বিষয়: সরকাবর I.T I এিং PTP পবরচাবিত সরকাবর ITI গুবিতত অগাস্ট ২০২০ বিক্ষািতষ ভবতে
ে
র এিং কাউতেবিং এর সময়সূবচ

Date
তাবরখ
15.08.2020
১৫।০৮।২০২০

Event
ঘটনািিী
A list of applicant data-base (PDF), whose documents are verified till

Applicant’s Role
আতিনদানকারীর করণীয়
1st phase of viewing :

14.08.2020 shall be displayed in the website, for viewing of candidates.

আবেদনকািীবদি তথ্যােলী র্াচাই এি প্রথ্ম দফা :

১৪। ০৮। ২০২০ তারিখ পর্ন্ত
য যর্ সকল আবেদনকািীবদি তথ্যােলী র্াচাই

Candidates will check his/her own details.

কিা হবেবে তাবদি তারলকা ওবেেসাইট এ প্রকাশ কিা হবে

In case of any error, the candidate will email to

আবেদনকািীবদি যদখাি জবযয |

helpdesk (wbscvthelpdesk@gmail.com), with a scan
copy of supporting documents, for necessary
rectification.
Last date for sending email seeking correction is
18.08.2020.

আবেদনকািীিা তাাঁবদি তথ্যােলী সঠিক ভাবে র্াচাই
কিবেন। র্রদ তথ্যােলীবত যকাবনা ভু ল থ্াবক তবে তা
সংবশাধবনি জবযয রনম্নরলরখত এ-যমইল এবেস
(wbscvthelpdesk@gmail.com) এ সঠিক তথ্যােলীি
স্ক্যান করপ পািাবেন।
সংবশাধবনি জবযয সঠিক তথ্যােলীি স্ক্যান করপ পািাবনাি

যশষ তারিখ ১৮।০৮।২০২০

21.08.2020
২১ |০৮। ২০২০

A list of applicant data-base (PDF), whose documents are verified from

2nd phase of viewing:

15.08.2020 to 20.08.2020 shall be displayed in the website, for viewing

আবেদনকািীবদি তথ্যােলী র্াচাই এি রিতীে দফা :

of candidates.
Candidates will check his/her own details.
১৫।০৮। ২০২০ যথ্বক ২০।০৮। ২০২০ তারিখ পর্ন্ত
য যর্ সকল

In case of any error, the candidate will email to

আবেদনকািীবদি তথ্যােলী র্াচাই কিা হবেবে তাবদি তারলকা ওবেেসাইট এ

helpdesk (wbscvthelpdesk@gmail.com), with a scan

প্রকাশ কিা হবে আবেদনকািীবদি যদখাি জবযয |

copy of supporting documents, for necessary
rectification.
Last date for sending email seeking correction is
23.08.2020.
আবেদনকািীিা তাাঁবদি তথ্যােলী সঠিক ভাবে র্াচাই
কিবেন। র্রদ তথ্যােলীবত যকাবনা ভু ল থ্াবক তবে তা
সংবশাধবনি জবযয রনম্নরলরখত এ-যমইল এবেস
(wbscvthelpdesk@gmail.com) এ সঠিক তথ্যােলীি
স্ক্যান করপ পািাবেন।
সংবশাধবনি জবযয সঠিক তথ্যােলীি স্ক্যান করপ পািাবনাি
যশষ তারিখ ২৩।০৮।২০২০

24.08.2020
২৪|০৮।২০২০

On-line Choice filling link will be open for the applicants whose names

Choice uploaded and locked by the candidates will be

appear in the data-base published in 15.08.2020 and 21.08.2020.

applicable for first three phases of online counselling
and no revision of choice shall be allowed.

যর্ সকল আবেদনকািীবদি নাম ১৫।০৮।২০২০ এেং ২১ |০৮। ২০২০

Candidates are advised to keep a print-out of the up-

তারিবখ ওবেেসাইট এ প্রকাশ কিা হবেবে তাাঁবদি অনলাইন চবেস রফরলং

loaded choices for their future reference.

এি জবযয ওবেেসাইট এ রলংক যদওো হবে।
Choice filling link shall remain open till 09.09.2020 up-to 12.00 mid-

আবেদনকািীবদি প্রদত্ত চবেস গুরল প্রথ্ম রতন দফাি

night (as per server time).

অনলাইন কাউনবসরলং জবযয গ্রহণবর্াগ্য হবে।

অনলাইন চবেস রফরলং এি রলংক ০৯।০৯।২০২০ তারিখ মধযিাত্রি ( িাত্রি

অনলাইন চবেস গুরল পিেতীকাবল কখবনাই পরিেতযন

১২ টা) পর্ন্ত
য যখালা থ্াকবে।

যর্াগ্য হবে না। আবেদনকািীবদি রনজস্ব সুরেদাবথ্ তািা
য

Applicants may add/modify any choice before locking.

