
Standard Operating Procedure for the Schemes of BCW & TD Department 
 

 The Targeted Services are- 
 
a)  Caste Certificate Application- ( Fresh Applications) 
 The applicant can straightway move to the table of Caste Certificate application. 
 The applicants can apply as per their requirement. SC/ST/OBC. 
 Applications are done online- facilitated. 
 Since SC,ST and OBC Caste Certificate applications of first generation, may need to be 

enquired into, the applications along with the supporting documents to be carried back to Block 
office. 

 Alternatively those who will be having paternal linkage certificates there cases can be 
straightway recommended to concerned SDO for issuance of caste Certificate. 

 However there should be provision of offline applications if the camp is held at an internet 
shadow area. 
Caste Certificate Application- ( Pending Applications) 

 Alongside all the pending applications of caste certificate of the area can be brought into the 
camp for conducting field level enquiry in the camp itself and disposing those of. 
 

b)  Pension Scheme ( Topsili Bandhu and Jai johar) 
 The applications can be instantly accepted after enquiry and uploaded. 
 Also the applications where there are discrepancies can also be brought in the Camps to 

dispose them off. The problem here lies mainly in the Account nos/ IFSC and exact address of 
Branch and Bank. 

 Instant enquiry of the applications can also be made and fraudulent tendencies arrested. 
 

c)  Sikhashree scholarship- Class V-VIII-  
Hard copies of form of applications may be filled in by the applicants and carried back to block office to 
be sent to school on that day or next day for uploading by the school.   
 
*** 
  Since the schemes are mainly online for BCW and Tribal Development Department, there 

may not be any need of separate registration. 
 At the end of the day all the applications can be taken together and counted to determine 
the footfall. The cases which are recommended to SDO( Caste Certificate), uploaded in the Jai 
Bangla portal ( Pension Scheme) and all the applications sent to school for uploading in 
Sikhashree Portal are to be considered as disposed of cases. Similarly the cases which are 
rejected ( with reason) can also be considered as disposed of.  

*** 
 
 It is expected that the footfall for the schemes of BCW & TD Department will be in higher 
side and as there is a dearth of Departmental staff, Inspectors from BCW Department at Block-



level/ Municipality level should be supported by other Extension Officers and employees at GP/ 
Municipality level. 
 While going in for publicity/advertisement/dissemination through mike etc. specific 
supporting documents which are needed for making the applications should be clearly mentioned.   

 
 



অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন িপ্তররর 

শ্রে শ্রে সদুবধাগুদল্ শ্রিওয়া হরব শ্রস সম্বরে পিরেরপর 

সদুনদিি ষ্ট রূপররখা 

 

(ক) জাদিগি শংসাপত্র প্রিান  (নিুন আরবিন) 

 আবেদনকারী, সসাজাসুজজ সে সেজেবে এই কাজ করা হবে  সসখাবন 

চবে োবেন। 

 সসই সেজেবে জিবে জনবজর চাজহদা জানাবেন। 

 চাজহদা অনেুােী তাাঁর জনয আন্তজজ াে / online-এ আবেদন কবর সদওো 
হবে। ঐ সেজেবে োাঁরা আবেন তাাঁরা মেূতঃ তথ্যগুজে সজবন আবেদন পত্র 

