FAQ for ITI Admission 2020
১। সরকারর ITI তে ভরেি র website রক?
উঃ- www.wbscvt.org
২। ২০২০ সালের ITI তে ভরেি র প্ররিয়া রক শুধু মাত্র online –এ হলে?
উঃ- হ্াাঁ ।
৩। এ েছর মাধ্রমক পরীক্ষা রিলয়রছ। এখনও তরজাল্ট তের হয়রন। োহলে রকভালে ফমি filled up করে?
উঃ- যারা মাধ্রমক পরীক্ষা রিলয়ছ োলির তরজাল্ট তের হওয়ার পর রিন তেলক ৭ (সাে) রিলনর মলধ্ ফমি filled up করার জন্ সময় তিওয়া হলে।
৪।“M” ও “E” গ্রুপ তেড রক?
উঃ- তয তেড গুরেলে তকেে মাধ্রমক পাশ ছাত্রছাত্রী ভরেি হলে পারলে তসই তেড গুরে হে “M” গ্রুপ তেড। তযমনঃ- ইলেরিরশয়ান, রফটার, তমকারনক তমাটর
তভইলকে ইে্ারি।
তয তেড গুরেলে তকেে ক্লাস এইট (VIII) পাশ ছাত্রছাত্রী ভরেি হলে পারলে তসই তেড গুরে হে “E” গ্রুপ তেড। তযমনঃ- ওলয়ল্ডার (Welder), ওয়্ারম্ান
(Wireman), কারলপন্টার(Carpenter) ইে্ারি।
৫। ইরিরনয়ররিং ও নন-ইরিরনয়ররিং তেড রক?
উঃ- রশল্পলক্ষলত্র ে্েহৃে যন্ত্রপারের উপর রভরি কলর তেড গুলোলক ইরিরনয়ররিং ও নন-ইরিরনয়ররিং এই দুই ভালে ভাে করা োলক।
৬। তকানগ্রুলপ তকান তকান তেড আলছ?
উঃ- তকানগ্রুলপ তকান তকান তেড আলছ ো জানার জন্ ITI তে ভরেি র website টি তিখলে হলে।
৭। ITI তে পড়ার সলে সলে অন্ তকালনা তকালসি পড়লে পারে রক?
উঃ- না
৮। ITI তে Hostel-এর সু রেধা আলছ রক না?
উঃ- তেরশরভাে ITI তে Hostel-এর সু রেধা তনই।
৯। োইলরর রাজ্ তেলক মাধ্রমক/অষ্টম তেণী পাশ করলে এই রালজ্র সরকারর ITI গুরেলে ভরেি হলে পারে রকনা?
উঃ- না, এই রালজ্র সরকারর ITI গুরেলে ভরেি হলে পারলে না।
যরি োইলরর রালজ্র তোলডির স্কুেটি পরিমেলে অেরিে হয় েলে তসই স্কুে তেলক মাধ্রমক/অষ্টম তেণী পাশ করলে এই রালজ্র সরকারর ITI গুরেলে ভরেি
হলে পারলে ।
১০। েে েছর ITI তে ভরেি হলয়রছোম রকন্তু তকালসিটি সম্পূ ণি করলে পারররন, এেছর আোর ITI তে ভরেি র জন্ আলেিন করলে পারে রক?
উঃ- না, তয সকে আলেিনকারীরা আলে কখলনা তকান গ্রুলপর তযলকান তেডলকালসি ভরেি হলয়রছে রকন্তু তযলকালনা কারণ েসে তকাসিটি সম্পূ ণি করলে পালররন
অেো ওই সরকারর আই. টি. আই. অেো রপরপরপ সরকারর আই.টি. আই. তেলক রেোরড়ে হলয়রছে োরা োলির ওইলকাসিটি সম্পূ ণি হওয়ার েছর তেলক পরেেী
রেনেছর ওই সরকারর আই. টি. আই. অেো রপরপরপ সরকারর আই.টি. আই. তে ভরেি র জন্ তযাে্ েলে রেলেরিে হলেনা এেিং তকাসিটি সম্পূ ণি হওয়ার েছর তেলক
পলরর একেছর অন্ তকালনা সরকারর আই. টি. আই. এেিং রপরপরপ সরকারর আই.টি. আই. গুরেলে ভরেি র জন্ তযাে্ েলে রেলেরিে হলে না।

