
1 

INFORMATION BROCHURE FOR ADMISSION TO 

GOVERNMENT ITIs/ ITCs/ Jr. POLYTECHNIC AND 

GOVERNMENT ITIs running under PTP 

FOR THE SESSION COMMENCING FROM AUGUST 2020. 
 

Address 
Karigari Bhawan 

 B/7, Action Area – III, Newtown, Rajarhat,  

Kolkata-700160 
 

Website :- www.wbscvt.org 
 

PH:- 033-23403643/033-23403646 
Email:-reportadmissioniti2020@gmail.com 

 
 

 

 

 

West Bengal State Council For 
Vocational Training 

E
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

http://www.wbscvt.org/


2 

BROCHURE FOR ADMISSION IN GOVERNMENT ITIS/ITCS/JR. 
POLYTECHNIC AND GOVT. ITI RUNNING UNDER PTP FOR THE 

SESSION COMMENCING FROM AUGUST 2020 
 

INTRODUCTION 

Online applications are invited from intended and eligible candidates for admission in different 

trade courses, affiliated to the NCVT under Craftsman Training Scheme (CTS), running in 

different Govt. ITIs/ ITCs/ Govt. ITIs running under PTP/ Govt. Jr. Polytechnics (JP) in West 

Bengal, as per the list given as Annexure-A, for the session commencing from August 2020. 

Admission process for Govt. ITI Tung and ITC Kalimpong, located within Gorkha Territorial 

Administration (GTA) will be conducted separately by the appropriate authority. 

Admission process for R. K. Mission ITC at Narendrapur, R. K. Mission ITC at Rahara & St. Vincent 

ITC at Asansol, run by the philanthropic organizations will also conduct their own admission 

process separately. 

ELIGIBILTY FOR APPLICANTS 

QUALIFICATION  

 Candidates passed the requisite entry qualification from any school located within 

the State of West Bengal, are eligible for admission to Govt. ITIs / ITCs/JP and Govt. 

ITIs running under PTP. 

The candidates appearing Madhyamik 2020 or equivalent examination this year from any 

recognised Board can also fill up online applications within seven (07) working days from 

the date of publication of results. 

Institute/ trade would be allotted through e-counseling based on the rank in the merit list and 

choice of the applicant. Institute/ trade choice would be collected on-line, from the applicants, in 

due course. 

For previously admitted/ passed out trainees from any Govt. ITI/ ITC /JP and 

Govt. ITI running under PTP:- 

 ITI Passed-out trainees: Passed-out trainees from any Govt. ITI/ ITC/ JP or Govt. ITI 

running under PTP is not eligible for admission for three consecutive years in the same ITI 

and for one year in other ITIs. (Excluding the passing out year).  
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Example: A trainee passing out from Govt. ITI Gariahat (CTS, BBBT & AM courses) in the 

examination of July 2017, is not eligible for admission in Govt.ITI Gariahat for academic 

sessions commencing from August-2018, August-2019 & August-2020. Again, a trainee  

 

passing out from Govt. ITI Gariahat (CTS, BBBT & AM courses) in the examination of July 

2019 is not eligible for admission in any Govt. ITI for the session of August 2020. 

 

 ITI admitted but drop-out/discharged trainees:  Previously admitted but drop-

out/discharged trainee from any Govt. ITI/ ITC/ JP or Govt. ITI running under PTP is not eligible 

for admission for three consecutive years in the same ITI and for one year in other ITIs, 

considering the completion of the training session of the discharged trainee.  

Example: A trainee admitted in August 2015 session (for 2 year trade) or in August 2016 

session (for 1 year trade), in ITI Gariahat (CTS, BBBT & AM courses) but subsequently dropped 

out/discharged, is not eligible for admission in ITI Gariahat for academic sessions  commencing 

from August-2018, August-2019 & August-2020. Again, a trainee admitted in August 2017 

session (for 2 year trade) and in August 2018 session (for 1 year trade), in ITI Gariahat (CTS, 

BBBT & AM courses) but dropped out/discharged is not eligible for admission in any Govt ITI for 

the session of August 2020.   

 Age limit: Applicant should attain at least 14 years of age as on 01.08.2020, i.e, born 

before 01.08.2006. There is no upper-age limit. 

ACADEMIC QUALIFICATION 

 Trade courses are divided under two group’s viz. E Group & M Group.  

 Minimum entry qualification for M Group trades:  Passed Madhyamik or equivalent 

examination from a recognized board.  

 For E Group trades: Class Eight passed from a recognized school. 

 N.B: Candidates having been passed Madhyamik or equivalent Examination without 

Mathematics and Physical Science as subjects will not be entitled for admission to the trades 

of Engineering Group. 

 Applicant is eligible for applying in any one Group of trades (either M Group or E 

Group).  Applicants found at any stage applying for both the groups will be summarily rejected.  
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PROCEDURE FOR PREPARATION OF MERIT PANEL 

 For M Group trades: 

a) On the basis of marks obtained in Madhyamik or equivalent board examination. 

b)  No separate entrance test will be held. 

 For E Group trades: 

a) On the basis of the marks obtained by the candidate in the class VIII examination. 

b) Head Master of the school should authenticate the marks obtained by the candidate in the 

class VIII examination. 

PROCEDURE TO FILL UP ONLINE FORMS 

Candidates have to register themselves online for filling up online application forms in the 

website www.wbscvt.org. They must have their own mobile no for getting one time password 

during registration 

For M Group: The candidates will indicate full marks and subsequently marks obtained in the 

Madhyamik or equivalent examination during on-line form fill up. The system will automatically 

generate the percentage of marks. 

 

The full marks and marks obtained by the candidates can be filled up as follows: 

Category A: Candidates passed from any Board where Full marks and marks obtained are 

shown in the Mark sheet in numerical, like Madhyamik, Candidate will fill up Full marks and 

marks obtained as shown in the mark-sheet.   

Category B: Candidates passed from any board where subject-wise marks are shown in 

percentage but, summation of full marks and marks obtained is not shown (in numerical), like 

ICSE etc.:  Full marks may be calculated as “100 multiplied by total no. of subjects” and 

marks obtained may be calculated as  “summation of percentages of marks of each subject”.  

Category C: Candidates passed from any Board(s) where final marks obtained by the 

candidate are shown in Grade only, instead of any numerical value, marks can be calculated by 

multiplying factor as prescribed by concerned Board. 

 

 Tie-breaking procedure for applicants securing same percentage of marks in 

Madhyamik or equivalent examination: Marks obtained in mathematics, science and date 

of birth would be considered sequentially for breaking of tie.  
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For E Group: The candidates will indicate full marks and marks obtained in the class VIII 

examination during on-line form fill up. The system will automatically generate the percentage 

of marks. However, Head Master/TIC of the school should authenticate the marks obtained by 

the candidate in the class VIII examination (Annexure S). 

 All related Notifications regarding admission would be published in the 

web- portal www. wbscvt.org from time to time.  

Instruction for M-Group Applicants 

 REGISTRATION AND FORM FILL UP: 

a) Candidates have to register themselves online for filling up online application forms in the 

website www.wbscvt.org. They must have their own mobile no for getting one time password 

during registration. Once registration has been done, the mobile number well be default user ID 

and DOB(DDMMYYYY) will be their default password. However, candidates are requested to 

change the password in the first time for security reason.  

b) Applicants are to produce their original mark-sheet of Madhyamik or equivalent 

examination only, at the time of submission of filled in application form, for preliminary checking 

& validation by the receiving authority. No copy of any certificate is to be attached with the filled 

in form. 

c) Persons with Disability (PWD) candidates are to produce the respective original certificates 

at the time of submission of filled in admission forms. Copy of the same need not be enclosed 

during submission of filled-in forms. 

d) Institute/ trade would be allotted based on the rank and choice of candidates. Candidates 

after getting the seat allotted will report to the concerned ITI for admission based on verification 

of original certificate/testimonials.   In case of any deviation of data found during verification of 

original certificate, the allotment of seat would be summarily rejected and no further chance for 

rectification/ correction of application form would be entertained. 

PAYMENT PROCEDURE 

   Payment will be made by Debit/Credit card/Net banking/e-wallet/UPI etc. 

HELP DESK 

a) Help desks for uploading of on-line application will be set up at every Govt. ITI. 
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Candidates will physically appear with Madhyamik or equivalent mark-sheet, age proof 

(Madhyamik/equivalent admit card) for uploading of forms. 

 

Entire uploading process will be done by the help-desk at free of cost. 

 

b) Candidates may go to any facilitation center for online form fill up. However they have to 

produce printed copy of finally submitted online forms at any Govt. ITI/ITCs/JP/ Govt. ITI 

running under PTP. for verification and validation with payment confirmation slip along with 

original relevant documents. 

c) List of Documents to be produced at the time of reporting at the ITI, after getting 

allotment of seat. 

1. Self-attested photo copy of Admit card of Madhyamik or equivalent examination as proof of 

age.  

2. Self-attested photo copy of mark-sheet of Madhyamik or equivalent examination. 

3. Self-attested photo copy of Certificate of Madhyamik or equivalent examination. 

4. CBSE internal 10th pass candidates will have to produce self-attested mark sheet issued by 

competent Authority. 

5. Self-attested photo copy of certificates SC, ST, OBC, and PWD certificate (if any). A candidate 

must have certificate in his/her own name only for availing admission under any reserved seat 

(SC/ST/OBC/PWD). 

6. Two colored passport size recent photograph (To be retained by the ITI). 

7. Self-attested photo copy of Aadhaar Card.(if any) 

8. Self-attested copy of Vocational pass certificate (if any)/PBSSD 

 

 Submission of Madhyamik passed or equivalent certificate & mark sheet is mandatory 

for admission in “M” Group of trades. If any applicant fails to produce the above mentioned 

documents at the time of admission, the candidate will be debarred from admission even after 

appearing the name in the merit list and securing seat in counseling.  

 No attachments will be required during submission of online application forms.  
 
 

Instruction for E-Group Applicants 
 
a) Registration & Form fill up, Payment procedure and Help Desk will be same as M 

Group applicants. 

b) Applicants are to produce their original mark-sheet of class VIII examination duly 

authenticated by the Head Master/TIC of the school at the time of submission of filled in 

application form, for preliminary checking & validation by the receiving authority. No copy of 

any certificate is to be attached with the filled in form. 
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c) List of Documents to be produced at the time of reporting at the ITI, after getting 

allotment of seat 

1. Self-attested photo copy of final mark-sheet of Class VIII. 

2. Self-attested copy of Class VIII Passed Certificate. 

3. Self-attested photo copy of Aadhaar Card (if any) 

4. Self-attested photo copy of certificates for SC, ST, OBC, PWD (if any). A candidate must have 

certificate in his/her own name only for availing admission under any reserved seat 

(SC/ST/OBC/PWD). 

