
 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यिसावयक तालीम परिषद्  

भेिी प्राविधिक शिक्षालय (BTS) 
नेपालगंज , बााँके 

Engineering, Humanities तथा Healthतर्फ  BTS मा भनाफ खलु्यो !!! 
विगत २९ िषफ देशख प्राविधिक के्षत्रमा महत्िपूर्फ योगदान पयुाफउदै आएको यस भेिी प्राविधिक शिक्षालय (BTS) नेपालगंज , बााँकेमा िैशक्षक सत्र २०७९/८० का लाधग धिप्लोमा तथा 
वप्र-धिप्लोमा (T-SLC) कायफक्रममा भनाफ खलेुको सहषफ जानकािी गिाइन्छ । 

 

 

क्र.सं. कोटा /समहु 

१८ मवहन ेप्री-धिप्लोमा (T-SLC) कायफक्रम  (Pre-Diploma Program) 

Engineering तर्फ  Humanities तर्फ  
इलेशरिकल  मेकाधनकल धसधभल आटोमोबाइल िेर् एण्ि एधस इलेरिोधनरस सेके्रटेरियल 

१.  िगीकृत धनिलु्क छात्रिशृि ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ 
२.  जेहेनदाि धनिलु्क छात्रिशृि १ १ १ १ १ १ १ 

३.  स्टार् परििाि १ १ १ १ १ १ १ 

४.  लशक्षत िगफ पूर्फ-िलु्क ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ 

५.  खलु्ला प्रधतस्पिाफ २८ २८ २८ २८ २८ २८ - 

६.  खलु्ला मवहला प्रधतस्पिाफ - - - - - - २८ 

७.  स्थानीय स्ति ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ 

 जम्मा विद्याथी ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० 

 जम्मा िलु्क १८,४०० १८,४०० १८,४०० १८,४०० १८,४०० १८,४०० १८,४०० 
 

३ िषे धिप्लोमा: 
१. मान्यता प्राप्त शिक्षर् संस्थाबाट अधनिायफ गशर्त , अंग्रजेी ि विज्ञान विषय धलई 

SLC िा सो सिहको परिक्षा उिीर्फ िा परिषदबाट संचालन हनु ेकायफक्रमसंग 
सम्बशन्ित TSLC/Pre Diploma को कुल परु्ाांकमा ६८.३३ % अंक प्राप्त गरि 
उिीर्फ भएको हनुपुनेछ । 

 Engineering कायफक्रम तर्फ  SEE को हकमा अधनिायफ गशर्त ि विज्ञान 
विषयमा न्यनुतम C ग्रिे ि अंग्रजेी विषयमा न्यनुतम D+ ग्रिे प्राप्त भएको 
हनुपुनेछ । 

 Health कायफक्रम तर्फ  SEE को हकमा अधनिायफ गशर्त , विज्ञान ि अंग्रजेी 
विषयमा न्यनुतम C ग्रिे ि समग्र GPA मा न्यनुतम 2.0 ग्रिे प्राप्त भएको 
हनुपुनेछ । 

१८ मवहन े (T-SLC) वप्र - धिप्लोमा: 
मान्यता प्राप्त शिक्षर् संस्थाबाट SLC िा सो सिहको परिक्षा उिीर्फ भएको िा SEE 

को हकमा जनुसकैु ग्रिेमा उिीर्फ भएको हनुपुनेछ । 

 

क्र.
सं. 

कोटा /समहु 

३ िषे धिप्लोमा कायफक्रम (Diploma Program)  
Engineering तर्फ  Health तर्फ  

इलेशरिकल 
(DEE) 

मेकाधनकल(
DME) 

धसधभल 
(DCE) 

र्ामेसी  

(DPh) 

िेधियोग्रार्ी 
(DDRG) 

१.  िगीकृत धनिलु्क 
छात्रिशृि 

४ 2 ४ ३ २ 

२.  जेहेनदाि 
धनिलु्क 
छात्रिशृि 

१ १ १ १ १ 

३.  स्टार् परििाि १ १ १ १ १ 
४.  लशक्षत िगफ पूर्फ-

िलु्क 
४ ३ ४ ४ ३ 

५.  प्री-धिप्लोमा 
समूह 

५ ३ ५ ४ – 

६.  स्थानीय स्ति ३ २ ३ ३ ३ 
७.  खलु्ला प्रधतस्पिाफ ३० १२ ३० २४ २० 

जम्मा विद्याथी ४८ २४ ४८ ४० ३० 
जम्मा िलु्क रु. ४८,००० रु. ४८,००० रु. ४८,००० रु. १,४८,००० रु. १,४८,००० 

 

र्ािाम भने अशन्तम धमधत : 
धिप्लोमा तर्फ   : २०७९  श्रािर् २६ गते 

वप्र-धिप्लोमा तर्फ  : २०७९  श्रािर् २६ गते 

 

                                                                                                           
इलेशरिकल   मेकाधनकल   धसधभल  इलेरिोधनरस            आटोमोबाइल  िेर् एण्ि ए.धस.         सेके्रटेरियल   र्ामेसी       िेधियोग्रार्ी 

आिश्यक पने कागजातहरु: 

१. पासपोटफ साइजको २ प्रधत िंधगन र्ोटो  

२. SLC /SEE/TSLCिा सो सिहको िैशक्षक योग्यताको Mark Sheet 

ि Character Certificate को प्रधतधलवप 

३. नेपाली नागरिकता िा जन्म दताफ िा नाबालक प्रमार्–पत्रको 
प्रधतधलवप। 

 

४. लशक्षत िगफ खलु्ने प्रमार्–पत्रको प्रधतधलवप। 

५. परिषद कमफचािी परििािको हकमा परिषद कायाफलयको धसर्ारिि पत्रको प्रधतधलवप। 

६. भेिी प्राविधिक शिक्षालयको नाममा िम्बोजी,नेपालगञ्ज िाखामा िहेको िाविय िाशर्ज्य 
बैंक खाता नम्बि 4130100006744001मा बझुाएको सक्कल भौचि। 

 

 
 

र्ािाम भने िलु्क: 
धिप्लोमा तर्फ   : रु.१,५००।– 

   वप्र-धिप्लोमा तर्फ  : रु.५००।– 

 

आवेदन फाराम  भेरी प्राबिबिक बिक्षालय िाट प्राप्त गनन सबकनेछ । 

विस्ततृ जानकािीको लाधग : 
सम्पकफ  र्ोन न.: ०८१-५३१५३८ ; ०८१-५३३६५१ 

www.ctevtexam.org.np/www.bts.edu.np 

रे्सबकु: www.facebook.com/btsnepalgunj 

दल बहादिु आले 

(सूचना अधिकािी) 
९८५८०२०८३५ 

प्रिेि पिीक्षा धमधत ि समय 

धिप्लोमा तर्फ    : २०७९  भाद्र ४ गते ११:०० बजे 

वप्र-धिप्लोमा तर्फ  : २०७९  भाद्र ६ गते ८:०० बजे 

 

Note:  egf{ k|s[ofdf ;kmn u/fO{ cWoogsf] cj;/ k|bfg u/fOlbG5' egL em'§f cfZjf;g tyf e|d k}bf u/fO{ sf]xL s;}n] cg'lrt k|efj kfg{ rfx]df To;k|lt k"0f{ ;r]t /xg ;DjlGwt 

laBfyL{, cleefjs / ;/f]sf/jfnfx?df xflb{s cg'/f]w ul/G5 . 

mailto:bts.prashasan@gmail.com
http://www.facebook.com/btsnepalgunj

