তথ্য পুস্তিকা
এখাযন িূল ইংযিজজ ইনফযি স ন বুযলটেযনি িুখয অং বাংলা়ে
ভাষান্তি কিা হয়েযে। ধকন্তু যধি ইংযিজজ ও বাংলা অনুবাি টেি িযিয
টকান অংয ভাব,টবাি বা অযথিস অসঙ্গতি টিখা যা়ে তাহযল ইংযিজজ
অনুধলধপটেযকই িুখয ও যথাযথ বযল গণ্য কিা হযব।

জয়েন্ট এন্ট্রান্স টেস্ট
সংয াধিত অক্সিলারি নাধসংস ও ধিডও়োইফাধি এবং
টজনাযিল নাধসংস ও ধিডও়োইফাধি

এ. এন. এি(আি) ও জজ. এন. এি-২০২১
পিীক্ষাি তাধিখ
২২.০৮.২০২১
(িধববাি)

পস্তিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশেস ববার্ড
এ. ককউ-১৩/১, বেক্টর ৫, েল্ট বেক কেটি
কেকাতা ৭০০০৯১
১৮০০-১০২৩-৭৮১, ১৮০০-৩৪৫০-০৫০

পুস্তিকা প্রকাশের তাস্তরখ: ৩০মার্ড ২০২১
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অনলাইন আযবিযনি জনয গুরুত্বপূণ্ ধনযিস
স
াবলী
প্রার্থীিা তর্থয পুক্সিকা ভাললাভালে পলে রিলে তািপলিই আযবিনপত্র পূিণ কিলে।
একবার বকান আযবদন প্রাপ্ত হযে এমনিাই ধযর বনও়ো হযব বে েংকিষ্ট প্রাথ্ী এই তথ্য পুস্তিকা
এবং এই ববার্ড দ্বারা প্রকাকিত েমি কবজ্ঞকিযত উযেকিত োবতী়ে িতড ও কন়েমাবেী, কবকধ ও
কনযদড কিকা বমযন র্েযত আগ্রহী।
এই তথয পুজিকা়ে টিও়োি

১.
২.
৩.

৪.

৫.
৬.
৭.

৮.

৯.

তস ও ধন়েিাবলী অনুসািী না হলল িিখাি বাধতল কিা
হবে।

পরীক্ষার জনয আযবদন শুধুমাত্র অনোইযন করযত হযব। বকাযনা মুকিত আযবদনপনে
আনেদনের বযবস্থা বনই।
www.wbjeeb.nic.in অনোইযন উপেব্ধ প্রকৃত আযবদনপত্র পূরণ কনস্তিত করযত হযব।
প্রাথীি একটে টিাবাইল নম্বি এবং একটে ইযিইল আইধড থাকা বািযতািূলক ।
পরবতী .েকে বোগাযোগ বরস্তজস্টার্ড বমাবাইে নম্বর এবং ইযমইে আইকর্যত পাঠাযনা হযব।
ববার্ড বকানভাযবই বমাবাইে নম্বর এবং/অথ্বা ইযমইে আইকর্ ভুে/কবদযমান.ন়ে /কােকরী
ড
ন়ে /পকরবকতডত অথ্বা বনিও়োকড অবস্থার কারযণ বকান েংবাদ না পাও়োর জনয দা়েী থ্াকযব
না।
েকদ.একবার কনবন্ধন কববরণ অথ্াৎ,
ড নাম, ধপতাি নাি, মাতাি নাি, ধলঙ্গ, টডাধিসাইল
এবং জন্ম তাধিখ ধলধপবদ্ধ এবং জমা বদও়ো হ়ে, এই তথ্য বকান পধিধিধতযত পধিবতসন
ো সংয ািন কিা যাযব না।
এছাডাও, আযবদনপত্র পূরণ করার েম়ে তথ্যগুকের বেন স্কুে/কযেযজর অযার্কমি কার্ড,
মাকডকিি, োটিড কিযকি, িযিা আইযর্কন্টটি কার্ড, বণ/বেণী/আ়ে/আকথ্
ড
কভাযব
ড
দুবেড বেকণ.
(EWS) োটিড কিযকি ইতযাকদর োযথ্ েটঠক ভাযব কমে থানক।
ককানো প্রাথী একামিক.আযবদনপত্র.করনে.পারনে.না.।
অযাকিযকিন নম্বর; পােও়োর্ড, কনরাপত্তা প্রশ্ন/উত্তর অেয কাউনকই জাোনে না।
তথ্য পুস্তিকা প্রদত্ত কনযদড িনা অনুো়েী ছকব এবং স্বাক্ষযরর স্কযান করা ককপ আপযোর্ করযত
হযব । েকদ বকান প্রাথ্ী ছকব/ স্বাক্ষযর ত্রুটি ও অস্তমল েম্পযকড বকানএেএমএে/ইযমইে পান,
তাহযে তাযক অবিযই এককদযনর মযধয েংযিাধনী বযবস্থা কনযত হনে। েকদ এই ছকবগুযো
গ্রহণযোগয না হ়ে তাহযে অযার্কমি কার্ড কদওয়া হযব না।
আযবদনপযত্র প্রদত্ত নাম, কপতার নাম, িাোর নাম, কেঙ্গ, বর্াকমোইে এবং জন্ম তাকরি বযতীত
অনযানয তথ্য প্রাথ্ীরা েকদ েংযিাধন করযত হ়ে,তাহযে কস েংযিাধন শুধুমাত্র কবজ্ঞাকপত
'সংয ািনী সিয়েি' মযধয প্রাথ্ী দ্বারাই করা সম্ভে । সংনশািেী সিনয়র পযর বকান েংযিাধন
অনুযমাদন করা হযব না।
পরীক্ষার কি শুধুমাত্র বনি বযাংককং/ বর্কবি কার্ড/ বেকর্ি কার্ড দ্বারা কদওয়া োযব।
এসধস/এসটে/ওধবধস-এ/ওধবধস-ধব/ অিার্থ প্রাথীযিি জনয আযবিন ধফ ২০০ োকা
(িাত্র িুই ত োকা) এবং অনযানয প্রাথীযিি জনয ৩০০ োকা (িাত্র ধতন ত োকা)
প্রযযাজয।
একবাি টিও়ো ধফ টকান পধিধিধতযত টফিতযযাগয ন়ে।
বযাংক বা ইধপজজ কতত ক
স
টপযিন্ট বযথতা
স
এডাযত ধফ দেোি ট ষ ধিযনি জনয
অবেক্ষা কিযবন না।
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১০.
১১.
১২.
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কনফাযি স ন টপযজি কধপ, অযাডধিে কাযডসি ককপ কনরাপদ বহিাজযত রািুন।
প্রাথ্ীযদর ববাযর্ডর ওয়েবোইযি.(www.wbjeeb.nic.in/ www.wbjeeb.in)কন়েকমত বদিযত
অনুযরাধ করা হযে ।
কবকভন্ন কবশ্বকবদযাে়ে/প্রকতষ্ঠাযন ভকতড েংোন্ত প্রয়োজনী়ে কিক্ষাগত বোগযতা েম্পযকড বে
বকান তযথ্যর জনয এবং েময়ে েময়ে েরকার/কন়েন্ত্রক েংস্থা কতৃক
ড জাকর অনযানয কনকদড ষ্ট
তযথ্যর জনয, প্রাথ্ীযদর. কন়েকমত ভাযব েংকিষ্ট কবশ্বকবদযাে়ে/প্রকতষ্ঠান/কন়েন্ত্রক েংস্থা এবং
ববাযর্ডর ওয়েবোইযির বদিযত অনুযরাধ করা হযে। েকদ বকান প্রাথ্ী বকান েেু ে তথ্য েম্পযকড
কন়েকমত কনযজযক েযর্তন রাখশত বযথ্ হ়ে.তাযত.ববার্ড
ড
.বকান.অবস্থা়ে.দা়েী.থ্াকযব.না।

১৩. পরীক্ষা েংোন্ত বে বকান প্রযশ্নর জনয, বোগাযোগকরুন:

কযন্ট্রালাি অফ এক্সাধিযন ন

পজিিবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এিারমলিশিস টবাডস
এ. ধকউ-১৩/১, টসক্টি ৫, সল্ট টলক ধসটে
কলকাতা-৭০০০৯১
পিীক্ষা টহল্পযডস্ক: - ১৮০০-১০২৩-৭৮১, ১৮০০-৩৪৫০-০৫০
ইযিইল: info@wbjeeb.in
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খণ্ড
১.০
২.০
২.১
২.২
২.৩
২.৪
২.৫
২.৬
২.৭
২.৮
৩.০
৩.১
৩.২
৩.৩
৪.০
৫.০
৬.০
৭.০
৮.০
৯.০
১০.০
১০.১
১১.০
১২.০
১৩.০
১৪. ০
১৫.০
১৫. ১
১৫.২
১৫.৩
১৫. ৪
১৫. ৫
১৫. ৬
১৬.০
১৭.০
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সামগ্রী
ভূমিকা
এএনএি(আর) ও মিএনএি-২০২১
পরীক্ষা
সিয়সূ মি
প্রশ্নপত্রের ধরন
পরীক্ষায় উত্তর দেওয়ার পদ্ধমি
দকামরিং পদ্ধমি
দিধা িামিকার পদ্ধমি ও প্রকাশনা
দিধার টাই-দেমকিং পদ্ধমি
পরীক্ষার মনয়িাবিী
মশক্ষাগি ও অনযানয দ াগযিািান
এএনএি (আর) ও মিএনএি-২০২১-এ দ াগযিার িাপকাঠি
ভমিি র দ াগযিার িাপকাঠি
দ াগযিার িাপকাঠি ািাই
মসট িযাট্রিক্স
মরিাত্রভি শন
আবামসক/দ ামিসাইি- এর নিয়ম
এসমস/এসটি সাটিিমিত্রকট দেওয়ার িনয উপ ু ক্ত কিতিপক্ষ
ওমবমস-এ / ওমবমস-মব সাটিিমিত্রকট দেওয়ার িনয উপ ু ক্ত কিতিপক্ষ
ই ামিউএস সাটিিমিত্রকট দেওয়ার িনয উপ ু ক্ত কিতিপক্ষ
মপ মিউম প্রার্থীর িনয আসন সিংরক্ষণ
মপ মিউম প্রার্থীর মবত্রশষ সু মবধা
মসমভি ম ত্রিন্স সাটিিমিত্রকট
অরিাত্রনি এবিং ইনত্রিট মশপ সাটিিমিত্রকট
প্রমশক্ষণ
আইমন এমক্তয়ার
আত্রবেনপে িিা দেওয়ার পদ্ধমি
দরনিস্ট্রেশি
আত্রবেন
ছমব আপত্রিা করা
পরীক্ষার মি পমরত্রশাধ
কিফাস্ট্রমেশি দেি
আত্রবেনপে সিংত্রশাধন
অযা মিট কা ি
পরীক্ষা দকন্দ্র বরাদ্দ