5. Two coloured passport size recent photograph. (To be retained by the ITI). 

6. Self-attested copy of Vocational pass certificate (if any)/PBSSD 

 

d) Submission of Class VIII passed certificate, mark sheet duly authenticated by the Head 

Master/ TIC of the respective school is mandatory for admission in “E” Group of trades. If 

any applicant fails to produce the above mentioned documents at the time of admission, the 

candidate will be debarred from admission even after appearing the name in the merit list and 

securing seat in counseling.  

e) No attachments will be required during submission of online admission form. 

Instruction for Collection and Submission of Application form 

a) Applicants will apply online through www.wbscvt.org.  After submitting the application on-

line and necessary fees payment i.e. Rs. 200.00  ( For Female Rs. 100.00) , the candidates have to 

take a print out of the same.  The candidates have to submit the print out at any Govt. 

ITI/ITCs/JP/ Govt. ITI running under PTP tentatively from 2nd March 2020 on all working days 

from 11:00 am to 4:00 pm.  

b) Principal of Govt. ITI/ITCs/JP/ / Govt. ITI running under PTP will validate the marks 

obtained in the qualifying examination, from original documents of the candidate & on receipt of 

fee payment confirmation. 

c) Filled in application form are to be submitted at any of the Govt. ITIs /ITCs/ JP/ Govt. ITI 

running under PTP within the closing date. Application form is to be filled in according to the 

guideline mentioned in the information brochure and "filling up instruction" available in the 

website i.e. www.wbscvt.org.. Application forms are to be submitted in person only. Forms sent 

through any other mode /place would be treated as cancelled. Tentative Closing date for 

submission of filled in application form will be is 27thApril, 2020 up to 4.00PM. 

All applicants are requested to preserve a printed copy of their filled in application form. 

 

http://www.wbscvt.org./
http://www.wbscvt.org./
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Application fee for Candidates 

 For Boys: Fees will be Rs.200/- 

 For Girls: Fees will be Rs.100/- 
 

Reservation of seats: 

 Seats will be reserved as per following norms 

Sl. 

No. 

Reserved seats Percentage 

1. Women 30% 

2. Schedule Caste 22% 

3. Schedule Tribes 06% 

4. OBC (A) 05% 

5. OBC (B) 05% 

5. Persons with disability (PWD) 03% 

 

 Note:- Seats reserved for ST candidates will be converted to SC category on unavailability of ST 

candidates and vice-versa. In case of unavailability of SC and ST candidates, seats reserved for 

both the categories will be converted to General category. Seats reserved for PWD candidates 

will be converted to General category on unavailability of PWD candidate. Similarly seats 

reserved for OBC/Women candidates will be converted to General category on unavailability of 

OBC/Women candidates.  

i) 30% of total seats are reserved for women candidates. 

ii) 50% of total seats are reserved for District Quota for which the candidates, who passed the 

entry qualification from the schools located within the district where the concerned Govt. 

ITI/ITC/JP/ Govt. ITI running under PTP is located, shall be considered. 

iii)  The following nine (9) major ITIs shall not have any district quota seats: 

1. Govt. ITI, Gariahat. 

2. Govt. ITI, Tollygunj. 

3. Govt. ITI, Howrah Homes. 

4. Govt. ITI, Kalyani. 

5. Govt. ITI, Hooghly.  
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6. Govt. ITI, Durgapur. 

7. Govt. ITI, Siliguri. 

8. Govt. Women ITI, Kolkata. 

9. ITI for Physically Challenged Boys & Girls, Kolkata 

iv) All other general reservation rules such as SC, ST, OBC, PWD quota will be applicable for 

District Quota seats & Women quota seats. 

v) One seat in each of the “E” group of Trades will be kept reserved for inmates (boys 

and girls) of the State Welfare Homes having educational qualification of class VIII pass. 

vi) Reservation of Seats for IMC Quota for Govt. ITI/ITC/JP: 

20% of total seats will be reserved for Institute Management Committee (IMC) quota for selected 

Govt. ITIs. Candidates willing to avail the admission under IMC quota in those selected 

Govt. ITIs, shall have to select trade specific IMC quota option during online choice fill up 

at the time of counseling (After publication of merit panel). 

 Tuition Fee for IMC sponsored candidate for Govt. ITI/ITC/JP is Rs. 5000/- for 1 

year trade and Rs. 10000/- for 2 years trade courses. 

N.B: In Government ITIs operated under Govt. ITI running under PTP mode, 20% 

Management quota seats will not be filled up from this admission process. Operators 

 Of the Concerned ITI are entrusted to admit trainees to the management quota seats to 

the Govt. ITI running under PTP with premium rates. 

vii) Reservation of seats for the candidates passed out from different Vocational Training 

Centers affiliated to WBSCT&VE&SD and PBSSD. 

20% of total seats will be reserved for the passed out trainees from different Vocational 

Training Centers (VTCs) affiliated to WBSCT&VE&SD or PBSSD, running in this State. 

Such applicants will be eligible for admission in “M" Group of trades if he /she passed 

Madhyamik or Equivalent exam and also possess any short / long term vocational 

courses/PBSSD courses and for "E" Group of trades if he /she passed class VIII 

examination and possesses any  short term vocational courses from WBSCT&VE&SD 

courses, running in this State.  

Such candidates should have a valid rank in the  State wise merit list. 

Criterion of passing Madhyamik or equivalent with science and mathematics as 

compulsory  subjects, as laid down in the NCVT norms, will be followed, for 

admission in engineering trades.  In case of insufficient applications from VTC/PBSSD 
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passed-outs, in comparison to the reserved seats, vacant seats will be filled up by the 

general applicants.  

 In the above (VI) & (vii) cases general reservation (SC, ST, OBC, PWD, Women) 

will be followed as per existing Government norms. 

 

viii) Seats of Four Women ITIs: 

 All the seats of four Govt. Women ITIs viz. Women ITI at Kolkata, Banipur, Burdwan and 

Siliguri are reserved for women candidates only. 

ix) Eligibility for PWD Candidates in all Govt. ITI/ITC/JP/Govt. ITI running under PTP and 

Seats of Govt. ITI for Physically Challenged Boys & Girls. at Kolkata (ITI for PCBG): 

Only following two types of category of PWD candidates may get scope of admission 

  i) Loco motor disability (disability to move) including leprosy cured. 

  ii) Hearing impaired. Extent of disabilities should be 40% and above.  

 This certificate should be issued by Govt. Medical Officer not below the rank of DMO or 

qualified Government Medical Specialist in the specific area of disability specially indicating the 

degree of  incapacitation. Photo copy of above certificate should also be attached with 

application form. 

x) All the seats of Govt. ITI for Physically Challenged Boys & Girls. at Kolkata (ITI for 

PCBG) are reserved for the PWD Boys and Girls only. In case sufficient PWD candidates are 

not available, vacant seats would be filled up by the women candidates other than PWD 

applicants based on the choice of trades and merit position of Candidates. 

*****It is mandatory for all PWD candidates to attend with all original testimonials 

 in the nearby help desks for choice filling and online counseling.  

CHOICE FILLING AND ONLINE COUNSELING 

The choice filling for counseling process will be held in online basis and accordingly the dates will be 

notified in the website. Applicants are to register in the web portal for online choice filling using the 

mobile number as User ID and Date of Birth as given in the application form as password (DDMMYYYY). 

After registration in the portal, candidates should change the password for security reason. One Applicant 

can provide his/ her choice of trades and Institutes based on availability of seats in that particular 

institute. Facility for Auto up-gradation of seats allocation will be available only in the 1st phase of 

counseling. Auto up-gradation norms and process will be available in the website. The last date of choice 

filling for online counseling will be notified in the website. 
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Allotment 

 After successful completion of the choice filling, based on the rank position and the choice of trades 

 given by the applicant online counseling process will be conducted and seat will be allocated to the 

 Applicant in those Institutes for which he/she has given the choice. The applicant can see his/her 

 allocated seats and take a print out of seat confirmation slip from the website.  

Admission 

On obtaining trade confirmation slips applicant should report to respective Govt. ITI/ITC/JPs or Govt. ITIs 

running under PPP mode within stipulated date and time as shall be mentioned in the Provisional 

Allotment letter for provisional admission. In case the candidate does not take admission within the 

scheduled period, his/ her allotted seat will automatically be cancelled. Admission once taken in any 

trade of any Govt. ITI/ITC/JP/PPP Govt. ITIs can’t be changed/ modified or cancelled. All the original 

certificates and testimonials for entry qualification along-with a set of self-attested copies, Copy of 

merit rank and seat confirmation slip need to be produced at the time of admission. All necessary 

fees should be paid mandatorily at the time of admission.  

 

Fees for Admission (both M & E Group): 

 Fees for admission in Govt. ITIs (for both 'M' & 'E' Group trades) for the session August'2020 

Following fees are to be paid by the candidates at the time of admission, at the concerned Govt. 

ITI/ITC/JP and Govt. ITI running under PTP Rest of the fees need to be paid by the student at the 

beginning of every 6 months. 

Govt. ITI/ITC/JP 

Sl. 

No. 

Category Fees 

1. Tuition fee for 1stsix months @Rs.30/- month Rs. 180/- 

2. Tuition fee for IMC sponsored candidates for 1st six months Rs. 2500/- 

3. Admission fee (one time only) Rs. 100/- 

4. Registration fee (one time only) Rs. 30/- 

Registration fee for Kanyashree Candidate (one time only) Rs. 15/- 

5. Caution money (one time only) Rs. 100/- 
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Govt. ITIs running under PTP 

Sl. 

No. 

Category Fees 

1. Tuition fee for 1st six months@Rs.30/- month Rs. 180/- 

3. Admission fee (one time only) Rs. 100/- 

4. Registration fee (one time only) Rs. 30/- 

Registration fee for Kanyashree Candidate (one time only) Rs. 15/- 

5. Caution money (one time only) Rs. 100/- 

 
 

Important Dates 

Starting date for filling up & submission of online application form along 

with payment confirmation slip. 

Last date of submission of filed in online application Form along with 

necessary fees. 

 26.04.2020 

Last date of submission of application Form at the nearest ITIs 27.04.2020 

Probable date of publication of Final Merit List through Web Portal To be notified in 

the website. 

Tentative Starting Date of Choice filling for available seats. To be notified in 

the website. 

