পশিমিঙ্গ রকার

পশিমিঙ্গ কমমী চ ি অ াগ
ম ূখ িিি, ৪র্ম ত, ল্টক, ককাতা – ৭০০ ০৯১
শিজ্ঞাপি িং – ০২/ডশিউ শি এ এ শ/এ অর শড/২০১৪
তপশলী জাশত ও উপজাশত’দের জন্য শিল শি াগ শিযাি-২০১৪
পশিমিঙ্গ রাজয রকারর শিশিন্ন শিকার (Directorate), অঞ্চশক শি এিং দজা শির শিম্নশশখত
পদ্গুশত শি াগর জন্য দকিমাত্র তপশলী জাশত ও উপজাশত িুক্ত িারতী িাগশরকের শিকট আত শিশেমষ্ট শিেমল
নুযা ী েরখাস্ত অহ্বাি করা ে। পশিমিঙ্গ কমমী চ ি অ াগ দ্বারা পশরচাশত প্রশতযাশগতামূক পরীক্ষার মািযম এই
দ্গুলর ুযণ কযায জন্য কভমী লনফমাচন কযা বফ এিং এআ পরীক্ষা দিও া ি ও স্ট দিঙ্গ স্টাফ্ শকলি কশমলন্
যাক্ট – ২০১১ এর ৬(১) িারা নুযা ী।
মািযশমক স্তরর পদ্গুশ

ক. ংযুক্ত মািযশমক স্তরর পরীক্ষা-২০১৪ এর মািযম শি াগর পদ্গুশ:পরীক্ষা দকাড্: ০১/এ.অর.শড/শ এম এ/১৪
পে’এর িাম

পে’এর দকাড্

শিম্ন িগমী করশণ্ক/ া ক

৩৭৭

িূশম া ক
অশমি
িকলাকার

৭৪
৩৫
১৪৭

েপ্তর/ শিকার’ এর িাম
মিা
জিস্বাস্থ্য কাশরগরী
ককাতা পুশ
প্রাশণ্ ম্পে শিকাল
খােয ও রিরা
স্কু শলক্ষা
িূশম ও িূশম ংস্কার
শলল্প ও িাশিজয
উচ্চ শলক্ষা
কৃশ
স্বরাষ্ট্র ( ছাপাখািা শিিাগ)
কাশরগরী শলক্ষা
দমাট
িূশম ও িূশম ংস্কার
িূশম ও িূশম ংস্কার
িূশম ও িূশম ংস্কার

অনুমাশিক লূণ্য পে’এর ংখযা
তপঃ জাশত তপঃ উপজাশত
দমাট
২
১
৩
৩০
১০
৪০
৮
৪
১২
২
১
৩
৭
৭
১৮
৬
২৪
২৩
১৪
৩৭
৯
২
১১
৬
২
৮
২
১
৩
০
১
১
৩
১
৪
১০৩
৫০
১৫৩
৮৫
৩৮
১২৩
৪৯
৩০
৭৯
১
২
৩

উচ্চ মািযশমক স্তরর পদ্গুশ

ক. ংযুক্ত উচ্চ মািযশমক স্তরর পরীক্ষা-২০১৪ এর মািযম শি াগর পদ্গুশ:পরীক্ষা দকাড্: ০২/এ.অর.শড/শ.এআচ.এ.এ/১৪
পে’এর িাম

পে’এর দকাড্

েপ্তর/ শিকার’ এর িাম

কৃশ প্রযুশক্ত া ক
দিটিাশর িামমাশস্ট

৩৪৫
৬৮৩

কৃশ
প্রাশণ্ ম্পে শিকাল

তপশলী জাশত ও উপজাশত’দের জন্য শিল শি াগ শিযাি-২০১৪

অনুমাশিক লূণ্য পে’এর ংখযা
তপঃ জাশত তপঃ উপজাশত
দমাট
৩৫
১৭
৫২
৪
০
৪

পৃষ্ঠা িং:

1 এর 10

দিতি ক্রম ( গ – িগমী পে)
পে
শিম্ন িগমী করশণ্ক/ া ক
িূশম া ক
অশমি

কৃশ প্রযুশক্ত া ক

দিতি ক্রম
দপ-দিন্ড-২
(৫৪০০টা: - ২৫২০০টা:)
দপ-দিন্ড-২ এ
প্রারশিক দিতি: ৬২৪০টা: এিং দেড দপ:২৬০০টা:
দপ-দিন্ড-২
(৫৪০০টা: - ২৫২০০টা:)
দপ-দিন্ড-২ এ
প্রারশিক দিতি: ৬৭০০টা: এিং দেড দপ:২৯০০টা:

ুরুত্বপূণ্ম টীকা: ক গ-িগমী পের দক্ষত্র শি াগর লতমািী র্ম েপ্তরর শিজ্ঞশপ্ত িং: ১৮৩২-এি(শপ) তার ১৩-২০১৩ দ্বারা শিজ্ঞাশপত ও স্ট দিঙ্গ াশিম ( যাপা ন্টমন্্, প্রিলি এযান্ড যিজরপ্লন্ ি গ্রুপ শ এমপ্ল ীজ)
রুস্-২০১৩ এর শিিাি দ্বারা শি শিত ি।
শলক্ষািশিশলর ম (শতি িৎর কা) ংশিষ্ট কমমচারী দকিমাত্র গ-িগমী পের িা কৃতযকর িা কযাডার’এর িা
পে পযমা ’এর প্রিলকার দিতি যর্া মূ দিতি (দিশক দপ) এিং দেড দপ পািি। এছাড়া প্রশত িৎর শতি লতাংল
ার দিতি িৃশি এিং শচশকৎা িাতা (যশে প্রযাজয  ) পািি।