যর্ন তাবদি প্রদত্ত চবেস গুরলি রপ্রন্ট আউট রনবে িাবখন।

Applicant can take print-out of up-loaded choices only after locking.
Choices remain un-locked will be automatically locked by the server on
09.09.2020 at 12.00 mid-night.
আবেদনকািীিা তাাঁবদি চবেস প্রবোজন মবতা পরতেতযন কিবত পািবেন
র্তক্ষণ না চবেস রফরলং এি রলংক ঠট েন্ধ কিা হবে। রলংক ঠট েন্ধ কিাি
পবিই আবেদনকািীিা তাাঁবদি প্রদত্ব চবেস এি রপ্রন্ট আউট রনবত পািবেন।
র্রদ যকাবনা আবেদনকািী তাাঁি প্রদত্ব চবেসঠট লক না কবিন তবে যসঠট
০৯।০৯।২০২০ তারিখ মধযিাত্রিি ( িাত্রি ১২ টা) পি রনবজবথ্বকই লক হবে
র্াবে।

31.08.2020

Last date of Online form fill up, payment and documents uploading.

৩১।০৮।২০২০

অনলাইন এ ফম যরফলাপ , আবেদন ফী প্রদান এেং অনলাইন এ প্রবোজনীে
তথ্যােলী আপবলাড এি যশষ তারিখ ৩১।০৮।২০২০

Newly registered applicants can up-load their
application, pay application fees and upload scan copy
of documents till 31.08.2020 till 12.00 mid-night.
নতু ন ভাবে রনেন্ধীত আবেদনকািীিা ৩১।০৮।২০২০
তারিখ মধযিাত্রি ( িাত্রি ১২ টা) পর্ন্ত
য তাাঁবদি আবেদন,
আবেদন ফী প্রদান এেং অনলাইন এ প্রবোজনীে
তথ্যােলী আপবলাড কিবত পািবেন।

০৩। ০৯।২০২০

A list of applicant data-base (PDF), whose documents are verified from

Candidates will check his/her own details.

21.08.2020 and up-to 31.08.2020 shall be displayed in the website, for

In case of any error, the candidate will email to

viewing of candidates.

helpdesk (wbscvthelpdesk@gmail.com), with a scan

২১|০৮।২০২০

যথ্বক

৩১।০৮।২০২০

তারিখ

পর্ন্ত
য

যর্

সকল copy of supporting documents, for necessary

আবেদনকািীবদি তথ্যােলী র্াচাই কিা হবেবে তাবদি তারলকা ওবেেসাইট এ rectification.
Last date for sending email seeking correction is
প্রকাশ কিা হবে আবেদনকািীবদি যদখাি জবযয |
04.09.2020.
আবেদনকািীিা তাাঁবদি তথ্যােলী সঠিক ভাবে র্াচাই
কিবেন। র্রদ তথ্যােলীবত যকাবনা ভু ল থ্াবক তবে তা
সংবশাধবনি জবযয রনম্নরলরখত এ-যমইল এবেস
(wbscvthelpdesk@gmail.com) এ সঠিক তথ্যােলীি
স্ক্যান করপ পািাবেন।
সংবশাধবনি জবযয সঠিক তথ্যােলীি স্ক্যান করপ পািাবনাি

যশষ তারিখ ০৪ ০৯।২০২০
05.09.2020
০৫। ০৯।২০২০

05.09.2020
০৫। ০৯।২০২০

Final merit list for both M and E group will be published. Rank-card of Candidate will take a print-out of Rank Card for future
reference.
the candidates will be available in the applicant’s login.
“M” গ্রূপ এেং “E” গ্রূপ এি চূ ড়ান্ত যমধাতারলকা প্রকারশত হবে। আবেদনকািীিা তাাঁবদি যমধা কাডয (Rank card)এি
রপ্রন্টআউট রনবত পািবে।
আবেদনকািীবদি রনজস্ব লগ্ ইন এ যমধা কাডয (Rank card) উপলব্ধ হবে।

On-line Choice filling link will be open for the applicants whose names

Choice uploaded and locked by the candidates will be

appear in the data-base published in 03.09.2020.

applicable for first three phases of online counselling

যর্ সকল আবেদনকািীবদি নাম ০৩। ০৯।২০২০ তারিবখ ওবেেসাইট এ

and no revision of choice shall be allowed.

প্রকাশ কিা হবেবে তাাঁবদি অনলাইন চবেস রফরলং এি জবযয ওবেেসাইট এ

Candidates are advised to keep a print-out of the up-

রলংক যদওো হবে।

loaded choices for their future reference.