 

  

04.03.2020
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পশ্চিমবঙ্গের সরকাশ্চর আই.টি.আই./আই.টি.শ্চস/জশু্চিয়র 
পশ্চিঙ্গেকশ্চিক এবং শ্চপ.টি.শ্চপ. দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত সরকাশ্চর 

আই.টি.আই. গুশ্চিঙ্গত অগাস্ট ২০২০ থেঙ্গক শুরু শ্চিক্ষাবঙ্গষে 
ভশ্চতে র তেয পুশ্চিকা  

  

সরকারী আই. টি. আই./আই. টি. শ্চস./জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক এবং শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত সরকাশ্চর 
আই.টি.আই গুশ্চিঙ্গত ভশ্চতে র শ্চবজ্ঞশ্চি এবং আঙ্গবদিপত্র পূরঙ্গের শ্চিয়মাবিীীঃ- 
 
পশ্চিমবে সরকার দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত আই. টি. আই./আই. টি. শ্চস./জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা 
পশ্চরচাশ্চিত সরকাশ্চর আই.টি.আই শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত সরকাশ্চর আই.টি.আই গুশ্চিঙ্গত (Annexure A) 
N.C.V.T. অিুঙ্গমাশ্চদত শ্চবশ্চভন্ন থেড থকাঙ্গসে অগাস্ট ২০২০ থেঙ্গক শুরু শ্চিক্ষাবঙ্গষে ভশ্চতে  হবার জিয উপযকু্ত 
প্রােীঙ্গদর থেঙ্গক অিিাইঙ্গির মাধ্যঙ্গম আঙ্গবদিপত্র চাওয়া হঙ্গে। 
 
Gorkha Territorial Administration (GTA) এর অন্তগেত আই. টি. আই. েুং এবং আই. টি. শ্চস. 
কাশ্চিম্পং কততে পক্ষ, পতেকভাঙ্গব তাঙ্গদর ভশ্চতে র প্রশ্চিয়া পশ্চরচািিা করঙ্গব। 
 
R.K.Mission ITC িঙ্গরন্দ্রপুর, R.K.Mission ITC, রহড়া, St. Vincent ITC আসািঙ্গসাি এর থক্ষঙ্গত্র 
সংশ্চিষ্ট প্রশ্চতষ্ঠাি শ্চিঙ্গজরা ভশ্চতে র প্রশ্চিয়া পশ্চরচািিা করঙ্গব। 

য োগ্যতোমোন 
 সরকারী আই. টি. আই./আই. টি. শ্চস./জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক এবং শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত 
সরকাশ্চর আই.টি.আইঙ্গত ভশ্চতে র জিয প্রােীঙ্গক পশ্চিমবঙ্গে অবশ্চিত থকাি শ্চবদযািয় থেঙ্গক শ্চিশ্চদেষ্ট থযাগযতামাি 
উত্তীেে হঙ্গত হঙ্গব। থয সমি প্রােী ২০২০ সাঙ্গি মাধ্যশ্চমক  বা  সমতুিয পরীক্ষায়  বসঙ্গব  তারা পরীক্ষার  
ফি থবড়াঙ্গিার  শ্চদি থেঙ্গক ৭ টি কমে শ্চদবঙ্গসর মঙ্গধ্য অিিাইঙ্গি  আঙ্গবদি করঙ্গত পারঙ্গব। 
 
 প্রােী তার থমধ্া তাশ্চিকা অিুযায়ী 'ই' কাউঙ্গেশ্চিং এর মাধ্যঙ্গম তারপছন্দমতঙ্গেঙ্গডসরকারী আই. টি. 
আই. / আই. টি. শ্চস. / জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক এবং শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত সরকাশ্চর আই.টি.আই. 
গুশ্চিঙ্গত ভশ্চতে  হঙ্গত পারঙ্গব।'ই' কাউঙ্গেশ্চিং এর জিয যোযে সমঙ্গয় আঙ্গবদিকাশ্চরঙ্গদর কাছ থেঙ্গক অি 
িাইঙ্গির মাধ্যঙ্গম তার পছঙ্গন্দর শ্চবষয় এবং আই. টি. আই. এর িাম থচঙ্গয় থিওয়া হঙ্গব। 

 
আই. টি. আই.পোস করো ছোত্র/ছোত্রীদের জনয 
 

 আঙ্গগ আই. টি. আই./আই. টি. শ্চস./জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক এবং শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত সরকাশ্চর 
আই.টি.আই গুশ্চিঙ্গত যারা ভশ্চতে  হঙ্গয়শ্চছি বা পাি কঙ্গরশ্চছি এমি আঙ্গবদিকাশ্চরঙ্গদর সরকারী আই. টি. 
আই./আই. টি. শ্চস./জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক এবং শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত সরকাশ্চর আই.টি.আই গুশ্চিঙ্গত 
ভশ্চতে র িতে াবিীীঃ- 
 
থয সকি আঙ্গবদিকারীরা আঙ্গগ থকাি গ্রুঙ্গপর থয থকাি থেড থকাঙ্গসে ভশ্চতে  হঙ্গয়শ্চছি এবং পাি কঙ্গরশ্চছি 
তারা পরবতী শ্চতি বছঙ্গরর জিয ঐ সরকাশ্চর আই. টি. আই./আই.টি.শ্চস./জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক এবং 
শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত সরকাশ্চর আই.টি.আইঙ্গত ভশ্চতে র জিয থযাগয বঙ্গি শ্চবঙ্গবশ্চচত হঙ্গবিা এবং পাস 
করার বছরটি বাদ শ্চদঙ্গয় পঙ্গরর একবছর অিয থকাঙ্গিা সরকাশ্চর আই. টি. আই./ আই. টি. শ্চস. / 



14 

জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক এবং শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত সরকাশ্চর আই.টি.আইগুশ্চিঙ্গত ভশ্চতে র জিয থযাগয বঙ্গি 
শ্চবঙ্গবশ্চচত হঙ্গবিা। 

 
উেোহরণ : থকাঙ্গিা ছাত্র/ছাত্রী যশ্চদ গশ্চড়য়াহাে সরকাশ্চর আই. টি. আই. থেঙ্গক জিুাই ২০১৭ থত থয থকাঙ্গিা 
থেডঙ্গকাঙ্গসে(CTS, BBBT & Advance Module)এ পাস কঙ্গর তঙ্গব থস অগাস্ট ২০১৮ , অগাস্ট ২০১৯ 
এবং অগাস্ট ২০২০ শ্চিক্ষাবঙ্গষে গশ্চড়য়াহাে সরকাশ্চর আই. টি. আই.ঙ্গত ভশ্চতে র জিয থযাগয বঙ্গি শ্চবঙ্গবশ্চচত 
হঙ্গব িা | তৎসহ যশ্চদ থকাঙ্গিা ছাত্র/ছাত্রী জিুাই ২০১৯থত থয থকাঙ্গিা থেড থকাসে এ(CTS, BBBT & 
Advance Module)গশ্চড়য়াহাে সরকাশ্চর আই. টি. আই. থেঙ্গক পাস কঙ্গর তঙ্গব থসই ছাত্র/ছাত্রী থকাঙ্গিা 
সরকাশ্চর আই. টি. আই/আই. টি. শ্চস./জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক এবং শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত সরকাশ্চর 
আই.টি.আই গুশ্চিঙ্গত অগাস্ট ২০২০ শ্চিক্ষাবঙ্গষে ভশ্চতে র জিয থযাগয বঙ্গি শ্চবঙ্গবশ্চচত হঙ্গব িা | 
 
আই. টি. আই.ছুট অথবো ববতোবিত ছোত্র/ছোত্রীদের জনয 
 
থয সকি আঙ্গবদিকারীরা আঙ্গগ কখঙ্গিা থকাি গ্রুঙ্গপর থযঙ্গকাি থেডঙ্গকাঙ্গসে ভশ্চতে  হঙ্গয়শ্চছি শ্চকন্তু থযঙ্গকাঙ্গিা 
কারে বসত থকাসেটি সমূ্পেে করঙ্গত পাঙ্গরশ্চি অেবা ওই সরকাশ্চর আই. টি. আই./আই.টি. শ্চস./জশু্চিয়র 
পশ্চিঙ্গেকশ্চিক অেবা শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত সরকাশ্চর আই.টি.আই থেঙ্গক শ্চবতাশ্চড়ত হঙ্গয়শ্চছি তারা তাঙ্গদর 
ওই থকাসেটি সমূ্পেে হওয়ার বছর থেঙ্গক পরবতী শ্চতিবছর ওই সরকাশ্চর আই. টি. আই. / আই.টি. শ্চস. 
/ জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক অেবা শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত সরকাশ্চর আই.টি. আই  থত ভশ্চতে র জিয থযাগয 
বঙ্গি শ্চবঙ্গবশ্চচত হঙ্গবিা এবং থকাসেটি সমূ্পেে হওয়ার বছর থেঙ্গক পঙ্গরর একবছর অিয থকাঙ্গিা সরকাশ্চর 
আই. টি. আই. / আই.টি. শ্চস. / জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক এবং শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত সরকাশ্চর আই.টি. 
আই  গুশ্চিঙ্গত ভশ্চতে র জিয থযাগয বঙ্গি শ্চবঙ্গবশ্চচত হঙ্গব িা। 
 
উেোহরণ : থকাঙ্গিা ছাত্র/ছাত্রী যশ্চদ অগাস্ট ২০১৫ শ্চিক্ষাবঙ্গষে গশ্চড়য়াহাে সরকাশ্চর আই. টি. আই. থত দইু 
বছঙ্গরর সময় সীমার থকাঙ্গিা (CTS, BBBT & Advance Module)ঙ্গেড থকাসেএ ভশ্চতে  হঙ্গয় োঙ্গক, অেবা 
আগস্ট ২০১৬ শ্চিক্ষা বঙ্গষে এক বছর সময় সীমার থকাঙ্গিা (CTS, BBBT & Advance Module)ঙ্গেড 
থকাসেএ ভশ্চতে  হঙ্গয় োঙ্গক অেোৎ তার থেড থকাসেটির সমূ্পেে হওয়ার সময় সীমা জিুাই ২০১৭ শ্চকন্তু থসই 
ছাত্র/ছাত্রী থযঙ্গকাঙ্গিা কারে বসত জিুাই ২০১৭ এর আঙ্গগই ওই থকাসেটি পড়া থছঙ্গড় থদয় অেবা গশ্চড়য়াহাে 
সরকাশ্চর আই. টি. আই. থেঙ্গক শ্চবতাশ্চড়ত হয় তঙ্গব থসই ছাত্র/ছাত্রী অগাস্ট ২০১৮, অগাস্ট ২০১৯ এবং 
অগাস্ট ২০২০ শ্চিক্ষাবঙ্গষে গশ্চড়য়াহাে সরকাশ্চর আই. টি. আই.  থত ভশ্চতে র জিয থযাগয বঙ্গি শ্চবঙ্গবশ্চচত হঙ্গব 
িা |আবার যশ্চদ থকাঙ্গিা ছাত্র/ছাত্রী গশ্চড়য়াহাে সরকাশ্চর আই. টি. আই. থত অগাস্ট ২০১৭ এর শ্চিক্ষাবঙ্গষে 
দইুবছঙ্গরর সময় সীমার থকাঙ্গিা থেডঙ্গকাসেএ এবং অগাস্ট ২০১৮, এর শ্চিক্ষাবঙ্গষে একবছঙ্গরর সময়সীমার 
থকাঙ্গিা থেডঙ্গকাসেএ ভশ্চতে  হঙ্গয় োঙ্গক , অেোৎ তার থেডঙ্গকাসেটির সমূ্পেে হওয়ার সময়সীমা জিুাই ২০১৯ 
শ্চকন্তু থসই ছাত্র/ছাত্রী থযঙ্গকাঙ্গিা কারে বসত জিুাই ২০১৯ এর আঙ্গগই ওই থকাসেটি পড়া থছঙ্গড় থদয় অেবা 
গশ্চড়য়াহাে সরকাশ্চর আই. টি. আই. থেঙ্গক শ্চবতাশ্চড়ত হয় তঙ্গব থসই ছাত্র/ছাত্রী অগাস্ট ২০২০ শ্চিক্ষাবঙ্গষে 
থকাঙ্গিা সরকাশ্চর আই. টি. আই. / আই.টি. শ্চস. / জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক এবং শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত 
সরকাশ্চর আই.টি.আইঙ্গত ভশ্চতে র জিয থযাগয বঙ্গি শ্চবঙ্গবশ্চচত হঙ্গব িা| 
 
