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Bachelor in Technical Education (B.Tech.Ed.) को पूिाषिािको िाधग
Conversion Course मा दििास्त आव्हान गरिएको सूचना
(प्रथम प्रकाशित भएको धमधत २०७५।८।१६)
यस प्रधतष्ठानिे विगत १८ िषष दे शि कािमाडौं विश्वविध्याियिाट सम्बन्िन धिई B.Tech.ED. कायषक्रम
सं चािन गदै आएकोमा विश्वविध्याियको यस िषषको िैशक्षक सत्र अनुसाि August 2019 दे शि सं चािन हुने

B.Tech.Ed. Plant Science र B.Tech.Ed. Livestock तर्षको छु ट्टा छु ट्टै विषयमा भनाष धिई कायषक्रम िुरु गनष
िाधगएको ब्यहोिा सम्बशन्ित सिैिाई जानाकािी गिाईन्छ। B.Tech.Ed. कायषक्रममा भनाष हुन थप योग्यता
आिश्यक भएका तपशिि बमोशजमका िैशक्षक योग्यता पुगेका ईच्छु क उम्मेदिािहरुिाट ६ मवहने
Conversion Course को िाधग दििास्त आव्हान गरिन्छ।

Conversion Course को िाधग न्यूनतम योग्यता:
•

SLC कम्तीमा दोस्रो श्रे णीमा उत्तीणष गरि सम्बशन्ित धबषयको TSLC (JTA) कोषषमा कम्तीमा ७०% अं क
ल्याई उत्तीणष गिी सम्बशन्ित विषयको १ बषे Technician Certificate (१ बषे JT) कोषषमा न्यूनतम ७०%
अं क ल्याई उत्तीणष गिी सम्बशन्ित धबषयको प्राविधिक सहायक (Junior Technician-JT) पदमा कशम्तमा
२ बषषको कायष अनुभि प्राप्त गिे को। िा,

•

सम्बशन्ित विषयको TSLC मा न्यूनतम ७०% अं क ल्याई उत्तीणष गनुक
ष ो साथै सम्बशन्ित धबषयको १
बषे Technician Certificate (१ बषे JT) कोषषमा न्यूनतम ७०% अं क ल्याई उत्तीणष गिी सम्िशन्ित
विषयको प्राविधिक सहायक (Junior Technician-JT) पदमा कशम्तमा २ बषषको कायष अनुभि प्राप्त गिे को।
िा,

•

SLC (४०० अं कको व्याबसावयक विषय सवहत) कशम्तमा दोस्रो श्रे णीमा उत्तीणष गिी सम्िशन्ित विषयको
१ बषे Technician Certificate (१ िषे JT) कोषषमा न्यूनतम ७०% अं क ल्याई उत्तीणष गिी सम्बशन्ित
विषयको प्राविधिक सहायक (Junior Technician-JT) पदमा कशम्तमा २ बषषको कायष अनुभि प्राप्त गिे को।

नोट:- १. पिुसेिा विभागिाट मनोनयन भएकाको सन्दभषमा प्रिेि परिक्षामा समािेि हुन
अधनिायष

रुपमा विभागिाट मनोनयन भएको पत्र सं िग्न गनुष पनेछ।

२. सम्बशन्ित विषय भन्नािे Livestock को हकमा Livestock JTA/JT ि

Agriculture (Plant Science) विषयकै JTA/JT गिे को हुन ु पने ि २ बषषको कायष

अनुभि पधन सम्बशन्ित विषयको JT पदमा नै हाधसि गिे को कायष अनुभि हुन ु
पने भन्ने बुझ्नुपछष। B.Tech.Ed.मा भनाष हुनको िाधग Conversion Course को
अन््यमा विश्वविध्याियिे धिने प्रिेि परिक्षामा सामेि भई उत्तीणष हुन ु पनेछ।

३. धिशित पिीक्षा:- अंग्रज
े ी, गशणत, ि विज्ञान विषयको धिशित परिक्षा धिईनेछ।
अंक भाि धिशित पिीक्षामा ६० ि िैशक्षक प्रमाणपत्र ि अनुभि ४० हुनेछ।

४. दििास्त दस्तुि:- रु १५००/-

आिेदन र्ािाम प्रधतष्ठानको कायाषिय ि प्रधतष्ठानको िेब साइट www.titi.org.np बाट समेत प्राप्त गनष
सवकने छ।
आिेदन र्ािाम बुझाउने अशन्तम धमधत

:

२०७५।०९।१६ गते सम्म।

प्रिेि परिक्षा

:

२०७५।०९।२१ गते धबहान ११:००

Conversion Course कायषक्रम सं चािन धमधत

:

२०७५।१०।२३ गते दे शि

