কোলকটা জোন, কোলকটা
আর্মদ গার্ডকী পোষ্টতা সব-ষ্টাফ লৌনবগী রিক্রুইটমেন্ট (এক্স-সর্ভিসমেনগীদমক্তা)
বেঙ্ক ওফ বারোদা, জোনেল ওফিস, কোলকটা জোন, কোলকটা, বারোদা টাৱর, প্লোট নম্বর 38/2,
ব্লোক-জিএন, সেক্টর –V, সোল্ট লেক সিটি, কোলকটা – 700091না মখাদা পীরিবা সবোর্দিনেট
কেদরদা লৈবা আর্মদ গার্ডকী ভেকেন্সিশীং অসি মেন্সিন্ননবগীদমক এক্স-সর্ভিসমেনশীংদগী দরখাষ্ট
কৌরি।
রাজ্যশীংগী ওইবা ভেকেন্সিশীংগী অকুপ্পা মরোলশীং
রাজ্য#
ৱেষ্ট বেঙ্গল
অসাম
মেঘালয়া
মণিপুর

পোষ্ট

ভেকেন্সিশীংগী মশীং

SC**

ST**

OBC

UR

18
3
1
1

0
0
0
0

2
0
0
0

7
1
1
1

9
2
0
0

আর্মদ গার্ড

রিজর্ভ তৌরিবা ভেকেন্সিশীংগী অশাংবা ৱাহনশীং: SC – সেদ্যুল কাষ্ট, ST-সেদ্যুল ত্রাইব, OBC –
অদর বেকৱার্দ ক্লাস, UR – অনরিজর্ভ
# বেঙ্ককী এদমিনিষ্ট্রেসনদা মথৌ তারকপা মতুংইন্না, থবক খল্লবা কেন্দিদেটশীংবু, মখোয়না থাখিবা
রাজ্য অদুগী মফম অমহেক্তদা ভেকেন্সি লৈরকপগী মতুংইন্না পোষ্টিং পীগনি।
**SC/ STকেটেগোরিগী মনুং চনবা কেন্দিদেটশীংনা অনরিজর্ভ ভেকেন্সিশীংগীদমক এপ্লাই তৌবসু
য়াগনি। অদুম ওইনমক, অনরিজর্ভ কেটেগোরিদা চনবা কেন্দিদেটশীংদা চনগদবা গাইদলাইনশীং অদুদি
চনগনি।
গবর্ণমেন্টগী গাইদলাইনশীংনা পীবা মতুংইন্না রিজর্ভেসন লৈগনি।
ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া:
চহি (01.06.2017ফাউবদা লৈবা মতুংইন্না) : মিনিমম ওইবা চহি18 মেক্সিমম ওইবা চহি26
অপ্পর এজ লিমিটতা পীরিবা কোমথোকপশীং
কেটেগোরি
সেদ্যুল ত্রাইব (ST)
অদর বেকৱার্দ ক্লাস (OBC) – নন-ক্রিমি লেয়র
এক্স-সর্ভিসমেন
জম্মু অমসুং কশ্মির রাজ্যদা1-1-1980 দগী31-121989ফাউবগী মনুংদা খুন্দাখিবা মীওই
সর্ভিসতগী তোকহনখিবা য়ুনিয়ন কার্বাইদ
ফেক্টরি, ভোপালগী রিগুলর এমপ্লোয়িশীং (মধ্য
প্রদেশ রাজ্যখক্তদা চনগনি)

চহি কোমথোকপা
চহি 5
চহি 3
মেক্সিমম এজ লিমিট চহি 45 ফাউবদা লৈবা, দিফেন্স
ফোর্সেসতা চহি + 3গী সর্ভিস তৌরবশীং
চহি5
চহি 5

ইং 1984গী হিংসাগী থৌদোক্তা
মীওইশীংগী অঙাংশীং/ ইমুংগী মীওইশীং

লৈখিদ্রবা চহি 5

মেক্সিমম ওইবা চহি কোমথোকপগী মতাংদা খংহল্লিবশীং
a. অনরিজর্ভ কেন্দিদেটশীং : চহি 26 + দিফেন্স ফোর্সেসতা সর্ভিস তৌখিবা চহি মতম +

চহি3,মেক্সিমম এজ লিমিট চহি45ওইগদবা।
b. STকেন্দিদেটশীং: চহি26+চহি 5 + দিফেন্স

ফোর্সেসতা

সর্ভিস

তৌখিবা

চহি

মতম

+চহি3,মেক্সিমম এজ লিমিট চহি45ওইগদবা।
c. OBC কেন্দিদেটশীং : চহি 26 + চহি 3 + দিফেন্স ফোর্সেসতা সর্ভিস তৌখিবা চহি মতম +

