
ত্রিপরুা সরকার 
কর্মত্রিত্রিয় াগ ও জিশত্রি পত্ররকল্পিা দপ্তর 

 
জিয়ে ার সম্পত্রকম ত ত্রিজ্ঞত্রপ্ত 

ভারত সরকায়রর িযাশিাল কযাত্রর ার সাত্রভম স প্রকয়ল্পর আওতা  রায়জযর র্য়েল ককত্রর ার কসন্টার, ত্রেত্রিক্ট এর্প্ল য়র্ন্ট 

এক্সয়েঞ্জ, আগরতলার িযিস্থাপিা  আগার্ী ১৮-২১ ত্রেয়সম্বর ২০১৯ ইং তাত্ররয়ে, র্য়েল ককত্রর ার কসন্টার আগরতলায়ত 

(ত্রেত্রিক্ট এর্প্ল য়র্ন্ট এক্সয়েঞ্জ, আগরতলা) সকাল ১১.00 টা কেয়ক ত্রিকাল ৪.00টা পর্মন্ত জিয়ে ার অিুত্রিত হয়ি| 
ত্রিস্তাত্ররত ত্রিিরণ ত্রিয়ে কদও া হল: 

Sl 
Date for 

Recruitment  
Employer 

Name of the Post 
/Posting 

vacan
cy 

Qualification 
Experience/ Other 
Qualification 

Age Limit Salary (Monthly) 
Recruitment 

Process 

1 18/12/2019 
ICICI Bank 
LTD 

Sales officer at 
ICICI Bank LTD 
/At Tripura & 
Silchar 

20 Graduate 0- 1 Years 
experience 

Max 28 
years old 

12,000/- Written + 
Interview 

2 19/12/2019 

Career 
Point, 
Jogendrana
gar, 
Agartala 

Sales Executive 
/At Agartala 

20 12 th pass ___ 20 to 45 
years 

10,000/- to 30,000/- Written + 
Interview 

Computer 
Operator /At 
Agartala 

2 12 th pass 1 year  experience 
in computer 
operating 

20 to 45 
years 

10,000/- to 20,000/- Written + 
Interview 

RCA (LICI 
AGENT)  /All over 
Tripura 

16 10 th pass ___ 20 to 35 
years 

5000/- Monthly 
Stipend + 
Commission 

Written + 
Interview 

Unit Manager  /At 
Agartala 

2 Graduate 1 year  experience 
in such field 

30 to 45 
years 

15,000/- to 30,000/- Written + 
Interview 

Social Media 
Manager /At 
Agartala 

1 Graduate Computer 
knowledge 

20 to 45 
years 

15,000/- to 20,000/- Written + 
Interview 

3 20/12/2020 

Progressive 
Automobile
s Pvt Ltd, 
Nagicharra, 
Agartala 

FRONT OFFICE 
EXECUTIVE /At 
Agartala 

1 Graduate ____ Max 30 
years old 

7500/- Written + 
Interview 

SALES 
EXECUTIVE /At 
Agartala 

10 Graduate 1-2 years 
experience in Sales 

Max 35 
years old 

8500/- Interview 

4 21/12/2020 

Ascensive  
Educare 
Pvt. Ltd, 
Amtali, 
Agartala 

Trainer ( Medical 
Sales 
Representative) 
/At Agartala 

2 DPharma/ 
BPharma 

0-1 year experience 
in a Pharmacy 
Company 

No  7000-10000 /- Interview 

Trainer  (Front 
Office Associate) 
/At Agartala 

2 Degree or 
Diploma in 
Tourism and 
Hospitality 
Management 

0-1 year experience 
as Front Desk 
Executive or 
Reception Desk in 
a private company 

No  7000-10000 /- Interview 

  
74 

      
 

  

 
ত্রি.দ্রঃ (1) ইচ্ছকু প্রােীয়দর ত্রিয়ে কদও া ির্িুা অিরু্া ী আয়িদি করয়ত হয়ি | ইন্টারভিউর সময় প্রার্থীদের ডেট অফ বাদর্থের 

প্রমান পত্র, ভিক্ষাগত ড াগযতার প্রমানপত্র, নাগভরকতার সার্টে ভফদকট বা PRTC, NCS Card, এক্সদপভরদয়ন্স সার্টে ভফদকট ইতযাভের 

অভরভিনাল ও েয়টাকত্রপ ও সাম্প্রত্রতক কায়লর দইুকত্রপ  কালার েয়টা ভনদয় আসদত হদব |  

(2) কর্ইসি প্রােী ত্রসয়লক্ট হয়িি তায়দর উয়েয়শয জািায়িা হয়চ্ছ কর্ তারা তায়দর কিতি, কাজ ও অিযািয সর্স্ত সয়ুর্াগ-

সতু্রিধা ও দা িদ্ধতা সম্পত্রকম ত ত্রিস্তাত্ররত তেয সংত্রিষ্ট এর্প্ল ার কেয়ক ত্রিত্রিতভায়ি জািার পর কর্ি কায়জ কর্াগদাি 

কয়রি |  



(3) ভারত সরকায়রর িযাশিাল কযাভরয়ার সাত্রভম স প্রকয়ল্পর আওতা  মদেল কযাভরয়ার ডসন্টার, আগরতলা, এমপ্লয়ার ও িব-

ভসকাদরর মদযয সংদ াগ স্থাপন করার মাযযদম এই আদয়ািন করদে|এর্প্ল ার িা জি-ত্রসকায়রর র্য়ধয কর্ ককায়িা ককউ 

প্রত্রতশ্রূত্রত ভঙ্গ কত্ররয়ল র্য়েল কযাত্রর ার কসন্টার, আগরতলা দা ী োত্রকয়িিা |    
    

(4) ভবস্তাভরত আরও ভববরদের িনয মদেল কযাভরয়ার ডসন্টার, আগরতলায় (District Employment Exchange, West 

Tripura, Agartala) ড াগাদ াগ করা  ড দত পাদর| ইচ্ছকু প্রার্থীদের িব-ডফয়াদর সরাসভর অংি গ্রহে করার িনয অনরুুয করা 
হদচ্ছ|ডরভিস্টােে  িব- ভসকাসেরা  NCS ডপাটে াল এ ভগদয় ডরভিদেিন করদত পাদরন | আদবেন পদত্রর নমনুা 
www.employment.tripura.gov.in ওদয়বসাইট ডর্থদক োউনদলাে করা ড দত পাদর বা সাো কাগদি ভনম্নভলভিত তর্থযগুদলা সহ 
আদবেন করা ড দত পাদর |       
 

Format of Application for the Job Fair at MCC, Agartala during 18-21 December 2019   

Applied for the Post of: ______________. Name of the Employer:______________Photo_____________ 

 

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: 

 

 

 

(Balin Debbarma)  
Director, Employment Services  

& Manpower Planning, Government of Tripura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