দিতি ক্রম ( খ – িগমী পে)
পে
িকলাকার

দিটিাশর িামমাশস্ট

দিতি ক্রম
দপ-দিন্ড-৩
(৭১০০টা: - ৩৭৬০০টা:)
দপ-দিন্ড-৩ এ
প্রারশিক দিতি: ৭৪৪০টা: এিং দেড দপ:৩৬০০টা:
দপ-দিন্ড-৩
(৭১০০টা: - ৩৭৬০০টা:)
দপ-দিন্ড-৩ এ
প্রারশিক দিতি: ৭১০০টা: এিং দেড দপ:৩২০০টা:

দযাগযতার মাপকাশি/ শলক্ষাগত দযাগযতা
পে
শিম্ন িগমী করশণ্ক/ া ক

- 


িূশম া ক

-

অশমি

- 





দযাগযতার মাপকাশি
প: ি: মিযশলক্ষা পমে িা মতু প্রশতষ্ঠাি দর্ক মািযশমক পরীক্ষা পাল।
কমশপউটার চািা প্রার্শমক জ্ঞাি এিং দআ ঙ্গ দকাি প্রখযাত প্রশতষ্ঠাি দর্ক
প্রশত শমশিট আংরাশজ টাআপ এর দক্ষত্র ৩৫শট এিং িাংা টাআপ এর দক্ষত্র ২৫শট
লব্দ টাআপ করার দযাগযতা ম্বশত ৬-মার প্রশলক্ষির লংাপত্র।
প: ি: মিযশলক্ষা পমে িা মতু প্রশতষ্ঠাি দর্ক মািযশমক পরীক্ষা পাল।
কর্য এিং শশখত িাংা িা কাযমকরী জ্ঞাি।
প: ি: মিযশলক্ষা পমে িা মতু প্রশতষ্ঠাি দর্ক মািযশমক পরীক্ষা পাল।
কমশপউটার চািা প্রার্শমক জ্ঞাি এিং দআ ঙ্গ দকাি প্রখযাত প্রশতষ্ঠাি দর্ক
প্রশত শমশিট আংরাশজ টাআপ এর দক্ষত্র ৩৫শট এিং িাংা টাআপ এর দক্ষত্র ২৫শট
লব্দ টাআপ করার দযাগযতা ম্বশত ৬-মার প্রশলক্ষির লংাপত্র।
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- 


িকলাকার



দিটিাশর িামমাশস্ট

- 



কৃশ প্রযুশক্ত া ক

- 

প: ি: মিযশলক্ষা পমে িা মতু প্রশতষ্ঠাি দর্ক মািযশমক পরীক্ষা পাল।
ও স্ট দিঙ্গ ািম আন্সশটউট, িযান্ড দর্ক শশি র ািম রশলপ এর
াশটমশিকট িা আন্ডাশি া দেশিং আন্সশটশটউট িা মতু প্রশতষ্ঠাি দর্ক
ন্যালাি দেড াশটমশিকট ি ািম রশলপ িশ্যআ র্াকত ি।
মীক্ষার কাজ শতি িৎরর শিজ্ঞতা িশ্যআ র্াকত ি।
িাংা িা দিপাশ িাা দখা ও কর্া িার ক্ষমতা র্াকত ি।
প: ি: উচ্চ মািযশমক ংে িা মতু প্রশতষ্ঠাি দর্ক জীিি শিজ্ঞাি শি 
শিজ্ঞাি শিিাগ উচ্চ মািযশমক (১০+২) পাল।
দিাডম ি দিটিাশর এডুকলি এর নুমাশেত দিটিাশর িামমাশত ২িছরর
শডপ্লামা িা প:ি: দিাডম ি দিটিাশর এডুকলি নুমাশেত মতু শলক্ষাক্রম
িা চাকুরী কাীি (In service) ংশক্ষপ্ত শলক্ষাক্রম দিটিাশর িামমাশত
শডপ্লামা পাল।
িাংা িা দিপাশ িাা দখা ও কর্া িার ক্ষমতা র্াকত ি।
দকাি পমে/ ংে দর্ক উচ্চ মািযশমক িা মতু পরীক্ষা পাল।

টীকা – পেপ্রার্মীক উপশরশিশখত দযাগযতামূ (ুশ) এআ শিজ্ঞাপি প্রকালর শেি িা তার পূিম িশ্যআ জমি করত ি।

 লংাপত্র (ুশ) পরীক্ষার দয দকাি স্তর যশে দেখা যা দয, পেপ্রার্মী দযাগযতামূ জমি করছি দশট এআ
শিজ্ঞাপি প্রকালর পরর দকাি তাশরখ তা তাাঁর প্রার্মীত্বপে রাশর িাশত করা ি।

শিল লতমািী
পে
শিম্ন িগমী করশিক/া ক

লতমািী


দপাশস্টং (িা) এর আো/শিকল্প – দজাশিশিক লূন্যপের শিরীখ
পেপ্রার্মীরা তাাঁের অিেিপত্র োশিকারর শিশিত দয দকাি রৃশট
দজা (ককাতা) শিকল্প শাি শচশিত করত পারিি।