চহি3,মেক্সিমম এজ লিমিট চহি45ওইগদবা।
d. 1-1-1980 দগী31-12-1989ফাউবগী মতম মনুংদা জম্মু অমসুং কশ্মির রাজ্যদা খুন্দাখিবা
মীওইশীং–চহি 26 + চহি5 + দিফেন্স ফোর্সেসতা সর্ভিস তৌখিবা চহি মতম + চহি3,মেক্সিমম
এজ লিমিট চহি45ওইগদবা।
e. সর্ভিসতগী তোকহনখিবা য়ুনিয়ন কার্বাইদ ফেক্টরি, ভোপালগী রিগুলর এমপ্লোয়িশীং (মধ্য
প্রদেশ রাজ্যখক্তদা চনগনি) – চহি 26 + চহি5 + দিফেন্স ফোর্সেসতা সর্ভিস তৌখিবা চহি

মতম + চহি3,মেক্সিমম এজ লিমিট চহি45ওইগদবা।
f. ইং 1984গী হিংসাগী থৌদোক্তা শিখিবা মীওইশীংগী অঙাংশীং/ ইমুংগী মীওইশীং - চহি 26 + চহি5

+ দিফেন্স ফোর্সেসতা সর্ভিস তৌখিবা চহি মতম + চহি 3,মেক্সিমম এজ লিমিট
চহি45ওইগদবা।
চানবীদুনা খংজিনবীগদবদি, “কনাগুম্বা কেন্দিদেট অমনা মথক্তা পনখ্রিবা কেটেগোরিশীং অসিগী মনুংদা
অমদগী হেনবদা চহি কোমথোক্নবগী ইলিজিবল ওইরবদি, চহি কোমথোকপা য়াবগী অয়াবা পীরিবা
লেমহৌরিবা কেটেগোরিশীং অদুদগী অমহেক্তদা, ক্যুম্যুলেটিভ বেসিসঅমদা চহি কোমথোকপা য়াগনি”।
চহি কোমথোক্নবা হায়জরক্লিবা কেন্দিদেটশীংনা ওনলাইন একজামিনেসনগী মতমদা অমদি
রিক্রুইটমেন্ট প্রোসেসকী মতুং তারকপা থাক অমহেক্তদাবেঙ্কনা মথৌ তারকপগী মতুংইন্না,মথৌ
তাবা সর্টিফিকেট(শীং) অদুগীওরিজিনেল কোপিশীং পীশিনবা মথৌ তাগনি।
তঙাইফদনা মথৌ তাবশীং :


আর্মি/ নেভি/ এয়র ফোর্সকী এক্স-সর্ভিসমেন ওইবা তাই।
কেরেক্টর – “গুড”(মিনিমম ওইবা তঙাইফদবা) ওইগদবনি।



মেদিকেল ষ্টেন্দর্দ – রিটায়ারমেন্টকী মতমদা কেটেগোরি“A”/ শেপ-1গীমেদিকেল কেটেগোরি লৈবা
ওইগদবনি।
আর্মদ গার্ডকী মথৌশীং পাংথোক্নবগীদমক ফিজিকেল্লি ফিট ওইবা তাই।
ফিজিকেল ষ্টেন্দর্দ–বেঙ্ক আর্মদ গার্ড অমা ওইনা মথৌ পাংথোকপদা খুরৌ থাংগদবা মওংদা
মশাদু নামা শোয়বা নত্ত্রগা শোয়নাইবা ওইরোইদবনি।




মহৈ-মশীংগী থাক:




01/06/2017ফাউবদা য়ামদ্রবদা ক্লাস 10 নত্ত্রগা মসিগা মান্নবা পরিক্ষা পাস তৌবা
ওইগদবনি।
কেন্দিদেট অদু লোকেল ভর্নাকুলর লোন অদুদা ইবা অমসুং পাবা ঙম্বা ওইগদবনি। ইংরাজিগী
নোলেজ লৈবদা অহেনবা খুদোংচাবা পীগনি।

এপ্লিকেসন ফি: ইন্টিমেসন চার্জ লুপা 100/- ওইগনি।
পেমেন্টগী মওং:1. ওনলাইন পেমেন্ট (ক্রেদিট কার্দ, দেবিট কার্দ অমসুং নেটবেঙ্কিং)। এপ্লিকেসন ফিগী ওনলাইন
পেমেন্ট/ পীগদবা ইন্টিমেসন চার্জ (ওনলাইন পেমেন্ট)গী বেঙ্ক ত্রাঞ্জেক্সন চার্জশীং অদু
কেন্দিদেটশীংনা পুজগদবনি।
2. ওফলাইন পেমেন্ট (বেঙ্ক ওফ বারোদা চল্লান)– ওনলাইন পোর্টেলদা এপ্লিকেসনপীশিনবা
লোয়বগা, ফিগী পেমেন্টকীদমক্তা পে-ইন-স্লিপ/ভাউচর/চল্লান অমা থোক্লক্কনি। বেঙ্ককী
একাউন্টতা ফি মওং চুম্না দিপোজিট তৌবা য়ানবগীদমক, হায়রিবা পে-ইন-স্লিপ অসিখক্তমক ফি
অদু দিপোজিট তৌবদা শীজিন্নগদবনি। পে-ইন-স্লিপ অসিগা লোয়ননা বেঙ্ক ওফ বারোদাগী
খ্বাইদগী নকপা ব্রাঞ্চতা চপীয়ু অমসুং ওটো জেনেরেট তৌরক্লিবা পে-ইন-স্লিপ অসিখক্তমক
শীজিন্নদুনা মথৌ তাবা শেনফম অদু দিপোজিট তৌবীয়ু।
ওনলাইনদা এপ্লাই
22.09.2017

