
ইয়াৰ াৰাই আমাৰ মহািবদ ালয়ৰ 

কিৰবলগীয়া ছা -ছা ী সকলক জেনাৱা যায় য উধতম কতৃপ ৰ িনেদশনামেত 

তাংখৰ পৰা ১৭-০৮-২০২২ তাংখৰ িভ

লািগব। 

ক)৩য় ষা িসকত িবনামলূীয়াৈক নামভিতৰ বােব 

নামভিতৰ বােব ৩য় ষা িসকত ছা

অনতূীণ হব নালািগব। 

খ) চ  িবষয়াৰ াৰা দান কৰা অিবভা
Certificate / Income Certificate Application counter foil from Circle Office of one's own circle)
গ) ৩য় ষা িসকত নামভিতৰ বােব 

Mark sheet ৰ ফেটাকিপ জমা কিৰব লািগব।

ঘ) আগৰ বষেবাৰত ৰাপন কৰা গছপুিলৰ এইবাৰৰ 
Photo of sapling planted in previous years)
 
নামভিতৰ সময়ত জমা কিৰবলগীয়া মাচুল

ক) িবনামলূীয়া নামভিতৰ সুিবধা লাভ কৰা ছা

১. Magazine fees Rs. 150/

২. Sports fees  Rs. 100/

৩. College week fees Rs. 400/

 
Total 650/
 

খ) িবনামলূীয়া নামভিতৰ সুিবধা লাভ নকৰা ছা
 
 
 
     
 
 
 
     

     

 নামভিতৰ জাননী  

(Revised) 

তাং- 

ৰাই আমাৰ মহািবদ ালয়ৰ ২০২২-২৩ িশ াবষৰ াতক ৩য় আৰ ু৫ম ষা িসকত নামভিত 

ছা ী সকলক জেনাৱা যায় য উধতম কতৃপ ৰ িনেদশনামেত অহা 

তাংখৰ িভতৰত তওঁেলােক তলত উে িখত চত অনসুিৰ নামভিত

য় ষা িসকত িবনামলূীয়াৈক নামভিতৰ বােব ১ম ষা িসকত আৰ ু ৫ম যা িসকত িবনামলূীয়াৈক 

য় ষা িসকত ছা -ছা ী সকেল পণূৰপূত উ ীণ হব লািগব অথাত কােনা কাকতেত 

চ  িবষয়াৰ াৰা দান কৰা অিবভাবকৰ বেছেৰকীয়া আয়ৰ মানপ  জমা িদব লািগব 
Certificate / Income Certificate Application counter foil from Circle Office of one's own circle)

য় ষা িসকত নামভিতৰ বােব ১ম ষা িসকৰ আৰ ু৫ম ষা িসকত নামভিতৰ বােব 

ফেটাকিপ জমা কিৰব লািগব। 

আগৰ বষেবাৰত ৰাপন কৰা গছপুিলৰ এইবাৰৰ ( শহতীয়া) ফেটা জমা কিৰব লািগব। 
Photo of sapling planted in previous years) 

নামভিতৰ সময়ত জমা কিৰবলগীয়া মাচুল 

িবনামলূীয়া নামভিতৰ সুিবধা লাভ কৰা ছা -ছা ীৰ বােব 

150/- 

0/- 

0/- 

Total 650/ 

িবনামলূীয়া নামভিতৰ সুিবধা লাভ নকৰা ছা -ছা ীৰ বােব মঠু = 5540/- 

    ড০ িদব  দেল 

    ভাৰ া  অধ  

   িচলাপথাৰ টাউন মহািবদ ালয় 

 

 ০৬-০৮-২০২২ 

ম ষা িসকত নামভিত 

 ইং ২৬-০৭-২০২২ 

অনসুিৰ নামভিত কিৰব 

ম যা িসকত িবনামলূীয়াৈক 

ছা ী সকেল পণূৰপূত উ ীণ হব লািগব অথাত কােনা কাকতেত 

বকৰ বেছেৰকীয়া আয়ৰ মানপ  জমা িদব লািগব (Income 
Certificate / Income Certificate Application counter foil from Circle Office of one's own circle) 

ম ষা িসকত নামভিতৰ বােব ৩য় ষা িসকৰ 

ফেটা জমা কিৰব লািগব। (Latest 