পৃ ষ্ঠা
৭
৭
৭
৭
৭
৭
৮
৮
৮
৯
৯
৯
৯
১০
১০
১০
১১
১১
১২
১২
১২
১২
১৩
১৩
১৩
১৩
১৩
১৩
১৪
১৪
১৪
১৪
১৫
১৫
১৫
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১৮. ০
১৯.০
পমরমশষ্ট-১
পমরমশষ্ট-২
পমরমশষ্ট-৩
পমরমশষ্ট-৪
পমরমশষ্ট-৫
পমরমশষ্ট-৬
পমরমশষ্ট-৭
পমরমশষ্ট-৮
পমরমশষ্ট-৯

িিািি িূ িযায়ন ও দ াষণা
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১৫
১৬
কাউত্রন্সমিিং/মসট বরাদ্দ এবিং আোত ভমিি
এএনএি(আর) এবিং মিএনএি উভয় দকাত্রসির িনয আবামসক সাটিিমিত্রকত্রটর িনয দপ্রািিিা-১ ১৭
১৮
শুধু িাে মিএনএি দকাত্রসির িনয আবামসক/দ ামিসাইি সাটিিমিত্রকত্রটর িনয দপ্রািিিা-২
দিম ত্রকি মিটত্রনস সাটিিমিত্রকত্রটর িনয দপ্রািিিা
১৯
পরীক্ষায় দিখার শারীমরক সীিাবদ্ধিা সম্পমকি ি সাটিিমিত্রকট
২২
মনিস্ব দিখক বযবহাত্ররর িনয অঙ্গীকারপে
২৩
পরীক্ষার মনয়িাবিী
২৪
পরীক্ষা অঞ্চি
২৬
২৮
OMR-এর নিু না
অযাত্রটনত্র ন্স মশত্রটর নিু না
২৯
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ভূ ধিকা:
পজিিবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সাধিযন ন টবাডস
ভারতী়ে েংকবধাযনর ১৬২ নম্বর ধারার অধীযন পস্তিমবঙ্গ েরকার. দ্বারা ১৯৬২ োযে
ওয়েস্ট ববঙ্গে জয়েন্ট এন্ত্রন্স এক্সাকমযনিন ববার্ড (র্াব্েু.কব.বজ.ই.ই.কব) গটঠত হ়ে ।
পরবতীযত ২০১৪ োযে এই ববার্ডযক একটি কবকধবদ্ধ েংস্থা কহযেযব স্বীকৃকত বদও়ো হ়ে এবং
এযক পস্তিমবঙ্গ রাযজয বমকর্যকে. ইস্তিকন়োকরং. যিকযনােস্তজ বকাযে.ভকতড
ড
র জনয জয়েন্ট
এন্ট্রান্স এক্সাকমযনিন আয়োজযনর দাক়েত্ব বদও়ো হয়েযছ।
ববার্ডযক স্নাতক এবং স্নাতযকাত্তর িনর মেমিন্ন বপিাদারী এবং বৃকত্তমূেক বকাযে ভকতড
ড
র জনয
োধারণ প্রযবকিকা পরীক্ষা পকরর্ােনা করার দাময়ত্ব কদওয়া হনয়নে।
ববার্ড ২০১২ সাল কথনক ককন্দ্রীয় অেলাইে পদ্ধমেনে কাউনন্সমলং এেং আসে েন্টে কনর
আসনে। কোর্ড সেদাই
ড
মেরনপক্ষো ও স্বচ্ছো, আিুমেক েথযপ্রযুস্তি ও িুলভ্রামিহীে
ফলাফনলর সিথক।
ড

২.০

এএনএি(আি) ও জজএনএি-২০২১

২.১

পিীক্ষা: ২০২১-২২ কিক্ষাবযষ.েংযিাকধত
ড
েহা়েক নাকেংড ও কমর্ও়োইিাকর এবং বজনাযরে
নাকেং.ড ও কমর্ও়োইিাকর বকাযে ড ভকতডর জনয. ববার্ড এএনএি(আি) ও জজএনএি-২০২১
িীষক
ড োধারণ প্রযবকিকা পরীক্ষা পকরর্ােনা.করযব।

২.২

এএনএি(ি) ও জজএনএি-২০২১ এি সি়েসূচী:
২২ আগস্ট,.২০২১ (িধববাি) সকাল ১১ো টথযক িুপুি সাযড ১২ো পযন্ত
স এই পরীক্ষাটি.
অনুটষ্ঠত হযব।

২.৩

পরীক্ষাটি শুধুমাত্র একবার অনুটষ্ঠত হযব এবং োরা উপযরাক্ত তাকরি এবং েময়ে উপকস্থত
হযত পারযবনা তাযদর জনয বকান পকরকস্থকতযত আর বকান পরীক্ষা ননওয়া হযব না।
প্রশ্নপযত্রি িিন
প্রশ্নপশে কনম্নকেকিত কবভাগগুকে থ্াকযব।
টসক ন
জীবন কবজ্ঞান (নবম ও দিম বেণী)
বভৌত কবজ্ঞান (নবম ও দিম বেণী)
পািীগকণত (নবম ও দিম বেণী)
ইংযরস্তজ বযাকরণ
োধারণ জ্ঞান
বেৌস্তক্তক েুস্তক্ত..( লস্তজকযাল মরজমেং)
সবযিাে
স

প্রযশ্নি সংখ্যা
২৫
১৫
৫
১০
৫
৫
৬৫

কিাট.৬৫টি প্রশ্ন থ্াকযব। েকে প্রশ্ন িাধল্টপল- চয়েস প্রশ্ন (এিধসধকউ) হযব, প্রযতযক
প্রযশ্নর র্ারটি েম্ভাবয উত্তর থ্াকযব। পরীক্ষার জনয েম়ে এক ঘন্টা কতকরি কমকনি। প্রশ্ন
ইংযিজজ এবং বাংলা উভ়ে ভাষা়ে হযব। শুধুমাত্র. ইংযরস্তজ. বযাকরণ. এবং. েস্তজকযাে.
করজকনং.প্রশ্ন.গুকে.ইংযরস্তজযত.হযব।
২.৪

পিীক্ষা়ে উত্তি টিও়োি পদ্ধধত
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a) কবযিষভাযব তেমর করা অপটিকযাে বমকিন-করযর্বে বরেপন্স (ওএিআি) িীযি প্রযশ্নর
উত্তর কদযত হযব, ো কবযিষ (অপটিকযাে মাকড িনাক্তকরণ) পদ্ধকত দ্বারা মূেযা়েন করা
হযব। েুতরাং, কর্কিত করার েটঠক পদ্ধকত অনুেরণ করা অতযন্ত গুরুত্বপূণ।ড
b) প্রকতটি প্রযশ্নর জনয র্ারটি কবকল্প উত্তর থ্াকযব। প্রাথ্ীরা নীল/কাযলা বল পয়েন্ট কলি
কদয়ে যথাযথ বতত্তযক পুযিাপুধি কাযলা কযর প্রযশ্নর উত্তর নেশে।
c) অনয বে বকান ধরযনর কর্ি বেমন, েৃত্ত অেম্পূণভাযব
ড
পূরণ, কপস্তন্সনলর দাগ, েে মাকড,
টিক কর্ি, র্ি মাকড, বৃত্তাকার কর্ি, ওভার রাইটিং, স্ক্র্যার্, মুযছ বিো, োদা কাকে,
বৃযত্তর বাইযর কর্কিত করা ইতযাকদ ভুে/আংকিক/দ্বযথ্হীন
ড
কর্ি কবযবর্না হশেনা। ববার্ড
বকানভাযবই এই ধরযনর উত্তযরর েটঠক মূেযা়েযনর জনয দা়েী হযবনা।
d) বকান.উত্তর.একবার.বদও়ো.হযে.পরবতী.বক্ষযত্র.তা.পকরবতডন.বা.মুযছ.বিো.যায়.না।
২.৫

টস্কাধিং পদ্ধধত
a) েকে.প্রযশ্নর.র্ারটি.কবকল্প.উত্তর.থ্াকযব।
b) শুধুমাত্র একটি কবকল্প েটঠক।
c) েটঠক উত্তযর 1 (এক) নম্বর পাযব।
d) ভুে উত্তশর - ১/৪ (ননশেটিভ ২৫%) নম্বর পাযব।

e) একাস্তিক উত্তশরর নেশে উত্তরটি ভু ল স্তহশেশে স্তেশেচনা করা হশে এেং নেশেশে ১/৪ (ননশেটিভ ২৫%).নম্বর.পাযব।
২.৬

f)