তৌনবগী

অহৌবা

তাং– ওনলাইন এপ্লাই
12.10.2017

তৌনবগী

অরোইবা

তাং–

সেলরি অমসুং এলাউৱেন্সশীং
টাইম স্কেলদা ওইবা বেসিক পে (লুপাদা)9560-325/4 – 10860-410/5 – 12910-490/4 – 14870-570/3
– 16580-655/3-18545. দিয়ারনেস এলাউৱেন্স, HRA অমসুং অতৈ এলাউৱেন্সশীং এপ্লিকেবল ওইবা
রেটশীংদা পীগনি।
সেলেক্সনগী প্রোসেস:
সেলেক্সন অসি একজামিনেসনগী মওং (ওনলাইন)গী খুত্থাংখক্তদা ওইগনি। ওনলাইনদা পাংথোক্কদবা
একজামিনেসনগী ষ্ট্রকচর অসি মখাদা পীরিবসিগী মওংদা ওইগনি:মথং- টোপিক/ সবজেক্ট
মনাউ
1
2
3
4
5

লোকেলগী লোনগী নোলেজ
ইংরাজি লোনগী নোলেজ
এপটিট্যুদ টেষ্ট
এলিমেন্টরি এরিথমেটিক/ ন্যুমরিকেল
এবিলিটি
সাইকোমেত্রিক টেষ্ট
অপুনবা

অপুনবা
মার্কশীং
20
10
40
10

ক্বালিফাই ওইনবগী মিনিমম
ওইবা মার্কশীং
*
7
3.5
14
3.5

20
100

7
35

অপুনবা
মতম

পুং2

* মথক্তা পীরিবা মথৌ তাবা ক্বলিফাইয়িং মার্কশীং অসিদা, জেনরেল ষ্টেন্দর্দকী মথক্তা, মার্কশীংগী
5%কোমথোক্লি।
মথক্তা পীরিবা টেষ্টশীং অসিগী মনুংদা ইংরাজি অমসুং লমদুগী (লোকেলগী) লোন অদুখক নত্তনা অতৈদি
লোন অনিদা হায়বদি, ইংলিস/ লমদুগী লোল অনিমক্তা পীগনি।
বেঙ্কনা মসিগী ৱেবসাইতকী খুত্থাংদা খংহন্দুনা, একজামিনেসনগী ষ্ট্রকচর অসি শেমদোক-শেমজিন
তৌবা য়াবগী হক লৈগনি। একজামিনেসনগা মরি লৈনবা অতৈ অকুপ্পা মরোলশীংদি ইনফোর্মেসন
হেন্দআউট অমদা পীগনি অমদি মদু বেঙ্ককী ৱেবসাইত্তগী দাউনলোদ তৌবসু য়াগদবা কোল লেটর
অদুগা লোয়ননা কেন্দিদেটশীংদা থাগনি।
দিসক্লেমর :
সেলেক্সনগী তাংকক অমহেক্তদা, কেন্দিদেট অমনা চুমদবা ইনফোর্মেসন পীবা অমসুং/ নত্ত্রগা
প্রোসেস থুগায়বগী খুদম ফংলবদি কেন্দিদেট অদুবু সেলেক্সন প্রোসেসতগী দিসক্বালিফাই তৌগনি
অমসুং নুপা/ নুপী অদু মতুংদা পাংথোরকপা বেঙ্ককী একজাম অমহেক্তদা শরুক য়াবা য়াহল্লোই।
করিগুম্বা থৌওং অদু চত্থরিবা সেলেক্সন প্রোসেস অদুদা খংবা ঙমহৌদ্রবা, অদুবু কোন্না খংলকপা
তারবদি, দিসক্বালিফিকেসন অদু রেত্রোস্পেক্টিভ ইফেক্ট (হান্নগী মতমদগী পাদুনা) চনগনি। বেঙ্কনা
মরম অমত্তা পীদনা রিক্রুইটমেন্ট প্রোসেস অসি পাংথোকপা কেন্সেল তৌবা য়াবগী হক লৈগনি।
রিক্রুইটমেন্ট অসিগা মরি লৈনবা হিরম পুম্নমক্তা বেঙ্কনা লৌবা ৱারেপ অদুনা অরোয়বা ওইগনি অমসুং
মসি কেন্দিদেট পুম্নমক্তা চনগনি।
চানবীদুনা খংজিনবীগদবদি, তাং 26/06/2017দা পীখিবাঐখোয়গী ৱেবসাইট নোটিফিকেসনগা মরি লৈননা,
তাং 26/06/2017 দগী16/07/2017 ফাউবগী মনুংদা হান্ননা রেজিষ্টর তৌখ্রবা এক্স-সর্ভিসমেন
কেন্দিদেটশীংদি অমুক হন্না এপ্লাই তৌবগী মথৌ তারোই।

