্বর এিং
আইএফএসবস যকাভির উভেখ আভছ, এিং (৮) যরবসভিনবসোল সাট্রটিবফভকট এিং আযার কািি অিশযই
বদভত হভি।এছাড়া োরা এসবস,এসট্রট, ওবিবস, স্কলারশীভপ আভিদন করভি অথিা োরা RENEWAL করভি
তাভদর যেভত্র উপভরাক্ত ৮ ট্রট নবথপত্র ছাড়াও কাস্ট সাট্রটিবফভকট অিশযই বদভত হভি এিং োরা কনযাশ্রী
স্কলারশীভপ আভিদন করভি তাভদর যেভত্র উপভরাক্ত ৮ ট্রট নবথপত্র ছাড়াও জন্ম সাট্রটিবফভকট এিং
অবিিাবহত-এর প্রমােপত্র আিবশযক। তভি এসবস,এসট্রট, ওবিবস, এিং কনযাশ্রী স্কলারশীভপর আভিদন িা
RENEWAL অবতসত্বর কভলভজ জমা যদভি। তভি োভদর কনযাশ্রী Upgradationিাবক আভছ তাভদরও
অবতসত্বর ২ে/৩ে িভষ ি েবতি হিার পর কভলভজ এভস Upgradation করার জনয আভিদন করভত িলা
হভচ্ছ।
আভদশানুসাভর,
অযযাপক-ইন-চাে ি
অভেদানান্দ মহাবিদযালে
সাাঁইবথো,িীরেুা্ম