বয়সসীমো 

 ০১.০৮.২০২০ তাশ্চরঙ্গখ আঙ্গবদিকাশ্চরর িযুিতম বয়স ১৪ বছর হঙ্গত হঙ্গব। বয়ঙ্গসর থকাি ঊর্ধ্েসীমা 
 থিই অেোৎ প্রােীর জন্মতাশ্চরখ ০১/০৮/২০০৬ অেবা তার থেঙ্গক আঙ্গগ হঙ্গত হঙ্গব | 
 
 
 



15 

ভবতি র য োগ্যতো 
 

 আই. টি. আইগুশ্চিঙ্গত দইু শ্চবভাঙ্গগর থেড থকাসে পড়াঙ্গিা হয় ; যোিঙ্গম "M" গ্রুপ এবং "E" 
 গ্রুপ| 
 "M" গ্রুপ থেঙ্গড ভশ্চতে  হওয়ার িযূিতম শ্চিক্ষাগত থযাগযতা : থযঙ্গকাঙ্গিা অিুঙ্গমাশ্চদত থবাডে  অেবা
 কাউশ্চেি থেঙ্গক মাধ্যশ্চমক অেবা সমতুিয পরীক্ষায় উত্তীেে | 
 "E" গ্রুপ থেডএ ভশ্চতে  হওয়ার িুন্নযতম শ্চিক্ষাগত থযাগযতা : থযঙ্গকাঙ্গিা অিঙু্গমাশ্চদত সু্কি থেঙ্গক ক্লাস 
এইে পাস | 
 শ্চব. দ্রীঃ:  থয সকি প্রােী মাধ্যশ্চমক অেবা সমতুিয পরীক্ষায় উত্তীেে হঙ্গয়ঙ্গছি শ্চকন্তু তাঙ্গদর পাঠ্যিঙ্গমর
 শ্চবষয়গুশ্চির মঙ্গধ্য শ্চফশ্চজকযাি সাঙ্গয়ে/ সাঙ্গয়ে (Science) অেবা অঙ্ক শ্চছি িা তারা ইশ্চিশ্চিয়াশ্চরং 
থেডঙ্গকাসে গুশ্চিঙ্গত ভশ্চতে র জঙ্গিয থযাগয বঙ্গি শ্চবঙ্গবশ্চচত হঙ্গব িা | 
 একজি প্রােী থকবিমাত্র একটি শ্চবভাঙ্গগর ("M" অেবা "E") জঙ্গিযই আঙ্গবদি করঙ্গত পারঙ্গব | যশ্চদ
 থকাঙ্গিা প্রােী দটুি শ্চবভাঙ্গগই আঙ্গবদি কঙ্গর তঙ্গব তার আঙ্গবদিটি বাশ্চতি বঙ্গি গেয হঙ্গব | 
  

আদবেনকোরী প্রোথীদের যমধো তোবিকো বোনোদনোর পদ্ধবত 

 "M" গ্রুপঙ্গেঙ্গডর জিয :  
(ক) মাধ্যশ্চমক অেবা সমতুিয পরীক্ষায় প্রািিম্বঙ্গরর শ্চভশ্চত্তঙ্গত থমধ্াতাশ্চিকা বািাঙ্গিা হঙ্গব|  
(খ) থকাঙ্গিা প্রঙ্গবশ্চিকা পরীক্ষা এই থক্ষঙ্গত্র থিওয়া হঙ্গব িা |  
 "E" গ্রুপঙ্গেঙ্গডর জিয  :  
(ক) অষ্টম থেেীঙ্গত প্রাি িম্বঙ্গরর শ্চভশ্চত্তঙ্গত থমধ্াতাশ্চিকা বািাঙ্গিা হঙ্গব| 
(খ) থকাঙ্গিা প্রঙ্গবশ্চিকা পরীক্ষা এই থক্ষঙ্গত্র থিওয়া হঙ্গব িা |  

অনিোইদনর মোধযদম আদবেনপত্র পরূন করোর পদ্ধবত 

 "M" গ্রুপঙ্গেঙ্গডর জিয : অিিাইঙ্গি আঙ্গবদি করার সময় প্রােী শুধ্ু মাত্র শ্চিশ্চদেষ্ট জায়গায় পেূেমাি 
(Full Marks) এবং প্রাি িম্বর উঙ্গেখ করঙ্গব।প্রাি িম্বঙ্গরর িতাংি হার শ্চসঙ্গস্টম দ্বারা স্বয়ংশ্চিয়ভাঙ্গব 
শ্চিেেয় করা হঙ্গব। 
 

যমোট নম্বর এবং প্রোপ্ত নম্বর বনম্নরূপভোদব পরূণ ক্রদত হদব 

ববভোগ্-ক) যশ্চদ মাকে িীঙ্গে পূেেমাি এবং প্রািিম্বর উঙ্গেখ োঙ্গক, তঙ্গব প্রােী পূেেমাি ও যত িম্বর মাকে িীঙ্গে 

এ থদখাঙ্গে থসোই উঙ্গেখ করঙ্গব। 
ববভোগ্-খ) যশ্চদ থকাঙ্গিা মাকে িীঙ্গে শ্চবষয়শ্চভশ্চত্তক িম্বর এর জায়গায় িম্বঙ্গরর িতাংি(%) থদখায় শ্চকন্তু 
মাকে িীঙ্গে পেূেমাি বা প্রােী কতিম্বর থপঙ্গয়ঙ্গছ তা উঙ্গেখ থিই,  থসখাঙ্গি প্রশ্চতটি শ্চবষঙ্গয়র পূেেমাি ১০০ ধ্ঙ্গর 

শ্চিঙ্গত হঙ্গব এবং প্রােীর প্রাি িম্বর প্রশ্চতটি শ্চবষয় শ্চভশ্চত্তক িম্বঙ্গরর িতাংি এর সমশ্চষ্ট ধ্ঙ্গর শ্চিঙ্গত হঙ্গব । 
ববভোগ্-গ্) থয সমি থবাডে  প্রােীঙ্গদর শুধ্ুমাত্র থেড প্রদাি কঙ্গর শ্চকন্তু থকাঙ্গিা িম্বর থদয় িা তাঙ্গদর থক্ষঙ্গত্র 

িম্বঙ্গরর িতাংি থবর করার জিয থবাডে  কততে ক শ্চিধ্োশ্চরত মাশ্চিপ্লাশ্চয়ং ফযাক্টর শ্চদঙ্গয় তা থবর করঙ্গত হঙ্গব। 
 

 মোধযবমক অথবো সমতুিয পরীক্ষোয় একই শতোংশ নম্বর পোওয়ো প্রোথীদের মদধয টোইদেবকং পদ্ধবত : 
অঙ্ক ও শ্চবজ্ঞাি শ্চবষঙ্গয় প্রািিম্বর এবং জন্মতাশ্চরঙ্গখর শ্চভশ্চত্তঙ্গত োইঙ্গেশ্চকং করা হঙ্গব | 
"E" গ্রুপ যেদের জনয: আঙ্গবদিকারীরা অিিাইঙ্গির মাধ্যঙ্গম আঙ্গবদি করার সময় অষ্টম থেেীর পরীক্ষায় 
প্রাি িম্বর ও পূেে মাি উঙ্গেখ করঙ্গব।প্রাি িম্বঙ্গরর িতাংি হার শ্চসঙ্গস্টম দ্বারা স্বয়ংশ্চিয়ভাঙ্গব শ্চিেেয় করা 
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হঙ্গব।যশ্চদও প্রােীর প্রাি িম্বর সংশ্চিষ্ট সু্কঙ্গির প্রধ্াি শ্চিক্ষক অেবা টিচার ইি চাজে ঙ্গক শ্চদঙ্গয় ববধ্ করাঙ্গত 
হঙ্গব (Annexure S) । 

 সমি Admission সম্পশ্চকে ত তেয www.wbscvt.org  ওঙ্গয়বসাইঙ্গে পযোিুিঙ্গম প্রকাশ্চিত হঙ্গব | 
 
 

"M" গ্রুপপ্রোথীদের জনয বনদেি বশকো 
 

 থরশ্চজঙ্গেিি ও আঙ্গবদিপত্র পূরে করার পদ্ধশ্চতীঃ- 
ক)অিিাইঙ্গি আঙ্গবদি করার সময় প্রেঙ্গমই আঙ্গবদিকারীঙ্গদর িাম ওঙ্গয়বসাইঙ্গে (www.wbscvt.org) 
থরশ্চজস্টার করঙ্গত হঙ্গব। প্রােীঙ্গদর শ্চিজস্ব থমাবাইি োকা বাঞ্ছিীয় যাঙ্গত থরশ্চজঙ্গেিঙ্গির সময় ও.টি.শ্চপ. 
আসঙ্গব। থরশ্চজঙ্গেিঙ্গির পঙ্গর থমাবাইি িাম্বারটি তার ইউজার আইশ্চড ও জন্মতাশ্চরখটি তার স্বাভাশ্চবক 
পািওয়াডে  হঙ্গব। যশ্চদও প্রােীঙ্গদর সাইবার শ্চিরাপত্তাজশ্চিত কারঙ্গি পািওয়াডে টি পশ্চরবতে ি কঙ্গর শ্চিঙ্গত বিা 
হঙ্গে। 
 
খ)অিিাইঙ্গি পূরে করা আঙ্গবদিপাত্রটি জমা করার সময় প্রােীরা তাঙ্গদর মাধ্যশ্চমক অেবা সমতুিয 
পরীক্ষার আসি মাকে িীেটি প্রােশ্চমক পযোঙ্গয় যাচাই ও ববধ্তার জিয প্রদিেি করঙ্গব | আঙ্গবদিপঙ্গত্রর সাঙ্গে 
থকাঙ্গিা িংসাপত্র অেবা মাকে িীে প্রশ্চতশ্চিশ্চপ জমা করঙ্গব িা | 
 