বকান.প্রযশ্নর.উত্তর.না.কদযে.বেযক্ষযত্র.শুনয.(০) নম্বর.পাযব।
টিিা তাধলকা ি পদ্ধধত ও প্রকা না
ববার্ড. এই পরীক্ষা়ে প্রাথ্ীযদর প্রাি নম্বযরর উপর কভকত্ত কযর বমধাতাকেকা প্রস্তুত
করযব। প্রযতযক প্রাথ্ীরা কনজস্ব বমধার অবস্থান এবং তার প্রকতকেকপ উভ়েই বদিযত.
এবং র্াউনযোর্ করযত পারযবন, োর মযধয বস্কার এবং র.যাঙ্ক উশেস্তখত থ্াকযব।
টবাডস টকান সািািণ্ টিিাতাধলকা প্রকা কযি না।

a) এএনএম(আর) এবং স্তজএনএম-এর জনয দুটি পৃথ্ক বমধাতাকেকা প্রকাি করা হযব।
b) র.যাস্তঙ্কং 'জজএিআি' (বজনাযরে বমকরি র.যাঙ্ক) নাযম হযব।
c) প্রযবকিকা পরীক্ষা়ে বস্কার করা মাকডযের অবতরণ েযম র.যাস্তঙ্কং করা হযব। প্রাথ্ীর
একই নম্বর প্রাি হযে, ধারা ২.৭ এ প্রদত্ত িাই-বেককং কন়েম প্রযোজয হযব।
d) েংরকক্ষত
বেণীর
(বেমন
এে.কে,এে.টি,ও.কব.কে-এ,ও.কব.কে-কব,কপ.র্কিউ.কর্
ই.র্াকিউ.এে/অরিান এবং কেকভে কর্যিন্স ইতযাকদ প্রাথ্ীযদর বক্ষযত্র তাযদর কনজস্ব
বেণীর মযধযও র.যাঙ্ক বদও়ো হযব।
e) কাউযন্সকেং/কেি/ভকতডর জনয েম.তাকেকা শুধুমাত্র স্তজএমআর-এর উপর কভকত্ত কযর
করা হযব (কযািাগকরর র.যাঙ্ক ন়ে)। বেণী র.যাঙ্ক শুধুমাত্র প্রাথ্ীযদর বেণীগত তযথ্যর জনয।
অনোইন আযবদযনর েম়ে প্রাথ্ীযদর বদও়ো বেণী তযথ্যর উপর কভকত্ত কযর বেণী র.যাঙ্ক
ততকর করা হ়ে। েকদ নকথ্ োর্াইয়ের েম়ে, বকান প্রাথ্ীর দাকব অববধ প্রমাকণত হ়ে, তাহযে
তার বেণী পদ মোদা
ড বাকতে করা হযব এবং প্রাথ্ীযক োধারণ বেণীযত কবযবর্না করা
হযব। অনযানয প্রাথ্ীযদর বেণী পদ মোদা
ড েংযিাধন করা হযব না।
োই–টেধকং ধন়েিাবধল

f)

২.৭

a) বমাি ববকি পস্তজটিভ নম্বর।
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b) জীবন কবজ্ঞাযন ববকি পস্তজটিভ নম্বর।
c) বভৌত কবজ্ঞাযন ববকি পস্তজটিভ নম্বর।
d) ইংযরস্তজ বযাকরযণ ববকি পস্তজটিভ নম্বর।
e) পািীগকণযত ববকি পস্তজটিভ নম্বর।
f) বেৌস্তক্তক েুস্তক্তযত (েস্তজকযাে করজকনং) ববকি পস্তজটিভ নম্বর।
g) োধারণ জ্ঞাযন ববকি পস্তজটিভ নম্বর।

২.৮

h) েকদ এর পযরও িাই থ্াযক তাহযে েংকিষ্ট প্রাথ্ীযদর জন্মতাকরি দ্বারা প্রাথ্ীযদর
অবস্থান কবযবকর্ত হযব। বে বক্ষযত্র ববকি ব়েযের প্রাথ্ীযদর বছাি ব়েযের প্রাথ্ীযদর
বথ্যক প্রাধানয/ অগ্রাকধকার বদও়ো হযব।
এএনএি(আি) ও জজএনএি-২০২১.পিীক্ষাি ধন়েিাবলী: পরীক্ষার েম়ে বে কন়েম
অনুেরণ করা হযব তা অযাযপস্তিক্স-৬ এ বদও়ো হয়েযে।

৩.০

টযাগযতা এবং ধ ক্ষাগত টযাগযতাি িাপকাটি

৩.১

এএনএি(আি) ও জজএনএি-২০২১-এ পিীক্ষা টিও়োি টযাগযতা
a) আযবদনকারীযক অবিযই ভারযতর নাগকরক হযত হযব।
b) আযবদনকারীযক (১০+২) কেযস্টযম দ্বাদি বেণীর পরীক্ষা়ে উত্তীণ হযত
ড
হযব.অথ্বা
২০২১ োযে.ঐ পরীক্ষা়ে.বেযত.হযব।

৩.২

c) আযবদনকারীর ব়েে ৩১.১২.২০২১ তাকরযি কমপযক্ষ ১৭ (েযতর) বছর হযত হযব।
অথ্াৎ
ড আযবদনকারীর ৩১.১২.২০০৪ তাকরযি বা তার আযগ জন্মগ্রহণ করা উকর্ত।
ভধতসি টযাগযতাি িাপকাটি (সংধিষ্ট কতত প
স ক্ষ কতত ক
স জানাযনা)।
তসাবলী

এএনএি(আি)

জজএনএি

১. কেঙ্গ

শুধুমাত্র মস্তহলা

২. েযবাচ্চ
ড ব়েে

৩৫ বছর (৩১.১২.২০২১ তাকরযি) ৩৫ বছর (৩১.১২.২০২১ তাকরযি)

৩. বােস্থান

৩১.১২.২০২০ োে পেন্ত
ড
অন্তত পাাঁর্ বছর ধযর
পস্তিমবযঙ্গর স্থা়েী বাকেন্দা
হযত হযব এবং তাযক অবিযই
গ্রাি পঞ্চায়েত এোকার স্থা়েী
বাকেন্দা হযত হযব।

৪. ভাষা
৫. নূযনতম
কিক্ষাগত
বোগযতা

পুরুষ ও মস্তহলা
অন্তত ৩১.১২.২০২০ পেন্ত
ড
অন্তত পাাঁর্ বছর পস্তিমবযঙ্গর
স্থা়েী বাকেন্দা হযত হযব।

বাংো ও/অথ্বা বনপাকে ভাষা়ে পডযত, কেিযত এবং ভাব
প্রকাি করযত েক্ষম হযত হযব।
a) বে.বকাযনা.স্বীকৃত.ববার্ড.বথ্যক.বমাযির.উপর.কমপযক্ষ.৪০%.
নম্বর.েহ.পাে.করযত.হযব.।
b) দ্বাদি বেণীর পরীক্ষা়ে ইংযরস্তজযত কমপযক্ষ ৪০% নম্বর বপযত
হযব।
c) বভাযকিনাে কিযম (১০+২) পাি করা প্রাথ্ীযদর অবিযই
কনম্নকেকিত কতনটি িৃঙ্খোর বে বকান একটি বথ্যক হযত হযব।
১. বহে্থ্ বক়োর োয়েন্স।
২. কৃকষ।
৩. বহাম োয়েন্স।
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পৃষ্ঠা: 10/29
েকে প্রাথ্ীযক অবিযই বকাযেরড জনয িারীকরকভাযব েুস্থ হযত
হযব এবং ভকতডর েম়ে পস্তরস্তেষ্ট -৭ িরমযাযি বমকর্যকে
কিিযনে োটিড কিযকি বপি করযত হযব।

.(১).স্বীকৃত ববার্ড: ববাযর্ডর স্বীকৃত ববার্ড/কাউস্তন্সযের তাকেকা বদিুন
ওয়েবোইি www.wbjeeb.nic.in
.(২)'পাে' মাযন কথ্ওকর এবং প্রযাকটিকযাে উভ়ে অংযি পাি করযত হযব।
৩.৩

টযাগযতা যাচাই।
প্রাথ্ী কতৃক
ড প্রদত্ত তযথ্যর উপর কভকত্ত কযর পরীক্ষার জনয অযার্কমি কার্ড ইেুয করা হ়ে।
কাউযন্সকেং র্োকােীন এবং তারপযর েমি নকথ্ োর্াই করা হ়ে। তাই প্রাথ্ীরা ধযর কনযত
পাযরন না বে অযার্কমি কাযর্ড প্রদকিতড বযস্তক্তগত তথ্য ববার্ড কতৃক
ড গৃহীত/অনুযমাকদত।
েকদ কাউযন্সকেং-এর েম়ে বদিা ো়ে বে প্রাথ্ী কতৃক
ড প্রদত্ত বকান তথ্য েটঠক ন়ে অথ্বা
প্রাথ্ী েকদ এর জনয োটিড কিযকি/র্কুযমন্ট/প্রমাণপত্র বপি করযত অক্ষম হন, তাহযে
প্রাথ্ীর তথ্য েংযিাধন করা হযব োর িযে প্রাথ্ী ভকতডর বোগযতা ও হারাযত পাযর ।
একইভাযব, েকদ কাউযন্সকেং র্োকােীন বা পযর বকান পোয়ে
ড বদিা ো়ে বে প্রাথ্ী কতৃক
ড প্রদত্ত
তথ্য/দকেে(গুকে) কমথ্যা/ভুে, এমনকক েকদ কতকন বমধা পদ োভ কযরন এবং/অথ্বা প্রাথ্ীর
জনয আেন বরাদ্দ করা হ়ে তাহযেও তার প্রাথ্ীতা বাকতে কহযেযব কবযবর্না করা হযব।
অতএব, েকদ বকাযনা প্রাথ্ী প্রয়োজনী়ে মানদণ্ড বমযন র্েযত বযথ্ ডহন তাহযে তার অস্তজত
ড
র.যাঙ্ক.ভকতডর বকান অকধকার বা কনি়েতা প্রকাি কযর না।