শিিমাশচত পেপ্রাশর্মক দজার জন্য মিাি ির দক্ষত্র শিিশচত ি (১)
দমিাতাশকা (২) েরখাস্ত িা অিেিপত্র উশিশখত শিকল্প ( Option)
এর োশিকারর শিশিত।
িশ্য একজি পেপ্রার্মী যশে দমিাতাশকার শিশিত তাাঁর েরখাস্ত /
অিেিপত্র উশিশখত শিকল্প দজাুশ িা পাি দক্ষত্র তাাঁক ন্য
দজার জন্য মিাি ি করা ি।
পেপ্রার্মীর দজা মিাি র দক্ষত্র কশমলির শিান্ত চূড়ান্ত ি
শিিশচত ি।
শিম্ন িগমী করশিক / া ক পে শিযুক্ত পোশিকারীক কশম্পউটার
চািার প্রার্শমক জ্ঞাির ঙ্গ কশম্পউটার টাআপ করার দযাগযতা
জমির পরীক্ষা িশ্যআ পাল করত ি। এআ পরীক্ষা ছ-মা ন্তর
িছর রৃিার নুশষ্ঠত ি। পোশিকাশর যশে এআ
যীক্ষায় পাল িা
করত পারি দক্ষত্র তাাঁর িাৎশরক দিতিিৃশি ি িা এিং িৃশিগত
ক সুশিিা ছাড়া 3 Career Advancement Scheme এর
অওতা ক সুশিিা দর্ক িশঞ্চত িি।
স্টাি শকলি কশমলি এআ কশম্পউটার এর পরীক্ষা পশরচািা করি।
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কৃশ প্রযুশক্ত া ক

দপাশস্টং এর আো/শিকল্প - দজাশিশিক লূন্যপের শিশিত প্রতযকশট
পেপ্রার্মীক একশট শিশেমষ্ট দজা অিেিপত্র দিছ শিত ি এিং শতশি
দকি মাত্র দআ দজার ংশিিশচত িি।
প্রশলক্ষি - শিিমাশচত পেপ্রার্মীক প্রাক-চাকশর ৬-মা ম কার প্রশলক্ষি
শিত ি শিিাগী কৃশ প্রশলক্ষি দকে। িা রকার নুমশেত ন্য দকাি
প্রশলক্ষি কমমূচীত। এআ প্রশলক্ষি কমমসুচী কিাি ম্পূিম করার পরআ
তাাঁের শি াগপত্র দেও া ি।
শি াগপত্র কৃশ প্রযুশক্ত া কক শি াগর ম দর্ক শতি িছরর মিয
ছ মার চাকুশর কাীি একশট প্রশলক্ষি শিত ি। শিলক্ষত্র কৃশ
শিকার এআ শতি িছর ম কা িাড়াত পারি। চাকুশরকাীি এআ ছ
মার এআ প্রশলক্ষিশট কিাি ম্পূিম করার ওপর কৃশ প্রযুশক্ত া ক
পে স্থ্া ীকরি শিিমর করি।

ি 





পেপ্রার্মীর ি  ১ া জানু ারী ২০১৪ তাশরখর শিরীক্ষ িশ্যআ ১৮ এর কম ি িা এিং ৪৫ িৎরর দিলী
ি িা।
দয ক পেপ্রার্মী একাশেক্রম ন্তত রৃ-িৎরকা রকাশর চাকশর করছি তাাঁের দক্ষত্র ি র উিমীমা রৃিৎর শলশর্ করা ি। পেপ্রার্মী ির প্রাপ্ত দিা কমমচারী (এক্স াশিমমি) দের দক্ষত্র ি র উিমীমা
শলশর্ করার দক্ষত্র তাের কাযমকার ম ীমার শিশিত প্রস্তুত শি মর উপর। (র্মেপ্তরর প্রজ্ঞাপি িং
৬২৪৯ এক তার ১৩-৬-১৯৮২)
দয ক পেপ্রার্মী রকাশর কমমচারী শাি ি র উিমীমা শলশর্ এর সুযাগ পাআিি তাের শি াগকতমার
দেও া একাশেক্রম রকাশর কাযমকা এর ম -উিখ ম্বশিত একশট লংাপত্র াক্ষাৎকার (Interview) এর
ম োশখ করত ি। ন্যর্া তাাঁের প্রার্মীত্ব িাশত ি এিং শমর্যা দঘািাপত্রর জন্য তাের শিরুি
অআিানু িযিস্থ্া দিও া ত পার।
জন্ম তাশরখর দক্ষত্র মািযশমক িা মতু পশরক্ষার যাডশমট কাডম / লংাপত্র উশিশখত তাশরখআ েিযাগয ি
শিিশচত ি।
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পশরকল্প এিং পািযূচী
এ.অর.শড. – কম্বাআন্ড মািযশমক দি এক্সাশমিলি – ২০১৪
পরীক্ষার দকাড – ০১/এ.অর.শড/শ.এম.এ/১৪
ক:

পরীক্ষার পশরকল্প – এআ পরীক্ষার রৃশট িাগ যর্া পাটম – ১ ও পাটম – ২ এিং এআ রৃশট িাগর পরীক্ষা একআ
শেি নুশষ্ঠত ি। পাটম – ১ পরীক্ষা ি ১০০ িম্বরর এিং তাত ১০০ শট প্রশ্ন র্াকি এিং প্রশতশট প্রশ্নর মাি
ি ১ িম্বর। এিং এআ িাগ আংরশজ ৩০ িম্বর, ািারি জ্ঞাি ৪০ িম্বর এিং পাটীগশণ্ত ৩০ িম্বর এর ওপর
িহুুশিত শি মুশখ (Multiple Choice) প্রশ্ন র্াকি।
পাটম – ২ দত ািারি িাি শশখত পরীক্ষার প্রশ্ন র্াকি রৃআশট িাগ
গ্রুপ-এ – আংরশজ
গ্রুপ-শি – িাংা/শশি/ঊরৃম/দিপাশ
পাটম – ২ এর প্রতযক িাগ ৫০ িম্বরর পরীক্ষা ি।
পাটম – ১ পরীক্ষার দক্ষত্র ম ীমা র্াকি ১ঘঃ ৩০শমঃ এিং পাটম – ২এর দক্ষত্র ম ীমা ি ১ঘঃ।

