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NOTICE  FOR  PLACEMENT-OPPORTUNITY

ETV Bharat , the nationwide famous Media -house based in Hyderabad is to
recruit young aspirants in journalism through campus tests and interviews from
various colleges . Cooch Behar College is among the selected few which has been
pertained the responsibility to groom up and select the prospective candidates
from our students . In this context all interested students who have passed out
from our college within last two years(2017 onwards) are hereby being informed
to appear in the preliminary Screening Test on 30th May ,2019(Thursday) at
1pm, at the seminar hall of Cooch Behar College . The students who are
presently in the 3rd Year( final)of graduation may appear in it too.

( হায় াবাদি ত জাতীয় েরর গণমাধ ম সং া ই িভ ভারত ক া াস
ই ারিভউ ও িনবাচনপ িতর মাধ েম তােদর ত ণ সংবাদকম
িনেয়ােগর উেদ াগ িনেয়েছ । এই মেম উে খ , আমােদর চিবহার কেলজ হল
সইসম  অ  সংখ ক িত ান িলর মেধ  এক  যার উপর এই সং া উ  িনেয়াগ
ি য়ায় ত ভােব িবেশষ িকছু দািয়  অপণ কেরেছ । এতদপুলে  কেলজ থেক

অনিত অতীেত াতক উ ীণ হেয়েছ এমন (২০১৭ িশ াবেষ ও পরবত েত)এবং
বতমান তৃতীয়বেষ পাঠরত সইসম  ছা -ছা ী যারা সাংবািদকতায় আ হী এবং
যােদর ইংেরিজ ও বাংলা এই দইু ভাষায় বলা , লখা ও পড়ায় যেথ  সাবলীলতা
র ্েয়েছ তােদর ক আগামী ৩০ শ ম , ২০১৯ বৃহ িতবার কেলজ অিডেটািরয়ােম
অনুি তব াথিমক িনবাচন ণালীেত অংশ হণ করার জন  আেবদন জানান হে ।
)
For any further enquiry, please contact

1.Prof. Swati Ghatak -09051202160.
2.Prof. Avijit Golui - 9874538746.

Sd/-

Dr.Pankaj Kumar Debnath
(Principal)