৪.০

ধসে িযাটিক্স:
একাযর্কমক বেিন ২০২১-২২ জনয কেি মযাটিক্স ববার্ড ওয়েবোইযি বদও়ো হশয়শে ।
২০২১-২২ কিক্ষাবযষরড একাযর্কমক বেিযনর কেি মযাটিক্স েথ্ােময়ে উপেুক্ত কতৃপ
ড ক্ষ
কতৃক
ড বঘাকষত হযব এবং কাউযন্সকেংয়ের আযগ ববাযর্ডর ওয়েবোইযি প্রকাকিত হযব।
মযন রািযবন বে ককছু ইনকস্টটিউি/বকাযে ড অনযানয আেন পাও়ো বেযত পাযর ো
ই-কাউযন্সকেং এর মাধযযম বন্টন করা হ়ে না এবং বেিা কেি মযাটিযক্স বদিাযনা হ়ে না।

৫.০

আসন সংিক্ষণ্।
a) েংরকক্ষত.আেযন.ভকতডর.জনয.ইস্তি়োন.নাকেং.কাউস্ত
ড
ন্সে.এবং.পস্তিমবঙ্গ..েরকাযরর.
স্বাস্থয.ও.পকরবার.কেযাণ.দিযরর.কন়েম..অনুেরণ.করা.হযব।
b) বেণী কভকত্তক েংরকক্ষত আেন েংিযা কাউযন্সকেং এর আযগ উপেুক্ত কতৃপ
ড ক্ষ দ্বারা
বঘাকষত হযব।
c) এই ধরযনর করজাযভডিন ভারতী়ে নাগকরক এবং পস্তিমবযঙ্গর স্থা়েী বাকেন্দা প্রাথ্ীযদর
মযধয েীমাবদ্ধ থ্াকযব।
d) এই ধরযনর করজাযভডিন দাকবকারী প্রাথ্ীযদর অবিযই উপেুক্ত কতৃপ
ড যক্ষর োটিড কিযকি
জমা কদযত হযব।
e) োটিড কিযকিটি কাউযন্সকেং এবং ভকতডর েম়ে বপি করযত হযব। েকদ োটিড কিযকিটি
অববধ প্রমাকণত হ়ে, তাহযে প্রাথ্ী েংরকক্ষত বেণীযত ভকতডর েুযোগ হারাযবন; এরপর
তাযক অেংরকক্ষত বেণীযত কবযবর্না করা হযব।
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েথ্ােথ্ কতৃপ
ড যক্ষর প্রযোজয কন়েম অনুো়েী আেন েংরক্ষণ কনম্নকেকিত বেণীর
প্রাথ্ীযদর জনয উপেব্ধ হযব।
(i)

তিকেকে জাকত প্রাথ্ী,

(ii)

তিকেকে উপজাকত প্রাথ্ী,

(iii) অনযানয অনগ্রের বেণী-এ প্রাথ্ী,
(iv) অনযানয অনগ্রের বেণী -স্তে প্রাথ্ী,
(v)

কপর্াকিউকর্ (PWD) প্রাথ্ী,

(vi) পস্তিমবঙ্গ েরকাযরর েমাজকেযাণ কবভাগ কতৃক
ড স্বীকৃত অনাথ্ আেযমর
বাকেন্দা.মকহো প্রাথ্ী,

৬.০

(vii) স্বরাষ্ট্র (কেকভে কর্যিন্স) কবভাযগর অধীযন বেকর্ কেকভে কর্যিন্স
বস্বোযেবক, পস্তিমবঙ্গ েরকার
পজিিবযঙ্গি িা়েী বাধসন্দা হও়োি ধন়েিাবলী
a) প্রাথ্ীরা ৩১.১২.২০২০ পেন্ত.অন্তত
ড
গত পাাঁর্ বছর ধযর পস্তিমবযঙ্গর স্থা়েী বাকেন্দা
এবং একটে গ্রাি পঞ্চায়েত এোকা়ে কনরবস্তেন্নভাযব বেবাে করযছন।
i.

তারা এএনএম (আর ) এবং স্তজএনএম উভ়ে বক্ষযত্রই বোগয।

ii.

তাযদর অবিযই বরকেযর্স্তন্স়োে/বর্াকমোইে োটিড কিযকি জমা কদযত হযব
(পকরকিষ্ট-১ এ প্রদত্ত বপ্রািমা-১
ড অনুো়েী)

iii.

আবাকেক/বর্াকমোইে োটিড কিযকি শুধুমাত্র েংকিষ্ট বজোর স্থানী়ে িক/
গভনযমন্ট
ড
বগযজযির্ অকিোযরর দ্বারা ইেুয করা হযব বেিাযন প্রাথ্ী স্থানী়ে
পঞ্চায়েত েকমকতর স্থানী়ে পঞ্চায়েত েকমকতর েভাপকত/ স্থানী়ে পঞ্চায়েত
েকমকতর
েভাপকত/ স্থানী়ে পঞ্চায়েত েকমকতর েভাপকত।
/ স্থানী়ে এমকপ/ স্থানী়ে এম.এে.এ.

b) প্রাথ্ীরা ৩১.১২.২০২০ পেন্ত.অন্তত
ড
পাাঁর্ বছর ধযর পস্তিমবযঙ্গর স্থা়েী বাকেন্দা, ধকন্তু
গ্রাি পঞ্চায়েত এলাকা়ে ন়ে।
i.

তারা শুধুমাত্র স্তজএনএম-এ ভকতড হও়োর বোগয।

ii.

তাযদর অবিযই বরকেযর্স্তন্স়োে/বর্াকমোইে োটিড কিযকি জমা কদযত হযব
(পকরকিষ্ট-২ এ প্রদত্ত বপ্রািমা-২
ড অনুো়েী)

iii.

আবাকেক/বর্াকমোইে োটিড কিযকি শুধুমাত্র েংকিষ্ট বজোর একজন
েরকারী বগযজযির্ অকিোর দ্বারা ইেুয করা হযব বেিাযন স্থানী়ে পঞ্চায়েত
েকমকতর েভাপকত/ স্থানী়ে বপৌরেভার বম়ের বা স্থানী়ে বপৌরেভার
কাউস্তন্সের/ স্থানী়ে বপৌরেভার বর়্োরমযান/ স্থানী়ে বপৌরেভার এম কপ /
স্থানী়ে বপৌরেভার এম এে এ

c) প্রাথ্ীযদর প্রয়োজনী়ে বপ্রািমা ড র্াউনযোর্ করযত হযব এবং কাউযন্সকেং, ভকতড
ইতযাকদর েম়ে োটিড কিযকি ততকর/ আপযোর্ করার জনয প্রস্তুত রািযত হযব।
৭.০

d) েকদ বকান োটিড কিযকি অববধ প্রমাকণত হ়ে, তাহযে প্রাথ্ী ভকতডর েুযোগ হারাযব
সংিধক্ষত টেণ্ীি অিীযন িাধব কিা প্রাথীযিি জনয এসধস/এসটে সাটেস ধফযকে
দেওোি জিয উপযুক্ত কতত প
স ক্ষ।
এেকে/এেটি োটিড কিযকি কনম্নকেকিত বে বকান একটি কতৃপ
ড ক্ষ কতৃক
ড ইেুয করযত হযব:
(i)

কেকাতা বাযদ অনয েকে বজোগুকের বক্ষযত্র োব কর্কভিনাে অকিোর গন
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(ii)

৮.০

৯.০

১০.০
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কেকাতা বপৌরকনগম এোকাভু ক্ত বদর বক্ষযত্র (বক এমকে আইন, ১৯৮০
২নম্বর ধারা়ে ৯নম্বর উপধারা়ে বে রূযপ েংজ্ঞাক়েত) কর্কিক্ট
ওয়েেযি়োর অকিোর কেকাতা এবং এক্স অকিেও
জয়েন্ট
কর্যরক্টর ,বযাকও়োর্ড ক্লাযেে ওয়েেযি়োর

ওধবধস-এ./.ওধবধস-ধব.সাটেস ধফযকে.দেওোি জিয.উপযুক্ত.কতত প
স ক্ষ
কবজ্ঞকি.অনুো়েী. .৩৭৪(৭১)-টির্কিউ/ইকে/এমআর-১০৩/৯৪.তাকরি.২৭/৭/১৯৯৪.
তাকরযি. .স্মারক.নং.১২০৪-এেকবকের্াকিউ/এমআর-৬৭/১০.তাকরি.২৭/৭/২.০১৫.নং.
ও়োর্ড.েহপাঠ.করুন।.পস্তিিেনের.একটি.বজোর.একটি.মহকুমা.কবভাযগর.োব.
কর্কভিন.অকিোরটি.এই.োটিড কিযকি.ইেুয.কতৃপ
ড ক্ষ।.কেকাতা়ে.এই.ধরযনর.োটিড কিযকি.
রাজয.েরকাযরর.মযতা.একজন.কমকতড
ড াকতৃক
ড .অনুযমাদন.করাহ়ে।.বেই.অনুো়েী.
কেকাতা.বপৌরেংস্থার.এস্তক্ত়োরভুক্ত.কেকাতা.েম্পযকড.োটিড কিযকি.ইেুযকারী.কতৃপ
ড ক্ষ.
কহযেযব.কাজ.করার.জনয.কেকাতার.কর্কিক্ট.ওয়েেযি়োর.অকিোর. .কেকাতা.ও.
োযবক.েুগ্ম.পকরর্ােক.কবকের্াকিউ-এর.বজো.কেযাণ.কমকতড
ড াযক.অবকহত.করা.হয়েযছ।
ই.ডাধিউ.এস (EWS).সাটেস ধফযকে.দেওোি জিয.উপযুক্ত.কতত প
স ক্ষ
কবদযমান.কন়েম.অনুো়েী, বে.এোকার.প্রাথ্ী.এবং/অথ্বা..তার..পকরবার..োধারণত..থ্াযকন,
বেই...এোকার.বে.বকান.একজন.কনম্নকেকিত.কমকতড
ড া.ইর্াকিউএে.োটিড কিযকি.ইেুয.করযত.
পাযরন।
a) বজো.মযাস্তজযিি/..অকতকরক্ত..বজো..মযাস্তজযিি/..কাযেক্টর/..বর্পুটি..ককমিনার/..
অকতকরক্ত..বর্পুটি..ককমিনার/..১ম..বেণীর..মযাস্তজযিি/..োব-কর্কভিনাে.মযাস্তজযিি/.
তােুকা.মযাস্তজযিি/.এস্তক্সককউটিভ.মযাস্তজযিি/..অকতকরক্ত..েহকারী..ককমিনার।
b) প্রধান বপ্রকেযর্স্তন্স. মযাস্তজযিি/অকতকরক্ত. প্রধান. বপ্রকেযর্স্তন্স. মযাস্তজযিি/. বপ্রকেযর্স্তন্স.
মযাস্তজযিি।
c) রাজস্ব.কমকতড
ড া.(তহকেেদাযরর.পদমোদার.কনযর্.ন়ে)।..
ড
d) োব-কর্কভিনাে.অকিোর।
প্ররতেন্ধী প্রার্থীলেি জিয আসি সংিক্ষণ
a) প্রমেেন্ধীনদর জেয আসে সংরক্ষনের েীমে মেমিন্ন প্রমেষ্ঠানে মেমিন্ন ককানস িমেড
ড
র জেয
মেমিন্ন রকনির হনে পানর। োই প্রাথীরা কযে মেমিন্ন প্রমেষ্ঠানের/মেশ্বমেদযালনয়র
/মেয়ন্ত্রক সংস্থার িমেডর মেয়িােলী যথাযথিানে কজনে কেয়।
b)

