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Notice No. Scholarship/20-21/3

Dated : 24.12.2020

Notice

লারিশপ 2020-21
যারা 19.11.20 থেক 24.12.20 তািরেখর মেধ আসেত পােরিন অথাৎ লারিশপ ফম জমা করেত পাের িন,
তােদর িন িলিখত সময়সূ চী অনু যায়ী অবশ ই লারিশপ ফম জমা করেত হেব ।
ঐক

-TSP / Post Matric Fresh and Renewal

1st Semester

5th Semester

তািরখ

কেলজ রাল নং.

মেয়/ ছেল

তািরখ

04.01.2021

B.A/20/0001 থেক B.A/20/1000

ধু মেয়েদর

05.01.2021

B.A/20/1001 থেক B.A/20/1813

ধু মেয়েদর

01.02.2021
02.02.2021

07.01.2021

B.A/20/0001 থেক B.A/20/1813

ধু ছেলেদর
12.02.2021

B.A/19/0001 থেক B.A/19/0700

ধু মেয়েদর

22.01.2021

B.A/19/701 থেক B.A/19/1594

ধু মেয়েদর

27.01.2021

B.A/19/0001 থেক B.A/19/1000

ধু ছেলেদর

28.01.2021

B.A/19/1001 থেক B.A/19/1594

ধু ছেলেদর

মেয়/ ছেল

B.A/18/0001 থেক B.A/18/1752

ধু মেয়েদর

B.A/18/0001 থেক B.A/18/1752

ধু ছেলেদর

Old 2nd Year

3rd Semester
21.01.2021

কেলজ রাল নং.

Old 2nd Year (All Hons+General)

সম

মেয় ও ছেল

সম

মেয় ও ছেল

Old 3rd Year
12.02.2021

Old 3rd Year (All Hons+General)

SC, ST, OBC A, OBC B (Oasis) Fresh and Renewal
1st Semester

5th Semester

তািরখ

কেলজ রাল নং.

19.01.2021

B.A/20/0001 থেক B.A/20/1813

মেয়/ ছেল
সম

তািরখ
29.01.2021

মেয় ও ছেল

কেলজ রাল নং.

মেয়/ ছেল

B.A/18/0001 থেক B.A/18/1752

সম

মেয় ও ছেল

সম

মেয় ও ছেল

সম

মেয় ও ছেল

Old 2nd Year
3rd Semester
20.01.2021

12.02.2021

B.A/19/0001 থেক B.A/19/1594

সম

Old 2nd Year (All Hons+General)

মেয় ও ছেল

Old 3rd Year
12.02.2021

Old 3rd Year (All Hons+General)

নবা ফম / Handicapped Form / ামী িবেবকান SVMCM ভিরিফেকশন ফেম সই /
অন য কান লারিশপ ফেম T. I.C./Principle এর সই
Date Of Sign.
13.01.2021

Deposit Date
18.01.2021

College Roll No.

(সম Documents সহ SVMCM Fresh Form জমা নওয়া হেব)

সম

াস/ সিম ােরর ছা -ছা ী ( য কান রাল ন র)

িবঃ ঃ- T.I.C. সই/Signature িনেত আসার সময় অবশ ই 2020-21 এর ভিতর রিসদ (Original) এবং মাকিশট (Original) সে িনেয় আসেত হেব।

ামী িবেবকান

/SVMCM Fresh and Renewal

1st Semester
তািরখ

কেলজ রাল নং.

06.01.2021 &

B.A/20/0001 থেক B.A/20/1813

18.01.2021

5th Semester
মেয়/ ছেল
সম

মেয় ও ছেল

3rd Semester
05.02.2021

B.A/19/0001 থেক B.A/19/1594

ধু মেয়েদর

09.02.2021

B.A/19/0001 থেক B.A/19/1594

ধু ছেলেদর

তািরখ
03.02.2021

কেলজ রাল নং.

