
 

MURSHIDABAD    ADARSHA    MAHAVIDYALAYA 
Ph: 03481-236327                        PO. Islampur 

E-mail: mam236327@gmail.com      Dist. Murshidabad, 
www.murshidabadadarshamahavidyalaya.in    Pin-742304 (West Bengal) 

Notice No. Scholarship/22-23/01         Dated : 01.11.2022 

�লারিশপ 2022-23 

�লারিশপ ফম�  িন�িলিখত সময়সূচী অনুযায়ী (Verification) জমা �নওয়া হেবঃ 

 

 

 

 

 

িবঃ�ঃ  

1. যােদর �লারিশপ ফম� Distric Level �থেক Defect কেরেছ বা কেলেজ জমা করার পরও যিদ কের, 

তােদর ফম� পুনরায় আবার কেলেজ জমা করেত হেব, হাড�কিপ জমা না করেল ফম� বািতল হেয় যােব ও 

টাকা ঢুকেব না । �লারিশপ ওেয়বসাইেট �ভিরিফেকশন �পাট�াল ব� হেয় �গেল আর জমা �নওয়া হেব না। 

2. সরকাির িনেদ�শ অনুসাের �েত�ক ছা�-ছা�ী একিটর �বিশ Scholarship এর জন� আেবদন করেত পারেব না।  একািধক Scholarship যিদ 

�কউ কের, তাহেল তার সম� Scholarship আেবদন বািতল হেয় যােব ।  

3. �ধুমা� Regular Students’ �লারিশপ পাওয়ার �যাগ� । পূেব�র পরী�ায় Fail কের থাকেল আেবদন করা যােব না। 

4. Bank Account বত�মােন চালু (Active-Major) থাকেত হেব ।  ব�া� অ�াকাউ� Block বা Frozen থাকেল টাকা ঢুকেব না। 

5. সকল ছা�-ছা�ীেক E-mail ID ও আধার ন�র Update করেত হেব এবং 1st Sem. Students �দর Banglar Shiksha Student ID লাগেব।  

SC, ST, OBC A, OBC B Post Matric Scholarship (Oasis) (Fresh & Renewal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নবা� ফম� / Handicapped Form /�ামী িবেবকান� SVMCM �ভিরিফেকশন ফেম� সই  / 

অন� �য �কান �লারিশপ ফেম�   T. I.C./Principle এর সই 

Date Of Sign. 
Deposit Date  

(SVMCM Fresh/Renewal Form ) 

10.11.2022 তািরেখ  1st �সিম�ােরর �ধুমা� সম� ছা�ীেদর এবং  

12.11.2022 তািরেখ  1st �সিম�ােরর �ধুমা� সম� ছা�েদর 

নবা� ফম� /Handicapped Form /�ামী িবেবকান� SVMCM �ভিরিফেকশন ফেম� সই /অন� �য �কান �লারিশপ ফেম�   

T. I.C./ Principle এর সই �দওয়া হেব । 

ঐক�� জমা �দওয়া তািরখ অনুযায়ী 

সম� Documents সহ �ামী 

িবেবকান� (SVMCM) Fresh 

Form জমা �নওয়া হেব  

িবঃ�ঃ- Principle /T.I.C. সই িনেত আসার সময় অবশ�ই 2022-23 এর Original ভিত�র রিসদ, Original মাক�িশট ও Income 

Certificate সে� িনেয় আসেত হেব।  

�লারিশপ ফেম�র সে� িক িক Documents জমা করেত হেব, তা এই �নািটেশর 3 নং Page –এ িব�ািরতভােব �দওয়া আেছ । 

See next Page 

1st Semester 

তািরখ কেলজ �রাল নং. 

