
ভাঙড় মহাবিদ্যালয় 
ভাঙড়,  দ্বিণ ২৪ পরগনা   

---------------------------------------------------------- 

বিজ্ঞবি 

তাবরখ :  29/11/2022  
বিষয়ঃ- Scholarship 2022-23  ফমম জমা সংক্রান্ত।   

 

      এতদ্বারা ২০২২- ২৩ বিিা ির্ষমর BA/BSC/BCOM (Hons & Gen) ১ম ও ৫ম সসবমস্টার্রর সকল 
বিভার্গর ছাত্র/ ছাত্রীর্দ্র জানার্না যার্ে সয,  তার্দ্র Online-এ পূরণ করা SVMCM-4.0 / AIKYASHREE/ 

OASIS Scholarship/Kanyashree ফমম বনন্মবলবখত সুচী অনুযায়ী কর্লর্জ জমা সনওয়া হর্ি। 
Scholarship Type Semester Course Date Time 

SC/ST/OBC (OASIS) 
SEMESTER-1  ALL 01.12.2022 

11am  to 4 pm 

AIKYASHREE 

(POST MATRIC) 
SEMESTER-1 ALL 02.12.2022 11am  to 4 pm 

1. SVMCM 4.0 

2. AIKYASREE   

SVMCM 

( FRESH ONLY ) 

SEMESTER-1 ALL 03.12.2022 11am  to 2 pm 

AIKYASHREE 

(TSP) 
SEMESTER-1 ALL 05.12.2022 11am  to 4 pm 

SC/ST/OBC (OASIS) SEMESTER-5 ALL 07.12.2022 11am  to 4 pm 
AIKYASHREE 

(POST MATRIC) 
SEMESTER-5 ALL 08.12.2022 11am  to 4 pm 

2. SVMCM 4.0 

2. AIKYASREE   

SVMCM 

( RENEWAL ONLY ) 

SEMESTER-5 ALL 09.12.2022 11am  to 4 pm 

AIKYASHREE 

(TSP) 
SEMESTER-1 ALL 09.12.2022 11am  to 4 pm 

KANYASHREE  ALL ALL 07.12.2022 11am  to 4 pm 

 
ফমম জমা সদ্ওয়ার সময় বদ্র্ত হর্ি-  
১) কর্লর্জর আই কার্ম,  ২ কবপ স্কলারবিপ ফমম,  আধার কার্ম,  খাদ্যসাবি কার্ম, মাধযবমর্কর এর্বমর্ কার্ম,  িযাংক পািিই ও সিষ 

পরীিার মাকমসীট ও Caste Certificate  আসল ও সজরক্স।  
২)  ১ কবপ কালার ফর্টা ( ফর্মমর বনবদ্ষ্ট স্থার্ন লাবগর্য় আনর্ত হর্ি)   
৩) SC/ST/OBC/SVMCM সদ্র সির্ত্র বি. বর্. ও.  Income Certificate আসল িাবকর্দ্র পঞ্চার্য়ত প্রধান Income Certificate আসল  
৪) কন্যাশ্রীর সির্ত্র অবিিাবহতা Certificate ও সু্কল সির্ক কন্যাশ্রী Id Transfer কর্র  আনর্ত হর্ি। 
 

 প্রর্তক ছাত্র/ ছাত্রী সকিলমাত্র একবট স্কলারবিপ ফমম জমা করর্ত পারর্ি ( কন্যাশ্রী িযাতীত)   
 সকল স্কলারবির্পর ফমম বফলার্পর সির্ত্র উচ্চমাধযবমর্কর মাকমসীট সহ আধার কার্ম,  িযাংর্কর পাস িই ও স্কলারবিপ ফর্মম নাম 

ও িািার নাম একই িাকর্ত হর্ি।  
 উচ্চবিিা দ্ির্রর প্রর্য়াজনীয় তিয জমা না সদ্ওয়া িাকর্ল স্কলারবির্পর ফমম জমা সনওয়া হর্ি না।  
 SEMESTER -3  এর সির্ত্র সিষ সরজাল্ট না পাওয়া পযমন্ত ফমম জমা করা যার্িনা,  SEMESTER -2  সরজাল্ট প্রকাবিত হর্ল 

পর্র সনাবটর্ি জমা করার তাবরখ জানার্না হর্ি । 
 SVMCM স্কলারবির্পর জন্য যার্দ্র Principal স্যার্রর  Signature   প্রর্য়াজন তার্দ্র আগাবম ০১/ ১২/ ২০২২ তাবরর্খ সিলা 

১১ টা সির্ক সিলা ২ টার মর্ধয সিষ মাকমসীট ও কর্লর্জর আই কার্ম বনর্য় অবফর্স আসর্ত হর্ি।  
 

 

অধযি                                                             
ভাঙড় মহাবিদ্যালয় 


