
ত্রিপরুা সরকার 
কর্মত্রিত্রিয় াগ ও জিশত্রি পত্ররকল্পিা দপ্তর 

জবফেয়ার এবং এফেন্টিসশীপ ট্রেন্ট ং এর জ য ন্টবজ্ঞন্টি 
ভারত সরকায়রর িযাশিাল কযাত্রর ার সাত্রভম স েকফের আওতায় রাফজযর মফেল ট্রকন্টরয়ার ট্রসিার, ন্টেন্টিক্ট এমপ্লয়ফমি এক্সফেঞ্জ, আগরতলার 

বযবস্থাপ ায় আগামী ১৮ ই ফেব্রু ারী 2020ইং তাত্ররয়ে, আগরতলার উর্াকান্ত একায়ের্ী সু্কলপ্রাঙ্গয়ি সকাল ১০.০০টা ট্রেফক ন্টবকাল ৫.০০টা পর্যন্ত 

ফিসরকাত্রর ফেয়ি িত্র িঃরায়জয চাকত্ররর জিয একটি জবফেয়ার অ ুন্টিত হফব| জিয়ে ায়র ফ াগদায়ির জিয চাকুরী প্রতযাশীয়দর স্ব-স্ব 
ত্রেত্রিক্ট এর্প্ল য়র্ন্ট অত্রেস ফেয়ক আগার্ী ১ ফেব্রূ াত্রর 2020 ফেয়ক ১৫ ফেব্রূ াত্রর 2020 এর র্য়যয িার্ িত্রেভুি করয়ত  য়ি এিং 
জিয়ে ায়র অংশগ্র ণ করার জিয প্রয়িশপি সংগ্র  করয়ত  য়ি| সাফে এফেন্টিসশীপ ট্রেন্ট ংফয়র জ যও োেী বাছাই করা হফব|ন্টবস্তান্টরত 

ন্টববরণ ন্ট ফে ট্রেওয়া হল: 

জি ফে ায়রর পাশাপাত্রশ ঐত্রদি এয়প্রত্রন্টসশীপ ফেত্রিংয় র (National Apprenticeship Promotion এর আওতা ) জিযও প্রােী িাছাই করা  য়ি| ফেত্রিং এর পর 
চাকত্ররর সুয় াগ ও রয় য়ছ! এয়প্রত্রন্টসশীপ ফেত্রিং ফপ্রাভাইোর এর িার্ স  ত্রিস্তাত্ররত ত্রিিরণ িীয়চ ফদও া  ল|   

ত্রি.দ্রিঃ (1) ত্রিস্তাত্ররত অিযািয তেযাত্রদ ওই সর্য় র র্য়যয প্রয়তযক ত্রেত্রিক্ট এর্প্ল য়র্ন্ট এক্সয়চঞ্জ অত্রেস/র্য়েল কযাত্রর ার ফসন্টার, আগরতলা ফেয়ক জািা ফ য়ত পায়র 

|আয়িদি পয়ির িরু্িা www.employment.tripura.gov.in ওয় িসাইট ফেয়ক োউিয়লাে করা ফ য়ত পায়র িা সাদা কাগয়জ ত্রিম্নত্রলত্রেত তেযগুয়লা স  আয়িদি করা ফ য়ত 

পায়র |ইন্টারত্রভউর সর্  প্রােীয়দর ত্রিয়ম্ন ফদও া িরু্িা অিু া ী আয়িদি করয়ত  য়ি |    
Format of Application for the Job Fair at Agartala on 18th February 2020 .   
Applied for the Post of: ____________________. Serial Number and Name of the Employer:_________________  
1.Name of the Candidate: 2. Father /Husband Name: 3. Date of Birth: 4. Permanent Address: 5. Educational Qualification: 6. Experience 
7.Aadhaar Number: 8. Mobile Number: 9.NCS Registration Number. 9. Signature of the Candidate: 

