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 জগদীশ ববাস ন্াশনাল সায়েন্স ট্ায়লন্ট সার্চ
( পশ্চিমবঙ্গ সরকায়রর উচ্চশ্শক্া দপ্তয়রর অধীনস্থ একটি স্বশাশ্সত সংস্থা) 

১৩০০, রাজডাঙ্গা বমইন বরাড, কসবা, কলকাতা–  ৭০০১০৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকায়রর শ্বজ্ান ও প্রযুশ্তি এবং জজব প্রযুশ্তি দপ্তয়রর অর্চানুকূয়ল্
পশ্চিমবয়ঙ্গ শ্বজ্ান শ্নয়ে পাঠরত ছাত্র– ছাত্রীয়দর জন্ বমধাবৃশ্তি পরীক্া

শ্লশ্িত পরীক্ার তাশ্রি:  ২১ নয়েম্বর, ২০২১ ( রশ্ববার) 
অতিমারী পতরতথিতির কারণে এই পরীক্া বাতিণি বণে ক্াণমরা, মাইণ্াণ�ান এবং ইন্ারণনট েুতবধাযুক্ত অ্ানড্রণেড 
মমাবাইল ম�ান/ ল্াপটপ/ মডস্কটপ–এর মাধ্ণম মনওো হণব। তলতিি পরীক্া MCQ  পদ্ধতিণি মনওো হণব।

আয়বদন করার সমেসীমা ( অনলাইন/ অফলাইন) :  ০১ বসয়টেম্বর, ২০২১ বরয়ক ২০ অয়্াবর, ২০২১
নির্বানিত সমস্ত সফল ছবাত্র/ ছবাত্ররীদের মমধবারৃনতি ও রই মেিবার অিুেবাি নেদে সম্বানিত েরবা হদর।

জুশ্নের বৃশ্তি পরীক্া:  ২০২১ োণল মাধ্তমক বা েমিুল পরীক্াে কমপণক্ ৭৫%  ( োমতরিকভাণব)  মাক্কে/েমিুল্ CGPA মপণে উত্ীে্ক হওোর 
পর পতচিমবণগের ময মকানও তিক্াপ্রতিষ্াণন একাদি মরেেীণি তবজ্ান তনণে পাঠরি ছাত্র/ ছাত্রীণদর জন্।
জুশ্নের শ্বজ্ানী কন্া বমধা বৃশ্তি:  এবছর মেণক প্রেম শুরু হণছে। শুধুমাত্র ছাত্রীণদর জন্ যারা ২০২১ োণল মাধ্তমক বা েমিুল পরীক্াে 
কমপণক্ ৭৫%  ( োমতরিকভাণব)  মাক্কে/েমিুল্ CGPA মপণে উত্ীে্ক হওোর পর পতচিমবণগের ময মকানও তিক্াপ্রতিষ্াণন একাদি মরেেীণি 
তবজ্ান তনণে পাঠরিা। জুশ্নের বৃশ্তি পরীক্ার মাধ্য়মই এই শ্নব্চারন করা হয়ব।
শ্সশ্নের বৃশ্তি পরীক্া:  ২০২১ োণল উচ্চমাধ্তমক বা েমিুল পরীক্াে তবজ্ান িািাে উত্ীে্ক ছাত্রছাত্রী যারা মমৌতলক তবজ্ান ( োম্াতনক)/ তবএে–
 এমএে/ কাতরগতর তবদ্া/ তিতকৎো তবজ্ান তনণে পতচিমবণগের ময মকানও তিক্াপ্রতিষ্াণন স্ািক স্তণর পাঠরি/ ভতি্ক হণব।
নরদেষ আেষ্ণ:  তেতনের বৃতত্ পরীক্াে উত্ীে্ক প্রেম দিজন ছাত্রী ও প্রেম দিজন ছাত্রণক মমধাবৃতত্ ব্িীি ল্াপটপ তদণে পুরসৃ্কি করা হণব।
শ্সশ্নের শ্বজ্ানী কন্া বমধাবৃশ্তি:  শুধুমাত্র ছাত্রীণদর জন্, যারা ২০২১ োণল উচ্চমাধ্তমক বা েমিুল পরীক্াে তবজ্ান িািাে উত্ীে্ক হণে মমৌতলক 
তবজ্ান ( োম্াতনক)/ তবএে– এমএে/  কাতরগতর তবদ্া/তিতকৎো তবজ্ান তনণে পতচিমবণগের ময মকানও তিক্াপ্রতিষ্াণন স্ািক স্তণর পাঠরিা/ ভতি্ক 
হণব। শ্সশ্নের বৃশ্তি পরীক্ার মাধ্য়মই এই শ্নব্চারন করা হয়ব।

আয়বদন করার জন্ বযাগায়যাগ:  ওয়েবসাইট:  www.jbnsts.ac.in
 ই–বমল:  senior-talent-search@jbnsts.ac.in  এবং junior-talent-search@jbnsts.ac.in

বফান নং:  ০৩৩ ২৪৪২ ৮২৭০ /    ০৩৩ ২৪৪১ ৭৫৪২ /  ৭০০৩১১২৬১৪ 