Choice filling link shall remain open till 09.09.2020 up-to 12.00 midnight (as per server time).

আবেদনকািীবদি প্রদত্ত চবেস গুরল প্রথ্ম রতন দফাি

অনলাইন চবেস রফরলং এি রলংক ০৯।০৯।২০২০ তারিখ মধযিাত্রি ( িাত্রি

অনলাইন কাউনবসরলং জবযয গ্রহণবর্াগ্য হবে। অনলাইন

১২ টা) পর্ন্ত
য যখালা থ্াকবে।

চবেস গুরল পিেতীকাবল কখবনাই পরিেতযন যর্াগ্য হবে

Applicants may add/modify any choice before locking.

না। আবেদনকািীবদি রনজস্ব সুরেদাবথ্ য তািা যর্ন তাবদি

Applicant can take print-out of up-loaded choices only after locking.

প্রদত্ত চবেস গুরলি রপ্রন্ট আউট রনবে িাবখন।

Choices remain un-locked will automatically locked by the server on
09.09.2020 at 12.00 mid-night.

আবেদনকািীিা তাাঁবদি চবেস প্রবোজন মবতা পরতেতযন কিবত পািবেন
র্তক্ষণ না চবেস রফরলং এি রলংক ঠট েন্ধ কিা হবে। রলংক ঠট েন্ধ কিাি
পবিই আবেদনকািীিা তাাঁবদি প্রদত্ব চবেস এি রপ্রন্ট আউট রনবত পািবেন।
র্রদ যকাবনা আবেদনকািী তাাঁি প্রদত্ব চবেসঠট লক না কবিন তবে যসঠট
০৯।০৯।২০২০ তারিখ মধযিাত্রিি ( িাত্রি ১২ টা) পি রনবজবথ্বকই লক হবে
র্াবে।
06.09.2020
০৬। ০৯।২০২০

A Mock Seat Allotment will be published based on choices of candidates

Applicant can only view the result of mock seat

uploaded till 06.09.2020 (up-to 12.00 noon). The mock allotment can

allotment from their log-in, but no Seat allotment

be viewed from the applicant’s log-in.

letter will be generated for taking print-out.

০৬।০৯।২০২০ তারিখ দুপুি ১২টা পর্ন্ত
য প্রাপ্ত চবেস গুরলি রভরত্তবত একঠট This mock seat allotment is only indicative and any
মক রসট এবলাটবমন্ট প্রকাশ কিা হবে। আবেদনকািীিা তাাঁবদি রনজস্ব লগ্ applicant can add/modify his/her choices accordingly,
till closing date of choice filling which is on
ইন এ এই মক রসট এবলাটবমন্ট ঠট যদখবত পাবেন।
09.09.2020 up-to 12.00 mid-night (as per server
time).
আবেদনকািীিা তাাঁবদি রনজস্ব লগ্ ইন এ এই মক রসট
এবলাটবমন্ট ঠট যকেল মাি যদখবত পাবেন রকন্তু যকাবনা
প্রকাি এবলাটবমন্ট যলটাি রপ্রন্টআউট কিবত পািবেন
না। এই মক রসট এবলাটবমন্ট ঠট যকেল মাি একঠট
আভাস সূচক। এঠটি রভরত্তবত র্রদ যকাবনা আবেদনকািী
তাাঁি প্রদত্ত চবেস পরিেতযন কিবত চান, তবে রতরন তা

কিবত পাবিন। এই চবেস পরিেতযবনি সুবর্াগ্ থ্াকবে
০৯।০৯।২০২০ তারিখ মধযিাত্রি ( িাত্রি ১২ টা) পর্ন্ত।
য
09.09.2020
০৯।০৯।২০২০

Last date of online choice filling in the WBSCVT portal till 12.00 mid-

Applicants are to lock up-loaded choices within

night (as per server time)

closing time for taking print-out of locked choices.

WBSCVT যপাটযাল এ চবেস রফরলং এি যশষ তারিখ ০৯।০৯।২০২০ মধযিাত্রি Choices remain un-locked will automatically locked by
( িাত্রি ১২ টা) পর্ন্ত
য

the server on 09.09.2020 at 12.00 mid-night.
আবেদনকািীবদি প্রদত্ত চবেস এি রপ্রন্টআউট যনওোি
জবযয চবেস রফরলং েন্ধ হওোি আবগ্ আবেদনকািীবদি
রনজস্ব প্রদত্ত চবেস ঠটবক লক কবি রদবত হবে।
র্রদ যকাবনা আবেদনকািী তাাঁি প্রদত্ব চবেসঠট লক না
কবিন তবে যসঠট ০৯।০৯।২০২০ তারিখ মধযিাত্রিি ( িাত্রি
১২ টা) পি রনবজবথ্বকই লক হবে র্াবে।

10.09.2020
১০।০৯।২০২০

1st phase allotment will be published by the WBSCVT. Allotment of

The allotment letter will appear with all the copies of

seats will be displayed in the candidate’s profile. A payment link to be

scan documents uploaded by the candidates during

provided in the candidate’s profile in disabled form. All the uploaded

submission of application. Allotted candidates are to

documents against allotted candidates will be available in the ITI end

up-load his/her own digital photograph (less than 50

(Approver).