পস্তিিেে সরকানরর স্বাস্থয ও পমরোর কলযাে মেিাগ কথনক পাওয়া েথয অেুযায়ী
মেম্নমলমিে প্রমেেন্ধকোর কক্ষনে আসে সংরক্ষে পাওয়া যানে।

c)

এএিএম ও ক্সজএিএম দকালস ে ভরতেি জিয শুধুমাত্র ৪০% দর্থলক ৫০% শিীলিি
রিম্ন অলেি প্ররতেন্ধকতাি দক্ষলত্র আসি সংিক্ষণ প্রল াজয হলে।
d) আযবদনপযত্রর.েংযিাধনী.পযব.েংযিাধযনর.পযর.প্রকতবন্ধকতা.বেণীর.তযের.বকাযনা.
ড
পকরবতডন. করা. োযব. না; উপরন্ত. পরীক্ষার. িে. প্রকাযির. পর. বকান. রকম. পকরবতডন.
প্রযোজয.হযব.না।.

১০.১

e) সিি প্রমেেন্ধী কেেীর আনেদেকারীনদর মেমদড ষ্ট মদনে কলকাো এসএসনকএি
হাসপাোনল আইমপস্তজএিইআর-এ প্রমেেন্ধকোর মেচার মেনেচোর জেয উপমস্থে হনে
হনে আইমপস্তজএিইআর এর কদওয়া মেচার-মেনেচোই চূ ডাি িনর কেওয়া হনে। এই
মেষনয় কোর্ড ককােরকি আনেদে মেনেদে গ্রহে করনে ো।
প্ররতেন্ধী প্রার্থীলেি পিীক্ষাে েসাি জিয রেলশষ সুরেধা
a) আলেেিপলত্রি রি-দত ছাে: প্রমেেন্ধী প্রাথীরা আনেদেপনের কি-নত. ৪০% োড
পাওয়ার কযাগয।এর জেয প্রাথীনক আনেদে পনেরড কশষ মদনের িনিয প্রমেেন্ধী
সার্টড মফনকট-এর কমপসহ কোনর্ডর কচয়ারিযানের কানে আনেদে পে পাঠানে হনে।
b) অরতরিক্ত সমে: প্রমেেন্ধী প্রাথীরা পরীক্ষায় মেমদড ষ্ট সিনয়র ঘন্টায় কুমড মিমেট হানর
অমেমরি সিয় কপনে পানর। এর জেয োনক আনেদে পনেরড কশষ মদনের িনিয প্রমেেন্ধী
সার্টড মফনকট সহ কোনর্ডর কচয়ারিযানের কানে আনেদে পে পাঠানে হনে।এইসে
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প্রাথীনদর অমেমরি সিয় সুনযাগ কপনে হনল কোনর্ডর কলকাো অমফনস এনস পরীক্ষা
মদনে হনে।
c) দলখ্ক/পাঠক(স্ক্রাইে/রিডাি):. প্রমেেন্ধী প্রাথীরা মেজস্ব স্ক্রাইে ো মরর্ার েযেহার
করনে পারনেে। কসনক্ষনে প্রাথীনক পমরমশষ্ট-৪ এ কদওয়া অেুযায়ী সার্টড মফনকট এেং
পমরমশষ্ট-৫ এ কদওয়া েক অেুযায়ী মেনেদে পে আনেদে পনেরড কশষ মদনের িনিয
কোনর্ডর কচয়ারিযানের কানে পাঠানে হনে। এইসে প্রাথীনদর কোনর্ডর কলকাো অমফনস
এনস পরীক্ষা মদনে হনে।
১১.০

১২.০

১৩.০

d) উপনর উনেমিে মেের্ট মেষনয় কোনর্ডর মসদ্ধাি চূ ডাি এেং োিযোিূলক।
ধসধভল ধডযফন্স সাটেস ধফযকে: মসমিল মর্নফন্স কেমেং প্রামির স্বপনক্ষ মেিাগীয় িারপ্রাি
আমিকামরনকর কদওয়া সার্টড মফনকনটর স্ব প্রেযয়ীে (Self assested)/ কেেী -এ অমফসার
প্রেযময়ে প্রমেমলমপ এেং মসমিল মর্নফন্স কযাজুয়ালর্ট সামিডনসর কিাস্তডং অমফসার প্রদত্ত
কযাজুয়ালর্ট সামিডনসর কিম্বারমশপ সার্টড মফনকনটর প্রেযয়ীে প্রমেমলমপ ক্রমিক েম্বর সহ
প্রদত্ত হনে (ককেলিাে িমহলা মর্নফন্স কেেীিুি প্রাথীনদর কক্ষনে প্রনযাজয)।
অিফাযনজ. ও. ইনযিে. ধ প. সাটেস ধফযকে:. সিাজ কলযাে দির (চাইল্ড রাইটস ও
োমফমকং), পস্তিিেে সরকার কেতক
ড স্বীকতে অোথ আেনি েসোনসর (অিেপনক্ষ পাাঁচ
েের) সুপামরেনটেনর্ন্ট (Self assested) প্রদত্ত আোমসক সার্টড মফনকনটর িূল মলমপ
(ককেলিাে অোথ ো অোথ আেনির মেোসী িমহলা প্রাথীনদর কক্ষনে প্রনযাজয)।
প্রধ ক্ষণ্.:
a) মেোমচে
ড
প্রাথী কক মেজ্ঞামপে মদনে োর প্রমেষ্ঠানের কেমেং ককানস ড মাকেক কযাগ মদনে
হনে।এর জেয প্রাথীনক মেনজনকই োর প্রমেষ্ঠানের সানথ কযাগানযাগ রািনে হনে। ককাে
প্রাথীনক আলাদা কনর ককাে সংোদ কদওয়া হনে ো। প্রাথী যমদ র্ঠক মদনে কেমেং ককানসরড
কযাগদাে ো কনর োহনল িনর কেওয়া হনে কয প্রাথী কযাগ মদনে অমেচ্ছুক এেং কসই িামল
আসে অেয ককানো প্রাথীনক মদনয় কদওয়া হনে।
b)

১৪ .০

কেমেং এর কশনষ চাকমর দানে সরকানরর ককাে দায় েদ্ধো কেই। সরকামর প্রমেষ্ঠানে
এ.এে.এি প্রাথীনদর প্রমেিানস প্রমশক্ষনের জেয দুই েেনর ৫০০ টাকা (অথো েৎকালীে
সরকামর মেয়ি অেুযায়ী টাকা) কদওয়া হনে ।

c) প্রমশক্ষেকানল ককাে প্রাথী যমদ প্রমশক্ষনের বা প্রমশক্ষে মেদযালনয়র ককাে মেয়ি শতঙ্খলা
মেমি লংঘে কনর অথো ককাে কেআইমে কাযকলাপ
ড
যুি হয় েনে েৎক্ষোে োর প্রাথীপদ
োমেল করা হনে।
আইধন এজক্ত়োি
a) পরীক্ষা ও কাউযন্সকেং েংোন্ত েকে কবষ়ে শুধুমাত্র কেকাতার এস্তক্ত়োরভুক্ত
এোকা়ে পডযব।
b) ববার্ড ভকতড প্রস্তে়ো়ে উদ্ভূত বকান স্তেতশকে র জনয দা়েী থ্াকযব না।

১৫.০

আযবিনপত্র জিা ও.পিীক্ষাি ধফ.টিও়োি পদ্ধধত

১৫.১

দিক্সজলেশি
a) প্রাথ্ী.বযস্তক্তগত.কববরণ.বেমন. .নাম. ..কপতার.নাম. .মায়ের.নাম. .জন্ম.তাকরি. ..কেঙ্গ. ..
আইকর্.নম্বর. ..বতডমান..এবং.স্থা়েী.টঠকানা. ..বমাবাইে.নম্বর. .ইযমইে.আইকর্.ইতযাকদ.
মলমপেদ্ধ .করযব।
b) োি, মপোর োি,িানয়র োি, জন্ম োমরি, মলে এেং কর্ামিসাইল কলিার করার সিয়
প্রাথীনদর সেকড থাকনে হনে। এই েথয ককাে পমরমস্থমেনে পমরেেডে/ সংনশািে করা
যানে ো।
c) তারপর.প্রাথ্ীযক.পােও়োর্ড.ততকর.করযত.হযব. .কনরাপত্তা.প্রশ্ন/.উত্তর.র্ঠক.করযত.হযব.
সিি েথয পুেরায় কদনি মেনে হনে.এবং.বরস্তজযিিন.জমা.কদযত.হযব।
d) প্রাথী সনে সনে কম্পিউটানরর োর অযামিনকশে েম্বর কদিনে পানে।.এছাডাও. .
প্রাথ্ীর.কাযছ.এেএমএে/ইযমইে.কপ ৌঁনে যানে।
e) প্রাথ্ীযক.অবিযই.তার.অযামিনকশে.নম্বর. .পােও়োর্ড.এবং.কনরাপত্তা.প্রশ্ন .উত্তর.মযন.
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রািযত.হযব।.েকদ.প্রাথ্ী.পােও়োর্ড.ভুযে.োন. .তাহযে.তাযক.. ফরগট.পােও়োর্ড. .
অপিযনর.মাধযযম.এটি.পুনরুদ্ধার.করযত.হযব।..পােও়োর্ড.পুনরুদ্ধার.করার.আর.
বকান.উপা়ে.বনই.।