টীকা-১: দয ক পেপ্রার্মী পাটম – ২ এর গ্রুপ-শি িাগ িাংার পশরিতম শশি, ঊরৃম িা দিপাশ িাা দিছ দিিি তাের
চাকশরত স্থ্া ীকরির অগ শলক্ষািশিলীকা শিিাগী পরীক্ষা িাংা িাার পরীক্ষা পাল করত ি।
টীকা-২: কশমলি প্রর্ম পাটম – ১ পরীক্ষার উিরপত্র মুযা ি করি। পাটম – ২ এর উিরপত্রর মুযা ি করা ি
দকিমাত্র দআ ক প্রার্মীের যারা পাটম – ১ পরীক্ষা কশমলি কতমীক শস্থ্রীকৃত শিশেমষ্ট িম্বর পািি। এিং
িমল এআ পরীক্ষার দমিাতাশকা ততশর করা ি পাটম – ১ এিং পাটম – ২ পরীক্ষার প্রাপ্ত দমাট িম্বরর
শিশিত।
টীকা-৩: এআ পরীক্ষার মাি ি পঃ িঃ মিযশলক্ষা পমের দ্বারা পশরচাশত মািযশমক পরীক্ষার মাির মতু।

খ:

পরীক্ষার পািযূচী
পরীক্ষার পািযূচী শিস্তাশরত িাি শিচ দেও া ।
পাটম – ১
আংরশজ – আংরশজ িাার তযািশ্যকী শি ুশ দযমি, আংরশজ িাা িযিহৃত লব্দর িযিার, িযকরণ্,
িাকযর গিি, মার্মক ও শিপরীতার্মক লব্দ এিং তার শিক িযিার।
ািারি জ্ঞাি – তেিশিি জীিি শিরীক্ষিযাগয ঘটিািী এিং এআ ম্পশকমত শিজ্ঞাি, িারতিমর শিরীক্ষ
ামশ ক প্রঙ্গ এিং মস্যািী ও িারতী আশতা এিং িূগ শি প্রার্শমক জ্ঞাি।
পাশটগণ্ীত – শিিাজযতা, িগ্াংল, েলশমক, র, .া.ু, গ.া.ু ংলীোশর
পাটম – ২
গ্রুপ-এ – আংরশজ
(ক) প্রশ্ন উশিশখত শিশেমষ্ট শিিচয শি র উপর শিশি কর খড়া প্রশতিেি।
(খ) গেযাংলর ংশক্ষপ্তার িা ারাংল।
(গ) িাংা / শশি / ঊরৃম / দিপাশ দযশট প্রযাজয ি দশটর নুিাে।
গ্রুপ-শি – িাংা / শশি / ঊরৃম / দিপাশ
(ক) প্রশ্ন উশিশখত শিশেমষ্ট শিিচয শি র উপর শিশি কর খড়া প্রশতিেি।
(খ) গেযাংলর ংশক্ষপ্তার িা ারাংল।
(গ) আংরশজ দর্ক িাংা / শশি / ঊরৃম / দিপাশ দত নুিাে।
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এ.অর.শড. – া ার দকন্ডাশর দি এক্সাশমিলি – ২০১৪
পরীক্ষার দকাড – ০২/এ.অর.শড/শ.এআচ.এ.এ/১৪
শশখত পরীক্ষার পশরকল্প এিং পািযূচী
উপশরশিশখত পরীক্ষার পশরকল্প এিং পািযূচী কশমলির ও িাআট -এ শিস্তাশরত িাি যর্া ম
শিজ্ঞাশপত করা ি।
আবফদনত্র দালিবরয ভয়ীভা
িফবযয কাগবজ লফজ্ঞান এফং কলভবনয বয়ফাইট্’এ (www.wbssc.gov.in) প্রকালত লফজ্ঞলিয
লদন থথবক ৭ই নববম্বয, ২০১৪ এয লফকার ৪থেয ভবধে অনরাইন ফা অপরাইন ভাযপৎ কলভবনয দিবয
আবফদনত্র অফশ্যই থৌছাবত বফ। ফমবল তালযি  ভবয়য য থকান আবফদনত্র গ্রণ কযা বফ না।
ডাবক াঠাবনা আবফদনত্র কলভবন থদলযবত থৌৌঁছবনা ফা াঠাবনায ভয় ালযবয় মায়া আবফদনবত্রয
জন্য কলভন থকানবাবফই দায়ফদ্ধ থাকবফনা। দপ্রাথমীবদয সুলনলিত কযবত বফ থম, তাৌঁবদয আবফদনত্র লনলদমষ্ট
তালযবি  ভবয়য ভবধে অফশ্যই কলভবনয দিবযয থৌৌঁছায়।
অপরাইবন াঠাবনায ভয় দপ্রাথমীফা মথামথ বাবফ ূযন কযা আবফদনবত্রয লত রাগাবনা ই-থবভন্ে
যলবদয একলে থপাবোকল অফশ্যই থযবি থদবফন, মাবত কবয যফলতমকাবর কলভবনয বে উবেবিয ভয় এলে
কাবজ রাবগ, থকননা এই আবফদন বত্রয থপাবোকল ছাড়া কলভবনয বে থকানযকভ থমাগাবমাগ কযা ম্ভফ নয়।
যীক্ষায লপ এফং প্রলিয়াকযণ লপ
তলরী জালত  তলরী উজালত থদয জন্য লফবল লনবয়াগ অলবমাবনয থক্ষবত্র দপ্রাথমীবদয জন্য
থকান যীক্ষা লপ লদবত বফনা; অফশ্য দপ্রাথমীবদয প্রলিয়াকযণ লপ লববফ ২০ (কুলড়) োকা লদবত বফ।
আবফদনবত্রয বে প্রবয়াজনীয় প্রলিয়াকযণ লপ ংমুক্ত না থাকবর আবফদনত্রলে যালয ফালতর ফবর
গণে কযা বফ এফং এই লফলবয় কলভবনয তযপ থথবক দপ্রাথমীয বে থকানযকভ থমাগাবমাগ কযা বফ না।
আবফদনত্র জভা থদয়ায দ্ধলত
কলভন দপ্রাথমীবদয আবফদনত্র জভা থদয়ায জন্য লনম্নলরলিত ফেফস্থাুলর গ্রণ কবযবছ :ক।