গ)প্রােীর Rank এবং পছন্দ অিুযায়ী ইেটিটিউে এবং থেড বন্টি করা হঙ্গব | প্রােীরা তাঙ্গদর প্রাি 
আসি অিুযায়ী সমি আসি িংসাপত্র শ্চিঙ্গয় সংশ্চিষ্ট আই. টি. আই.ঙ্গত যাচাইঙ্গয়র জিয থযাগাঙ্গযাগ করঙ্গব 
| আসি িংসাপত্র যাচাইঙ্গয়র সময় যশ্চদ থকাঙ্গিা ভুি ধ্রা পঙ্গড় তঙ্গব ওই প্রােীর শ্চিধ্োশ্চরত আসিটি বাশ্চতি 
বঙ্গি গেয হঙ্গব এবং আঙ্গবদিপত্র অেবা িংসাপঙ্গত্র থযঙ্গকাঙ্গিা ধ্রঙ্গের সংঙ্গিাধ্ি োহয হঙ্গব িা | 
 
 

ঘ) িারীশ্চরক প্রশ্চতবন্ধী প্রােীরা আঙ্গবদিপত্র সংেহ করার সময় তাঙ্গদর সংশ্চিষ্ট আসি িংসাপত্র প্রদিেি 
করঙ্গব| আঙ্গবদিপত্র জমা করার সময় ওই িংসাপত্রগুশ্চির থকাঙ্গিা প্রশ্চতশ্চিশ্চপ জমা করার প্রঙ্গয়াজি থিই | 
 

অনিোইদন আদবেন মূিয জমো যেওয়োর পদ্ধবত 
 
অিিাইঙ্গি আঙ্গবদি মূিয থডশ্চবে কাডে /ঙ্গিশ্চডে কাডে /ঙ্গিে বযাংশ্চকং/ই-ওয়াঙ্গিে/ইউ শ্চপ আই ইতযাশ্চদর 
মাধ্যঙ্গম থদওয়া যাঙ্গব। 

যহল্প যেস্ক 
 
ক)প্রশ্চতটি সরকাশ্চর আই. টি. আই.ঙ্গতই অিিাইঙ্গি আঙ্গবদিপত্র পূরে করার জিয থহল্প থডস্ক বতরী করা 
হঙ্গব।প্রােীরা স্বয়ং মাধ্যশ্চমক অেবা সমতুিয পরীক্ষার আসি মাকে িীে, বঙ্গয়ঙ্গসর প্রমািপত্র সরূপ মাধ্যশ্চমক 
অেবা সমতুিয পরীক্ষার এডশ্চমেকাডে  ইতযাশ্চদ শ্চিঙ্গয় আঙ্গবদিপত্র পূরে করার জিয শ্চিকেবতী থয থকাি  
থহল্প থডঙ্গস্ক থযঙ্গত পাঙ্গর।  
প্রশ্চতটি থহল্প থডস্ক থেঙ্গক অিিাইঙ্গি আঙ্গবদিপত্র পূরে করার পশ্চরঙ্গষবা শ্চবিামূঙ্গিয পাওয়া যাঙ্গব। 
 
খ)প্রােীরা অিিাইঙ্গি আঙ্গবদিপত্র পরূে করার জিয অিয থকাি সহায়তা থকঙ্গন্দ্রও থযঙ্গত পাঙ্গর।  অিিাইঙ্গি 
আঙ্গবদিপত্র পূরে করার পর যাচাই ও ববধ্তার জিয তাঙ্গদর সমি আসি িংসাপত্র ও আঙ্গবদি মিূয জমা 
থদওয়ার রশ্চসদ শ্চিঙ্গয় অবিযই থয থকাঙ্গিা সরকাশ্চর আই. টি. আই. / আই.টি. শ্চস. / জশু্চিয়র 
পশ্চিঙ্গেকশ্চিক এবং শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত সরকাশ্চর আই.টি. আই  থত থযঙ্গত হঙ্গব। 
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গ) প্রােীরা তাঙ্গদর প্রািআসঙ্গি ভশ্চতে  হওয়ার জিয থয সকি িংসাপত্র সংশ্চিষ্ট আই. টি. আই.ঙ্গত জমা 
করঙ্গবি তার তাশ্চিকা : 
১)বঙ্গয়ঙ্গসর প্রমািপত্র সরূপ মাধ্যশ্চমক অেবা সমতুিয পরীক্ষার এডশ্চমেকাডে এর স্বপ্রতযশ্চয়ত প্রশ্চতশ্চিশ্চপ| 
২)মাধ্যশ্চমক অেবা সমতুিয পরীক্ষা উত্তীেে হওয়ার মূিযায়ি পত্র (Mark Sheet)এর স্বপ্রতযশ্চয়ত   
প্রশ্চতশ্চিশ্চপ| 
৩)মাধ্যশ্চমক অেবা সমতুিয পরীক্ষা উত্তীেে হওয়ার িংসাপত্রএর স্বপ্রতযশ্চয়ত প্রশ্চতশ্চিশ্চপ। 
৪)CBSE internal দিমঙ্গেেী উত্তীেে প্রােীরা থযাগয কততে পক্ষ দ্বারা প্রকাশ্চিত মূিযায়িপত্র (Mark 
Sheet)এর স্বপ্রতযশ্চয়ত প্রশ্চতশ্চিশ্চপ জমা করঙ্গব | 
৫)সংরশ্চক্ষত আসঙ্গি ভশ্চতে র জিয উপযকু্ত কততে পঙ্গক্ষর দারা শ্চিঙ্গজর িাঙ্গমর প্রদত্ত তপিীিী জাশ্চত / তপিীিী 
উপজাশ্চত/ ওশ্চবশ্চস/িারীশ্চরক প্রশ্চতবন্ধী িংসাপত্রএর স্বপ্রতযশ্চয়ত প্রশ্চতশ্চিশ্চপ জমা করঙ্গব। 
৬)২ টি পাসঙ্গপােে  সাইজ রশ্চিি ফঙ্গোোফ| 
৭)আধ্ার কাডে এর স্বপ্রতযশ্চয়ত প্রশ্চতশ্চিশ্চপ|(যশ্চদ োঙ্গক) 
৮)থভাঙ্গকিিাি/PBSSD থকাসে উত্তীেে হওয়ার িংসাপত্রএর স্বপ্রতযশ্চয়ত প্রশ্চতশ্চিশ্চপ। 
 
 "M" গ্রুপ থেঙ্গড ভশ্চতে  হওয়ার জিয মাধ্যশ্চমক অেবা সমতুিয পরীক্ষা উত্তীেে হওয়ার িংসাপত্রএর 
স্বপ্রতযশ্চয়ত প্রশ্চতশ্চিশ্চপ জমা করা বাধ্যতামূিক | যশ্চদ থকাঙ্গিা প্রােী Admission এর সময় উন্নশ্চিশ্চখত 
িংসাপত্রগুশ্চি সংশ্চিষ্ট আই. টি. আই.ঙ্গত জমা করঙ্গত বযেে হয় থসঙ্গক্ষঙ্গত্র তার Admission থকাঙ্গিা অবিাঙ্গত 
োহয হঙ্গব িা এবং তার থমধ্া তাশ্চিকার িমটি (Rank in the merit panel) বাশ্চতি বঙ্গি গেয 
হঙ্গব| 
 Online আঙ্গবদিপঙ্গত্রর সাঙ্গে থকাঙ্গিা িংসাপঙ্গত্রর প্রশ্চতশ্চিশ্চপ থদওয়ার প্রঙ্গয়াজি থিই| 
 

“E” গ্রুপপ্রোথীদের জনয বনদেি বশকো 
 
ক)ঙ্গরশ্চজঙ্গেিি ও আঙ্গবদিপত্র পূরে,আঙ্গবদি মূিয জমা থদওয়ার পদ্ধশ্চত এবং থহল্প থডস্ক “M” গ্রুঙ্গপর 
মতই োকঙ্গব। 
খ)"E" গ্রুপ থেঙ্গডর আঙ্গবদিকারীঙ্গদর অষ্টম থেেীর পরীক্ষায় প্রাি িম্বর ও পূেে মাি সংশ্চিষ্ট সু্কঙ্গির প্রধ্াি 
শ্চিক্ষক অেবা টিচার ইি চাজে ঙ্গক শ্চদঙ্গয় ববধ্ করাঙ্গত হঙ্গব (Annexure S) ও তা যাচাই ও ববধ্তার জিয 
তাঙ্গদর সমি আসি িংসাপত্র ও আঙ্গবদি মূিয জমা থদওয়ার রশ্চসদ শ্চিঙ্গয় অবিযই থয থকাঙ্গিা সরকাশ্চর 
আই. টি. আই. / আই.টি. শ্চস. / জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক এবং শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত সরকাশ্চর আই.টি. 
আই  থত থযঙ্গত হঙ্গব।  
 
গ) প্রােীরা তাঙ্গদর প্রাি আসঙ্গি ভশ্চতে  হওয়ার জিয থয সকি িংসাপত্র সংশ্চিষ্ট আই. টি. আই.ঙ্গত জমা 
করঙ্গবি তার তাশ্চিকা : 
১)অষ্টম থেেী উত্তীেে হওয়ার স্বপ্রতযশ্চয়ত মিূযায়ি পত্র(Mark Sheet)| 
২)আধ্ারকাডে এর স্বপ্রতযশ্চয়ত প্রশ্চতশ্চিশ্চপ|(যশ্চদ োঙ্গক) 
৩)সংরশ্চক্ষত আসঙ্গি ভশ্চতে র জিয উপযুক্ত কততে পঙ্গক্ষর দ্বারা শ্চিঙ্গজর িাঙ্গম প্রদত্ত তপিীিী জাশ্চত / তপিীিী 
উপজাশ্চত/ িারীশ্চরক প্রশ্চতবন্ধী িংসাপত্রএর স্বপ্রতযশ্চয়ত প্রশ্চতশ্চিশ্চপ।  
৪)২ টি পাসঙ্গপােে  সাইজ রশ্চিি ফঙ্গোোফ| 
৫)থভাঙ্গকিিাি উত্তীেে হওয়ার িংসাপত্রএর স্বপ্রতযশ্চয়ত প্রশ্চতশ্চিশ্চপ। 
৬)অষ্টম থেেী উত্তীেে হওয়ার িংসাপত্রএর স্বপ্রতযশ্চয়ত প্রশ্চতশ্চিশ্চপ। 
 
 ঘ) "E"গ্রুপ থেঙ্গড ভশ্চতে  হওয়ার জিয প্রধ্াি শ্চিক্ষক অেবা টিচার ইি চাজে ঙ্গক শ্চদঙ্গয় অষ্টম থেেী উত্তীেে 
হওয়ার িংসাপঙ্গের ববধ্তা করা বাধ্যতামূিক | যশ্চদ থকাঙ্গিা প্রােী Admission এর সময় উন্নশ্চিশ্চখত 
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িংসাপত্রগুশ্চি সংশ্চিষ্ট আই. টি. আই.ঙ্গত জমা করঙ্গত বযেে হয় থসঙ্গক্ষঙ্গত্র তার Admission থকাঙ্গিা অবিাঙ্গত 
োহয হঙ্গব িা এবং তার থমধ্া তাশ্চিকার িমটি (Rank in the merit panel) বাশ্চতি বঙ্গি গেয হঙ্গব| 
ি)Online আঙ্গবদিপঙ্গত্রর সাঙ্গে থকাঙ্গিা িংসাপঙ্গত্রর প্রশ্চতশ্চিশ্চপ থদওয়ার প্রঙ্গয়াজি থিই| 
 