KB size) and a scan copy of declaration in a prescribed

প্রথ্ম দফাি রসট এবলাটবমন্ট প্রকারশত হবে | আবেদনকািীবদি রনজস্ব লগ্ proforma, duly signed, regarding genuineness of the
ইন এ এই রসট এবলাটবমন্ট ঠট উপলব্ধ হবে। একঠট ফী প্রদাবনি রলংক

scan documents uploaded.

আবেদনকািীবদি লগ্ ইন এ রনত্রিে অেস্থাে থ্াকবে। আবেদনকািীবদি

এবলাটবমন্ট যলটাি এেং এি সাবথ্ আবেদনকািীবদি

আপবলাড কিা সমস্ত তথ্যােলী ITI - এি লগ্ ইন এ উপলব্ধ হবে।

আপবলাড কিা সমস্ত তথ্যােলী উপলব্ধ হবে।

আসন েিাদ্দ হওো প্রাথ্ীিা তাাঁবদি একঠট রনজস্ব েরে (৫০
KB এি কম সাইজ ) এেং তাাঁবদি প্রদত্ত তথ্যােলীি
সতযতাি সপবক্ষ রনজস্ব সই কিা একঠট পূেরনধ
য ারিত
য
য াষণাপবিি স্ক্যান করপ আপবলাড কিবেন।
Candidates whose documents were physically verified
by any ITI (prior to COVID-19 lock-down period) and
thus not available in the system are to upload the scan
copy of document afresh.
যর্ সমস্ত আবেদনকািীিা তাাঁবদি তথ্যােলী (COVID 19
লক ডাউন এি আবগ্) যকাবনা ITI যত রগ্বে র্াচাই
করিবেবেন এেং যর্গুরল ওবেেসাইট এ উপলব্ধ যনই , যসই
সে আবেদনকািীিা তাাঁবদি তথ্যােলীি স্ক্যান করপ
ওবেেসাইট এ নতু ন ভাবে আপবলাড কিবেন।
১০।০৯।২০২০
এিং
১১।০৯।২০২০

Approver ITI will verify /accept allotted candidates in the institute Candidates are to provide requisite scan copy of
profile. Approver ITI may also seek for any additional document from

additional documents, if so required by the approver

the candidate for verification.

ITI.

আপরুভাি

ITI

তাবদি রনজস্ব যপ্রাফাইল যথ্বক

আসন েিাদ্দ হওো

প্রাথ্ীবদি র্াচাই / গ্রহণ কিবত পািবে। উক্ত প্রাথ্ীবদি কাে যথ্বক প্রবোজবন আসন েিাদ্দ হওো প্রাথ্ীিা আপরুভাি ITI করতযক
আপরুভাি ITI অরতরিক্ত তথ্যােলী চাইবত পাবি।

যচবেপািাবনা অরতরিক্ত তথ্যােলীি স্ক্যান করপ প্রদান

After on-line verification by the approver ITI, the Payment link will be

কিবেন।

activated in the candidate’s profile.
আপরুভাি ITI করতযক র্াচাইবেি পবিই প্রাথ্ীি যপ্রাফাইল এ থ্াকা ফী
প্রদাবনি রলংক ঠট সত্রিে হবে।
১১।০৯।২০২০
থেতক
১৫।০৯।২০২০

1st phase online admission to be done after making necessary payment

Candidates will make on-line payments through the

by the candidates.

activated payment link and get admitted.

