
                                   PANCHMURA MAHAVIDYALAYA 

PANCHMURA : BANKURA 

 

 

A warm welcome to all the members of Alumni association of Panchmura Mahavidyalaya. It has been a 

matter of pride and honour for us to have you as one of our esteemed alumni. Hope you shine high and 

bright in the upcoming days. 

As we all know, the present employment scenario of our economy is a matter of concern. Keeping this 

critical situation in mind, the Career Counseling Cell of Panchmura Mahavidyalaya, inspired from its peer 

institution Khatra Adivasi Mahavidyalaya, (details being portrayed in the paper cutting attached below) 

is going to organize Mega Job Fair in its campus in association with Anudip Foundation and Citibank. 

The Mega Job Fair event would provide necessary hands-on training and placement opportunities to the 

selected candidates.  

Since seats are limited, register yourself as early as possible by clicking in the link given below. 

 

Link: https://onlinepm.in/Alumni/Allumniapplform.aspx 

Reap full benefit of this program and best wishes. 

 

 

https://onlinepm.in/Alumni/Allumniapplform.aspx


   

 

-:  বিশেষ  ঘ োষণো:- 
 

পোাঁচমুডো মহোবিদ্যোলয় িো াঁকুডো, অনুদ্ীপ ফোউশেেন ও বিটি িযোাংশকর ঘ ৌথ উশদ্যোশে একটি বিশেষ Free Online 

& Offline Computer Training Programme এর আশয়োজন করো হশয়শে এিাং Training Programme এর 

ঘেশষ বিবিন্ন ঘকোম্পোবনশে Placement িো চোকুরীর িুশ োে থোকশি। 
 

❖ পোাঁচমুডো মহোবিদ্যোলয়  VI Semester এই কশলজ ঘথশক পোি করো েোত্র েোত্রীরো 18 ঘথশক 30 িেশরর মশযয 
িয়ি হশল এই Training-এর জনয আশিদ্ন করশে পোরশি. 

 

❖ এই Training এর জনয ঘকোন Fees ঘনয়ো হশি নো. 
 

❖ এই Training -টিশে Computer এিাং Communicative English বিষশয় প্রবেক্ষণ ঘদ্ওয়ো হশি। 
 

❖ এই  Training এর মযয বদ্শয় Training-প্রোপ্তশদ্র Interview Skill Develop করো হশি। 
 

❖ এই Training-আশিদ্শনর জনয বনশচর link-এর দ্বোরো  Registration Process ও Documents            

( 1.Adhar Card, 2. Student Photo, 3. Madhaymik Admit, 4. Graduation Marksheet) Upload 

করশে হশি। 
 

❖ Registration Process ঘেশষ বনজ e-mail -এ একটি Whatsapp Group Joining Link পোশি এিাং ঘিই 

Whatsapp Group Joining Link বিক কশর িিোই জশয়ন করশি ঘেবনাং িাংক্রোন্ত বিবিন্ন েথয পোওয়োর জনয। 
 

❖ পোাঁচমুডো মহোবিদ্যোলয় িো াঁকুডো একটি ঘিবমনোশরর আশয়োজন করো হশি ঘ খোশন ঘেোমোশদ্র এই কম্পম্পউিোর ঘেবনাং িাংক্রোন্ত 

িমস্ত রকম বিষয় বনশয় আশলোচনো করো হশি এিাং  োরো  োরো ডকুশমন্ট আপশলোড করশে পোরশি নো েোরো ঘিই বদ্ন 

ডকুশমন্ট িোশথ কশর বনশয় আিশি. এই ঘিবমনোরটি কশি হশি ঘিই িোইম িো আমরো কশলশজর িশে আশলোচনো কশর 

ঘহোয়োিিঅযোপ Group জোবনশয় ঘদ্য়ো হশি ঘ  ঘহোয়োিিঅযোপ Group Link ঘেোমোশদ্রশক ঘদ্য়ো হশয়শে. অিেযই 

ঘহোয়োিিঅযোপ Group িিোই জশয়ন হশয় থোকশি ঘেবনাং িাংক্রোন্ত বিবিন্ন েথয পোওয়োর জনয। 
 

❖ Training  / প্রবেক্ষণটি Offline এিাং Online দ্ুই িোশিই করো  োশি, Offline অথ থোৎ কশলশজ 

এশি কশলজ কযোম্পোশির মশযয করশে পোশরো আর Online অথ থোৎ গুেল বমশি জশয়ন কশর 

িোি করশে পোশরো,Online এিাং Offline বমবলশয় বমবনমোম 80 পোশি থন্ট িোি অযোশিনশডন্স 

থোকশে হশি। 

 

❖ Training/ প্রবেক্ষণটি আশিদ্শনর ঘেষ েোবরখ 04 ই January ২০২3। 
 

➢ বিশেষ দ্রষ্টিয :- Training / প্রবেক্ষণ শুরুর িম্ভোিয েোবরখ January 2nd িপ্তোহ (২০২3)। 
 

➢ Alumni Registration Link : https://onlinepm.in/Alumni/Allumniapplform.aspx 

Anudip Foundation And Career Counselling Cell, Panchmura Mahavidyalaya.Bankura 