পূরণ কবর সদবেন। এ োড়া ঐ আবেদন পূরণ হবে সিবে খজতবে সদবখ, 

আবেদনকাজরবক প্রাজিস্বীকার ও পূরণ হওো আবেদন পবত্রর প্রজতজেজপ 

সদবেন। 

 েজদ আবেদনকারীর কাবে অনয তথ্যাজদ থ্াবক, এেং োোর জদক সথ্বক 

সকাবনা শংসাপত্র সথ্বক থ্াবক োবত কবর ঐ আবেদনকারীবক জনজদজষ্ট ভাবে 

তপঃ জাজত ো আজদোসী জহবসবে জচজিত করা োে তাহবে তাাঁর 

আবেদনটি মহকুমা শাসক / কেকাতার সেবত্র DWO Kolkata-র কাবে 

শংসাপত্র সদওোর জনয সুপাজরশ কবর পাঠাবনা সেবত পাবর। 

 অনযানয অনগ্রসর জাজতভুক্ত আবেদনকারীর সেবত্র Creamy layer-এ 

না থ্াকার  নজথ্ো এবেবত্র খজতবে সদখবত হবে। েজদ সসই নজথ্ ঠিক থ্াবক 

এেং অনগ্রসর জাজতভুক্ত েবে আবেদনকারীবক জচজিত করা োে 

তাহবেও তাাঁর আবেদন পত্রটি সুপাজরশ কবর জদবত হবে। 



 েজদ Internet shadow জােিাে জশজের হে তাহবে আবেদন পত্র োজপবে 

জনবত হবে।  আবেদনকারীবক জদবে ঐ আবেদন পূরণ কজরবে অজিবস 

সিরত এবস আন্তজজ াে মাধ্যবম  upload করবত হবে। 

 জাদিগি শংসাপত্র প্রিান (পরে থাকা পরুারনা আরবিন পত্র) – 

 

এই জশজেবর পূরাবনা আবেদনপত্রগুজে জনবে জিবে স্থানীে তদন্ত সাবপবে 

আবেদনগুজের েথ্াজেজহত জনষ্পজি করা সেবত পাবর। 

(খ) সপনশন প্রকল্প (তপঃ েনু্ধ জে সজাহার) – 

 সংজিষ্ট আবেদনকারী জনজদজষ্ট সেজেবে এবস আবেদন করার কথ্া 
জানাবেন। 

 আবেদন পত্রটি সেজেবে োাঁরা রবেবেন তাাঁরা পূরণ কবর সদবেন – 

আবেদনকারীর কাে  

সথ্বক তথ্য জনবে । 

 েেস ৬০ েের ো তাাঁর ওপবর হবে এেং  তপঃ জাজত ো আজদোসী 
সম্প্রদাে ভুক্ত েবে জচজিত হবে, অনযানয কািজপত্র সঠিক থ্াকবে তাাঁর 

আবেদন পত্র েথ্াজেজহত ভাবে সুপাজরশ কবর upload  করা সেবত পাবর। 

 এই ধ্রবণর সে আবেদনগুজে পবড় আবে সসগুজেও এই জশজেবর জনবে এবস 

সংবশাধ্ন এেং তদন্ত সসবর সনওো সেবত পাবর।  তারপবর গ্রহণবোিয মবন 

হবে সবে সবে সসটি সুপাজরশ কবর upload করার উবদযাি সনওো সেবত 

পাবর। মেূতঃ েযাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্যগুজে ভুে হওোর জনযই আবেদন গুজে 

পবড় থ্াবক – সসই ত্রুটি সংবশাধ্ন হবত পাবর এ জশজেবর। 

 স্থানীে তদবন্তর সেবত্র, এ জশজেরগুজে েযেহার করবে, ভুে ো সেঠিক 

আবেদন পবত্রর তাড়াতাজড় জনষ্পজি করা সেবত পাবর। 

(ি)  জশোশ্রী স্কোরজশপ – 



 জনজদজষ্ট িবমজ জশোশ্রীর আবেদন করবত হে ।  সসই িমজ োজপবে সরবখ 

পঞ্চম সথ্বক অষ্টম সেণীর তপঃ জাজত ো আজদোসী পড়ুোবদর জদবে িমজ 
পূরণ কজরবে সদওো সেবত পাবর। 

 সসই িমজগুজে ব্লবক জনবে এবস সসইজদন ো তার পবরর জদন সংজিষ্ট সু্কবে 

পাঠাবনার উবদযাি জনবত হবে। সু্কে এই আবেদনগুজে জেবেচনা করে 

জকনা তাাঁর খের রাখবত হবে। সদখবত হবে োবত জশজেবর োরা আবেদন 

কবরজেে তারা সেন স্কোরজশপটি অজত অেশয পাে। 

 

 

ধরা োক, শ্রে জাদিগি শংসাপত্র, শ্রপনশন প্রকরে অরনক শ্রবশী 

আরবিনকারী থাকরবন িাহরল্ সংদিষ্ট শ্রেদবরল্ শ্রবশী সংখযক 

কর্মী শ্রিওয়া বাঞ্ছনীয়। 

সম্প্রসারণ আদধকাদরক, গ্রার্ম পঞ্চারয়রির কর্মিচারীবনৃ্দ, 

দর্মউদনদসপযাদল্টির কর্মিচারীবনৃ্দরক এই কারজ দনদবে ভারব েকু্ত 

কররি হরব। 

 

েখন দশদবররর বযপারর প্রচার চাল্ারনা হরব িখন অদি অবশযই 

সুদবধাগুদল্ পাওয়ার জনয / আরবিন করার জনয শ্রে জরুরী 
কাগজ ল্াগরব শ্রসপদুল্ও প্রচার কররি হরব। 



FAQ for Toposili Bandhu & Jai Johar 

Questions Answers 
What is Toposili Bandhu? This is a monthly pension scheme for all SC persons 

who are in the age-group of 60 and above and do not 
receive any other pension from any other authority. 

