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িব ি

এত ারা সুবণজয় ীউদযাপন উপলে  আেয়ািজত ' পা ার অ ন িতেযািগতায়' নাম নিথভু কাির
এবং নিথভু করেণ ই কু সম  ছা ছা ীেদরেক জানান যাে য িবেশষ কারণবশত পূবিনধািরত
তািরখ১৭.১১.২০১৯ এর পিরবেত িতেযািগতার তািরখ ১৫.১১.২০১৯ বলা ১২.৩০ করা হেয়েছ।
িতেযািগতার সময়কাল ১ঘ া এবং সর াম িতেযাগীেদর িনজ  । কবল আটেপপার কতৃপ
সরবরাহ করেব ।অংশ হেণ ই কু ছা ছা ীরা এখন ও নাম নিথভু  করেত পাের (১৪.১১.২০১৯
তািরখ পয )।

যাগােযাগঃ
১।িবনয় শমা ৮২৫০১১১৫৪১
২।রােকশ দাস -৭০০১৪০৬০৩৫
৩।সুমন সরকার-৯৬৪১১৬৫২৫৬
৪।অিভিজৎ গলুই-৯৮৭৪৫৩৮৭৪৬

অনমুত ানুসাের

অধ
কাচিবহার কেলজ
কাচিবহার-৭৩৬১০১
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