র্াথ্ার্ুক্ত ফী প্রদাবনি পি আসন েিাদ্দ হওো প্রাথ্ীবদি প্রথ্ম দফাি

আসন েিাদ্দ হওো প্রাথ্ীিা সত্রিে ফী প্রদাবনি রলংক ঠটি

অনলাইন ভরতযি প্রত্রিো কিা হবে।

সাহাবর্য অনলাইন এ ফী প্রদান কিবেন এেং সংরিষ্ট ITI
যত ভরতয হবে ।
Candidates who are not satisfied with allotted seat can
choose for up-gradation link. In that case his/her base
seat will be reserved up-to 2nd phase counselling.
But candidate once makes payment will be considered
as admitted and can-not opt for up-gradation. No
change of ITI and/or trade will be allowed for the
candidate once admitted.
র্রদ যকাবনা প্রাথ্ী তাি প্রাপ্ত আসন এ সন্তুষ্ট না থ্াবক তবে
রতরন অনলাইন আপবগ্রবডশন এি জবযয প্রদত্ত সুরেধা
গ্রহণ কিবত পাবিন।

যসবক্ষবি তাাঁি প্রাপ্ত আসন ঠট

রিতীে দফাি কাউবেরলং পর্ন্ত
য বেধ থ্াকবে। রকন্তু র্রদ
যকাবনা প্রাথ্ী ভরতযি জবযয ফী প্রদান কবি যদন যসবক্ষবি
যসই প্রাথ্ীবক ভরতয হবে র্াওো প্রাথ্ী রহবসবেই ধিা হবে
এেং ওই প্রাথ্ী অনলাইন আপবগ্রবডশন এি সুরেধা গ্রহণ
কিবত পািবেন না। একোি ITI যত ভরতয হবে র্াওোি পি
প্রাপ্ত যেড রকংো ITI েদবলি যকাবনা সুবর্াগ্ থ্াকবে না।
Candidate, who will neither pay nor opt for auto upgradation, will be automatically out of the counselling
process.
যকাবনা প্রাথ্ী র্রদ ফী প্রদান না কবিন রকংো অনলাইন
আপবগ্রবডশন এি সুরেধা গ্রহণ না কবিন তবে যসই প্রাথ্ী
কাউবেরলং পদ্ধরতি োইবি চবল র্াবেন এেং তাাঁি েিাদ্দ
হওো আসবনি বেধতা থ্াকবে না।
১৪।০৯।২০২০

Classes for the new session will commence (on-line/off-line based
on Government Notification on COVID-19 restrictions)
নতু ন বিক্ষািতষরে ক্লাস শুরু হতি (COVID-19 সংক্রান্ত সরকাবর
বনতদেিনামা পািন কতর অনিাইন বকংিা অফ িাইন ক্লাস হতি )

১৭|০৯।২০২০

2ndphase allotment will be published by the WBSCVT. Allotment of The allotment letter will appear with all the copies of
seats will be displayed in the candidate’s profile. A payment link to be scan documents uploaded by the candidates during
provided in the candidate’s profile in disabled form. All the uploaded

submission of application. Allotted candidates are to

documents against allotted candidates will be available in the ITI end

up-load his/her own digital photograph (less than 50

(Approver).

KB size) and a scan copy of declaration in a prescribed
proforma, duly signed, regarding genuineness of the

রিতীে দফাি রসট এবলাটবমন্ট প্রকারশত হবে | আবেদনকািীবদি রনজস্ব লগ্ scan documents uploaded.
ইন এ এই রসট এবলাটবমন্ট ঠট উপলব্ধ হবে। একঠট ফী প্রদাবনি রলংক
আবেদনকািীবদি লগ্ ইন এ রনত্রিে অেস্থাে থ্াকবে। আবেদনকািীবদি

এবলাটবমন্ট যলটাি এেং এি সাবথ্ আবেদনকািীবদি

আপবলাড কিা সমস্ত তথ্যােলী ITI - এি লগ্ ইন এ উপলব্ধ হবে।

আপবলাড কিা সমস্ত তথ্যােলী উপলব্ধ হবে।
আসন েিাদ্দ হওো প্রাথ্ীিা তাাঁবদি একঠট রনজস্ব েরে (৫০
KB এি কম সাইজ ) এেং তাাঁবদি প্রদত্ত তথ্যােলীি
সতযতাি সপবক্ষ রনজস্ব সই কিা একঠট পূেরনধ
য ারিত
য
য াষণাপবিি স্ক্যান করপ আপবলাড কিবেন।
Candidates whose documents were physically verified
by any ITI (prior to COVID-19 lock-down period) and
thus not available in the system are to upload the scan
copy of document afresh.
যর্ সমস্ত আবেদনকািীিা তাাঁবদি তথ্যােলী (COVID 19
লক ডাউন এি আবগ্) যকাবনা ITI যত রগ্বে র্াচাই
করিবেবেন এেং যর্গুরল ওবেেসাইট এ উপলব্ধ যনই , যসই

সে আবেদনকািীিা তাাঁবদি তথ্যােলীি স্ক্যান করপ
ওবেেসাইট এ নতু ন ভাবে আপবলাড কিবেন।
১৭|০৯।২০২০
এিং
১৮ |০৯।২০২০

Approver ITI will verify /accept allotted candidates in the institute

Candidates are to provide requisite scan copy of

profile. Approver ITI may also seek for any additional document from

additional documents, if so required by the approver

the candidate for verification.