What is Jai Johar? This is a monthly pension scheme for all ST persons who 
are in the age-group of 60 and above and do not receive 
any other pension from any other authority. 

Which department disburses Toposili  Banddhu & Jai 
Johar Pension? 

Backward Classes Welfare Department and Tribal 
Development Department disburses the pensions 
respectively.. 

Who are eligible for getting the Toposili  Banddhu & Jai 
Johar Pension? 

1.Persons who are in the age bracket of 60 and above 
belonging to SC or ST community of the state ; The age 
is to be considered on the date of application. 
2. Persons who are not receiving any social security 
pension or any other pension from any other authority. 
3. Need to have a bank account in his or her name. 
 
 

What is the rate of Pension? What is the periodicity? The monthly rate of pension for both the communities is 
Rs 1000/- :It is disbursed bi-monthly. 

Where do I apply? 1. Application can be made to BDO in rural areas. 
2. To SDOs in Municipalities and notified areas 
3. Commissioner Kolkata Municipal Corporation in KMC 
areas. 
Application forms are available free of cost from the 
office of BDO/ SDO and Kolkata Municipal 
Commissioner.  
Applications can be physically made before the 
authorities or made online in www.jaibangla.wb.gov.in.   

Is it given in cash? No, the amount of pension is transferred to the individual 
bank account of the pensioners. 

What are the required papers/documents? 1. Passport size Photograph 
2. Formal Caste or Tribe Certificate. If it is not available 
then Caste/Tribe certificate of any paternal relative is 
acceptable to determine the standing of the applicant. 
However one has to procure caste certificate later and 
submit the same. 
3. Digital Ration Card 
4. EPIC 
5. Self-attested Residential certificate/address proof. 
6. Copy of bank pass book. 
7. Some proof of age 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

েপশিলী বনু্ধ / জে থজা ার থপিিি প্রকল্প           সম্পর্কে 

জরুরী কথা 

১) েপশিলী বনু্ধ শক ? 

এশট ৬০ বছর বা োাঁর ওপর্রর েপশিলী জাশের মািষুর্ির জিয মাশসক 

থপিিি প্রকল্প।  অিয থকাি জােগা থথর্ক থপিিি থপর্ল, এই প্রকর্ল্প 

আর্বিিকারী অংি শির্ে পারর্বি িা। 

২) জে থজা ার শক ? 

অিয থকাি জােগা থথর্ক থপিিি পাি িা, এরকম ৬০ বছর বা োাঁর থবিী 

বেস্ক আশিবাসী মািষুর্ির জিয এশট একশট মাশসক থপিিি থযাজিা। 

৩) এই থপিিি কারা থপর্ে পার্রি ? 

(ক) ৬০ বছর বা োাঁর থবিী বেসী েপশিলী জাশে বা আশিবাসী  মািষু ; 



(খ)  রার্জযর স্থােী বাশসন্দা ; বেস শিধোশরে  র্ব আর্বির্ির শিি  থথর্ক ; 

(গ) যাাঁরা অিয থকাি সামাশজক সুরক্ষামূলক  প্রকর্ল্প থপিিি  পািিা বা 

অিয থকাি জােগা থথর্ক থপিিি পািিা। 

(ঘ) আর্বিিকারীর শিজস্ব বযাঙ্ক এযাকাউন্ট থাকর্ে  র্ব। 

৪) থপিির্ির পশরমাণ কে ? কখি পাওো যাে ? 

 মাশসক ১০০০ টাকা থপিিি। সাধারণভার্ব দু’মার্সর থপিিি  একসর্ঙ্গ 

থিওো  ে। 

৫) থকাথাে আর্বিি করর্বা ? 

 (ক) গ্রামীণ এলাকাে শব.শি.ও’র কার্ছ। 

 (খ) শমউশিশসপযাশলশট এলাকাে ম কুমা িাসর্কর কার্ছ। 

 (গ) আর্বিিকারী কলকাোে বাস করর্ল কলকাো  শমউশিশসপযাল 

কশমিিার্রর কার্ছ। 

আর্বিিকারী jaibangla.wb.gov.in বা পূরণ করা ফমে থসাজাসুশজ 

আশধকাশর- থকর কার্ছ পাঠার্িা যার্ব। 

৬) থপিিি শক িগর্ি পাওো যার্ব ? 