(2) ইন্টারত্রভউর সর্  প্রােীয়দর ফেট অে িায়েমর প্রর্াি পি, ত্রশোগত ফ াগযতার প্রর্ািপি, িাগত্ররকতার সার্টম ত্রেয়কট িা PRTC, NCS Card, এক্সয়পত্ররয় ন্স সার্টম ত্রেয়কট 

ইতযাত্রদর অত্ররত্রজিাল ও েয়টাকত্রপ ও সাম্প্রত্রতক কায়লর দইুকত্রপ  কালার েয়টা ত্রিয়  আসয়ত  য়ি |  

(3)ফ ইসি প্রােী ত্রসয়লক্ট  য়িি তায়দর উয়েয়শয জািায়িা  য়ে ফ  তারা তায়দর ফিতি, কাজ ও অিযািয সর্স্ত সুয় াগ-সুত্রিযা ও দা িদ্ধতা সম্পত্রকম ত ত্রিস্তাত্ররত তেয সংত্রিষ্ট 

এর্প্ল ার ফেয়ক ত্রিত্রিতভায়ি জািার পর ফ ি কায়জ ফ াগদাি কয়রি |  

(4) ভারত সরকায়রর িযাশিাল কযাত্রর ার সাত্রভম স প্রকয়ল্পর আওতা  র্য়েল কযাত্রর ার ফসন্টার, আগরতলা, এর্প্ল ার ও জি-ত্রসকায়রর র্য়যয সংয় াগ স্থাপি করার র্াযযয়র্ 
এই আয় াজি করয়ছ|এর্প্ল ার িা জি-ত্রসকায়রর র্য়যয ফ  ফকায়িা ফকউ প্রত্রতশ্রূত্রত ভঙ্গ কত্ররয়ল র্য়েল কযাত্রর ার ফসন্টার, আগরতলা দা ী োত্রকয়িিা |    

ক্রত্রর্ক 

সংেযা 
এর্প্ল ায়রর িার্ ও 

ঠিকািা  
 

কর্মস্থল  
 

ফপায়ের িার্  

(পয়দর সংেযা) 
 

ফ াগযতা / ি স 

 

র্াত্রসক ফিতি   
( টাকা ) 

োকা /োও ার িযিস্থা 
/কর্ম স্থয়ল ফ াগদায়ির জিয 
িযা ভার 

1 Earth Clean, Gujarat 

211 Dhaval Complex 

,Chhathi Bari Ring 

Road , Bhuj - Kachchh, 

Gujarat : Pin: 370001. 

গু
জ
রা
ট 

 

হাউস ন্টকন্টপং 
(৪৫)/সু্টয়ােয  
(৩০)/ন্টকফে  ট্রহোর 
(২৫)/ট্রকয়ারফটকার 
(২০) 

অষ্টম বা মাধ্যন্টমক 

পাশ 
ি স : ১৮ ট্রেফক 

৫০ বছর 

১০,০০০/- (এটা প্রের্ ত্রতি 
র্াস ফেত্রিং এর পর ফদও া 
 য়ি) | ট্রেন্ট ং এর  সময় 
 যয তম ৬০০০টাকা স্টাইফপন্ড 
ট্রেওয়া হফব) 
 

  োকা /োও া ত্রি 
 
(কর্ম স্থয়ল ফ াগদায়ির জিয 
িযা ভার, ফকাম্পাত্রিয়ত ফ াগদায়ির 
পর ফকাম্পাত্রি পত্ররয়শায কত্ররয়ি) 

2 Rajasthan Textile 

Mills 

Pachpahar Road, 

Bhawanimandi-Pin: 

326502, Rajasthan,  

 

রা
জ
স্থা
ি 

 ট্রমন্টশ  অপাফরটর  

(১০০) 

 

অষ্টম বা মাধ্যন্টমক 

পাশ 
ি স : ১৮-২৮ 

বছর 

৯৮৮০/- (এটা প্রের্ ত্রতি 
র্াস ফেত্রিং এর পর ফদও া  য়ি) 
|ট্রেন্ট ং এর  সময়  যয তম 
৫৫৯০ ট্রেফক ৬২৪০ টাকা 
স্টাইফপন্ড ট্রেওয়া হফব) 

(োকা  ত্রি)  /ফকত্রন্টয়ি কর্ দায়র্ 

োিায়রর িযিস্থা আয়ছ| 

(কর্ম স্থয়ল ফ াগদায়ির জিয িযা ভার, 
ফকাম্পাত্রিয়ত ফ াগদায়ির পর 
ফকাম্পাত্রি পত্ররয়শায কত্ররয়ি) 

3 Safe Hands Facilities 

Management 

Services,  Kerala. 