অনরাইন’এ জভা থদয়া: দপ্রাথমীযা মথামথ বাবফ ূযণ কযা/ ভূর তথেুলর ম্বলরত আবফদনবত্রয বে স্ক্োন কযা ছলফ  ই
 কলভবনয বয়ফাইট্ (www.wbssc.gov.in) এয ভাধেবভ জভা লদবত াযবফন।
 অনরাইন থবভন্ে থগেবয়য ভাধেবভ যীক্ষায লপ এফং প্রলিয়াকযণ লপ জভা থদয়া মাবফ থডলফড কাডম/
থিলডে কাডম/ থনে ফোলকং এয াাবমে। থডলফড কাডম/ থিলডে কাডম  থনে ফোলকং এয াাবমে লপ জভা
থদয়ায জন্য ংলিষ্ট এবজলি ৫ োকা ‘ালবম চাজম’ লনবত াযথফ।
 অনরাইন এয ভাধেবভ আবফদনকালয তাৌঁবদয ম্প্রলত থতারা ছলফয াবথ ুবযা ই স্ক্োন কবয আবরাড
কযবত বফ।
 অনরাইন’এ আবফদনত্র পল্বাবফ জভা থদয়ায বে বে থযলজবেন নং ম্বলরত একলে যলদ
স্বাবালফক বাবফই ায়া মাবফ। দপ্রাথমীযা অলত অফশ্যই এই থযলজবেন নং লে ংযক্ষন কযবফন এফং
কলভবনয বে যফলতমকাবর থমাগাবমাবগয ভয় এলে অফশ্যই উবেি কযবত বুরবফন না।
 দপ্রাথমীযা অনরাইন’এ তাৌঁবদয আবফদনত্র পরবাবফ াঠাবনা/ জভা থদয়ায য এলে অফশ্যই ‘থব’
কযবফন ফা একলে প্রলতলরল যািবফন যফলতমকাবর ফেফাবযয ূত্র লাবফ।
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ি।

তথে-লভত্র থকবেয ভাধেবভ অনরাইন’এ জভা থদয়া: যাবজেয গ্রাভ-ঞ্চাবয়ত এরাকায দপ্রাথমীবদয অনরাইন’এ আবফদনত্র জভা থদয়ায জন্য যাজে যকায

স্থালত প্রায় ১৮০০ তথে-লভত্র থকবেয সুলফধা ায়া মাবফ। এয জন্য কলভন প্রবয়াজনীয় ফেফস্থা
ইলতভবধেই কবযবছ।
 আবফদনকালযযা তাৌঁবদয এরাকায থম থকান তথে-লভত্র থকবে তাৌঁবদয ভস্ত তথে  াবােম াইজ এয

ছলফ বভত থমাগাবমাগ কযবত াবযন। তথে-লভত্র থকে ুলরয তালরকা বয়ফাইট্’এ থদয়া বয়বছ। ঐ
থকবেয বাযপ্রাি কভমচাযী আবফদনকালযয থদয়া তবথেয লবলিক আবফদনত্রলে অনরাইন’এ ূযণ
কযবফন।
 লতলন আবফদনকালযয ছলফ এফং ই স্ক্োন কযবফন এফং এলে আবরাড কযবফন।
 আবফদনকালয তাৌঁবদয আবফদনবত্র থদয়া লফস্তালযত তথে অনরাইন থবভবন্েয ূবফম অলত অফশ্যই অন-

লিন িুৌঁলেবয় থদবি থনবফন।
 প্রলিয়াকযণ লপ তথে-লভত্র থকে থক লদবত বফ। তথে-লভত্র থকে আবফদনকালযয আবফদনত্র মথামথ

বাবফ ুযণ কযা এফং থই বে তাৌঁয যলিন ছলফ এফং ই স্ক্োন কবয আবরাড কযা এফং তাৌঁয
প্রলিয়াকযণ লপ অনরাইন’এ থবভন্ে কযায জন্য ‘ালবম চাজম’ লাবফ ২০(কুলড়) োকা অলতলযক্ত চাজম
কযবত াযবফ।
 তথে-লভত্র থকবেয ভাধেবভ অনরাইন’এ আবফদন াঠাবনায থক্ষবত্র থকবেয কভমচাযীবক ফমবভাে

৪০(চলে) োকা ( প্রলিয়াকযণ লপ ২০োকা এফং ালবম চাজম ২০োকা) লদবত বফ।
 আবফদনকালযযা থকান থক্ষবত্রই উলযলেলিত লপ  চাজম ফেলতবযবক অলতলযক্ত োকা তথে-লভত্র থকবেয

বাযপ্রাি কভমচাযীবক থদথফন না।
 প্রশক্র াকরি শক এিং শিম চাটম জমা দেও ার পর তর্যশমত্র দকের কাযমকারী অিেিপত্রশট ক

িাি িাআি পািািার প্রমাি স্বরুপ একশট ছাপািা রশে ম্বশত দরশজিলি িম্বর অিেিকারীক
তু দেিি।
 অিেিকারীরা শত িশ্যআ রশেশট ুশছ দরখ দেিি এিং কশমলির ঙ্গ পরিশতমকা

