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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 LogIn 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 (আবেদনকারীর নাম) *

Mr.

Father's Full Name (বাবার নাম) *

Mr.

Mother's Full Name (মায়ের নাম) *

Mrs.

Date of Birth (DD/MM/YYYY) (জন্ম তারিখ)*

DD/MM/YYYY

Mobile Number (মোবাইল নম্বর)*

E-Mail ID (ই মেল আইডি)*

Gender (লিঙ্গ) *

Male
(পুরুষ)

Female
Others
(স্ত্রী)
(অন্যান্য)

Whether admitted in any Government ITI earlier
(আগে কোনো Government ITI এ ভর্তি হয়ে ছিলেন
কিনা)? *

No

Yes

District Location of the School of passing the
Qualifying Examination (যে জেলার বিদ্যালয় থেকে
যোগ্যতা নির্ণয়ক্ পরীক্ষা তে উত্তীর্ণহয়েছেন) *

---SELECT---

Enter Captcha

https://scvtwb.in/candreg.aspx

নির্দেশাবলী

• তথ্যাবলী আপনার
শংসাপত্র অনুযায়ী
পূরণ করুন, পরবর্তী
কালে
আপনার
প্রদত্ত
তথ্যাবলী
আপনার উপস্থিতি
তে শংসা পত্রের
সাথে পরীক্ষিত হবে
• যত্ন সহকারে
সমস্ত তথ্য নির্ভুল
ভাবে প্রদান করুন,
কারণ এখানে প্রদত্ত
তথ্যাবলী
পরবর্তী
কালে
সংশোধন
করা যাবে না
• ভর্তি প্রক্রিয়া
চলাকালীন অথবা
ভর্তি হওয়ার পরেও
যদি আপনার দেওয়া
তথ্যে কোনো ভু ল
ধরা পড়ে তাহলে
আপনার
এই
আবেদন পত্র বা
ভর্তি টি বাতিল বলে
গন্য হবে
• আপনার প্রদত্ত
মোবাইল নম্বরে OTP
পাঠানো হবে, এই
নম্বর ভর্তি প্রক্রিয়া
শেষ হওয়া পর্যন্ত
যেন আপনার কাছে
চালু অবস্থায় থাকে
সেটা
নিস্চিত
করবেন
• OTP র মাধ্যমে
সফল ভাবে বৈধতা
পরীক্ষার
পর
আপনার
এই
মোবাইল নম্বর টি
আপনার লগ ইন
আইডি হিসেবে গন্য
হবে, এবং আপনার
জন্মের
তারিখ
(DDMMYYYY) রূপে
প্রথমিক
ভাবে
পাসওয়ার্ড হিসেবে
বিবেচিত হবে. যদি
আপনার মোবাইল
নম্বর
9898989898
এবং
আপনার
জন্মের
তারিখ
31/12/1998 হয়
তাহলে আপনার লগ
ইন আইডি হবে
9898989898
এবং
আপনার
পাসওয়ার্ড
হবে
31121998, যদিও
আপনি লগ ইন
করার পর আপনার
পাসওয়ার্ড
টি
পরিবর্তন
করতে
পারেন

1/2

6/2/22, 3:55 PM

ITI Admission|Candidate Register

Register

Cancel
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