আদবেনপত্র  সংগ্রহ করো এবং জমো যেওয়োর বনয়মোবিী 

ক)প্রােীরা অিিাইি এ আঙ্গবদি করঙ্গত পারঙ্গবি www.wbscvt.org থপােে াি এর মাধ্যঙ্গম। অিিাইি এ 
আঙ্গবদি করার পর শ্চিধ্োশ্চরত আঙ্গবদি মূিয দইুিত (২০০/-) োকা (সকি মশ্চহিা প্রােীঙ্গদর থক্ষঙ্গত্র 
১০০/-(একিত োকার) অিিাইঙ্গি জমা শ্চদঙ্গত হঙ্গব। এরপর  আঙ্গবদিপত্র ও আঙ্গবদি মূঙ্গিযর রশ্চসদ 
থযঙ্গকাঙ্গিা সরকারী আই. টি. আই. / আই. টি. শ্চস. / জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক এবং শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা 
পশ্চরচাশ্চিত সরকাশ্চর আই.টি.আই থেঙ্গক আিুমাশ্চিক ২রা মাচে  তাশ্চরখ থেঙ্গক থয থকাি কাঙ্গজর শ্চদঙ্গি 
(ঙ্গসামবার থেঙ্গক শুিবার) সকাি ১১ ো থেঙ্গক শ্চবঙ্গকি ৪ োর মঙ্গধ্য অবিযই জমা করঙ্গত হঙ্গব। 
খ) সরকারী আই. টি. আই. / আই. টি. শ্চস. / জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক এবং শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত 
সরকাশ্চর আই.টি.আই এর অধ্যক্ষরা প্রােীঙ্গদর থযাগযতা শ্চিধ্োরক পরীক্ষায় প্রাি িম্বর আসঙ্গির সাঙ্গে যাচাই 
করঙ্গব এবং আঙ্গবদি মূিয জমা পঙ্গড়ঙ্গছ শ্চকিা তা খশ্চতঙ্গয় থদখঙ্গব। 
 
গ) তেয পুশ্চিকায় উঙ্গেশ্চখত শ্চিঙ্গদেি অিুযায়ী প্রােীরা অিিাইঙ্গি  আঙ্গবদিপত্র পূরে িঙ্গব। প্রােীঙ্গক শ্চিঙ্গজই 
শ্চিঙ্গজর আঙ্গবদিপত্র জমা করঙ্গত হঙ্গব। অিয থযঙ্গকাঙ্গিা উপাঙ্গয় পাঠ্াঙ্গিা আঙ্গবদিপত্র গতহীত হঙ্গব িা। 
 অিিাইি আঙ্গবদি পঙ্গত্রর ও জমা থদওয়ার সম্ভাবয থিষ তাশ্চরখ ২৭ থি এশ্চপ্রি ২০২০ থবিা ৪ ো পযেন্ত। 
আদবেন প্রোথীদের অনুদরোধ করো হদে য  তোরো য ন  জমো  যেওয়োর পদূবি অনিোইন  আদবেন পদত্রর  
ফদটো  কবপ  যরদখ  যেন। 
 
 

 
 

আদবেনপদত্রর মূিয 

 থছঙ্গিঙ্গদর জিযীঃ- আঙ্গবদি মূিয দইুিত (২০০/-) োকা 
 থমঙ্গয়ঙ্গদর জিযীঃ- আঙ্গবদি মূিয ১০০/-(একিত োকা) 

 

আসন সংরক্ষণ 
 ভশ্চতে রঙ্গক্ষঙ্গত্র শ্চিম্নশ্চিশ্চখত হাঙ্গর আসি সংরশ্চক্ষত োকঙ্গব 

িশ্চমক 
সংখযা  

সংরশ্চক্ষত আসি িতাংি 

১. মশ্চহিা ৩০% 
২. তপিীিী জাতী ২২% 
৩. তপিীিী উপজাতী ৬% 
৪. ও.শ্চব.শ্চস. (এ)  ৫% 
৫. ও.শ্চব.শ্চস. (শ্চব) ৫% 
৫. িারীশ্চরক প্রশ্চতবন্ধী ৩% 

 
 শ্চবীঃ দ্রীঃ- উপযুক্ত প্রােী িা পাওয়া থগঙ্গি তপিীিী জাতী এবং তপিীিী উপজাতী প্রােীঙ্গদর থক্ষঙ্গত্র 
আসি শ্চবশ্চিময় করা হঙ্গব। যশ্চদ উপযুক্ত তপিীিী জাতী এবং তপিীিী উপজাতী প্রােী িা পাওয়া যায় 
তঙ্গব িূিয আসি গুশ্চি অসংরশ্চক্ষত প্রােীঙ্গদর মাধ্যঙ্গম পূরেকরা হঙ্গব। একই ভাঙ্গব যশ্চদ উপযুক্ত মশ্চহিা এবং 
িারীশ্চরক প্রশ্চতবন্ধী প্রােী িা পাওয়া যায় তঙ্গব িিূয আসি গুশ্চি অসংরশ্চক্ষত প্রােীঙ্গদর মাধ্যঙ্গম পূরেকরা 
হঙ্গব। 
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ক) মশ্চহিাঙ্গদর জিয ৩০% আসি সংরশ্চক্ষত োকঙ্গব। 
খ) থজিা শ্চভশ্চত্তক সংরক্ষঙ্গের মাধ্যঙ্গম সমে আসঙ্গির ৫০% (পঞ্চাি িতাংি) আসি আই. টি. আই. / 
আই. টি. শ্চস. / জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক গুশ্চি থয থজিায় অবশ্চিত থসই থজিার শ্চবদযািয় থেঙ্গক পাি করা 
প্রােীঙ্গদর মাধ্যঙ্গম পূরেকরা হঙ্গব।  
গ)শ্চিম্ন শ্চিশ্চখত িয়টি আই. টি. আই. এর থক্ষঙ্গত্র থকাি থজিা শ্চভশ্চত্তক আসি সংরক্ষঙ্গের বযাবিা োকঙ্গব 
িা। 
 ১।সরকাশ্চর আই. টি. আই. গশ্চরয়াহাে 
 ২।সরকাশ্চর আই. টি. আই. োশ্চিগি 
 ৩।সরকাশ্চর আই. টি. আই. হাওড়া থহামস  
 ৪।সরকাশ্চর আই. টি. আই. কিযােী 
 ৫।সরকাশ্চর আই. টি. আই. হুগিী 
 ৬।সরকাশ্চর আই. টি. আই. দগুোপুর 
 ৭।সরকাশ্চর আই. টি. আই. শ্চিশ্চিগুশ্চড় 
 ৮।সরকাশ্চর মশ্চহিা আই. টি. আই. কিকাতা 
 ৯।সরকাশ্চর আই. টি. আই. িারীশ্চরক প্রশ্চতবন্ধী 
 
ঘ) থজিা শ্চভশ্চত্তক আসিগুশ্চির থক্ষঙ্গত্র অিযািয সমি সংরক্ষে িীশ্চত থযমি তপিীিী জাতী, তপিীিী 
উপজাতী,ও.শ্চব.শ্চস.,  িারীশ্চরক প্রশ্চতবন্ধী এবং মশ্চহিা প্রােীঙ্গদর জিয সংরক্ষঙ্গের শ্চিয়ম প্রঙ্গযাজয হঙ্গব। 
ি) সমি "ই"গ্রুঙ্গপর আসিগুশ্চির থক্ষঙ্গত্র ইউশ্চিে শ্চপছু একটি আসি State Welfare Home এর অষ্টম 
থেেী উত্তীেে আবাশ্চসকঙ্গদর জিয সংরশ্চক্ষত োকঙ্গব।উপযুক্ত প্রােী িা পাওয়া থগঙ্গি িূিয আসি গুশ্চি 
অসংরশ্চক্ষত প্রােীঙ্গদর মাধ্যঙ্গম পূরেকরা হঙ্গব। 
চ) IMC মঙ্গিািীত প্রােীঙ্গদর জিয আসি সংরক্ষেীঃ- 
 Institute Management Committee (IMC) আঙ্গছ এমি সরকারী আই. টি. আই. থত সমে 
আসঙ্গির ২০%(কুশ্চড় িতাংি) আসি IMC মঙ্গিািীত প্রােীঙ্গদর মাধ্যঙ্গম ভশ্চতে  করা হঙ্গব। ইেকু প্রােীরা 
অিিাইি কাউশ্চেশ্চিং এর সময় শ্চিশ্চদেষ্ট থেঙ্গড IMC থকাো মঙ্গিািয়ি করঙ্গত পারঙ্গব (ঙ্গমধ্া তাশ্চিকা 
প্রকাঙ্গির পঙ্গর)। 
IMC থকাোর মাধ্যঙ্গম এক এবং দইু বছঙ্গরর থকাঙ্গসে ভশ্চতে  প্রােীঙ্গদর থক্ষঙ্গত্র প্রঙ্গতযক বছঙ্গরর জিয ৫০০০/- 
োকা (পাাঁচ হাজার োকা)কঙ্গর tuition fee প্রঙ্গযাজয হঙ্গব। 
 
 শ্চব: দ্রীঃ শ্চপশ্চপশ্চপ সরকাশ্চর আই. টি. আইগুশ্চিঙ্গত ২০% িতাংি মযাঙ্গিজঙ্গমন্ট থকাোর আসি এই 
পদ্ধশ্চতঙ্গত পূরে করা হঙ্গবিা | 