দযাগাযাগর দক্ষত্র দরশজিলি িম্বর শত উিখ করত িুিি িা।
 অিেিকারীরা তর্যশমত্র দকের তরি দকািরূপ যাশগতার শিযাগ র্াক ংশিষ্ট দকের

শিস্তাশরত তর্য  আ-দমর মািযম (adm.ssc-wb@nic.in) কশমলিক জািাত পারি।
গ:

িাআি জমা
 ি-াআি অিেিপত্র জমা দেও ার দক্ষত্র অিেি পত্রর শিেলম (িমম) শট দকিমাত্র কশমলির

ও িাআট দর্ক (www.wbssc.gov.in) িশ্যআ ডাউিাড করত ি। এক্ষত্র তর্যশমত্র দকে
ুশক ছ টাকার শিশিম অিেিকাশরর ামি কশমলির ও িাআট দর্ক রাশর ডাউিাড
কর দেও ার জন্য কশমলির তরি দর্ক নুমেি দেও া  ছ।
 ি-াআি েরখাস্তর দক্ষত্র শিেলমশট ডাউিাড কর িশ্যআ ৭৫ শজ.এ.এম, এ-৪ মাপর াো

কাগজর রৃআ পৃষ্ঠাআ ছাপত ি। পুিম শিশেমষ্ট শিিরি এিং মাপর
অিেিপত্রশট কশমলি রাশর িাশত করি।

িযশতরক ছাপা শিেলম

 িাআি ডাউিাড করা প্রশতশট শিেলম একশট িারকাড  একমাত্র িম্বর ( Unique Number)

র্াকি। দয শিেলম এআ িারকাড এিং একমাত্র িম্বর র্াকি িা কশমলি দশট েিযাগয ি িা।
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 অিেিকারীরা দকািক্ষত্রআ িটাকশপ ছাপা / টাআপ করা / াত দখা / ছাপািা িা স্কযাি করা শিেলম

অিিেি পত্র শাি িযিার করি িা। দক্ষত্র কশমলি দআ শিেলমশট রাশর িাশত করি।
 অিেিকারীরা িশ্যআ দখ া রাখিি দয অিেিপত্রর শিেলমশট তাের ামি ডাউিাড কর

ছাপািার ম দআ শিেলমশটত িশ্যআ একমাত্র িম্বর এিং িারকাড অছ। এআ শি ুশ যশে
সুশিশিত িা করা  দক্ষত্র একআ একমাত্র এিং িারকাড ম্বশত শিেলম একাশিক অিেিকাশর
দপত পার। এআ পশরশস্থ্শতত একাশিক অিােিকাশর একআ দরশজষ্ট্রলি িম্বর দপত পার এিং দক্ষত্র
প্রার্মীত্ব িাশত  দযত পার।
 অিেিকাশর িশ্যআ দকাি শিক্রতার কাছ দর্ক শিশিন্ন পরীক্ষা ছাপািা িা প্রশতশশপ ( Copy) শিেলম

শকি তা িযিার করিি িা।
 দকাি অিেিপত্রর শিেলম যশে একআ একমাত্র িম্বর এিং িারকাড এর কারি িাশত  তার জন্য

কশমলি ো ী র্াকি িা। একআ একমাত্র িম্বর এিং িারকাড ম্বশত অিেিপত্র প্রার্শমক িাছাআ এর
ম রাশর িাশত করা ি এিং দক্ষত্র অিেিকাশর প্রার্মীত্ব িাশত ি।
 িাআি অিেি করার দক্ষত্র শিিমাশরত প্রশক্র াকরি শি আ-দপমন্ট সুশিিা যুক্ত দযকাি ডাকঘর

জমা দেও া যাি। এআ আ-দপমন্ট সুশিিা যুক্ত ৭০০ এর ও দিশল ডাকঘর এআ রাজয অছ যার
তাশকা কশমলির ও িাআট –এ পাও া যাি (www.wbssc.gov.in)।
 ংশিষ্ট ডাকঘর পরীক্ষার শি / প্রশক্র াকরণ্ শি জমা দেও ার প্রমাি স্বরুপ একশট রশে দেি দযশট

অিেিপত্রর শিেলমর শদ্বতী পৃষ্টা শিশেমষ্ট স্থ্াি াশগ শেত ি।
 অিেিকাশরক এর জন্য ডাকশিিাগক আ-দপমণ্ট এর মািযম ২০ টাকা প্রশতশক্র াকরি শি জমা

দেও ার জন্য ৬ টাকা াশিম চাজম জমা শেত ি।
 ডাকশিিাগর দেও া আ-দপমন্ট এর অ রশেশট অিেিপত্রর শিেলম াগািার পর অিেিকাশর

এর উপর পুরা স্বক্ষর করিি।
 ি-াআি অিেিপত্রর শিেলমশটর শদ্বতী পৃষ্ঠা শিশেমষ্ট স্থ্াি প্র াজিী প্রশক্র াকরি শি জমা দেও ার

প্রমাি স্বরুপ আ-দপমন্ট এর অ রশে াগািা শিেলমআ পরিতমী ম কশমলি িযিারর জন্য
েিযাগয ি।
 ন্য দকাি মািযম জমা দেও া পরীক্ষা শি / প্রশক্র াকরি শি দযমি, দপাষ্টা ডমার / মাশি ডমার /

দচক / িযাঙ্ক ড্রাফ্ট / িগে আতযাশে কশমলি দকাি িািআ েিযাগয ি িা। দয ক শিেলমর ঙ্গ
উশিশখত মািযমন্ডশর দকাি একশটত জমা দেও ার প্রমাি পত্র  অিেি পত্র কশমলি দপ াঁছাি
দশট রাশর িাশত করা ি। এর পশরমাি র্ম রাজয কারর সুশিশেমষ্ট তশি জমা দেও া ি।
 যর্াযর্ িাি পুরি করা অিেিপত্রর শিেলমশট ডাকযাগ িীচ দেও া শিকািা পাশি দেিি।