1/529/A9, St. Antony’s 

Tower, Near Ollur, 

Church, Ollur, PO:  

Thrissur,  

 

ফক
রা
ল
া 

ইফলন্টিন্টসয়া  
(৩)/প্লাম্বার (৩ ) 

আই.টি.আই পাশ  

ি স: ১৮ ফেয়ক  

৩০ িছর 

১০,৫০০ -১১,০০০/- 

৯,৫০০-১০,০০০/-  
 

(োকা  ত্রি)  /োিার করার সি 

িযিস্থা োকয়ি ত্রকন্ত িযা ভার 

ত্রিয়জয়দর ি ি করয়ত  য়ি | 

 
(কর্ম স্থয়ল ফ াগদায়ির জিয িযা ভার, 

ফকাম্পাত্রিয়ত ফ াগদায়ির পর 

ফকাম্পাত্রি পত্ররয়শায কত্ররয়ি)  

ট্রহোর (১৪) মাধ্যন্টমক পাশ 
/ট্রেল 
ি স : ১৮ ফেয়ক  

৩০ িছর 

৭৫০০ -৮০০০/-  
 

 ফর্াট পয়দর সংেযা  ২৪০    

ক্রত্রর্ক 

সংেযা 
প্রত্রতষ্ঠায়ির িার্ ও ঠিকািা  
ও ফেত্রিংয় র স্থাি: 

এয়প্রত্রন্টত্রসয়সর এর কযাটাগত্রর  
   (সংেযা) /ফেত্রিংয় র স্থাি 

 

ফ াগযতা /  

ি স / 
র্াত্রসক োইয়পন্ড 
( টাকা ) 

োকা /োও ার িযিস্থা 
/কর্ম স্থয়ল ফ াগদায়ির জিয 
িযা ভার 

1 JBM Auto Limited 

Skill Development 

Centre, Plot No: 16, 

Sector 20B, Faridabad-

121007 (Haryana). 

 
ট্রেন্ট ংফয়র স্থা : আহফমোবাে 

/পুফ  / গুরগাও ঁ

ওফয়ল্ডার এফেন্টিস (100)  

/ ন্টেটার এফেন্টিস(20) 
/অফটাফমাবাইল /ইফলন্টিন্টসয়া   

এফেন্টিস (100) 

মাধ্যন্টমক + আই.টি.আই পাশ   

ি স : ১৮ ট্রেফক ২৪ বছর   

ফেত্রিং এর ফর্ াদ : এক িছর 

 
৯৭৭০/- োকা ও খাওয়ার জ য সংস্থা 

সহায়তা করফব তফব বযয়ভার  
োেীফের ন্ট ফজফের বাহ  করফত 
হফব|ট্রেন্ট ং এ ট্রর্াগোফ র 
বযায়ভার ও োেীফের ন্ট ফজফের 
বহ  কন্টরফত হফব|    

ওফয়ল্ডার এফেন্টিস (20) / 

ন্টেটার এফেন্টিস(10)/ 
ট্রেস অপাফরটর(10) 

মাধ্যন্টমক পাশ   

ি স : ১৮ ট্রেফক ২৪ বছর    

ফেত্রিং এর ফর্ াদ : এক-দইু িছর 

৮৭০০/-প্রের্ িছর 
৯৭৭০/-ত্রিতী  িছর 

 ফর্াট  সংেযা ২৬০    

http://www.employment.tripura.gov.in/

