
বাঙড় ভাবফদযারয় 
বাঙড়,  দবিণ ২৪ যগনা   

---------------------------------------------------------- 
বফজ্ঞবি 

তাবযখ :  17/09/2021 ( প্রাকবৃতক দুরমযারগয কাযরন ংরাবধত: 22/09/2021)  

বফলয়ঃ- Scholarship 2021-22  পভয জভা ংক্রান্ত  
 

      এতদ্বাযা ২০২১- ২২ বিা ফরলযয BA/BSC/BCOM (Hons & Gen) ১ভ ২য় ৩য় ফরলযয কর বফবারগয 
ছাত্র/ ছাত্রীরদয জানারনা মারে যম, তারদয Online-এ ূযণ কযা SVMC / TSP /POST MATRIC/SC/ST/OBC  

Scholarship  পভয অগাভী- 27/09/2021 যথরক 29/09/2021 তাবযখ মযন্ত বনন্মবরবখত চূী নুমায়ী COVID বফবধ 
যভরন করররজ জভা যনওয়া রফ।   
 

Semester DATE TIME DAY 

3rd Semester-2021-22 (2nd Year) 27/09/2021 12pm to 3 pm Monday 

5th Semester -2021-22 (3rd Year) 28/09/2021 12pm to 3 pm Tuesday 

1st  semester -2021-22 (New 1st year ) 29/09/2021 12pm to 3 pm Wednesday 

 
পভয জভা যদওয়ায ভয় বদরত রফ-  
১)  কর যবভস্টারযয যিরত্র ২০২১- ২২ বিা ফরলযয ববতযয যবদ যজযক্স,  SC/ST/OBC যিরত্র Caste Certificate  

যজযক্স,  ১ কব কারায পর া  ও ২ কব স্করাযব পভয,  Income Certificate  
২)  1st  যবভস্টারযয যিরত্র HS Marksheet, Bank Passbook  যজযক্স ।  
৩)  3r d যবভস্টারযয যিরত্র 1

st
 & 2

nd
  Semester-এয Marksheet, Bank Passbook  যজযক্স ।  

৪)  5t h যবভস্টারযয যিরত্র 3
rd

  &  4
th

   Semester-এয Marksheet, Bank Passbook  যজযক্স ।  
৫)  SVMCM – স্করাযব এয যিরত্র Fr esher  যদয HS Marksheet বদরয় পভয বপরা কযরত রফ,  1st Renewal (3rd 

Sem) এর যিরত্র 1
st
 & 2

nd
  Semester-এয Marksheet  বদরয় পভয বপরা কযরত রফ এফং 2nd  Renewal (5th Sem)  

এর যিরত্র 3
rd

  & 4
th

 Semester-এয Marksheet বদরয় পভয বপরা কযরত রফ।  
৬) SVMCM Renewal এর যিরত্র Last  Mar ksheet  ারত না াওয়া মযন্ত রিা কযরত রফ য যিযত্র যফতযী 

যনাব র পভয জভা যনওয়ায তাবযখ জানারনা রফ।  
৭) পভয জভা যদওয়ায ভয় প্ররতযকরক Original Marksheet রে অনরত রফ।  
 

 প্ররতক ছাত্র/ ছাত্রী যকফরভাত্র একব  স্করাযব পভয জভা কযরত াযরফ ( কন্যাশ্রী ফযাতীত)   
 কর স্করাযবরয পভয বপরারয যিরত্র যকায বনধযাবযত বনয়ভাফরী ভান্য কযরত রফ।  
 বনরচয বররে থফা কররজ ওরয়ফ াআর  যদওয়া বররে বিক করয  Covid ংক্রান্ত তথয প্রদান না কযরর 

স্করাযব পভয যনওয়া রফনা ,  বররে পভয ূযণ কযায য View accuracy যত বিক করয বপ্রন্  করয 
অনরত রফ : 

  https://forms.gle/Mzd5C2S91kv2bDog7 
 

 

ধযি                                                             
বাঙড় ভাবফদযারয় 

 

https://forms.gle/Mzd5C2S91kv2bDog7