ছ) WBSCT&VE&SD/PBSSD অিুঙ্গমাশ্চদত থভাঙ্গকিিাি থেশ্চিং থসন্টার থেঙ্গক পাি করা প্রােীঙ্গদর 
জিয আসি সংরক্ষে:- 
 WBSCT&VE&SD/PBSSD অিুঙ্গমাশ্চদত শ্চবশ্চভন্ন  থেশ্চিং থসন্টার থেঙ্গক পাস করা ছাত্র/ছাত্রীঙ্গদর জিয 
২০% আসি সংরশ্চক্ষত োকঙ্গব | থয সকি ছাত্র/ছাত্রী থকাঙ্গিা দীঘেঙ্গময়াশ্চদ অেবা স্বল্প থময়াশ্চদ থভাঙ্গকিিাি/ 
PBSSD থকাসে পাস কঙ্গরঙ্গছ এবং যারা মাধ্যশ্চমক বা সমতুি পরীখযায় উত্তীেে হঙ্গয়ঙ্গছ তারা "M" গ্রুপ এর 
থযঙ্গকাঙ্গিা থেঙ্গডর জিয থযাগয বঙ্গি গেয হঙ্গব | থযসকি ছাত্র/ছাত্রী ক্লাস এইে পাস করার সাঙ্গে থকাঙ্গিা 
দীঘেঙ্গময়াশ্চদ অেবা সল্পঙ্গময়াশ্চদ থভাঙ্গকিিাি/ PBSSD থকাসে পাস কঙ্গরঙ্গছ তারা "E" গ্রুপ থেঙ্গডর জিয 
থযাগয বঙ্গি গেয হঙ্গব | এই ধ্রঙ্গের সমি প্রােীঙ্গদর অবিযই থমধ্া তাশ্চিকা ভুক্ত হঙ্গত হঙ্গত হঙ্গব | 
NCVT শ্চিধ্োশ্চরত শ্চিয়ম অিুযায়ী ইশ্চিশ্চিয়াশ্চরং থেড গুশ্চিঙ্গত ভশ্চতে  হঙ্গত থগঙ্গি মাধ্যশ্চমক অেবা সমতুিয 
পরীক্ষায় শ্চবজ্ঞাি এবং অঙ্ক শ্চবষয় োকঙ্গত হঙ্গব এবং এই শ্চিয়মটি থভাঙ্গকিিাি পাস /PBSSD প্রােীঙ্গদর 
জিয সংরশ্চক্ষত আসিগুশ্চির থক্ষঙ্গত্রও প্রঙ্গযাজয হঙ্গব | যশ্চদ থভাঙ্গকিিাি পাস পযোি প্রােী িা পাওয়া যায় 
তঙ্গব এই সংরশ্চক্ষত আসিগুশ্চিও অসংরশ্চক্ষত প্রােীঙ্গদর মাধ্যঙ্গম পূরে করা হঙ্গব| 
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উপশ্চর উশ্চেশ্চখত দইুটি থক্ষঙ্গত্রই অিযািয সমি সংরক্ষে িীশ্চত থযমি তপিীিী জাতী, তপিীিী উপজাতী, 
ও.শ্চব.শ্চস., িারীশ্চরক প্রশ্চতবন্ধী এবং মশ্চহিা প্রােীঙ্গদর জিয সংরক্ষঙ্গের শ্চিয়ম প্রঙ্গযাজয হঙ্গব। 
 
জ) চারটি মশ্চহিা আই. টি. আই. এর জিয আসি সংরক্ষেীঃ- 
চারটি সরকারী মশ্চহিা আই. টি. আই. (মশ্চহিা আই. টি. আই. কিকাতা , বাশ্চিপুর, বধ্েমাি , 
শ্চিশ্চিগুশ্চড়) এর সমি আসি শুধ্ু মাত্র মশ্চহিা প্রােীঙ্গদর জিয সংরশ্চক্ষত োকঙ্গব। 
ঝ) সমি সরকারী আই. টি. আই. / আই. টি. শ্চস. / জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক এবং Govt. I.T.I. 
P.C.B.G. থত িারীশ্চরক প্রশ্চতবন্ধী আসঙ্গি ভশ্চতে র থযাগযতা :- 
 শ্চিম্ন শ্চিশ্চখত দইু ধ্রঙ্গির প্রশ্চতবন্ধকতার থক্ষঙ্গত্র প্রােীরা িারীশ্চরক প্রশ্চতবন্ধী প্রােীঙ্গদর জিয সংরশ্চক্ষত 
 আসঙ্গি ভশ্চতে র সুঙ্গযাগ পাঙ্গব। 
 1. Loco Motor Disability (Disabilities to move) including Leprosy cured. 
 2. Hearing impaired. 
 প্রােীঙ্গদর িুযিতম প্রশ্চতবন্ধকতা ৪০% (চশ্চেি িতাংি) হঙ্গত হঙ্গব। িংসাপত্র ছাড়া প্রােীঙ্গদর 
আঙ্গবদিপত্র  বাশ্চতি বঙ্গি গেয হঙ্গব।িংসাপত্রটি থয থকাি সরকারী হাসপাতাঙ্গির িুযিতম D.M.O. 
পদমযোদার  আশ্চধ্কাশ্চরঙ্গকর স্বাক্ষর োকঙ্গত হঙ্গব।ভশ্চতে র সময় উশ্চেশ্চখত িংসাপঙ্গত্রর একটি স্বপ্রতযশ্চয়ত ফঙ্গো 
কশ্চপ  প্রদাি করঙ্গত হঙ্গব।  
ঞ)Govt. ITI for PWD Boys and Girls at Kolkata (ITI for PCBG)থত সমি আসি প্রশ্চতবন্ধী 
প্রােীঙ্গদর জিয সংরশ্চক্ষত োকঙ্গব।উপযুক্ত প্রশ্চতবন্ধীপ্রােী িা পাওয়া থগঙ্গি িূিয আসি গুশ্চি শুধ্ুমাত্র থমধ্া 
তাশ্চিকা ভুক্ত মশ্চহিা প্রােীঙ্গদর দ্বারা পূরে করা হঙ্গব | 
 
 **Online counselling এর মাধ্যঙ্গম থেড পছন্দ করার সময় সমি আসি িংসাপত্র সহ িারীশ্চরক 
প্রশ্চতবন্ধী প্রােীঙ্গদর অবিযই কাঙ্গছর সহায়তা থকঙ্গন্দ্র থযাগাঙ্গযাগ করঙ্গত হঙ্গব। 
 

যেে পছন্দ এবং Online Counseling 

 Online counsellingএর মাধ্যঙ্গম থেড পছন্দ করার তাশ্চরখ ওঙ্গয়বসাইঙ্গে থদওয়া হঙ্গব। Online Choice 
filling করার জিয প্রােীঙ্গদর ওঙ্গয়বঙ্গপােে ািএ িগ ইি করঙ্গত হঙ্গব | িগ ইি করার সময় প্রােীরা তাঙ্গদর 
mobile number টি User ID শ্চহসাঙ্গব এবং জন্মতাশ্চরখটি Password শ্চহসাঙ্গব বযবহার করঙ্গব | প্রেমবার 
ওঙ্গয়বঙ্গপােে ািএ িগ ইি করার পর প্রােীরা তাঙ্গদর Password টি শ্চিরাপত্তাজশ্চিত কারঙ্গে বদঙ্গি থফিঙ্গব | 
থকাি শ্চিশ্চদেষ্ট প্রশ্চিক্ষে থকঙ্গন্দ্র শ্চিশ্চদেষ্ট থেড এ উপিব্ধ আসি  সংখযার শ্চভশ্চত্তঙ্গত প্রােী তার পছন্দ থপি 
করঙ্গত পারঙ্গব। স্বয়ংশ্চিয় Up-gradation এর সশু্চবধ্া উপিব্ধ হঙ্গব।এই সুশ্চবধ্াটি শুধ্ুমাত্র প্রেম দফার 
কাউঙ্গেশ্চিংএর জিয উপিব্ধ হঙ্গব | স্বয়ংশ্চিয় Up-gradation এর শ্চিয়ম এবং পদ্ধশ্চত Website এ উপিব্ধ 
হঙ্গব। Online counsellingএর মাধ্যঙ্গম থেড পছন্দ করার থিষ শ্চদি ওঙ্গয়বসাইঙ্গে থদওয়া হঙ্গব। 
 

আসন বণ্টন 
 Online counsellingএর সময় পঙ্গছঙ্গন্দর থেড এবং Institute শ্চিবোচি করার পঙ্গর থমধ্া তাশ্চিকার 
শ্চভশ্চত্তঙ্গত প্রােীঙ্গক আসি বণ্টি করা হঙ্গব। প্রােী তার িাঙ্গম বশ্চন্টত আসঙ্গি অিুঙ্গমাদঙ্গির(ঙ্গেড কিফাঙ্গমেিি 
শ্চিপ)এর শ্চপ্রন্ট কশ্চপ ওঙ্গয়বসাইে থেঙ্গক শ্চপ্রন্ট কঙ্গর শ্চিঙ্গত পারঙ্গব।  
  

ভবতি  
 থেড কিফাঙ্গমেিি শ্চিপ পাওয়ার পঙ্গর প্রােীঙ্গক শ্চিঙ্গদে শ্চিকায় বশ্চেেত সমি আসি িংিাপত্র এবং 
স্বপ্রতযশ্চয়ত ফঙ্গো কশ্চপ, সাধ্ারি প্রঙ্গবশ্চিকা পরীক্ষার Admit Card (শুধ্ুমাত্র "E" গ্রুপপ্রােীঙ্গদরজিয), থমধ্া 
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তাশ্চিকার িাি, বশ্চন্টত আসঙ্গির অিুঙ্গমাদি শ্চিপ , দইুটি পাসঙ্গপােে  সাইঙ্গজর ফঙ্গো, এবং শ্চিম্ন বশ্চেেত ফীস 
সহ শ্চিশ্চদেষ্ট সরকারী আই. টি. আই./আই.টি.শ্চস./জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক এবং শ্চপ.টি.শ্চপ দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত 
সরকাশ্চর আই.টি.আইঙ্গত ভশ্চতে র জিয শ্চিশ্চদেষ্ট সমঙ্গয়র মঙ্গধ্য উপশ্চিত হঙ্গত হঙ্গব। যশ্চদ থকাি কারঙ্গি 
 প্রােী শ্চিশ্চদেষ্ট সমঙ্গয়র মঙ্গধ্য ভশ্চতে  িা হয় তঙ্গব তার িাঙ্গম বশ্চন্টত আসি স্বয়ংশ্চিয় ভাঙ্গব বাশ্চতি হঙ্গয় 
যাঙ্গব। একবার থকাি শ্চিশ্চদেষ্ট সরকারী আই. টি. আই./আই.টি. শ্চস./জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিক এবং শ্চপ.টি.শ্চপ 
দ্বারা পশ্চরচাশ্চিত সরকাশ্চর আই.টি.আইঙ্গত শ্চিশ্চদেষ্ট আসঙ্গি ভশ্চতে  হওয়ার পঙ্গর থকাি ভাঙ্গবই আই. টি. আই. 
বা থেড পশ্চরবতে ি যাঙ্গব িা। 

ভবতি র ফী 
 

প্রােীঙ্গক প্রেম Semester এ ভশ্চতে র জিয শ্চিম্ন বশ্চেেত ফীস সংশ্চিষ্ট আই. টি. আই. / আই. টি. শ্চস. / 
জশু্চিয়র পশ্চিঙ্গেকশ্চিঙ্গক প্রদাি করঙ্গত হঙ্গব। বাকী ফী পরবতী Semester শুরুর সময় প্রদাি করঙ্গত হঙ্গব। 
 

Govt. ITI/ITC/JP 
Sl. 
No. 

Category Fees 

1. Tuition fee for 1st semester (6 months) @Rs.30/- month Rs. 180/- 
2. Tuition fee for IMC sponsored candidates for 1st Semester  Rs. 2500/- 
3. Admission fee (one time only) Rs. 100/- 
4. Registration fee (one time only) Rs. 30/- 

Registration fee for Kanyashree Candidate (one time only) Rs. 15/- 
5. Caution money (one time only) Rs. 100/- 
 

Govt. ITI running under PTP 
Sl 
No. 

Category Fees 

1. Tuition fee for 1st semester (6 months) @Rs.30/- 
month 

Rs. 180/- 

3. Admission fee (one time only) Rs. 100/- 
4. Registration fee (one time only) Rs. 30/- 

Registration fee for Kanyashree Candidate (one time 
only) 

Rs. 15/- 

5. Caution money (one time only) Rs. 100/- 
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Important Dates 

Starting date for filling up & submission of online application form along 

with payment confirmation slip. 

