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�লারিশপ 2022-23 

5th Semester এর �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।  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 Forzen থাকেল টাকা ঢুকেব না। 

5. 5th Semester এর �য সম� Students’ এখনও পয�� SC, ST, OBC A & OBC B (OASIS) �লারিশপ জমা �দয়িন, তােদরও িন�িলিখত 

সময়সূচীর মেধ� �যাগােযাগ করেত বলা হে�।  

6. Handicapped Form এ Signature জন� ছুিটর িদন বােদ �য �কান িদন কেলেজ �যাগােযাগ করেত বলা হে�। (For All Semester) 

 

ঐক��-(TSP / Post Matric), Swami Vivekananda MCM (Minority & Non-Minority) 
& 

SC, ST, OBC A & OBC B (OASIS) 

 (Fresh/Renewal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

িবঃ�ঃ িবশদ িববরেণর জন� �লারিশেপর 1 নং. �নািটশ �দখেত বলা হে� । 

 

 

5th Semester 

তািরখ কেলজ �রাল নং.  �মেয়/�ছেল 

12.12.2022 B.A/20/0001 �থেক B.A/20/0400 �ধু �মেয়েদর 

13.12.2022 B.A/20/0401 �থেক B.A/20/1000 �ধু �মেয়েদর 

19.12.2022 B.A/20/1001 �থেক B.A/20/1813 �ধু �মেয়েদর 

20.12.2022 B.A/20/0001 �থেক B.A/20/0700 �ধু �ছেলেদর 

21.12.2022 B.A/20/0701 �থেক B.A/20/1200 �ধু �ছেলেদর 

23.12.2022 B.A/20/1201 �থেক B.A/20/1813 �ধু �ছেলেদর 

�লারিশপ ফেম�র সে� িক িক Documents জমা করেত হেব, তা �লারিশেপর �নািটশ :-   

Notice No. Schlarship/22-23/01এর �নািটেশর 3 নং Page –এ িব�ািরতভােব �দওয়া আেছ ।  

�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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