িা। থপিির্ির অথে আর্বিিকারীর বযাঙ্ক এযাকাউর্ন্ট পাঠার্িা  র্ব। 

৭) থপিিি থপর্ে থগর্ল শক শক কাগজ লাগর্ব ? 

 (ক)  পাসর্পাটে মার্পর ছশব। 



(খ) জাশেগে িংসাপত্র। িো থাকর্ল বাবার শির্কর আত্মীর্ের জাশেগে 

িংসাপত্র যার্ে কর্র আর্বিিকারী েপশিলী জাশে বা আশিবাসী 

সম্প্রিােভুক্ত, ো থবাঝা যাে। পরবেেীর্ে জাশেগে িংসাপত্র 

আর্বিিকারীর্ক জমা শির্ে  র্ব। 

(গ) Digital Ration  Card 

 (ঘ) EPIC 

 (ঙ) স্ব-প্রেযশেে শঠকািার থযর্কাি প্রমাণ পত্র 

 (ে) বযার্ঙ্কর পাসবই 

 (ছ) বের্সর থয থকাি প্রমাণপত্র অথবা প্রমাণ ।  



FAQ for Sikhashree 

Questions Answers 
What is Sikhashree? This is a scholarship programme for SC and ST Day –

Scholars reading in ClassV-VIII. Hostellers are beyond 
the ambit of the programme. 

Which department disburses Sikhashree scholarship? Backward Classes Welfare Department and Tribal 
Development Department disburses the scholarship. 

Who are eligible for getting the Sikhashree scholarship? 1.Day Scholars who are permanent residents of the state 
and  belongs to SC or ST community. 
2. Should be reading in a Govt. school/ Govt. aided 
School or Govt. recognized school. 
3. Annual family income below Rs 2.5 Lakhs. 
4. Need to have individual bank account. 
5. Has not received any other scholarship. 
6. Has been promoted to the next class.  

What is the rate of scholarship? What is the periodicity? The rate of scholarship for all classes is Rs 800/- It is 
disbursed annually. 

Where do I apply? A student applies to his/her school in a specific form 
available with the school; it is also available in the 
departmental website or in the net; the school then 
processes the application.  

Is it given in cash? No, the amount of scholarship is transferred to the 
individual bank account of the student. 

Who shall sign the income Certificate and Caste/tribe 
Certificate? 

1. Formal Caste or Tribe Certificate is to be given by 
SDO in the districts and DWO Kolkata in KMC area. 
2. In case the student does not have formal caste 
certificate, MP/MLA/Municipal Commissioner/Councilor 
of Municipality/ZP member/Sabhapati of Panchayat 
samity/ Prodhan of GP or any Gr-A officer can endorse 
the caste/tribe status in the specific portion of the 
application form. 
3. Income Certificate can also be given by these 
authorities. In case of salaried employees the salary slip 
is required. 

What other papers are required? 1. Passport size photograph of the student. 
2. Copy of the bank pass book 

 

 

 

 

 

 

 



শিক্ষাশ্রী সম্পর্কে জরুরী কথা 

 

১) শিক্ষাশ্রী শজশিষটা শক ? 

৫ম থথর্ক ৮ম থশ্রণীর্ে পাঠরে েপশিলী জাশে ও আশিবাসী ছাত্রছাত্রীর্ির জিয 

স্কলারশিপ । থ ার্ের্লর আবাশসকরা শকন্তু এই স্কলারশির্পর বাইর্র। 

২) শিক্ষাশ্রী স্কলারশিপ থকান্  শবভাগ শির্ে থার্ক ? 

অিগ্রসর থশ্রণী কলযাণ শবভাগ ও আশিবাসী উন্নেি শবভাগ, পশিমবঙ্গ সরকার, 

এই স্কলারশিপ শির্ে থার্ক, এশট পুর্রাপুশর রাজয সরকারী স্কলারশিপ। অিগ্রসর 

থশ্রণী কলযাণ শবভাগ, েপশিলী জাশের ছাত্রছাত্রীর্ির ও আশিবাসী উন্নেি 

শবভাগ, আশিবাসী ছাত্রছাত্রীর্ির  এই স্কলারশিপ শির্ে থার্ক। 

৩) শিক্ষাশ্রী স্কলারশিপ কারা পার্ব ? 