১৫.২

f) পােও়োর্ড.জাো ো থাকনল.বকান.বযস্তক্ত/েংস্থার.পযক্ষ.বকান.তথ্য.পকরবতডন/ সংনশািে..
করা.েম্ভব.ন়ে।.তাই..প্রাথ্ীযদর.তাযদর.পােও়োর্ড.কাযরা.োযথ্.মেমেিয় .করা.উকর্ত..
ন়ে।...পােও়োর্ড মেমেিয় করা/ প্রকাি করার িযে বকান পকরবতডযনর জনয.ববার্ড দা়েী
হযব না।
অযারিলকশি িম রিলাপ
ে
a) এই পোয়ে
ড প্রাথ্ীযক অনযানয তথ্য বেমন, বর্াকমোইে, কযািাগকর, কপ. র্কিউ. কর্ স্টযািাে,
পাকরবাকরক আয়ের অবস্থা, ধম, ড জাতী়েতা, একাযর্কমক কববরণ ইতযাকদ পূরণ করযত
হযব।

১৫.৩

b) এরপর প্রাথ্ীযক তার পছযন্দর জনয পরীক্ষার বে বকান কতনটি বজান ববযছ কনযত হযব এবং
আযবদনপত্র জমা কদযত হযব।
েধব আপযলাড কিা
a) প্রাথ্ীযক তার োম্প্রকতক রটিন ছকব (১০ বথ্যক ২০০ বককব) এবং স্বাক্ষর (৪ বথ্যক ৩০
বককব) এর বজকপস্তজ/বজকপইস্তজ ছকব আপযোর্ করযত হযব।
b) েকদ বকান র্কুযমন্ট বেমন, োটিড কিযকি/মাকডকিি ইতযাকদ। আপযোর্ করযত হয় ,
এটি অবিযই কপকর্এি িরমযাযি করযত হযব (৫০ বথ্যক ৩০০ বককব)

১৫.৪

c) েকে র্কুযমন্ট একোযথ্ আপযোর্ করযত হযব।
পিীক্ষাি ধফ
a) পরীক্ষার কি শুধুমাত্র বনি বযাংককং/ বর্কবি কার্ড/ বেকর্ি কার্ড দ্বারা কদওয়া োযব।
b) এসধস/এসটে/ওধবধস-এ/ওধবধস-ধব/ অিিালিজ প্রাথীযিি জনয আযবদন কি ২০০
িাকা (মাত্র দুই িত িাকা) এবং অনযানয প্রাথীযিি জনয ৩০০ িাকা (িাত্র ধতন ত
োকা) প্রযযাজয।

১৫.৫

a) একবাি টিও়ো ধফ টকান পধিধিধতযত টফিতযযাগয ন়ে।
কিিালমশি
ে দপজ
a) উপযরাক্ত....েকে.পদযক্ষপ.েিেভাযব..েম্পন্ন....হযে, প্রাথ্ী.' কনিাযমিন.বপজ'
ড
র্াউনযোর্.করযত.পারযব.োর.মাযন.অযাকিযকিনটি.েম্পূণ.হয়েযছ।
ড

b) কেফানিশে
ড কপজ ততকর না হও়ো পেন্ত
ড অযাকিযকিনটি সম্পূণ্ হযব
স
না।
c) কেফানিশে
ড কপজ. প্রাথ্ীর বদও়ো সিি েথয কদওয়া থানক। এছাডাও, অযার্কমি কার্ড
এবং র.যাঙ্ক কাযর্ড একই তথ্য পুনরাবৃকত্ত করা হযব। প্রাথীর কদওয়া এই সে েথয ককাে
িুল থাকনল োর জেয ককােিানেই কোর্ড দায়ী থাকনে ো।

প্রাথীযক. কিিালমশি
ে
দপলজি একটে. ধপ্রন্ট-আউে. ধনযত. হযব. এবং. যত্ন. সহকাযি.
িাখ্লত.হযব।.টবাডস.কতত ক
স .পধিচাধলত.ই-কাউযন্সধলং.ও.ভধতস.প্রজি়ো.সম্পন্ন.হও়োি.
পি আি কিিালমশি
ে
দপজ ডাউিললাড কিা াে িা।.তাই কিিালমশি
ে
দপজটি
সংিক্ষলণি োরেত্ব পিীক্ষার্থীি।

d) েকদ বকান প্রাথ্ী তার কনিাযমিন
ড বপজ হাকরয়ে বিযেন, তাহযে ববার্ড কতৃক
ড একটি
প্ররতরলরপ েরবরাহ করা োযব, ককন্তু িোিে বঘাষণার তাকরযির. ৬০. কদযনর. মযধয
পাওো ালে। প্ররতরলরপ কনিাযমিন
ড বপজ বপযত প্রাথ্ীযক অবিযই ববাযর্ডর কাযছ
আযবদন করযত হযব এবং কেকাতা়ে "ওয়েস্ট ববঙ্গে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এিারমলিশি
ববার্ড" -এি নাযম একটি ৫০০/- িাকার বযাংক ড্রািযির মাধযযম প্রযেকেং কি
োেে কদযত হযব।
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আযবিনপত্র সংয ািন
a) ককাে প্রাথমিক মেেন্ধে েথয কযিে, োি, মপোর োি, িাোর োি, মলে, কর্ামিসাইল
এেং জন্ম োমরি সংনশািে করা সম্ভে েয়।
b) যমদ ককাে প্রাথী োর আনেদনে অেয ককাে েথয সংনশািে করনে চাে, োহনল মেমে
প্রদত্ত সংনশািেী পনে ড লগ ইে করার পর ো করনে পানরে । সংনশািনের সিনয়র
োইনর ককাে পমরমস্থমেনে ককাে সংনশািনের জেয ককাে অেুনরাি কেওয়া হনে ো।
c) এোডাও, কোর্ড ককাে প্রাথীর পনক্ষ সংনশািে করনে ো।
d) কেফানিশে
ড কপজ, অযার্মিট কার্ড, র্যাঙ্ক কার্ড ইেযামদ প্রাথীর কদওয়া েযস্তিগে মেেরে
অেুযায়ী প্রদাে করা হয়।..িমেডর সিয় ো োর দ্বারা সংঘর্টে ককাে িুনলর কারনে প্রাথীর
ককাে সিসযা হনল, কোর্ড ককাে সাহাযয করনে পানর ো। কসনক্ষনে প্রাথীনক অেশযই কয
প্রমেষ্ঠানে িমেড হনে কসিানেই েযেস্থা করনে হনে।

অযাডধিে.কাডস
a) .কবজ্ঞকি.জাকর.করা.কদযনই.প্রাথ্ীগণ.তার.এর্কমি.কার্ড.র্াউনযোর্.করযত.পারযব.এবং.
তার. কপ্রন্ট. কনযত. পারযব।. . প্রাথ্ীযক. অবিযই. পরীক্ষাযকযে. অযার্কমি. কাযর্ডর. একটি.
মুকিত.ককপ.বহন.কনযত.হযব.।
b) পরীক্ষার. কদন. প্রাথ্ীযদর. কনস্তিত. করযত. হযব. বে. অযার্কমি. কার্ড. কবকৃত/. /ক্ষকতগ্রি/.
অস্পষ্ট.ন়ে।.এই.ধরযনর.কবকৃত/.ক্ষকতগ্রি/.অস্পষ্ট.থ্াকা.প্রাথ্ীযদর.অযার্কমি.কার্ড.কনয়ে.
পরীক্ষা়ে.বেযত.বদও়ো.হযব.না।

১৭ .০

c) পরীক্ষার...পর.েকদ.বকান..প্রাথ্ীর....র্ুকিযকি..অযার্কমি.কাযর্ডর.প্রয়োজন..হ়ে, তাহযে.
ববার্ড.একই.অযার্কমি.কার্ড.েরবরাহ.করযত.পারযব, ককন্তু.িোিে.বঘাষণার.তাকরযির.
৬০.কদযনর.মযধয।.নকে.বপযত.প্রাথ্ীযক.অবিযই.ববাযর্ডর.কাযছ.আযবদন.করযত.হযব.
এবং. কেকাতা়ে. বদও়ো. ওয়েস্ট. ববঙ্গে. জয়েন্ট. এন্ট্রান্স. এক্সাকমযনিন. ববাযর্ডর. নাযম.
একটি.৫০০/-.িাকার.বযাংক.ড্রািযির.মাধযযম.প্রযেকেং.কি.বাবদ.কদযত.হযব।
পিীক্ষা টকন্দ্র

a) অেলাইনে আনেদনের সিয় প্রাথ্ীর পছযন্দর উপর কভকত্ত কযর পরীক্ষা বকে বরাদ্দ

করাহযব। োইযহাক, পরীক্ষা বকে বরাদ্দ টবাযডসি ধবযবচনা অেুযায়ী চূ ডান্ত হযব। বরাদ্দ
কৃত বকে পকরবতডযনর জনয বকান অনুযরাধ বকান পকরকস্থকতযত মেনেচো করা হযব না।

b) পধিধ ষ্ট-৭ এ বজো কভকত্তক পরীক্ষা এোকার তাকেকা বদও়ো.হল।
c) েকদ পোি
ড েংিযক প্রাথ্ী না পাও়ো ো়ে অথ্বা বকান অকনবাে ড পকরকস্থকতযত টয টকান
১৮.০