03.11.2022 1st �সিম�ােরর সম� �মেয়েদর (SC,ST, OBC A/B �লারিশপ জমা �নওয়া হেব) 

04.11.2022 1st �সিম�ােরর সম� �ছেলেদর (SC,ST, OBC A/B �লারিশপ জমা �নওয়া হেব) 

5th Semester 

05.11.2022 5th �সিম�ােরর সম� �মেয়েদর (SC,ST, OBC A/B �লারিশপ জমা �নওয়া হেব) 

09.11.2022 5th �সিম�ােরর সম� �ছেলেদর (SC,ST, OBC A/B �লারিশপ জমা �নওয়া হেব) 

3rd Semester 

14.11.2022 3rd �সিম�ােরর সম� �মেয়েদর (SC,ST, OBC A/B �লারিশপ জমা �নওয়া হেব) 

16.11.2022 3rd �সিম�ােরর সম� �ছেলেদর (SC,ST, OBC A/B �লারিশপ জমা �নওয়া হেব) 

�লারিশপ Renewal Form 

�ামী িবেবকান� বা অন� �যেকান �লারিশপ ফম� Renewal  অনলাইেন Fill-Up করার আেগ �লারিশপ ওেয়বসাইট �থেক Renewal ফম� Fill-Up 

করার িনয়ম ভােলা কের �জেন করেত বলা হে� অথবা কেলজ ক�ৃ�পে�র কােছ িনয়ম �জেন, তারপর Renewal ফম� Fill-up করেত বলা হে�। 

�বিনয়েম Renewal ফম� Fill-up করেল ফম� Reject / বািতল হেয় যােব।  
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ঐক��-TSP / Post Matric/Swami Vivekananda (Fresh) 

 

 

 

## উপিরউ� তািরখ অনুযায়ী 11.30 A.M. �থেক 2.30 P.M. পয�� (or in queue) ফম� জমা �নওয়া হেব। 

অিনবায� কারণবশত উপিরউ� সময়সূচীর পিরবত�ন হেত পাের। 

�লারিশপ ফেম�র সে� িক িক Documents জমা করেত হেব, তা এই �নািটেশর 3 নং Page –এ িব�ািরতভােব �দওয়া আেছ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

See next Page for Documents to be Deposited 

 