ITI.

আপরুভাি

ITI

তাবদি রনজস্ব যপ্রাফাইল যথ্বক

আসন েিাদ্দ হওো আসন েিাদ্দ হওো প্রাথ্ীিা আপরুভাি ITI করতযক

প্রাথ্ীবদি র্াচাই / গ্রহণ কিবত পািবে। উক্ত প্রাথ্ীবদি কাে যথ্বক প্রবোজবন যচবেপািাবনা অরতরিক্ত তথ্যােলীি স্ক্যান করপ প্রদান
আপরুভাি ITI অরতরিক্ত তথ্যােলী চাইবত পাবি।

কিবেন।

After on-line verification by the approver ITI, the Payment link will be
activated in the candidate’s profile.
আপরুভাি ITI করতযক র্াচাইবেি পবিই প্রাথ্ীি যপ্রাফাইল এ থ্াকা ফী
প্রদাবনি রলংক ঠট সত্রিে হবে।
১৮ |০৯।২০২০
থেতক
২২|০৯।২০২০

2nd phase online admission to be done after making necessary payment

Candidates will make on-line payments through the

by the candidates.

activated payment link and get admitted.

র্াথ্ার্ুক্ত ফী প্রদাবনি পি আসন েিাদ্দ হওো প্রাথ্ীবদি রিতীে দফাি

আসন েিাদ্দ হওো প্রাথ্ীিা সত্রিে ফী প্রদাবনি রলংক ঠটি

অনলাইন ভরতযি প্রত্রিো কিা হবে।

সাহাবর্য অনলাইন এ ফী প্রদান কিবেন এেং সংরিষ্ট ITI
যত ভরতয হবে ।
There will no auto up-gradation at this phase of
counselling.

রিতীে দফাি কাউবসরলং এি যক্ষবি যকাবনা অবটা
আপবগ্রবডশন এি সুরেধা থ্াকবে না।
Candidate once makes payment will be considered as
admitted. No change of ITI and/or trade will be
allowed for the candidate once admitted.
যকাবনা প্রাথ্ী ভরতযি জবযয ফী প্রদান কবি রদবল যসবক্ষবি
যসই প্রাথ্ীবক ভরতয হবে র্াওো প্রাথ্ী রহবসবেই ধিা হবে |
একোি ITI যত ভরতয হবে র্াওোি পি প্রাপ্ত যেড রকংো ITI
েদবলি যকাবনা সুবর্াগ্ থ্াকবে না।
Candidate, who will not pay, will be automatically out
of the counselling process.
যকাবনা প্রাথ্ী র্রদ ফী প্রদান না কবিন তবে যসই প্রাথ্ী
কাউবেরলং পদ্ধরতি োইবি চবল র্াবেন এেং তাাঁি েিাদ্দ
হওো আসবনি বেধতা থ্াকবে না।
২৪|০৯।২০২০

3rd phase allotment will be published by the WBSCVT. Allotment of The allotment letter will appear with all the copies of
seats will be displayed in the candidate’s profile. A payment link to be

scan documents uploaded by the candidates during

provided in the candidate’s profile in disabled form. All the uploaded

submission of application. Allotted candidates are to

documents against allotted candidates will be available in the ITI end

up-load his/her own digital photograph (less than 50

(Approver).

KB size) and a scan copy of declaration in a prescribed
proforma, duly signed, regarding genuineness of the
scan documents uploaded.

তৃতীে দফাি রসট এবলাটবমন্ট প্রকারশত হবে | আবেদনকািীবদি রনজস্ব লগ্ এবলাটবমন্ট যলটাি এেং এি সাবথ্ আবেদনকািীবদি
ইন এ এই রসট এবলাটবমন্ট যতা উপলব্ধ হবে। একঠট ফী প্রদাবনি রলংক