মেয়/ ছেল

B.A/18/0001 থেক B.A/18/1752

ধু মেয়েদর

04.02.2021

B.A/18/0001 থেক B.A/18/1752

ধু ছেলেদর

Old 2nd Year
12.02.2021

Old 2nd Year (All Hons+General)

All

Old 3rd Year
12.02.2021

## উপিরউ

তািরখ অনু যায়ী বলা 11.30 থেক বলা 3 টা পয

Old 3rd Year (All Hons+General)

All

(or in queue) ফম জমা নওয়া হেব।

অিনবায কারণবশত উপির
িবঃ ঃ-একজন ছা /ছা ী (In one academic Year) ধু মা একিট

সময়সূ চীর পিরবতন হেত পাের।

লারিশপ পাওয়ার যাগ । ধু মা

Regular Student

** েত ক ছা -ছা ীেক Covit-19 এর া িবিধ মেন সামািজক দূ র বজায় রেখ মুেখ মা

লারিশপ পাওয়ার যাগ ।

পেড় কেলেজ আসেত হেব ।

লারিশপ 2020-21
লারিশপ ফেমর সে িন -িলিখত

মােণর কিপ জমা করেত হেব

(Documents to be submitted along with computer generated application form)

ঐক

(মাইেনািরিট-TSP & Post Matric)

লারিশপ

1. আেগর বছেরর (Previous Year/Semester) পাশ মাকিশট ( জর ) (Original সে আনেত হেব)
2. দু ই কিপ Final Admission রিসেদর জর
(3rd Semester এর

(1st Semester

ে িনেচ দওয়া Note দখেত বলা হে )

ে 3rd Sem. এর ভিতর রিসদ, 5th Semester এর

ে 5th Sem. এর ভিতর রিসদ)

3. Income Certificate of Family
4.ব াে র পাশ-বইেয়র জর . (1st Page containing A/C No., IFSC and Beneficiary Name).

Swami Vivekananda Merit-cum-Means ( ামী িবেবকান )
1. মাধ িমক মাকিশেটর জর

লারিশপ

(Both Side)

2. অবশ ই আেগর বছেরর (Previous Year/Semester) পাশ মাকিশট ( জর --Both Side) (Original সে আনেত হেব)
( 1st Semester এর
5th Semester এর

ে H.S. মাকিশট, 3rd Semester এর

ে 3rd Sem. ও 4th Sem. উভয় সিম ােরর মাকিশট )

3. দু ই কিপ Final Admission রিসেদর জর
(3rd Semester এর

ে 1st Sem. ও 2nd Sem. উভয় সিম ােরর মাকিশট,

(1st Semester

ে িনেচ দওয়া Note দখেত বলা হে )

ে 3rd Sem. এর ভিতর রিসদ, 5th Semester এর

ে 5th Sem. এর ভিতর রিসদ)

4. Income Certificate of Family (“Model Proforma for income Certificate”, SVMCM Website থেক ডাউনেলাড কের িনেত হেব।
5.ব াে র পাশ-বইেয়র জর

(1st Page containing A/C No. IFSC and Beneficiary Name),

6. আধার কাড জর
7. “Institute Verification Form” (SVMCM Website থেক ডাউনেলাড কের িনেত হেব।)
িবঃ ঃ- T.I.C. সই/Signature িনেত আসার সময় অবশ ই Original ভিতর রিসদ (2020-21) সে িনেয় আসেত হেব।

SC/ST/OBC-A/OBC-B (OASIS)
One Copy recent stamp size coloured photo of the applicant duly attested & pasted on the application.
1. SC/ST/OBC-A/OBC-B Caste Certificate জর -Self Attested. (Original সে আনেত হেব)
2. অবশ ই আেগর বছেরর (Previous Year/Semester) পাশ মাকিশট ( জর -Self Attested) জমা করেত হেব । (Original সে আনেত হেব)
3.ব াে র পাশ-বইেয়র জর -Self Attested (First page of bank passbook -where the account number and bank details is mentioned).
4. আধার কাড জর -Self Attested
5. দু ই কিপ Final Admission রিসেদর জর -Self Attested (1st Semester
(3rd Semester এর

ে িনেচ দওয়া Note দখেত বলা হে )

ে 3rd Sem. এর ভিতর রিসদ, 5th Semester এর

ে 5th Sem. এর ভিতর রিসদ)

6. Income Certificate of Family
যিদ হাে েল ভিত হেয় থােক(For Hosteler Student)-A certificate by Hostel Superintendent showing exact date of
admission & charge payable to be submitted.
Note :

New 1st Semester 2020 Admission Receipt পাওয়ার প িতঃ## থেম www.mamcbcs.org.in ওেয়বসাইট খুলেত হেব, তারপর Click Here এ STUDENT LOG IN এ Click করার পর Semester এ Click করেত
হেব, তারপর Candidate Student ID ............ (এখােন িনেজর রাল ন র, যমন-B.A/20/0001) এবং Date of Birth........................ িদেয় log in এ Click
করেত হেব, তারপর Complete Payment এ ি ক করার পর Duplicate Receive ি

করেত হেব ।

Help-Line No.- 03481-236327 / 7407201437 (11 a.m. to 4 p.m. Except Holidays)

