NOTICE
 Online Departmental Computer Typing Test will be held on 31st January, 2017 &
2nd February, 2017.
 Only the Departmental Candidates who have applied through online on or before
7th December, 2016 will be eligible for the said Departmental Computer Typing Test.
 Departmental Candidate will be able to download his / her Admit Card only by entering
Date of Birth & Application Number.
 Candidates must report to the Commission in case of any discrepancy found in their
personal details printed on the Admit Card, through e-mail at adm.ssc-wb@nic.in
positively within 17th January,2017 for necessary rectification at this end.
 Any prayer for rectification in this regard will not be entertained thereafter, under any
circumstances, whatsoever.
 List of “Accepted Candidates” and “Rejected Candidates” will be available in this
Commission’s website www.wbssc.gov.in.
 Under no circumstances admission will be allowed without the ADMIT CARD and
Application Form duly signed by the Head of Office WITH OFFICE SEAL.
 Candidates are allowed to type by using any of the following Layouts / Software for Bengali
Typing, if opted for: 1) Avro, 2) Microsoft Indic, 3) Bijoy, 4) DOE, 5) Indica, 6) Inscript &
7) Modular.
 Result will be declared in this Commission’s website www.wbssc.gov.in.

Secretary-cum-Controller of Examinations

-: বিজ্ঞবি :-

 আগামী ৩১শে জানুয়ারী, ২০১৭ ও ২য় শেব্রুয়ারী, ২০১৭ শে অনলাইন বিভাগীয় কবিউটার
টাইব িং শটস্ট অনুবিে হবি।
 শকিলমাত্র ৭ই বিবেম্বর, ২০১৬ – এর মবযে অনলাইবন আবিদন করা বিভাগীয় প্রার্থীরা
বিভাগীয় কবিউটার টাইব িং শটস্ট এ শ াগে িবল বিবিবিে হবি।
 বিভাগীয় প্রার্থী শকিলমাত্র জন্ম োবরখ ও আবিদন েিংখো বভবিবে োর প্রবিে ত্র িাউনবলাি
করবে েক্ষম হবি।
 বিভাগীয় প্রার্থীরা োবদর প্রবিে বত্র মুবিে িেবিগে বিিরবে শকান অবমল শ বল োর
প্রবয়াজনীয় শুবিকরবের জনে ১৭ই জানুয়ারী, ২০১৭-র মবযে অিেেই কবমেবনর ই-শমইল
adm.ssc-wb@nic.in এ বরব াটট করবে হবি।
 োর র এ িো াবর শকাবনা

বরবিবেবেই শুবিকরবের জনে শকান প্রার্থট না গ্রাহে করা হবি না।

 "গৃহীে প্রার্থীবদর" এিিং "প্রেোখোে প্রার্থীবদর" এর োবলকা এই কবমেবনর ওবয়িোইট
www.wbssc.gov.in এ াওয়া াবি।
 শকানও বরবিবেবেই প্রবিে ত্র এিিং অবেে েীল েহ অবেবের প্রযান দ্বারা র্থা র্থভাবি
স্বাক্ষবরে আবিদন ত্র ছাডা রীক্ষা হবল প্রবিবের অনুমবে শদওয়া হবি না।
 প্রার্থীবদর িািংলা টাইব র জনে বনম্নবলবখে শলআউট / েফ্টওয়োর, বদ বনিট াবিে হয়, িেিহার
কবর টাই করার অনুমবে শদওয়া হল: 1) অভ্র, 2) মাইবরােেট ইবিক, 3) বিজয়, 4) বি.ও.ই., 5)
ইবিকা, 6) ইনবিপ্ট ও 7) মিু লার।


রীক্ষার েল এই কবমেবনর ওবয়িোইট www.wbssc.gov.in এ প্রকাে করা হবি।
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