 পঞ্চম থথর্ক অষ্টম থশ্রণীর েপঃ জাশে ও আশিবাসী পড়ুোরা। 

 পশিমবর্ঙ্গর স্থােী বাশসন্দা। 

 সরকাশর / থপাশষে বা সরকাশর স্বীকৃশে-প্রাপ্ত স্কুর্লর ছাত্র-ছাত্রীরা। 

 বাৎসশরক পাশরবাশরক আে ২.৫ লক্ষ টাকার িীর্ে । 

 শির্জর বযাঙ্ক এযাকাউন্ট আর্ছ। 

 অিয থকাি স্কলারশিপ প্রাপক িে। 

 পরবেেী ক্লার্স সশঠক ভার্ব উত্তীণে। 

 থ ার্ের্ল থার্ক িা। 

৪) কে টাকা স্কলারশিপ ? কখি পাওো যাে ? 



 ক্লাস শিশবের্ির্ষ স্কলারশির্পর পশরমাণ বাৎসশরক ৮০০ টাকা। 

৫) থকাথাে আর্বিি করর্ে  র্ব ? 

ছাত্র-ছাত্রী শিশিেষ্ট ফর্মে শির্জর স্কুর্ল আর্বিি করর্ব। ওর্েবসাইর্ট / থির্টও 

ফমে পাওো যাে। আর্বিি থপর্ল শবিযালে এই শবষেশট শির্ে কাজ শুরু কর্র। 

৬) স্কলারশিপ শক িগর্ি পাওো যাে ? 

 িা, এশট ছার্ত্রর বযাঙ্ক এযাকাউর্ন্ট পাঠার্িা  ে। 

৭) আে-প্রমাণপত্র ও জাশেগে  িংসাপত্র থকাথাে পার্বা ? 

(ক) জাশেগে িংসাপত্র ম কুমা িাসক বা কলকাোর থক্ষর্ত্র DWO, 

কলকাোর কাছ থথর্ক পাওো যার্ব । 

(খ)  যশি এই ধরর্ণর জাশেগে িংসাপত্র িা থার্ক, ো র্ল শিক্ষাশ্রীর 

আর্বিি পর্ত্রর শিশিেষ্ট জােগাে, সাংসি / শবধােক/ শমউশিশসপযাল 

কশমিিার / কাউশিলার / থজলা পশরষি সিসয / পঞ্চার্েে সশমশের 

সভাপশে বা গ্রাম পঞ্চার্েে প্রধাি, এই িংসাপত্র শির্ে পার্রি। ‘ক’-

থশ্রণীর সরকারী আশধকাশরকও এই িংসাপত্র শির্ে পার্রি। 

(গ) আে-সংক্রান্ত প্রমাণপত্র ঐ একই ভার্ব উপর্র উশিশখে স্তর্রর 

পিাশধকারীরা শির্ে পার্রি । 

৮) এছাড়া আর অিয শকছু লাগর্ব  শক ? 

 (ক) পাসর্পাটে মার্পর ছাত্র-ছাত্রীর্ির ছশব। 

(খ) বযার্ঙ্কর পাসবই। 



FAQ for Caste Certificate 

Questions Answers 
What do I do with a Caste Certificate? With the Caste Certificate one can basically claim the 

benefits of reservation in Education and Employment in 
Government Sector.  

Who are eligible for getting a Caste Certificate? 1. Members of SC & ST Community and members of 
Other Backward Classes (OBC) can get the certificate, if 
they apply and they satisfy the eligibility criterion.  
 
2. Following the extant guideline caste certificate is 
issued to SC/ST/ OBC applicants.. 

What are the documents required for the Caste 
Certificate application? 

1.Passport size photograph. 
2. Copy of Admit Card/School Leaving 
certificate/certificate of the HM of the school last 
attended for the spelling of the name. 
3. EPIC/ AAdhar/ PAN or any such documents for 
address proof. 
4. Caste certificate of relatives from paternal side for 
linkage.  
 Supported by Authenticated Family Tree  
OR 
Any other document of reasonable nature to prove the 
applicants belonging to that particular Caste/Community/ 
Tribe. 
5. Income certificate from employer/ IT Return of last 3 
years/ equivalency certificate from employer to 
determine the non-creamy layer status in case of OBC.  
6.. Any other govt. document to prove that the applicant 
is a  resident of the state. 
 These are the normal requirement. 
 

