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সম  পরী াথ েদর অনুেরাধ করা

অনাস এর ে  CC-5, CC6, SEC, GE ; 

েলার উ র প  য ইেমইল আইিড

থেক সং হ কের নয়| পরী ার

ইেমইল আইিডেত পাঠােত হেব |  

য সম  পরী াথ  ইেমইেলর মাধ েম

পরী া পরবত  30 িমিনট সমেয়র

অনুেরাধ করা হে  তারা যন অবশ ই

পরী াথ েদর আরও জানােনা যাে

পপােরর িনিদ  ইেমইল আইিডেত

কবলমা  স ে  তারা ঐ উ রপে র

এই ইেমেল পাঠােত পাের | এে ে

পপার / কাস উে খ করেত হেব 

কবলমা  িবেশষ েয়াজেন পরী াথ রা

হ লাইন ন র: 9775052970 
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করা হে  য, তারা য পপার েলার পরী া

5, CC6, SEC, GE ; পােশর ে  CC1C, SEC, L1-2 etc) 

আইিড ত জমা িদেত হেব, স িল যন পবূ কািশত

পরী ার িদেন পরী া শেষর 30 িমিনেটর মেধ

 

মাধ েম উ র প  জমা করেত পারেবনা এবং

সমেয়র মেধ  কেলেজ এেস উ র প  জমা 

অবশ ই Covid-19 িনেদিশকা এবং দরূ  িবিধ

যাে  য কান টকিনক াল কারেণ কান

আইিডেত পাঠােল যিদ Delivered না হয় বা Bounce back

উ রপে র িপিডএফ ফাইলটা sccexam2020@yahoo.com

এে ে  অবশ ই যথািরিত ইেমইল এর সাবেজ

 | 

পরী াথ রা িনে র হল াইন ন ের যাগােযাগ

                                                                                                               Sd/- 
                                                                                      DR SANDIP KUMAR BASAK
                                                                                   Principal, Sarat Centenary College
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পরী া দেব ( যমন 

2 etc) সই পপার 

পবূ কািশত না টশ 

মেধ  উ রপ  ওই 

এবং কেলেজ এেস 

 করেব তােদরেক 

িবিধ মেন চেল |  

কান উ রপ  সই 

Bounce back কের 

sccexam2020@yahoo.com  

সাবেজ  বে  িবষয় এবং  

যাগােযাগ করেত পাের | 
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