Last date of submission of filed in online application Form along with 

necessary fees. 

 26.04.2020 

Last date of submission of application Form at the nearest ITIs 27.04.2020 

Probable date of publication of Final Merit List through Web Portal To be notified in 
the website. 

Tentative Starting Date of Choice filling for available seats. To be notified in 
the website. 

 

  

04.03.2020
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Annexure-A 
Tentative list of Govt. ITIs/ ITCs / JP 

ITI Code ITI Name Type 

GR19000224 Government ITI Ausgram II running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000169 
Harichand Guruchand Thakur Government ITI, Bagda  

running under PTP 

Govt. (PPP) 

GU19000192 Government ITI Balarampur running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000170 Government ITI Banshihari running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000221 Government ITI Barasat I running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000146 Government ITI Basanti running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000208 Government ITI Bauria running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000211 Government ITI Bhatar running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000212 Government ITI Binpur-II  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000214 Government ITI Canning I running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000207 Government ITI Canning II running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000196 Government ITI Chanchal II  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000173 Government ITI Chopra  running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000223 Government ITI Debra  running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000203 Government ITI Deshapran  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000200 
Ramkrishna Sevashram Government ITI, Dhupguri 

running under PTP 

Govt. (PPP) 

GR19000217 Government ITI Dinhata  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000218 Government ITI Falta  running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000216 Government ITI Gaighata running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000197 Government ITI Garbeta running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000227 Government ITI Ghatal running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000226 Government ITI Goalpokhur running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000195 Government ITI Raghunathganj II running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000157 Government ITI Itahar running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000162 Government ITI Kumargram  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000205 
Tafijuddin Ahamed Memorial  Government ITI, 

Kushmandi  running under PTP 

Govt. (PPP) 
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GR19000209 Government ITI Mangalkote  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000235 Government ITI Samserganj  running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000168 Government ITI Halisahar  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000153 Government ITI Harirampur  running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000161 Government ITI Haroa  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000160 Government ITI Hili  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000190 Government ITI Illambazar running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000151 Government ITI Indpur running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000172 Government ITI Islampur running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000177 Government ITI Jangipara running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000156 Government ITI Joynagar II running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000154 Government ITI Kaliachak III running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000204 Government ITI Kaligunj running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000148 Government ITI Keshpur running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000178 Government ITI Khatra running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000191 Government ITI Khoyrasole running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000225 Government  ITI Krishnanagar I  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000149 Government ITI Kulpi running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000220 Government ITI Kumarganj  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000201 Government ITI Mal running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000159 Government ITI Manbazar running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000155 Government ITI Mandirbazar running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000158 Government ITI Mathabhanga running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000164 Government ITI Maynaguri running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000199 Government ITI Mayureswar I  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000180 Government ITI Meckhliganj  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000166 Government ITI Nakashipara  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000193 Government ITI Nayagram  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000150 Government ITI Pandua running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000202 Government ITI Patharpratima running under PTP Govt. (PPP) 
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GR19000219 Government ITI Purbasthali-I  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000163 Government ITI Purbasthali-II  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000175 Government ITI Pursurah running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000206 Government ITI Rampurhat I  running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000187 Government ITI Ranaghat II  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000152 Government ITI Ranibandh  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000165 Government ITI Raninagar I  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000198 Government ITI Sagar   running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000167 Government ITI Sagardighi  running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000147 Government ITI Salboni  running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000188 Government ITI Shyampur  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000174 
Biren Mahanti Memorial Government ITI, Karakanali  

running under PTP 

Govt. (PPP) 

GU19000182 Government ITI Sonamukhi  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000194 Government ITI Tapan  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000184 Government ITI Tehatta  running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000210 Government ITI Udaynarayanpur  running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000241 Government ITI Magrahat II  running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000251 Government ITI Hura  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000250 Government ITI Dubrajpur  running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000258 Government ITI Amdanga running under PTP Govt. (PPP) 

GU19000259 Government ITI Nanoor running under PTP Govt. (PPP) 

GR19000034 Asansol Polytechnic (Govt. ITI) Govt. 

R19000050 BPC Industrial Training Center(sponsored) Govt. 

GR19000033 Chhotojagulia Industrial Training Center(Sponsored) Govt. 

GR19000045 Government Industrial Training Institute, Alipurduar Govt. 

GR19000018 Govt Basic Training Centre(Chemical), Hooghly Govt. 

GR19000052 
GOVT. ITI For Physically Challenged Boys & Girls, 

Kolkata 

Govt. 

GR19000009 
Govt Industrail Training Centre Institute Barrackpur 

Kharda 

Govt. 

GR19000027 
Govt Industrial Training Institute Durgapur 

Muchipara 

Govt. 
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GR19000008 Govt Industrial Training Institute for Women, Siliguri Govt. 

GR19000035 Govt Industrial Training Institute Gariahat Govt. 

GR19000042 Govt Industrial Training Institute Haldia Govt. 

GR19000022 GOVT Industrial Training Institute Jhargram Govt. 

GR19000051 Govt Industrial Training Institute Kalyani Govt. 

GR19000053 Govt Industrial Training Institute Midnapore Govt. 

GR19000028 Govt Industrial Training Institute Shibpur Govt. 

GR19000025 Govt Industrial Training Institute Siliguri Govt. 

GR19000054 Govt Industrial Training Institute Suri Govt. 

GR19000017 Govt Industrial Training Institute, Balurghat Govt. 

GR19000019 Govt Industrial Training Institute, Chhatna  Kalaiberia Govt. 

GR19000057 
Govt Industrial Training Institute, Hooghly 

(Sahaganj) 

Govt. 

GR19000048 Govt Industrial Training Institute, Howrah Homes Govt. 

GR19000032 Govt Industrial Training Institute, Malda Govt. 

GR19000013 Govt Industrial Training Institute, Purulia Govt. 

GR19000015 Govt Industrial Training Institute, Tollyganj Govt. 

GR19000014 Govt Industrial Training Institute,Cooch Behar Govt. 

GR19000012 Govt. Industrial Training Institute,Tufanganj Govt. 

GR19000030 Govt. Industrial Training Institute Berhampore Govt. 

GR19000040 
Govt. Industrial Training Institute for 

Women,Burdwan 

Govt. 

GR19000021 Govt. Industrial Training Institute Fulia Govt. 

GR19000016 Govt. Industrial Training Institute Raiganj Govt. 

GR19000036 Govt. Industrial Training Institute, Chinsurah Govt. 

GR19000010 Govt. Industrial Training Institute, Habibpur Govt. 

GR19000011 Govt. Industrial Training Institute, Sabrakone Govt. 

GR19000037 Govt. ITI Jalpaiguri Govt. 

GR19000043 Govt. ITI, Kaliagunj Govt. 

GR19000020 
Govt. PROVASH ROY Industrial Traning Institute 

Amtala 

Govt. 

GR19000044 Hijli Industrial Training Centre (Spnsered) Govt. 
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GR19000039 Industrial Training Institute for Women Banipur Govt. 

GR19000041 Industrial Training Institute for Women,Kolkata Govt. 

GR19000046 Kanyapur Industrial Training Center(Sponsored) Govt. 

GR19000058 Saraju Prasad, Govt. ITI Govt. 

GR19000038 
Satish Chandra Industrial Training Center 

(Sponsored) Kala Nabagram 

Govt. 

GR19000026 Sevayatan Industrial Training Center(Sponsored) Govt. 

GR19000047 
Subhasnagar Industrial Training Center(Sponsored), 

Bengai 

Govt. 

GR19000246 BINPUR-I, GOVT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE Govt. 

GR19000029 Govt. ITI Rupnarayanpur Govt. 
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ANNEXURE-B 

Tentative lists of Trades of M Group 

Trade Name Course 

Duration

(Year) 

Engg/ 

Non 

Engg 

Entry 

Qualification 

(M-10th Pass) 

Foundry man/Foundry man 

Technician 

1 Engg M 

Mechanic Diesel 1 Engg M 

Plastic Processing Operator 1 Engg M 

Plumber 1 Engg M 

Mechanic Motor Cycle 1 Engg M 

Surveyor 2 Engg M 

Computer Hardware and 

Network Maintenance 

1 Engg M 

Mechanic Auto Body Repair 1 Engg M 

Attendant Operator( Chemical 

Plant) 

2 Engg M 

Draughtsman Civil 2 Engg M 

Draughtsman(Mechanical) 2 Engg M 

Electrician 2 Engg M 

Electronics Mechanic 2 Engg M 

Fitter 2 Engg M 

Instrument Mechanic 2 Engg M 

Instrument Mechanic( 

Chemical Plant) 

2 Engg M 

Laboratory Assistant( Chemical 

Plant) 

2 Engg M 

Machinist 2 Engg M 

Machinist Grinder 2 Engg M 

Maintenance 

Mechanic(Chemical Plant) 

2 Engg M 

Mechanic Computer Hardware 2 Engg M 
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Mechanic Motor Vehicle 2 Engg M 

Mechanic RAC 2 Engg M 

Tool and Die Maker(Dies and 

Moulds) 

2 Engg M 

(Press Tools , Jigs and Fixtures) 2 Engg M 

Turner 2 Engg M 

Information Technology 2 Engg M 

Baker and Confectioner 1 Non -

Engg 

M 

Computer Operator and 

Programming Assistant 

1 Non -

Engg 

M 

Craftsman Food 

Production(General)/Food 

Production (General) 

1 Non -

Engg 

M 

Desk Top Publishing Operator 1 Non -

Engg 

M 

Fashion  Technology/ Fashion 

Design Technology 

1 Non -

Engg 

M 

Hair & Skin Care/ Basic 

Cosmetology 

1 Non -

Engg 

M 

Health Sanitary Inspector 1 Non -

Engg 

M 

Horticulture 1 Non -

Engg 

M 

Preservation of Fruits and 

Vegetables/Craftsman Fruit 

and Vegetable Processing 

1 Non -

Engg 

M 

Secretarial Practice(English) 1 Non -

Engg 

M 

Steward/Food & Beverages 

Guest Services Assistant 

1 Non -

Engg 

M 

Computer aided Embroidery 

and Designing 

1 Non -

Engg 

M 

Front Office Assistant 1 Non -

Engg 

M 

Food Beverages 1 Non -

Engg 

M 
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Tentative lists of Trades of E Group 

Trade Name Course 

Duration

(Year) 

Engg/ 

Non -

Engg 

Entry Qualification 

(Class 8th Pass) 

Mason 1 Engg E 

Sheet Metal Worker 1 Engg E 

Welder 1 Engg E 

Welder Pipe 1 Engg E 

Wireman 2 Engg E 

Plumber 1 Engg E 

Dress making 1 Non -Engg E 

Cutting Sewing/Sewing 

Technology 

1 Non -Engg E 

Carpenter 1 Engg E 

Painter 2 Engg E 

 