If I do not have any document then what do I do? In case any applicant does not have any document, 
he/she can still apply and the case is decided on the 
basis of local enquiry and hearing by the issuing 
authority. 

Where do I apply? Applications are to be made online in 
castcertificatewb.gov.in . 

Who issues the Certificate? SDO in the districts and DWO Kolkata in KMC area 
issues certificates.  

 How quickly I can get the Caste Certificate?  The statutory period of issuance is within 4 weeks 
excluding holidays. However efforts are on to issue the 
certificates where linkage is established within a 
fortnight. Applications which are preferred without any 
supporting documents disposal takes some more time.  

 



জাতিগি শংসাপত্র সম্পর্কে  তকছু জানার তিষয় 
 
(১) প্রশ্নঃ জাতিগি শংসাপত্র তনর্য় তক করি? 
উত্তরঃ সরকারর চাকুরী আর সরকারর/ প ারিত রিক্ষা প্ররতষ্ঠানে সংরক্ষনের সুন াগ পেওয়ার জেয 

এই িংসা ত্র জরুরী। 
 
(২) প্রশ্নঃ কারা এই শংসাপত্র পার্িন? 
উত্তরঃ ত রিলী জারত / আরিবাসী / অেযােয অেগ্রসর জারতর মােুনিরা। 
 ত রিলী জারত, আরিবাসী ও অেযােয অেগ্রসর পেেীর জেয জারতগত িংসা ত্র পিওয়া হনব 
চালু রেনিেি অেু ায়ী। 
(৩) প্রশ্নঃ আর্িদর্নর জনয তক কাগজ লাগর্ি? 
উত্তরঃ  াসন ার্ে  মান র ছরব। 
 অযাডরমড কাডে  অথবা সু্কনলর িংসা ত্র সঠিক োনমর বাোনের জেয। 
 প ার্ার কাডে  / আধার বা  যাে কাডে , ঠিকাোর প্রমাে রহনসনব। 
 বাবার রিক পথনক আত্মীনয়র জারতগত িংসা ত্র এবং  াররবাররক রববরে। 

অেয পকাে িংসা ত্র  া রিনয় রতরে প  ঐ জারত / সম্প্রিানয়র পলাক তা প্রমাে করা 
 ায়। 
IT Return আনগর রতে বছনরর / রেনয়াগ  ত্র / অরিস পথনক আনয়র বা পবতনের প্রমাে 
 ত্র বা সমতুল / তুলো করা িংসা ত্র (Equivalency Certificate)- পকবলমাত্র অেযােয 
অেগ্রসর পেেীর আনবিেকারীনির জেয। 
অেয প নকানো িংসা ত্র  ানত কনর প্রমারেত হয় রতরে এই রানজযর বারসন্দা। 
এই কাগজগুরল সাধারে ানব িরকার। 

 
(৪) প্রশ্নঃ যতদ ককান কাগজপত্র না থার্ক িাহর্ল তক আর্িদন করা যার্ি না? 
উত্তরঃ পকাে কাগজ ত্র ো থাকনলও আনবিে করা  ানব। পসনক্ষনত্র স্থােীয় তিন্ত ও শুোেীর 

র রত্তনত রবিয়টি রেষ্পরত্ত হনব। 
 
(৫) প্রশ্নঃ ককাথায় আর্িদন করর্ি হর্ি? 
উত্তরঃ castcertificatewb.gov.in  
 
(৬) প্রশ্নঃ কক শংসাপত্র কদর্িন? 
উত্তরঃ পজলায় মহকুমা িাসনকরা আর কলকাতার পক্ষনত্র DWO, Kolkata।  
 
(৭) প্রশ্নঃ কিতদন লার্গ শংসাপত্র কপর্ি? 
উত্তরঃ আইে অেু ায়ী ৪ সপ্তানহর মনধয িংসা ত্র  াওয়ার কথা। ৪ সপ্তাহ রেধোররত হনব ছুটির 

রিে বাি রিনয়, তনব  রি বাবার রিনকর আত্মীনয়র িংসা ত্র থানক তাহনল ১৫ রিনের মনধয 
িংসা ত্র পিওয়ার পচষ্টা করা হয়। কাগজ ত্র ছাড়া আনবিে করনল, আনবিে নত্রর রেষ্পরত্তনত 
রকছু সময় লানগ।  
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