GDS INFORMATION
াইক াকটের রায় অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাা শ্চলক্ষা পেদ থেক মাধ্যশ্চম বা মতু য পরীক্ষায়
উত্তীর্ে প্রােীরা শ্চিশ্চডএ(গ্রামীর্ ডা থব ) পকদর িনয শ্চনধ্োশ্চরত মকয়র মকধ্য অফাইকন
আকবদনপত্র িমা শ্চদকত পারকবন। এশ্চবকয় ংশ্চিষ্ট দপ্তর শ্চনশ্চদেষ্ট থ াকনা শ্চবজ্ঞশ্চপ্ত িাশ্চর করশ্চন।
থ ারকর্ শ্চবয়টি বুঝকত অকনক রই মযা কে। থই মযাগুশ্চ দূর রকত,   প্রােীকদর
ায়তার িনয থবলশ্চ ছু পদকক্ষপ গ্রর্ রা কয়কছ। থগুশ্চ নীকে উকেখ রা । আলা শ্চর,
পদকক্ষপগুশ্চ ঠি ঠা অনুরর্ রক আর থ াকনা মযা কব না। মকন রাখকবন, শ্চিশ্চডএ-এর
৫৭৭৮টি পকদর িনয থ াকনা পরীক্ষা কব না। মাধ্যশ্চম বা মতু য পরীক্ষার ফকর শ্চভশ্চত্তকতই
োকুরী পাওয়া যাকব।
১) www.skulex.com অেবা www.siowb.org থেক শ্চতনপাতার আকবদনপত্রটি ডাউনকাড
রুন।
২) আকবদনপত্রটি পূরর্ কর আগামী ২৫থল থম তাশ্চরকখর মকধ্য নীকে উকেশ্চখত ঠি ানার থযক াকনা
এ টিথত িমা শ্চদন। িমা থদওয়া আকবদনপত্রগুশ্চ শ্চনশ্চদেষ্ট মকয়র মকধ্য ংশ্চিষ্ট দপ্তকর থপ ৌঁকছ
থদওয়া কব।
৩) ২৫থল থম তাশ্চরকখর মকধ্য নীকে উকেশ্চখত ঠি ানায় যারা আকবদনপত্র িমা রকত পারকবন না,
তাকদর ২৮থল থম তাশ্চরকখর মকধ্য আকবদনপকত্র উকেশ্চখত ংশ্চিষ্ট দপ্তকরর ঠি ানায় রাশ্চর িমা
রকত কব। থরশ্চিশ্চি কর শ্চিডকপাকষ্টর মাধ্যকম পাঠাকও কব। তকব শ্চেঠিটি ২৮থল থম
তাশ্চরকখর মকধ্য ংশ্চিষ্ট দপ্তকরর ঠি ানায় থপ ৌঁছকত কব।
৪) যেহেতু অফলাইহে আহবদহের জেয সংশ্লিষ্ট দপ্তর য াহো যোটিশ এবং শ্লের্ধাশ্লরত মূলয প্র াশ
হরশ্লে, তাই আহবদেপহের সাহে েীহের লাইেটি েুক্ত রহত েহব,
"Note:I am ready to pay requisite fees whenever you will inform me."
শ্চ ন্তু োরা আহেরবার আহবদে রার সময় টা া জমা হরশ্লিহলে, তারা আহবদেপহের সাহে
োলাে েুক্ত হর আহবদেপহে েীহের লাইেটি শ্ললখহবে,
"Note: I have already paid requisite fees in terms of previous notification and ready
to pay deficit fees if so require."

আকবদনপত্র িমা থদওয়ার ঠি ানাাঃ
1) SIO West Bengal Office 14, Alimuddin Street, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Contact - 033 2264 5952 2.
2) Professor Avenue, Panchanantala, Berhampore, Murshidabad, Pin- 742407
Contact- 9775669544/8944865366
3. Imambara Mirchok, Englishbazar, Malda, Pin- 732101 Contact- 7477717603
4. Raigachi Islamic Library, Raigachi Battala, PO+PS- Rajarhat, North 24 PGS,
Pin- 700135 Contact- 8759940298
5. Society for Upliftment Centre, Nimdighi, Uluberia, Near Ulubaria Station,
Howrah, Pin- 711315 Contact- 8697907816/7278914664
6. Dakshin Gumai, Hospital More, Sridharpur, Nandakumar, Purba Medinipur,
Pin- 721632 Contact- 8637887732/9153797164
7. Gomakhali, Natidanga Hospital More, Thanarpara, Nadia, Pin- 741152 Contact7719140190/9735345520
8. Bhangore Islami Library, Nalpukur, Bhangore, South 24 PGS, Pin- 743502
Contact- 9874974452/9732576365/9933006633
9. Children Guidance Academy, Narayanpur, Buniyadpur, South Dinajpur, Pin733121 Contact- 9735756934/8768131972
10. Pirnagar Nabojiya Senior Madrasah, Amgaon, Hooghly, Pin- 712415 Contact8967107506
11. Barsul Dot Com, Barsul Milgate Bazar, Beside CDP HIGH School, Purba
Bardhaman, Pin- 713124 Contact - 7864983620