পিীক্ষা অঞ্চল বাি টিও়ো হযত পাযি। এযক্ষযত্র প্রাথীযক ধবকল্প পিীক্ষা টজান
বরাদ্দ করা হযব।
ফলাফল িূলযা়েন ও ট াষণ্া
a) কোর্ড ককানো কিিা োমলকা প্রকাশ কনরো।
b) িোিে র.যাঙ্ক কার্ড আকাযর প্রকাি করা হযব, যানে র.যাঙ্ক এেং ককার মলমপেদ্ধ
থাকনে ।
c) এএনএম(আর) এবং স্তজএনএম-এর জনয দুটি পৃথ্ক র.যাঙ্ক প্রকাি করা হযব।
d) প্রাথ্ীরা তাযদর পােও়োর্ড কদয়ে েগ ইন কযর তাযদর র.যাঙ্ক কার্ড বদিযত এবং ো
র্াউনযোর্ করযত পারযব।
e) ববার্ড কতৃক
ড পকরর্াকেত কাউযন্সকেং ও ভকতড েম্পন্ন হও়োর পর বকান পরবতী পোয়ে
ড
র্ুকিযকি র.যাঙ্ক কার্ড ততকর করা োযব না। তাই প্রাথ্ীযদর ভকবষযযতর উযদ্দযিয এটিকক
েুরকক্ষত জা়েগা়ে োবধাযন রািার পরামি বদও়ো
ড
হশে।

f) ববার্ড কতৃক
ড পকরর্াকেত কাউযন্সকেং ও ভকতড েম্পন্ন হও়োর পযরও েকদ বকান প্রাথ্ীর
র্ুকিযকি র.যাঙ্ক কাযর্ডর প্রয়োজন হ়ে, তাহযে তা প্রদান করা হ়ে, ককন্তু িোিে বঘাষণার
৬০.কদযনর.মযধয।
g) র্ুকিযকি র.যাঙ্ক কার্ড বপযত হযে প্রাথ্ীযক অবিযই ববাযর্ডর কাযছ আযবদন করযত হযব
এবং কেকাতা়ে "ওয়েস্ট ববঙ্গে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশেস ববার্ড" নাযম একটি
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৫০০/- িাকার বযাংক ড্রািি প্রযেকেং কি োেদ কদযত হযব।
h) প্রাথীনদর সকলনক োর.বস্কার েহ র.যাঙ্ক কার্ড বদও়ো হ়ে। মকন্তু সকল পরীক্ষাথী র.যাঙ্ক
োও কপনে পানর এেং কসনক্ষনে পরীক্ষাথী কসই কাউনন্সমলং এর জেয কযাগয েে, যার
িনয.একটি কাি অি র.যাঙ্ক এবং/অথ্বা কাি অি বস্কার কনধারণ
ড করা হযব।
১৯.০

কাউযন্সধলং/ধসে বিাদ্দ এবং আপাত ভধতস
a) িোিে প্রকাযির পর কাউযন্সকেং/আেন বরাদ্দ ও ভকতডর কবিাকরত কববরণ েহ একটি
পৃথ্ক কবজ্ঞকি www.wbjeeb.in ও www.wbjeeb.nic.in ওনয়েসাইনট প্রকাি করা হযব।
b) বকাে-কভকত্তক
ড
এবং ইনকস্টটিউি কভকত্তক আেযনর প্রাপযতা কাউযন্সকেং এবং আেন
বরাযদ্দর আযগ প্রকাি করা হযব।
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APPENDIX -1

PROFORMA-1
for
Residential/Domicile Certificate for both ANM(R) & GNM course
for

permanent residents of the Gram Panchayet area of the concerned District of
West Bengal (from where the candidate applies) uninterruptedly for at least
five preceding years till 31.12.2020.
I hereby certify that I personally know Ms. …………………………………………………………………….

D/o, …………………………………………………………, W/o, .................................................. ,
She is a citizen of India and has been residing in the Gram Panchayet area in the district of

……………………………………………………………. in West Bengal for at least five years till

31.12.2020. Her present address is……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Candidate’s signature
Paste 4 cmx3 cm
size recent colour
photograph in this
box

(Candidate’s Photograp)

Candidate must sign here in front of the
certifying authority.

Signature of Certifying Authority with date and office seal
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APPENDIX-2

PROFORMA-2
for
Residential/Domicile Certificate for only GNM course
for

permanent residents of the District of West Bengal (from where the candidate
applies) uninterruptedly for at least five preceding years till 31.12.2020.
I hereby certify that I personally know Ms. …………………………………………………………………….

D/o, …………………………………………………………, W/o, .................................................. ,

She is a citizen of India and has been residing in the district of …………………………………………….
in West Bengal for at least five years till 31.12.2020.
Her present address is …..…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Candidate’s signature
Paste 4 cmx3 cm
size recent
colour
photograph in
this box

Candidate must sign here in front of
the certifying authority.

(Candidate’s Photograph)
Signature of Certifying Authority with date and office seal
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APPENDIX-3

PROFORMA-3
for

Medical Fitness Certificate for

ANM (R) & GNM courses

(A) Personal information:
1.

Candidate’s name (in BLOCK letters):

2.

Father’s /Guardian’s name:

3.

Date of birth:

4.

Present address:

5.

Permanent address:

(B) History of illness:

1. Past and present illness:
2. Family history:

Candidate’s
photograph,
attested by
theMedical
Practitioner
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(C) Physical examination:

1. Height:
2. Physical built:
3. Deformity:
4. Posture and gait:
5. Condition of skin and mucous membrane:
6. Teeth and gum
7. Hearing:
8. Mental alertness:
9. Blood pressure
10.Pulse and respiration
11.Urine test for Albumin and Sugar:
12.Blood test for TC, DC, ESR and Hb%:
13.Vision:

Right eye:

Left eye:

14.Heart:
15.Lung (X-ray chest):
16.Abdomen (Liver and Spleen)
17.Menstrual History (For female candidates):
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(D) “I hereby certify that I have examined Mr./Ms.

,a

candidate for ANM(R)/GNM training course and I couldn’t discover that he/she has
any disease (communicable or otherwise), constitutional weakness or bodily
infirmity, except

. I do not consider this a

disqualification for the said training.
According to the statement of Mr./ Ms.

, he/ she is

year old and by appearance he/ she is about

year old”.

In view of the above findings, the candidate is
a) FIT

OR

b) Unfit on account of

OR

c) Temporarily unfit on account of

Full signature of the candidate with date

Place:

Signature of the Medical Practitioner

Date:

Name:
Degree:
Registration
No. Official
seal:
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APPENDIX – 4
Certificate regarding physical limitation to write in an examination.
Certificate No. ……………………………… Dated ……………

Paste 4 cmx3
cm size recent
This is to certify that Mr./Ms. ……………………………………………………
colour
Son/daughter of Mr. Ms. …………………………………………………………….. photograph of
the candidate
Residing at…………………………..…………………………………………………
in this box.
Having ANM & GNM-2021 application No ................................ has the following disability
(name of the Specified Disability)
………………………………………………………………………………………………. In percentage of
…………………………………………………(in words) .................................. (in figures).
Please tick the specified disability (Assessment may be done on the basis of Gazette
of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Subsection (ii)) Ministry of Social Justice
and Empowerment)
S.
No.
1

Category
Physical
Disability

Type of Disability
Locomotor
Disability

Visual Impairment
Hearing Impairment
Speech & Language
Disability
2

Intellectu
al
Disability

3

Mental
Behaviour
Disability
caused due
to

4

5

i. Chronic
Neurological
Conditions
ii.Blood disorder

Multiple
Disabilities

Specified Disability

a) Leprosy cured person,
b) Cerebral palsy,
c) Dwarfism,
d) Muscular dystrophy,
e) Acid attack victims
a) Blindness,
b) Low vision
a) Deaf,
b) Hard of hearing
a) Permanent disability arising out of conditions

such as laryngectomy or aphasia affecting one
or more components of speech and language
due to organic or neurological causes
a) Specific learning Disability (Perceptual
Disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia &
Development Aphasia)
b) Autism spectrum disorder
a) Mental illness

a) Multiple sclerosis
b) Parkinsonism
a) Haemophilia,
b) Thalassemia,
c) Sickle cell disease
a) More than one of the above specified

disabilities including deaf blindness

This is to furthet certify that he /she has physical limitation which hampers his/her
writingcapabilities to write the examination owing to his/her disability.
Signature
Name Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Medical
Superintendent, Govt. Health Care Institution with seal
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APPENDIX-5
Letter of Undertaking for Using Own Scribe

I……………………………………………………….., a candidate with…………………………………………………..
(name of the disability) appearing for the
………………………………………………………………………………
(name of the examination) bearing Application No ..................................... do hereby state
that ........................................................................................... (name of the scribe) will provide
the service of scribe/reader for the undersigned for taking the aforesaid
examination.I do hereby undertake that his qualification is
………………………………………….