আপবলাড কিা সমস্ত তথ্যােলী উপলব্ধ হবে।

আবেদনকািীবদি লগ্ ইন এ রনত্রিে অেস্থাে থ্াকবে। আবেদনকািীবদি

আসন েিাদ্দ হওো প্রাথ্ীিা তাাঁবদি একঠট রনজস্ব েরে (৫০

আপবলাড কিা সমস্ত তথ্যােলী ITI - এি লগ্ ইন এ উপলব্ধ হবে।

KB এি কম সাইজ ) এেং তাাঁবদি প্রদত্ত তথ্যােলীি
সতযতাি সপবক্ষ রনজস্ব সই কিা একঠট পূেরনধ
য ারিত
য
য াষণাপবিি স্ক্যান করপ আপবলাড কিবেন।
Candidates whose documents were physically verified
by any ITI (prior to COVID-19 lock-down period) and
thus not available in the system are to upload the scan
copy of document afresh.
যর্ সমস্ত আবেদনকািীিা তাাঁবদি তথ্যােলী (COVID 19
লক ডাউন এি আবগ্) যকাবনা ITI যত রগ্বে র্াচাই
করিবেবেন এেং যর্গুরল ওবেেসাইট এ উপলব্ধ যনই , যসই
সে আবেদনকািীিা তাাঁবদি তথ্যােলীি স্ক্যান করপ
ওবেেসাইট এ নতু ন ভাবে আপবলাড কিবেন।

২৪|০৯।২০২০
এিং
২৫|০৯।২০২০

Approver ITI will verify /accept allotted candidates in the institute

Candidates are to provide requisite scan copy of

profile. Approver ITI may also seek for any additional document from

additional documents, if so required by the approver

the candidate for verification.

ITI.

আপরুভাি

ITI

তাবদি রনজস্ব যপ্রাফাইল যথ্বক

আসন েিাদ্দ হওো আসন েিাদ্দ হওো প্রাথ্ীিা আপরুভাি ITI করতযক

প্রাথ্ীবদি র্াচাই / গ্রহণ কিবত পািবে। উক্ত প্রাথ্ীবদি কাে যথ্বক প্রবোজবন যচবেপািাবনা অরতরিক্ত তথ্যােলীি স্ক্যান করপ প্রদান
আপরুভাি ITI অরতরিক্ত তথ্যােলী চাইবত পাবি।

কিবেন।

After on-line verification by the approver ITI, the Payment link will be
activated in the candidate’s profile.

২৫|০৯।২০২০
থেতক
২৯|০৯।২০২০

আপরুভাি ITI করতযক র্াচাইবেি পবিই প্রাথ্ীি যপ্রাফাইল এ থ্াকা ফী
প্রদাবনি রলংক ঠট সত্রিে হবে।
3rd phase online admission to be done after making necessary Candidates will make on-line payments through the
payment by the candidates.

activated payment link and get admitted.

র্াথ্ার্ুক্ত ফী প্রদাবনি পি আসন েিাদ্দ হওো প্রাথ্ীবদি তৃতীে দফাি

আসন েিাদ্দ হওো প্রাথ্ীিা সত্রিে ফী প্রদাবনি রলংক ঠটি

অনলাইন ভরতযি প্রত্রিো কিা হবে।

সাহাবর্য অনলাইন এ ফী প্রদান কিবেন এেং সংরিষ্ট ITI
যত ভরতয হবে ।
If the candidate is not satisfied with his/her allotted
seat he/she will not make any payment and quit from
the process.
র্রদ যকাবনা প্রাথ্ী তাাঁি প্রাপ্ত আসবন সন্তুষ্ট না থ্াবকন তবে
রতরন ভরতযি ফী প্রদান কিবেন না এেং কাউবেরলং পদ্ধরত
যথ্বক যেরিবে যর্বত পািবেন।

1.10.2020
to
07.10.2020

Fresh Choice filling for filling up vacant seats (if any) by 4 th phase Only those candidates not admitted in any of the
online Counselling.
earlier three phases of counselling shall be eligible for
চতু থ্ য কাউবেরলং এি মাধযবম অেরশষ্ট আসবন ভরতযি জবযয নতু ন ভাবে fresh choice filling for the 4th phase of counselling.
চবেস রফরলং কিা হবে।
যর্ সমস্ত আবেদনকািীিা আবগ্ি রতন দফাি কাউবেরলং
এি মাধযবম যকাবনা আসবন ভরতয হবত পাবিনরন তাাঁিাই
যকেল চতু থ্ য দফাি কাউবেরলং জবযয নতু ন ভাবে চবেস

রফরলং কিবত পািবেন।
08.10.2020

4th phase allotment will be published by the WBSCVT. Allotment of The allotment letter will appear with all the copies of
seats will be displayed in the candidate’s profile. A payment link to be

scan documents uploaded by the candidates during

provided in the candidate’s profile in disabled form. All the uploaded

submission of application. Allotted candidates are to

documents against allotted candidates will be available in the ITI end

up-load his/her own digital photograph (less than 50

(Approver).

KB size) and a scan copy of declaration in a prescribed

চতু থ্ য দফাি রসট এবলাটবমন্ট প্রকারশত হবে | আবেদনকািীবদি রনজস্ব লগ্ proforma, duly signed, regarding genuineness of the
ইন এ এই রসট এবলাটবমন্ট যতা উপলব্ধ হবে। একঠট ফী প্রদাবনি রলংক

scan documents uploaded.