New 1st Semester 

তািরখ কেলজ �রাল নং.  �মেয়/�ছেল Remarks 

18.11.2022 B.A/22/0001 �থেক B.A/22/0200 �ধু �মেয়েদর ঐক��-TSP / Post Matric/ Swami Vivekananda �লারিশপ জমা �নওয়া হেব । 

21.11.2022 B.A/22/0201 �থেক B.A/22/0400 �ধু �মেয়েদর ঐক��-TSP / Post Matric/ Swami Vivekananda �লারিশপ জমা �নওয়া হেব । 

22.11.2022 B.A/22/0401 �থেক B.A/22/0700 �ধু �মেয়েদর ঐক��-TSP / Post Matric/ Swami Vivekananda �লারিশপ জমা �নওয়া হেব । 

24.11.2022 B.A/22/0701 �থেক B.A/22/1000 �ধু �মেয়েদর ঐক��-TSP / Post Matric/ Swami Vivekananda �লারিশপ জমা �নওয়া হেব । 

25.11.2022 B.A/22/1001 �থেক B.A/22/1200 �ধু �মেয়েদর ঐক��-TSP / Post Matric/ Swami Vivekananda �লারিশপ জমা �নওয়া হেব । 

28.11.2022 B.A/22/1201 �থেক B.A/22/1600 �ধু �মেয়েদর ঐক��-TSP / Post Matric/ Swami Vivekananda �লারিশপ জমা �নওয়া হেব । 

29.11.2022 B.A/22/1601 �থেক B.A/22/1832 �ধু �মেয়েদর ঐক��-TSP / Post Matric/ Swami Vivekananda �লারিশপ জমা �নওয়া হেব । 

01.12.2022 B.A/22/0001 �থেক B.A/22/0500 �ধু �ছেলেদর ঐক��-TSP / Post Matric/ Swami Vivekananda �লারিশপ জমা �নওয়া হেব । 

02.12.2022 B.A/22/0501 �থেক B.A/22/0800 �ধু �ছেলেদর ঐক��-TSP / Post Matric/ Swami Vivekananda �লারিশপ জমা �নওয়া হেব । 

06.12.2022 B.A/22/0801 �থেক B.A/22/1100 �ধু �ছেলেদর ঐক��-TSP / Post Matric/ Swami Vivekananda �লারিশপ জমা �নওয়া হেব । 

07.12.2022 B.A/22/1101 �থেক B.A/22/1400 �ধু �ছেলেদর ঐক��-TSP / Post Matric/ Swami Vivekananda �লারিশপ জমা �নওয়া হেব । 

09.12.2022 B.A/22/1401 �থেক B.A/22/1832 �ধু �ছেলেদর ঐক��-TSP / Post Matric/ Swami Vivekananda �লারিশপ জমা �নওয়া হেব । 

5th Semester 

তািরখ কেলজ �রাল নং.  �মেয়/�ছেল Remarks 

5th Semester এর ঐক��-TSP / Post Matric/ Swami Vivekananda �লারিশপ কেব জমা �নওয়া হেব 

, �সই সময়সূচী 10.12.2022 তািরেখ  Notice িদেয় জানােনা হেব ।  
3rd Semester 

তািরখ কেলজ �রাল নং.  �মেয়/�ছেল Remarks 

3rd Semester এর ঐক��-TSP / Post Matric/ Swami Vivekananda �লারিশপ কেব জমা �নওয়া হেব 

, �সই সময়সূচী 20.12.2022 তািরেখ Notice িদেয় জানােনা হেব ।  
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�লারিশপ 2022-23 

�লারিশপ ফেম�র সে� িন�-িলিখত �মােণর কিপ জমা করেত হেব 

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

 

ঐক�� (মাইেনািরিট-TSP & Post Matric) �লারিশপ 
1. Scholarship Application Form 

2. আেগর বছেরর (Previous Year/Semester) পাশ মাক�িশট �জর� (Original সে� আনেত হেব) 

    (1st Sem.এর ��ে� H.S.মাক�িশট, 3rd Sem.এর ��ে� 1st Sem.ও 2nd Sem.উভয় �সিম�ােরর মাক�িশট, 5th Sem.এর ��ে� 3rd Sem.ও 4th Sem.উভয় �সিম�ােরর মাক�িশট) 

3. 2022-23 এর ভিত�র রিসদ Original ও �জর�  

4. Income Certificate of Family 

5. ব�া� পাশ-বইেয়র �জর�. (3rd ও 5th Sem.এর ��ে� আেগর বছর �য তািরেখ ব�াে� �লারিশপ টাকা ঢুেকেছ, পাশবুেকর �সই Page-এর �জর�) 

6. 1st Semester এর ��ে� H.S.এর অ�াডিমট �জর�, (3rd ও 5th Semester এর ��ে� অবশ�ই আেগর/Last পরী�ার Admit Card �জর�) 

7. Scholarship Status (Track your application) –(�য তািরেখ কেলেজ জমা �দেব, �সই তািরেখর Status-Print Out লাগেব) 

 

 

Swami Vivekananda (�ামী িবেবকান�) Merit-cum-Means  �লারিশপ 
For Fresh Form- only for 1st Semester 

1. Scholarship Application Form 

2. মাধ�িমক মাক�িশেটর �জর� (Both Side) 

3. H.S. এর মাক�িশট ও অ�াডিমট (�জর�--Both Side of Marksheet) (Original সে� আনেত হেব) 

4. 2022-23 এর ভিত�র রিসদ Original ও �জর�  

5. Income Certificate of Family (Certificate to be issued by any gazetted Officer not below the rank of Joint BDO) 

6. ব�া� পাশ-বইেয়র �জর� (িবঃ�ঃ Bank Account বত�মােন চালু (Active-Major) না থাকেল �লারিশপ টাকা ঢুকেব না) 

7. আধার কাড� �জর� 

8. “Institute Verification Form” (SVMCM Website �থেক ডাউনেলাড কের িনেত হেব।)- Only for Minority Students. 