শচি, তর্া পরীক্ষামূর শি ামক,
পশিমিঙ্গ কমমী চ ি অ াগ
ম ুখ িিি, ৪র্ম ত, ল্ট দক, ককাতা- ৭০০০৯১
অিেিপত্র ম্বশত খামর উপর শি াগর িাম এিং দয পে / পেুশর জন্য অিেি করা  ছ
তা সুস্পষ্ট িাি শখত ি এিং এশট কশমলির শি অিেি করার দল তাশরখ শিশেমষ্ট ম র
অগ িশ্যআ দপ াঁছ শেত ি।
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ুরুত্বপুণ্ম টীকা













এআ রাজযর জন্য তাশকািুক্ত তপঃ জাশত ও তপঃ উপজাশত িুক্ত পেপ্রার্মীরা দকিমাত্র তপঃ জাশত ও তপঃ
উপজাশতের জন্য শিশেমষ্ট করা ংরক্ষণ্ এিং ি  ছাড়র সুশিিা পািি। লতকরা ৪০ িাগর দিলী প্রশতিন্ধকতা
 লারীশরক প্রশতিন্ধীরা এিং িরপ্রাপ্ত ামশরক কমমীরা এআ ছাড়র সুশিিা পািি।
ংশক্ষপ্ত তাশকািুক্ত তপঃ জাশত ও তপঃ উপজাশত িুক্ত পেপ্রার্মীের লংাপত্র যাচাআ এর ম তাাঁেরক দযাগয
অশিকাশরক দ্বারা প্রে জাশতগত অ লংাপত্র োশখ করত িা ি। দযাগয অশিকাশরকের দ্বারা প্রে
জাশতগত লংাপত্রশট িশ্যআ ত ি ও ষ্ট দিঙ্গ শশডউড কাস্টস্ এণ্ড শশডউড োআবস্
(অআডশন্টশিকলি) যাক্ট – ১৯৯৪ এিং তপঃ জাশত ও তপঃ উপজাশত শিিাগর অেলিামা ২৬১
– শট
ডশিউ/আশ/এ অর – ১০৩ / ৯৪ তাং ০৬-০৪-১৯৯৫ নুযা ী।
ংশক্ষপ্ত তাশকািুক্ত িরপ্রাপ্ত ামশরক কমমচারীের দক্ষত্র িযর ঊিমীমা ংক্রান্ত শিল ছাড়র সুশিিা দপত
 তাাঁেরক ামশরক শিিাগ চাকশর ংক্রান্ত প্রাশঙ্গক েস্তািজর অ যাচাআ এর ম িশ্যআ োশখ
করত ি।
দকািিািআ এআ অিেি পত্র রাশর কশমলির শি জমা দেও া যাি িা।
অিেি প্ত্র িশ্যআ ডাকযাগ জমা দেও ার দল তাশরখ শিশেমষ্ট ম র অগ কশমলি দপ াঁছত ি। দয
ক অিেি পত্র জমা দেও ার দল শেি ও শিশেমষ্ট ম র পর দপ াঁছাি দুশ রাশর িাশত করা ি।
ি াআি ম্পূণ্ম িাি পূরণ্ করা অিেি পত্রর ঙ্গ িশ্যআ শিম্নশশখত শজশিুশ র্াকত িঃ –
o (১) পরীক্ষার শি / প্রশক্র াকরণ্ শি জমা দেও ার প্রমাণ্স্বরূপ ডাক শিিাগর দেও া আ
– দপমন্টর
অ রশেশট অিেি পত্রর শিেমলর উপর শিশেমষ্ট স্থ্াি াশগ শেত ি এিং এর উপর
অিেিকারীক তাাঁর পুরা িাম আ করত ি।
o (২) ম্প্রশত দতাা পাপাটম াআজর রঙীি িটাোি অিেি পত্রর শিেমলর উপর শিশেমষ্ট স্থ্াি
াশগ শেত ি এিং অিেিকারী এআ িটাোির শিক িীচর শিশেমষ্ট স্থ্াি তাাঁর পুরা িাম আ
করিি।
অিেি পত্রর ঙ্গ দকাি েস্তািজ (ডকুমন্ট) ংযুক্ত করিি িা। পর দিছ দিও া ংশক্ষপ্ত তাশকািুক্ত
পেপ্রার্মীের তাাঁের াক্ষাৎকার শিশিক পরীক্ষার ম অ েস্তািজুশ খুাঁশট দেখা ি।
তপঃ জাশত, তপঃ উপজাশত ও িরপ্রাপ্ত ামশরক কমমচারীের জন্য ংরক্ষণ্র ক সুযাগ সুশিিা ংক্রান্ত
দকাি োিী অিেি পত্র জমা দেও ার পর দকািমতআ োহ্য ি িা।
জ্ঞাতিয শি এিং প্র াজিী ংলাপত্র মূঃ