Signature of the candidate
Name of the scribe: …………………………………………………
ID of the scribe: ………………………………………………………….
ID number: …………………………………………………………

Paste 4 cmx3
cm size
recent colour
photograph
of the scribe
in this box.
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পধিধ ষ্ট: ৬

পিীক্ষাি ধন়েিাবলী
১.পরীক্ষা শুরুর অন্তত ৩০ কমকনি আযগ প্রাথ্ীযদর পরীক্ষা বকযে প্রনেশ করনে হনে।
২.পরীক্ষার কদন বকান অেুকবধা এডাযত পরীক্ষা বকযের েটঠক অবস্থান এবং োতা়োযতর উপা়ে েম্পযকড
আনগ কথনক কনস্তিত হনয় কেওয়া উমচে।
৩.অযার্মিট কাযর্ড উকেকিত ককন্দ্র ছাডা অনয বকান বকযে বকান প্রাথ্ীযক এই পরীক্ষা়ে বেযত বদও়ো হযব
না। বে বকান প্রাথ্ী তার জনয বরাদ্দ আেন.ছাডা অনয বকান আসনে েসনল, োর প্রমেনেদে োমেল করা
হনে।
৪.পরীক্ষা বকযে ব াকার জনয কনম্নকেকিত প্রমাণপত্র বহন করুন।

a. এএনএম(আর) ও স্তজএনএম-২০২১ এর অযার্কমি কাযর্ডর মুকিত ককপ।
b. অনোইন আযবদযনর েম়ে আপযোর্ করা রটিন ছকবর একটি ককপ।
c. আধার কার্ড/ পযান কার্ড/ পাযস্পািড ে/ ১০ম স্টযািার্ড অযার্কমি কার্ড/ স্কুে - আইকর্ কার্ড/
বভািার আইকর্/ বরিন কার্ড উইথ্ িযিাগ্রাি/ বযাংক পােবুক উইথ্ িযিাগ্রাি/ অনয বে
বকান তবধ েরকারী েমেসহ পকরর়্েপত্র।
৫..কনকষদ্ধ বস্তু পরীক্ষা করার জনয বকযে ব াকার েম়ে কিকস্কং করা হনে পাযর।
৬. প্রাথ্ীযদর পরীক্ষার অন্তত ১৫ কমকনি আযগ তাযদর আেন গ্রহে করনে হনে ।
৭. যকান পমরমস্থমেনে পরীক্ষার মেিামরে
ড
সিনয়র োইনর বকান প্রাথ্ীযক পরীক্ষা ককনন্দ্র প্রযবি করযত বদও়ো
হযব না।
৮. প্রাথ্ীযদর পরীক্ষা ককনন্দ্রর কভতযর বকান কেকিত বা মুকিত উপাদান, কযােকুযেির, কেম, র্কু-বপন,
েগ বিকবে, করস্টও়োর্, বমাবাইে বিান ইতযাকদ বহন করযত বদও়ো হ়ে না। এই ধরযনর আইযিম
েহ পাও়ো বে বকান প্রাথ্ীযক তার প্রাথ্ীর মেরুনদ্ধ মরনপাটড করা হযব এবং তার প্রাথ্ীতা বাকতে করা হযব।
৯. পরীক্ষা শুরুর আযগ প্রশ্নপত্র কবতরণ করা হযব। প্রশ্নপযত্রর কেে না বভযি OMR িীি ববর করুন এবং
পরীক্ষা কযর বদিুন বে আপনার OMR নম্বর এবং প্রশ্নপত্র নম্বর একই ককনা। েকদ তা না হ়ে, ইনকভস্তজযেিরযক
একই কেকরজ বথ্যক পুযরা বেি প্রকতস্থাপন করযত বেুন।
১০.প্রশ্নপযত্রর উপযর স্বাক্ষর করুে।
১১.OMR এবং প্রযশ্নাত্তর পুস্তিকার প্রশ্নপযত্রর িুব োবধাযন পডুন।
১২.OMR-এর উপেুক্ত স্থাযন প্রশ্নপত্র নম্বর ও বরাে নম্বর কেিুন। প্রশ্নপত্র নম্বর ও বরাে নম্বযর িুনলর জেয
প্রাথী িুল েম্বর কপনে পানর ও/ো OMR র্ট োমেল হনে পানর, োর জনয ববার্ড দা়েী থ্াকযব না। েকদ বকান
প্রাথ্ী বকান ভুে কযরন, তাহযে ওভাররাইি করা উকর্ত ন়ে। ইনকভস্তজযেিরযক অনুযরাধ করুন েটঠক নম্বর.
পুনরা়ে কেিযত এবং তার স্বাক্ষর করনে।
১৩.প্রশ্নপত্র নম্বর এবং বরাে নম্বযরর েথ্ােথ্ েতত্ত অন্ধকার করুন।
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১৪ েড অক্ষযর আপনার নাম কেিুন, বকযের নাম এবং OMR-এ আপনার স্বাক্ষর েথ্ােথ্ স্থাযন করুন। অনয
বকাথ্াও বকান স্তচহ্ন রািযবন না; এর িযে ওএমআর োমেল হযতপাযর।
১৫.অযানটেনর্ন্স িীযি কদওয়া আপোর োি ও েমের সানথ অযার্কমি কাযর্ড আপোর োি ও েমের মিমলনয়
কদিুে। েকদ বকান েংযিাধযনর প্রয়োজন হ়ে, তাহযে তা ইনকভস্তজযেিযরর নজযর েলুে।
১৬. পরীক্ষা শুরুর েম়ে ইেমিস্তজনলটর কেতক
ড কঘাষোর পনর.প্রশ্নপযত্রর কেে বিাো োযব। প্রশ্নপযত্রর েকে
পৃষ্ঠা বর্ক করুন। েকদ বকান পৃষ্ঠা ো.থ্াযক অথ্বা প্রশ্ন পুস্তিকা পডযত বকান অেুকবধা হ়ে, তাহযে আপনার
ইনকভস্তজযেিরযক একই কেকরযজর পুযরা বেি.প্রকতস্থাপন করযত বেুন।
১৭.পরীক্ষার েম়ে নীরবতা বজা়ে রািুন। বে বকান কযথ্াপকথ্ন/অঙ্গভকঙ্গ বা কবিৃঙ্খো েৃটষ্টযক অেদার্রণ
কহযেযব কবযবর্না করা হযব। েকদ বকান প্রাথ্ীযক বকান অনযা়ে উপা়ে অবেম্বন করযত বদিা ো়ে, তাহযে তার
প্রাথ্ীতা বাকতে করা হযব, এবং / অথ্বা তাযক স্থা়েীভাযব অথ্বা ককছু েময়ের জনয কনকষদ্ধ করা হযব।
১৮.বকান প্রযশ্নর বযাপাযর ইনকভস্তজযেিযরর োযথ্ বকান আযোর্না.করা যানে ো।
১৯.প্রাথ্ীরা প্রশ্ন পনে প্রদত্ত স্থাযন রাফ্ কাজ করযত পাযরন।
২০.পরীক্ষা বিষ না হও়ো পেন্ত
ড বকান প্রাথ্ী ইনকভস্তজযেিযরর অনুমকত ছাডা তার আেন বছযড োযব না।
২১.পরীক্ষা কশষ হওয়ার পর যেক্ষে ো ইেমিস্তজনলটর সিি OMR মিমলনয় মেনচ্ছে েেক্ষে ককানো
পরীক্ষাথী আসে কেনড যানে ো।
২২. প্রাথ্ীরা পরীক্ষার পর তার প্রশ্নপত্র কনযত সনে মেনয় কযনে পানরে.।
২৩..যমদ কাউনক অেয ককাে প্রাথীর হনয় মদনে কদিা যায় তাহযে োনক পুমলনশর হানে েু নল কদওয়া হনে
এেং মূে প্রাথ্ীর প্রাথ্ীতা েরােকর বাকতে করা হযব।
২৪. প্রাথ্ীযদর অবিযই োমাস্তজক দূরত্ব এবং অনযানয প্রনযাজয COVID-19 কনযদড িাবেী অনুেরণ করযত হযব।
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APPENDIX –7
District-wise list of examination zones for ANM(R) & GNM-2021
Districts of W B.
Alipurduar
Bankura
Bankura
Birbhum
Birbhum
Cooch Behar
Dakshin Dinajpur
Darjeeling
Darjeeling
Hooghly
Hooghly
Hooghly
Howrah
Howrah
Howrah
Howrah
Jalpaiguri
Jhargram
Kalimpong
Kolkata

Kolkata

Kolkata
Kolkata

Kolkata

Malda
Murshidabad
Murshidabad
Murshidabad
Nadia
Nadia
Nadia
North 24 Parganas

Zone
Alipurduar
Bankura
Bishnupur
Bolpur
Suri
Cooch Behar
Balurghat
Kurseong
Siliguri
Arambagh
Bandel/Chinsurah
Serampore
Salkia/Bally/Uttarpara
Howrah Maidan/Shibpur
Santragachi/Domjur
Uluberia
Jalpaiguri
Jhargram
Kalimpong
Central Kolkata
(Moulali/Beliaghata/Narkel Danga/Phool Bagan/Kakurgachi/Park Circus)
North Kolkata
(Shyam bazar/ Bagh Bazar/Girish Park/Burra Bazar/ College Street/Sealdah)
Salt Lake/New Town
(Salt Lake/Lake Town/New Town/Rajar Hat)
South Kolkata
(Ballygaunge/Minto Park/Bhowanipore/Tollygaunge/Jadavpur)
West Kolkata
(Joka/Behala/Alipore/Chetla/Khidirpore/Budge Budge)
Malda
Berhampur
Jiaganj
Raghunathganj
Kalyani
Krishnanagar
Nabadwip
Ashoknagar
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North 24 Parganas

Barasat
(Airport/Madhyamgram/Barasat)

North 24 Parganas

Barrackpur
(Dum Dum Jn. To Barrackpur)
Basirhat
Asansol
Durgapur
Garbeta
Kharagpur
Medinipur
Burdwan
Contai
Haldia
Tamluk
Purulia
Jainagar
Garia/Sonarpur/Baruipur
Raiganj

North 24 Parganas
Paschim Burdwan
Paschim Burdwan
Paschim Medinipur
Paschim Medinipur
Paschim Medinipur
Purba Burdwan
Purba Medinipur
Purba Medinipur
Purba Medinipur
Purulia
South 24 Parganas
South 24 Parganas
Uttar Dinajpur

WBJEEB attempts to allocate the examination centre at the candidate’s 1st choice. But it may not
be possible in all cases. Discretion of the Board shall be final in this regard. No request for
change of allocated centre will be entertained under any circumstances. Also, any
examination zone may be dropped in unavoidable circumstances.
<< END OF DOCUMENT>>
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Sample OMR
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Sample Attendance Sheet
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