
An appeal to the Students of Jagiroad College 
Internshala organizes …India’s Biggest Recruitment Fair 2022 

Apply now - https://internshala.com/i/IBRF22-apply-now 
Eligibility - Final year students (any branch/stream) and recent graduates  

Last date to apply - 16th November 2022 
 

মৰমৰ ছা -ছা ী সকল,  
তামােলাকক জনাবৈল পাই গৗৰৱ অনুভৱ কিৰেছা ঁ য ইউ জ িচ ৰ িদ ীি ত 

কাযালয়ত আমাৰ মহািবদ ালয়ৰ তৰপৰা দািখল কৰা এক আেবদনত এই কথা উে খ 
কিৰিছেলা ঁ য Polytechnic বা Engineering College ৰ টকিনেকল িশ াথ  সকেল 

াইেপ  সহ ই াণি প কৰাৰ বােব িয সুিবধা লাভ কেৰ তেনধৰণৰ সুিবধা আমাৰদেৰ 
non-Technical বা General College ৰ ছা -ছা ীেয় পাৱা উিচত যােত আমাৰ িশ াথ  
সকেল Industry সমূহত িনযু  লাভ কিৰবৈল সুেযাগ পাব পােৰ । এই ত ইউ জ িচ ৰ 
িদ ী  কাযালয়ৰ উপিৰও কিলকতাত থকা Internship ৰ কাম কাজৰ তদাৰক কৰা ক ীয় 
চৰকাৰৰ কাযালয় BOPTR ৰ লগত িনৰ ৰ যাগােযাগ ৰ া কিৰ আিছেলা ঁ।    

তামােলাক জনাবৈল পাই ভাল পাইেছা ঁ য আমাৰ সই েচ া সফল হেছ আ  
ক ীয় চৰকােৰ আমাৰ দেৰ সাধাৰণ িশ াৰ কেলজৰ িশ াথ  সকলৈলও িবিভ   Industry 

সমূহত  াইেপ  সহ ই াণি প কৰাৰ সুিবধা 2019 চনৰ পৰা দান কিৰেছ । লকডাউনৰ 
বােব ইয়াৰ ব াপক চাৰ কৰা নৈহিছল ।  

ইিতমেধ  আমাৰ কেলজৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ছা -ছা ী সকলৰ নাম ঠকনা আ  
ই- মইল সমূহ BOPTR ল ৰণ কৰা হেছ। এই ত তামােলােক হয়েটা  Internship 
স ীয় ই- মইল পাইছা ।  

সেয়েহ িয সকল ছা -ছা ীেয় 5th Sem ত বতমােন পিঢ় আেছ আ  িয সকেল 
ইিতমেধ  াতক বা াতেকা ৰ িড ী সমা  কিৰেছ তওঁেলােক এই ই াণি প সুিবধা 
লাৱা উিচত। ওপৰত উে িখত link ৰ জিড়য়েত িনজৰ নাম প ীয়ণ কৰাৰ সুিবধা লাভ 

কিৰব পািৰবা।  

এই বষৰ last date অহা 16 নেৱ ৰ ধায কিৰেছ ।  সকেলা আ হী িশ াথ েক ই-
মইল চাই িনজৰ মেত ব ৱ া লবৈল ইয়াৰ জিড়য়েত আ ান জনােলা ঁ।   

 

অধ  
জাগীেৰাড মহািবদ ালয়  
তাং-14-11-2022 


