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১৬/০৯/২০১৬ 

স্কলারশীপ সংক্রান্ত বিজ্ঞবি 
যতীন্দ্র রাজেন্দ্র মহাবিদ্যালজের ছাত্র-ছাত্রীজদ্র োনাজনা যাজে যয, যারা Minority 

Post Matric  , Minority Talent Support  এই সকল  স্কলারশীজপ আজিদ্ন কজরছ 
িা করজি  তারা অবত অিশযই কজলজে এজস “সু্টজেন্ট যরবেজেশান ফমম” পূরন কজর 
কজলজে েমা যদ্জি । এই ফমমটি পূরন করার পর যতামরা স্কলারশীজপ আজিদ্ন করজত 
পারজি । স্কলারশীজপ অনলাইন আজিদ্ন করজত হজি । অনলাইন আজিদ্ন করার পর 
প্রাি হােম  কবপ ও তার সাজে িযাজের পাস িই যেরক্স , আধার কােম  যেরক্স, ভবতম র 
রবসদ্ যেরক্স ও ইনকাম্ সাটিম বফজকট বদ্জে কজলজে েমা করজত হজি । OBC , SC , ST 

এই সকল স্কলারশীজপর যেজত্র “সু্টজেন্ট যরবেজেশান ফমম” বফলাপ করার দ্রকার যনই 
শুধুমাত্র অনলাইন হােম  কবপ কজলজে েমা বদ্জত হজি। বনম্নবলবিত বদ্নগুবলজত কজলজে 
স্কলারশীপ সংক্রান্ত ফমম যদ্ওো ও েমা যনওোর কাে হজি – 

১৬/০৯/২০১৬ এিং ১৯/০৯/২০১৬ যেজক ২৩/০৯/২০১৬  
 

বি:দ্র:  

১) মাইজনাবরটি অনলাইন আজিদ্ন করার েনয যকান স্কযান কবপ আপজলাে করার দ্রকার যনই ।  
২) একেন বশোেী শুধু এক প্রকার স্কলারশীপ আজিদ্ন করজি । 
৩) প্রেম িজষমর ছাত্র-ছাত্রী এিং যয সকল যরগুলার ছাত্র-ছাত্রী  ২০১৫-১৬ যসশাজন বি.এ. পাটম -১ ও 

পাটম -২ পরীোর ফমম বফলাপ কজরছ যকিলমাত্র তারাই স্কলারশীপ আজিদ্ন করজত পারজি । 

৪) Minority Post Matric এর যেজত্র ৫০% অেিা তার উপজর নাম্বার োকজত হজি । 

       ৫) Minority Talent Support এর যেজত্র ৫০% এর নীজে নাম্বার োকজত হজি । 
 ৬) সমস্ত প্রকার স্কলারশীপ আজিদ্ন অন লাইজন হজি এিং এর েনয ছাত্র-ছাত্রীজদ্র আধার কােম  োকা 
িাধযতামূলক, যাজদ্র আধার কােম  যনই তারা আধার এনজরালজমন্ট নাম্বার বদ্জে আজিদ্ন করজি । 

৭) সু্টজেন্ট যরবেজেশান ফমম েমা যদ্ওোর যশষ বদ্ন ২৩/০৯/২০১৬ পযমন্ত িবধমত করা হল । 
৮) অনলাইন আজিদ্জনর হােম  কবপ েমা যদ্ওোর যশষ বদ্ন ৩১/১০/২০১৬ । 
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