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Instructions

• Please fill up the
form as per actual
documents and
certificates. The data
entered here shall be
physically verified
with your documents
and certificates later.

• Please enter
carefully all the detail
without any mistake
as the information
provided by you in
this form cannot be
modified later.

• On the process of
admission or even
after admission, if
any data provided by
you, found to be
incorrect then your
application/admission
shall be cancelled.

• OTP will be sent to
the mobile number
provided in this form
for verification.
Applicants need to
retain this mobile
number till the
completion of
Admission Process.

• After successful
validation through
OTP, your mobile
number shall be
treated as your Log-
In ID. On the other
hand the default
password shall be
your date of birth in
DDMMYYYY format.
i.e if your mobile
number is
9898989889 and
your Date of Birth is
31/12/1998 then
your Log-in ID shall
be 9898989889
and default Password
shall be 31121998.
However you may
change your
password from your
portal after
successful Log-in.

New Candidate Registration

Full Name of the Applicant (আেবদনকারীর নাম) *

Mr.
 

Father's Full Name (বাবার নাম) *

Mr.
 

Mother's Full Name (মােয়র নাম) *

Mrs.
 

Date of Birth (DD/MM/YYYY) (জ� তািরখ)*

DD/MM/YYYY

Mobile Number (�মাবাইল ন�র)*

E-Mail ID (ই �মল আইিড)*

Gender (িল�) *

Male
(পু�ষ)

Female
(�ী)

Others
(অন�ান�)

Whether admitted in any Government ITI earlier
(আেগ �কােনা Government ITI এ ভিত� হেয় িছেলন
িকনা)? *

No Yes
 

District Location of the School of passing the
Qualifying Examination (�য �জলার িবদ�ালয় �থেক
�যাগ�তা িনণ �য়ক্ পরী�া �ত উ�ীণ � হেয়েছন) *

---SELECT---

Enter Captcha

িনেদ�শাবলী

• তথ�াবলী আপনার
শংসাপ� অনুযায়ী
পূরণ ক�ন, পরবত�
কােল আপনার
�দ� তথ�াবলী
আপনার উপি�িত
�ত শংসা পে�র
সােথ পরীি�ত হেব

• য� সহকাের
সম� তথ� িনভ� �ল
ভােব �দান ক�ন,
কারণ এখােন �দ�
তথ�াবলী পরবত�
কােল সংেশাধন
করা যােব না

• ভিত� ���য়া
চলাকালীন অথবা
ভিত� হওয়ার পেরও
যিদ আপনার �দওয়া
তেথ� �কােনা ভ�ল
ধরা পেড় তাহেল
আপনার এই
আেবদন প� বা
ভিত� �ট বািতল বেল
গন� হেব

• আপনার �দ�
�মাবাইল ন�ের OTP
পাঠােনা হেব, এই
ন�র ভিত� ���য়া
�শষ হওয়া পয ��
�যন আপনার কােছ
চালু অব�ায় থােক
�সটা িনস্িচত
করেবন

• OTP র মাধ�েম
সফল ভােব �বধতা
পরী�ার পর
আপনার এই
�মাবাইল ন�র �ট
আপনার লগ ইন
আইিড িহেসেব গন�
হেব, এবং আপনার
জে�র তািরখ
(DDMMYYYY) �েপ
�থিমক ভােব
পাসওয়াড� িহেসেব
িবেবিচত হেব. যিদ
আপনার �মাবাইল
ন�র
9898989898
এবং আপনার
জে�র তািরখ
31/12/1998 হয়
তাহেল আপনার লগ
ইন আইিড হেব
9898989898
এবং আপনার
পাসওয়াড� হেব
31121998, যিদও
আপিন লগ ইন
করার পর আপনার
পাসওয়াড� �ট
পিরবত�ন করেত
পােরন
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