১১। েে েছর ITI পাশ কলররছ, এই েছর তকান ITI তে ভরেি হলে পারে রকনা?
উঃ- না। তকাসিটি পাস করার েছরটি োি রিলয় পলরর একেছর অন্ তকালনা সরকারর/রপরপরপ আই. টি. আই.গুরেলে ভরেি র জন্ তযাে্ েলে রেলেরিে হলেনা।
আোর রেনেছর তয সরকারর/রপরপরপ সরকারর আই. টি. আই. তেলক পাশ কলরছ তসই সরকারর/রপরপরপ সরকারর আই. টি. আই.-তে ভরেি র জন্ তযাে্ েলে
রেলেরিে হলে না।
১২। আই. টি. আই.-তে ভরেি র জন্ েয়স কে?
উঃ-ভরেি র নূ্নেম েয়স ১৪ েছর।ভরেি র জন্ েয়লসর তকান ঊর্ধ্িসীমা তনই।
১৩। কে শোিংশ নম্বর তপলে আই. টি. আই.-তে ভরেি র সু লযাে পাওয়া যায় ?
উঃ- নম্বলরর তকান োধ্োধকো তনই।
১৪। Online- এ ফমি রফোপ করার সময় তভালকশনাে তেলড “Yes” কলররছ। আমার তভালকশনাে Annual Exam তিওয়া হলয়লছ রকন্তু Certificate তনই।
আরম রক তভালকশনাে তকাটালে ভরেি র সু লযাে পাে রক?
উঃ- না, ফমি রফোপ করার আলে তভালকশনাে Certificate োকলে হলে।
১৫। Online- এ ফমি রফোপ করার সময় ভূে হলয়লছ, এখন রক করে?
উঃ- এলক্ষলত্র রনকটেেী আই. টি. আই.-তে রেলয় ঠিক করলে হলে। তকেেমাত্র একোরই correction করা যালে।
১৬। “E” গ্রুলপর জন্ এইট পাশ (Eight)Certificate রক োধ্োমূেক ? মাধ্রমক Certificate রিলে হলে রক?
উঃ- “E” গ্রুলপর জন্ তকেে এইট পাশ(Eight)Certificate এেিং মাকি রসট োেলে। মাধ্রমক Certificate এেিং মাকি রসট রিলে হলে না। এছাড়াও
“Annexure S” সঠিকভালে পূ রণ কলর সিংরিষ্ট স্কুলের প্রধান রশক্ষক অেো টিিার ইন িাজিলক রিলয় বেধ কলর জমা করলে হলে।
১৭। Online- এ ফমি রফোপ কলররছ, আোর রক আই. টি. আই.-তে তযলে হলে?
উঃ- হ্াাঁ, ফমি পূ রলণর বেধ্ো যািাইলয়র জন্ সমস্ত Original Documents রনলয় তযলকালনা সরকারর/রপরপরপ সরকারর আই. টি. আই.-তে আসলে হলে ।
১৮। ফমি পূ রলণর সময় টাকা নেি ো ড্রাফলট জমা তিওয়া যালে রক?
উঃ- না, টাকা শুধু মাত্র Online- এ জমা রিলে হলে।
১৯।আই. টি. আই. পড়লে তেলে আধার কাডি োকা োধ্োমূেক ?
উঃ- না
২০। Merit List তেলরালে SMS পাে রক?
উঃ- হ্াাঁ
২১। Online- এ টাকা payment করার পর রক করলে হলে?
উঃ- Online- এ টাকা payment করার পর Payment Status রপ্রন্ট রনলয় সমস্ত Original Documents রনলয় তযলকালনা সরকারর/রপরপরপ সরকারর আই. টি.
আই.-তে আসলে হলে, ফমি পূ রলণর বেধ্ো যািাইলয়র জন্।

২২। IMC তকাটা রক?
উঃ- Institute Management Committee(IMC) আলছ এমন সরকারী আই. টি. আই. তে সমগ্র আসলনর ২০%

(কুরড় শোিংশ) আসন IMC মলনানীে

প্রােীলির মাধ্লম ভরেি করা হলে। ইচ্ছু ক প্রােীরা অনোইন কাউরিরেিং এর সময় রনরিি ষ্ট তেলড IMC তকাটা মলনানয়ন করলে পারলে (লমধা োরেকা
প্রকালশর পলর)।
IMC তকাটার মাধ্লম এক এেিং দুই েছলরর তকালসি ভরেি প্রােীলির তক্ষলত্র প্রলে্ক েছলরর জন্ ৫০০০/- টাকা (পাাঁি হাজার টাকা)কলর tuition fee প্রলযাজ্
হলে। যারা এই tuition fee রিলে পারলে োরা এই তকাটার সু লযাে রনলে পারলে।
•
রে: দ্রঃ রপরপরপ সরকারর আই. টি. আইগুরেলে ২০% শোিংশ ম্ালনজলমন্ট তকাটার আসন এই পদ্ধরেলে পূ রণ করা হলেনা |
২৩। একইসলে “M” গ্রুপ ও “E” গ্রুপ তেলড প্রােী আলেিন করলে পারলে রক?
ঊঃ- না, একজন প্রােী তযলকালনা একটা গ্রুলপ আলেিন করলে পারলে।
২৪। ইরিরনয়াররিং তেডলকাসি গুরেলে ভরেি র জলন্ রক তযাে্ো োেলে?
ঊঃ- ইরিরনয়াররিং তেডলকাসি গুরেলে ভরেি র জলন্ প্রােীর পাঠ্্িলমর রেষয়গুরের মলধ্ রফরজক্ােসাইি/ সাইি (Science) এেিং অঙ্ক োকলে হলে।
২৫। District Quota রক?
ঊঃ- District Quota ো তজো রভরিক সিংরক্ষলণর মাধ্লম সমগ্র আসলনর ৫০% (পঞ্চাশ শোিংশ) আসন আই. টি. আই. / আই. টি. রস. / জু রনয়র পরেলটকরনক
গুরে তয তজোয় অেরিে তসই তজোর রেি্ােয় তেলক পাশ করা প্রােীলির মাধ্লম পূ রণকরা হলে।