(িবঃ�ঃ- T.I.C. সই িনেত আসার সময় অবশ�ই 2022-23 এর ভিত�র রিসদ (Original), মাক�িশট (Original) ও Income Certificate সে� িনেয় আসেত হেব । ) 

9. Scholarship Status (Track your application) –(�য তািরেখ কেলেজ জমা �দেব, �সই তািরেখর Status-Print Out লাগেব) 

 

Swami Vivekananda Merit-cum-Means (For Renewal Form of 3rd Sem. & 5th Sem.) 
1. Scholarship Application Form 

2. অবশ�ই আেগর বছেরর (Previous Year/Semester) পাশ মাক�িশট (�জর�--Both Side) (Original সে� আনেত হেব) 

(3rd Sem.এর ��ে� 1st Sem. ও 2nd Sem. উভয় �সিম�ােরর মাক�িশট, 5th Sem.এর ��ে� 3rd Sem. ও 4th Sem. উভয় �সিম�ােরর মাক�িশট) 

3. 2022-23 এর ভিত�র রিসদ Original ও �জর�  

4. Income Certificate of Family (Certificate to be issued by any gazetted Officer not below the rank of Joint BDO) 

5. ব�া� পাশ-বইেয়র �জর� (3rd ও 5th Sem.এর ��ে� আেগর বছর �য তািরেখ ব�াে� �লারিশপ টাকা ঢুেকেছ, পাশবুেকর �সই Page-এর �জর�) 

6. 3rd Sem ও 5th Sem এর ছা�-ছা�ীেদর অবশ�ই আেগর/Last পরী�ার Admit Card �জর� সে� আনেত হেব ।  

7. Scholarship Status (Track your application) –(�য তািরেখ কেলেজ জমা �দেব, �সই তািরেখর Status-Print Out লাগেব) 

 

SC/ST/OBC-A/OBC-B (OASIS)- (সম� �জর� কিপেত সই করেত হেব /Self Attested) 
1. Scholarship Application Form with Colour photo. 

2. SC/ST/OBC-A/OBC-B Caste Certificate �জর�-Self Attested. (Original সে� আনেত হেব) 

3. অবশ�ই আেগর বছেরর (Previous Year/Semester) পাশ মাক�িশট (�জর�-Self Attested) জমা করেত হেব । (Original সে� আনেত হেব) 

    (1st Sem.এর ��ে� H.S.মাক�িশট, 3rd Sem.এর ��ে� 1st Sem.ও 2nd Sem.উভয় �সিম�ােরর মাক�িশট, 5th Sem.এর ��ে� 3rd Sem.ও 4th Sem.উভয় �সিম�ােরর মাক�িশট) 

4. ব�া� পাশ-বইেয়র �জর�-Self Attested (3rd ও 5th Sem.এর ��ে� আেগর বছর �য তািরেখ ব�াে� �লারিশপ টাকা ঢুেকেছ, পাশবুেকর �সই Page-এর �জর�) 

5. আধার কাড� �জর�-Self Attested 

6. 2022-23 এর ভিত�র রিসদ Original ও �জর�  

7. Income Certificate of Family ,  8. খাদ�সাথী কােড�র �জর� 

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

9. 1st Sem এর ��ে� মাধ�িমক ও H.S.এর অ�াডিমট �জর�, (3rd ও 5th Sem এর ��ে� মাধ�িমক ও আেগর/Last পরী�ার Admit Card �জর�) । 
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	5. Income Certificate of Family (Certificate to be issued by any gazetted Officer not below the rank of Joint BDO) 

