বিজ্ঞবি দীনিন্ধু এন্ড্রুজ কলেজ, গবিয়া
কনযাশ্রী-প্রকল্প
DAC / N-72 / 2020 -21, dt 08.12.2020
প ার্ট াে: ২০২০-২১
এই কলেলের “কন্যাশ্রী” ” প্রকল্প-র েন্য সকে ছাত্রীলের আলেেন্
আহ্বান্ করা হলে। এক্ষেক্ষে “আয়” এর সীমা গ্রাহয ন্য়।
ছাত্রীলের নন্ম্ননেনিত মমাোইে ন্ম্বলর "কন্যাশ্রী" সংক্রান্ত
মিাোঁেিের করলত নন্লেে শ মেওয়া হলে। েতেমান্ পনরনিনতলত
কলেলে এলস মিাোঁে করা যালে ন্া।
মযাগালযালগর মমাোইে ন্ম্বর : ৯৯০৩১৭৬২৬৭ ৯৮৩৬০০৩০১৫
০১-০৪-২০০২ – ৩১-০৩-২০০৩ এ েন্ম তারা K–2 র েন্য উপযুক্ত।
০১-০৪-২০০৩–৩১-০৩-২০০৮ এ েন্ম তারা K–1এর েন্য উপযুক্ত।
যারা স্কুলে পড়াকােীন্ “কন্যাশ্রী” প্রকলল্পর অন্তর্ভক্ত
ে আলছা
(UPGRADED & RENEWAL), তারা স্কুলে নগলয় নন্লের ন্াম
ট্রান্সফার কনরলয় উক্ত ন্ম্বলর শীঘ্রই মযাগালযাগ কর।
যারা প্রথম আলেেন্ করছ তালের এগুনে থাকা আেশযকঃ
১) একক (single) ন্ালম পাসেই সহ েযাংক অযাকাউন্ট
২) অনর্র্ােলকর পশ্চিমেলের মর্াটার আই-নি কািে
*আলেেন্ করলত হলে নন্ম্ননেনিত ন্নথপত্র [ আসে (original) ও
মেরক্স কনপ] প্রলয়ােন্:
প্রনত মেরক্স কনপলত তানরি সহ ছাত্রীর সই থাকা আেশযক।

১) িান্ীয় মপৌরপ্রনতনন্নির মথলক অনেোনহত থাকার শংসাপত্র
(certificate)
২) মািযনমলকর অযািনমট কার্ড
৩) েযালের পাশেই
৪) আিার কািে
৫) মর্াটার কািে (নন্লের ন্া থাকলে অনর্র্ােলকর)
৬) স্ট্যাম্প সাইে রঙিন্ ছনে
েমা করার আলগ সকে ন্নথপলত্রর মেরক্স কনপ নন্লের কালছ
মরলি নেলত হলে। পরেতী সমলয় মযলকান্ অন্ুসন্ধালন্র েন্য এই
কনপ একান্ত আেশযক।
পূরণ করা ফম ে কলেলে েমা করার পর K2 প্রাথীলের "Physical
Verification " আেশযক। এর েন্য এই অনতমারীর আেলহ মকাথাও
যাওয়া নন্লেি । এই েযাপালর নন্য়নমত কলেলের সলে মযাগালযাগ
রািলত হলে । "Physical Verification" এর েন্য নন্ম্ননেনিত
ন্নথপত্রগুলো নন্লয় ততরী থাকলত হলে।:
১) িান্ীয় মপৌরপ্রনতনন্নির মথলক অনেোনহত থাকার শংসাপত্র
(Original Certificate)
২) "কন্যাশ্রী" Enrolment ID
(" Upgraded " এেং " Renewal " প্রাথীলের েন্য Application Form
এর মেরক্স কনপ;
" Fresh " প্রাথীলের েন্য কলেে মথলক সংগ্রহ করা Enrolment ID )
৩) আিার কািে এর মেরক্স কনপ
৪) কলেলে পড়াশুন্া অেযাহত থাকার প্রমাণ

"কন্যাশ্রী"র কাে নকছভ পেলেলপ সম্পন্ন হয়। এর েন্য নন্য়নমত
প্রাথীলের সলে মযাগালযাগ রািা প্রলয়ােন্।” মমাোইে ন্ম্বলর
মযাগালযাগ েযাহত হলে নন্নেে ষ্ট সমলয়র মর্তলর কাে সম্পন্ন েযাঘাত
েন্ক; প্রাথীর েশ্চিত হওয়ার সম্ভােন্া । এই কারলণ গুরুত্বপূণ ে
মযাগালযালগর েন্য সঙিক মমাোইে ন্ম্বর মেওয়া োঞ্ছন্ীয়।

অধ্যক্ষ,
দীনিন্ধু এন্ড্রুজ কলেজ
গবিয়া, পকােকাতা-৮৪