তপঃ জাশত, তপঃ উপজাশত এিং লারীশরক প্রশতিন্ধী পেপ্রার্মীের দক্ষত্র তাাঁেরক এআ োিীর প্রমাণ্ স্বরূপ শিম্ন
িশণ্মত দযাগয অশিকাশরকের দ্বারা প্রে লংাপত্র োশখ করত ি।
তপঃ জাশত ও তপঃ উপজাশত িুক্ত পেপ্রার্মীের দক্ষত্র :o [ও ষ্ট দিঙ্গ শশডউড কাস্টস্ এণ্ড শশডউড োআবস্ (অআডশন্টশিকলি) যাক্ট
– ১৯৯৪ এিং
তপঃ জাশত ও তপঃ উপজাশত শিিাগর অেলিামা ২৬১ – শট ডশিউ/আশ/এ অর – ১০৩ / ৯৪ তাং
০৬-০৪-১৯৯৫]
o (১) দজার দক্ষত্র, ংশিষ্ট এাকার মকুমা লাক,
o (২) ককাতার দক্ষত্র, ংশিষ্ট দজালাক, েশক্ষণ্ – ২৪ পরগণ্া র্িা দজালাক দ্বারা শিকার প্রাপ্ত
শতশরক্ত দজালাক।
িতমমাি/ এআ শি গর দক্ষত্র লারীশরক প্রশতিন্ধী/ লারীশরক প্রশতিন্ধকতা ম্পন্ন িযশক্ত/ দমিািী ক্রীড়াশিে/ ছাড়প্রাপ্ত
দেণ্ী/ িরপ্রাপ্ত ামশরক কমমচারীের জন্য দকাি ংরক্ষণ্র সুশিিা দিআ।
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কশমলি কতৄমক শিেমশলত / শস্থ্রীকৄৄ্ত ািারণ্ লতমািী

















ত্রুশটযুক্ত / ম্পূণ্ম অিেি পত্র রাশর িাশত করা ি।
িটাকশপ ছাপা / টাআপ করা / ছাপািা / ডাউিাড কর স্কযাি করা শিেলম রাশর িাশত করা ি।
কশমলির ও িাআট (www.wbssc.gov.in) দর্ক অিেিকারী দ্বারা ডাউিাড করা িাআির
অিেি পত্রর শিেলম িা তর্য শমত্র দকের োশ ত্বপ্রাপ্ত কমমচারী দ্বারা ডাউিাড করা শিেলম যাত একমাত্র ংখযা
এিং িারকাড র্াকি এিং ৭৫ শজ. এ. এম. শিশলষ্ট এ-৪ াআজর াো কাগজর রৃআ পাবম ছাপা ত ি।
তিআ অিেি পত্রশট গৃীত ি, ন্যর্া অিেি পত্রশট রাশর িাশত করা ি।
পরীক্ষাকে প্রিল ি ম্পূণ্ম লতমািীি এিং পরিতমী ম দযাগযতা যাচাআ এর উপর শিিমরলী। পরীক্ষা চা
কাীি উপযুক্ততার প্রমাণ্ াপক্ষ পরীক্ষাকে উপশস্থ্শত স্বত্বও পেপ্রার্মীতা িাশত ত পার।
পেপ্রার্মীের পরীক্ষাকে প্রিল করত  তাাঁের পশরচ র প্রমাণ্স্বরূপ রকার নুমাশেত িটা যুক্ত / িটা
ম্বশত পশরচ পত্র ঙ্গ অিত ি। ন্যর্া , তাাঁক পরীক্ষাকে প্রিলাশিকার দেও া ি িা / িা
পেপ্রার্মীতা িাশত করা ি তাাঁক স্বপক্ষ মর্মির দকাি সুযাগ িা শে ।
এআ দক্ষত্র দয ক িটা ম্বশত পশরচ পত্র েণ্ করা ি দুশ ঃ
o শচত্র দিাটার কাডম।
o পালপাটম।
o অিার কাডম।
o মািযশমক িা মতু পরীক্ষার িটা যুক্ত পশরচ পত্র িা অডশমট কাডম।
o পযাি কাডম।
o ড্রাআশিং াআন্স।
o িটাোি যুক্ত িযাঙ্কর পালিআ।
o উপযুক্ত রকারী অশিকাশরকর দেও া িটা ম্বশত পশরচ পত্র।
দকিমাত্র ংশক্ষপ্ত তাশকািুক্ত পেপ্রার্মীের যাচাআ এর ম ক প্র াজিী লংাপত্রর অ এিং স্বপ্রতযশ ত িটাকশপ অিত ি। ন্যর্া , শকছু িা জাশি তাাঁের প্রার্মীপে িাশত করা ি।
পরীক্ষাকে পেপ্রার্মীের অিশশ্যকিাি সুপারিাআজার িা আিশিশজটরের দেও া শিেমল দমি চত ি।
যশে তাাঁরা শিেমল িা মািি িা পরীক্ষাকে শিলৃঙ্খা ৃশষ্ট করি িা োচরণ্ করি দক্ষত্র তাাঁের
পরীক্ষাকে দর্ক িশষ্কার করা ি িা কশমলি যর্াপযুক্ত লাশস্তর শিিাি শেত পারি।
পরীক্ষাকের সুপারিাআজার িা পরীক্ষার র আিশিশজটর দকাি পেপ্রার্মীর শিরুি তাাঁের শিেমল মান্য
করার শিযাগ অিি িা পরীক্ষাকে রৃপা িম্বির জন্য ো ী ািযস্ত করি দক্ষত্র দআ পেপ্রার্মীর
পেপ্রাশর্মতা িাশত করা ি এিং তাাঁক পরিতমীকা ন্য পরীক্ষা ংলেণ্ িা শিিমাচি দর্ক শিিৃক্ত করা ত
পার শিযাগর মূ ুরুত্ব শিিচিা কর।
পরীক্ষাকে দমািাআ দিাি / কযাকুটর / ন্য দকাি তিরৃশতি যিপাশত শি প্রিল শিশি, ন্যর্া
দকািরকম অত্মপক্ষ মর্মি সুযাগ িা শে আ পেপ্রাশর্মতা িাশত করা ত পার।
ক রকমর প্রচার পেপ্রাশর্মতার যাগযতা শাি শিিশচত ি।

শচি তর্া পরীক্ষা মূর শি ামক
পশিমিঙ্গ কমমী চ ি অ াগ
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