আবেদনকািীবদি লগ্ ইন এ রনত্রিে অেস্থাে থ্াকবে। আবেদনকািীবদি

এবলাটবমন্ট যলটাি এেং এি সাবথ্ আবেদনকািীবদি

আপবলাড কিা সমস্ত তথ্যােলী ITI - এি লগ্ ইন এ উপলব্ধ হবে।

আপবলাড কিা সমস্ত তথ্যােলী উপলব্ধ হবে।
আসন েিাদ্দ হওো প্রাথ্ীিা তাাঁবদি একঠট রনজস্ব েরে (৫০
KB এি কম সাইজ ) এেং তাাঁবদি প্রদত্ত তথ্যােলীি
সতযতাি সপবক্ষ রনজস্ব সই কিা একঠট পূেরনধ
য ারিত
য
য াষণাপবিি স্ক্যান করপ আপবলাড কিবেন।
Candidates whose documents were physically verified
by any ITI (prior to COVID-19 lock-down period) and
thus not available in the system are to upload the scan
copy of documents afresh.
যর্ সমস্ত আবেদনকািীিা তাাঁবদি তথ্যােলী (COVID 19
লক ডাউন এি আবগ্) যকাবনা ITI যত রগ্বে র্াচাই

করিবেবেন এেং যর্গুরল ওবেেসাইট এ উপলব্ধ যনই , যসই
সে আবেদনকািীিা তাাঁবদি তথ্যােলীি স্ক্যান করপ
ওবেেসাইট এ নতু ন ভাবে আপবলাড কিবেন।
08.10.2020
&
09.10.2020

Approver ITI will verify /accept allotted candidates in the institute

Candidates are to provide requisite scan copy of

profile. Approver ITI may also seek for any additional document from

additional documents, if so required by the approver

the candidate for verification.

ITI.

আপরুভাি

ITI

তাবদি রনজস্ব যপ্রাফাইল যথ্বক

আসন েিাদ্দ হওো আসন েিাদ্দ হওো প্রাথ্ীিা আপরুভাি ITI করতযক

প্রাথ্ীবদি র্াচাই / গ্রহণ কিবত পািবে। উক্ত প্রাথ্ীবদি কাে যথ্বক প্রবোজবন যচবেপািাবনা অরতরিক্ত তথ্যােলীি স্ক্যান করপ প্রদান
আপরুভাি ITI অরতরিক্ত তথ্যােলী চাইবত পাবি।

কিবেন।

After on-line verification by the approver ITI, the Payment link will be
activated in the candidate’s profile.
আপরুভাি ITI করতযক র্াচাইবেি পবিই প্রাথ্ীি যপ্রাফাইল এ থ্াকা ফী
প্রদাবনি রলংক ঠট সত্রিে হবে।
09.10.2020
to
13.10.2020

4th

phase online admission to be done after making necessary

payment by the candidates.

Candidates will make on-line payments through the
activated payment link and get admitted.

র্াথ্ার্ুক্ত ফী প্রদাবনি পি আসন েিাদ্দ হওো প্রাথ্ীবদি চতু থ্ য দফাি If the candidate is not satisfied with his/her allotted
অনলাইন ভরতযি প্রত্রিো কিা হবে।

seat he/she will not make any payment and quit from
the process.
র্রদ যকাবনা প্রাথ্ী তাাঁি প্রাপ্ত আসবন সন্তুষ্ট না থ্াবকন তবে
রতরন ভরতযি ফী প্রদান কিবেন না এেং কাউবেরলং পদ্ধরত

যথ্বক যেরিবে যর্বত পািবেন।
15.10.2020

Online Open Counselling ( in different time slots/ rank wise/ category
wise). Only those are not admitted in any of the above four phases of
counselling can only apply. Detailed guideline will be published in due
course.
অনলাইন ওবপন কাউবেরলং (রেরভয সূরচ অনুসাবি / িমাঙ্ক অনুসাবি /
রেভাগ্ অনুসাবি ) :
যর্ সমস্ত আবেদনকািীিা উপুক্ত চািঠট কাউবেরলং এি মাধযবম যকাবনা
আসবন ভরতয হবত পাবিরন যকেল মাি তািাই এই কাউবেরলং এি জবযয
আবেদন কিবত পািবেন। এই সংিান্ত রেস্তারিত তথ্য সঠিক সমবে প্রকাশ
কিা হবে ।

Candidates are to keep in touch with the
https://wbscvt.org portal for future notifications.
আবেদনকািীিা https://wbscvt.org যপাটযাবল প্রকারশত
তথ্য গুরল রনেরমত ভাবে লক্ষয িাখবেন।

