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নাভবৰ্তি সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বূৰ্ ৰ্নৰ্দি
ি
শনা:
ইয়াৰ দ্বাৰা ভৰৰগাাঁও ভহাৰফদযালয়ত নাভবৰতি কৰৰফ ৰফচৰা সভূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জ্ঞাতাৰ্থ ি
জৰ্নাৱা মায় যম,
১) অহা ১৪ যছৰ্েম্বৰৰ ৰা মায়
ি ক্ৰৰ্ভ ভহাৰফদযালয়ৰ উচ্চতৰ ভাধযৰভক প্ৰথভফৰ্ িআৰু
স্নাতক প্ৰথভফৰ্ৰি নাভবৰতি প্ৰক্ৰক্ৰয়া আৰম্ভ হ'ফ। ইৰতভৰ্ধয ভহাৰফদযালৰ্য় নাভবৰতিৰ
সভয়সূচী যঘাৰ্ণা কৰৰৰ্ছ আৰু যসইভৰ্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসৰ্কৰ্ে ৰ্নৰ্ে ভহাৰ্ফদযােয়লে
আৰ্হফ োৰ্িফ আৰু ৰ্নেৰ প্ৰৰ্য়ােনীয় নৰ্ি ত্ৰ ৰ্কৰ্ভটিৰ হাতত েভা ৰ্দফ
োৰ্িফ। কৰভটিৰ্য় যসই নৰথসভূহ ৰীক্ষা কৰাৰ াছতৰ্হ ছাত্ৰ ফা ছাত্ৰীগৰাকী চূ ান্ত
নাভবৰতিৰ ফাৰ্ফ যমাগয ফুৰল ৰফৰ্ফৰচত কৰা হ'ফ।
২) কৰবড ৰনয়ভাৱলী অনুসৰৰ নাভবৰতিৰ ৰদনা ৰনৰদি ষ্ট শাখাৰ যকৱল যভৰৰিৰলষ্টত থকা
ছাত্ৰ ফা ছাত্ৰী গৰাকীক যহ নাভবৰতি সবাগৃহত প্ৰৰ্ফশ কৰৰফলল ৰদয়া হ'ফ আৰু সবাগৃহৰ
ৰবতৰৰ্তা প্ৰৰতগৰাকীৰ্য় কৰবদৰ নীৰত-ৰনয়ভ ভাৰন চৰলফ লাৰগফ।
৩) নাভবৰতি সবাগৃহত প্ৰৰ্ফশৰ ফাৰ্ফ সকৰ্লা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ্ৰ ভুখত ভাস্ক ৰৰধান কৰাৰ্তা
ফাধযতাভূলক।
৪) ৰমসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ্য় ৰফনাভূলীয়া নাভবৰতি কৰৰফ ৰফচাৰ্ৰ, যতওাঁ ৰ্লাকৰ অৰববাফকৰ
ফাৰৰ্ক
ি আয় ২ (দুই) লাখৰ ৰবতৰত হ'ফ লাৰগফ।মৰদ যকাৰ্নাফা অৰববাফকৰ ফাৰৰ্ক
ি আয়
দুইলাখৰ ৰবতৰত হয়, ৰকন্ত যতওাঁ মৰদ চৰকাৰী যফতনবুগী চাকৰৰয়াল হয়, যতৰ্ন
অৰববাৱকৰ ল'ৰা ফা যছাৱালীৰ্য় এই ৰফনাভূলীয়া নাভবৰতিৰ সুৰফধা আদায় কৰৰফ
যনাৱাৰৰফ।
৫) ৰফনাভূলীয়া নাভবৰতিৰ কৰৰফ ৰফচৰা ছাত্ৰ ফা ছাত্ৰীগৰাকীৰ্য় ভহাৰ্ফদযােয়ৰ চ ৌহদত
ফা ৰ্নে িৃহ চ ৌহদত এটি িছুৰ্ে ৰুই, িছুৰ্েৰ্িাৰ্ৰ সসৰ্ত চতাো এখন পৰ্িা
নাভবৰ্তিৰ ৰ্দনা ৰ্কৰ্ভটিৰ হাতত েভা ৰ্দফ োৰ্িফ।ছাত্ৰ ফা ছাত্ৰীগৰাকীৰ্য় যৰাৱা
ুৰলৰ্িা ভূলযফান গছৰ ুৰল হ'ফ লাৰগফ।
৬) ৰফনাভূলীয়া নাভবৰতি কৰৰফ ৰফচৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকৰ্ল যতওাঁ ৰ্লাকৰ ভাৰ্কিৰ্ তখন

চৰ্কাৰ্না ধৰৰ্ৰ চেৰ্ভৰ্নছন নৰ্কৰালৰ্ক কৰভটি হাতত জভা ৰদফ লাৰগফ। কাৰণ

যতওাঁ ৰ্লাকৰ ভাকিৰছিখনৰ াছপাৰ্ল কৰভটিৰ্য় 'ৰ্ফনাভূেীয়া নাভবৰ্তি' ফুৰল ছীল আৰু
চহী ভাৰৰ ৰদফ।
৭) নাভবৰতিৰ ৰদনা মৰদ যকাৰ্না ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ্য় যতওাঁ ৰ্লাকৰ প্ৰৰ্য়াজনীয় নৰথ জভা ৰদফ
যনাৱাৰ্ৰ, যতৰ্নহ'যল যতওাঁ ৰ্লাকৰ নাভবৰতি লৰ্গ লৰ্গ ফাৰতল কৰা হ'ফ।ইয়াৰ্ৰাৰৰ, যকাৰ্না
ছাত্ৰ ফা ছাত্ৰীৰ্য় মৰদ নাভবৰতি কৰভটিক ৰকফা বুৱা তথয যমাগান ধৰ্ৰ, যতওাঁ ৰ্লাকৰ
নাভবৰতি তাৎক্ষৰণকবাৰ্ফ ফাৰতল কৰাৰ লগৰ্ত যতওাঁ আইন ভৰ্ত দণ্ডনীয় হ'ফ।

আহ্বায়ক
নাভবৰতি কৰভটি, ২০২১-২২
ভৰৰগাাঁও ভহাৰফদযালয়, ভৰৰগাাঁও

