
ত্রিপরুা সরকার 
কর্মত্রিত্রিয় াগ ও জিশত্রি পত্ররকল্পিা দপ্তর 

জবফেয়ার সম্পর্কি ত র্বজ্ঞর্ি 
ভারত সরকায়রর িযাশিাল কযাত্রর ার সাত্রভম স প্রকফের আওতায় রাফজের মফেল ককর্রয়ার কসন্টার, র্ের্িক্ট এমপ্লয়ফমন্ট এক্সফেঞ্জ, 

আগরতলার বেবস্থাপনায় আগামী ১৮ ই জািু াত্রর 2020ইং তাত্ররয়ে, র্য়েল ককত্রর ার কসন্টার আগরতলায়ত (ত্রেত্রিক্ট এর্প্ল য়র্ন্ট 

এক্সয়েঞ্জ, আগরতলা) সকাল ১১.00 টা কেফক র্বকাল ৪.00টা পর্িন্ত জবফেয়ার অনুর্িত হফব| র্বস্তার্রত র্ববরণ র্নফে কেওয়া হল: 
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Graduate  01 year 

Experience in 

Business 

Development/ 

Education 

sector 

knowledge 

25-35 

12,000-14,000/-

(with free 

accommodation) 

6 Written & 

Interview 

2 Trainer 

(Avitation) 

Bachelor Degree 

in Arts & 

Science group 

02 years 

experience in 

the respective 

field 

25-35 
11,000-13,000/- 

(with free 

accommodation)  

6 Written & 

Interview 

3 Trainer                                                   

( Electronics) 

Science 

Graduates/ 

Engineering 

Graduates or 

Higher Degree / 

Polytechnic 

/Diploma  

02 years 

experience in 

the respective 

field 

25-35 

8,000-10,000/- 

(with free 

accommodation) 

6 Written & 

Interview 

4 Trainer                  

( Retail) 

Diploma in 

Retail / 

Graduate  

02 years 

experience in 

the respective 

field 

25-35 
8,000-10,000/- 

(with free 

accommodation) 

6 Written & 

Interview 

5 Counsellor Higher 

Secondary Pass 

01 year 

experience in 

the respective 

field 

20-25 

7,000-9,000/- 

6 Interview 

 
ত্রি.দ্রঃ (1) ইচ্ছকু প্রাথীয়দর ত্রিয়ে কদও া িরু্িা অিুযা ী আয়িদি করয়ত হয়ি | ইন্টারত্রভউর সর্  প্রাথীয়দর কেট অফ িায়থমর প্রর্াি পি, ত্রশক্ষাগত কযাগযতার প্রর্ািপি, 

িাগত্ররকতার সার্টম ত্রফয়কট িা PRTC, NCS Card, এক্সয়পত্ররয় ন্স সার্টম ত্রফয়কট ইতযাত্রদর অত্ররত্রজিাল ও ফয়টাকত্রপ ও সাম্প্রত্রতক কায়লর দইুকত্রপ  কালার ফয়টা ত্রিয়  আসয়ত 

হয়ি |  

(2) কযইসি প্রাথী ত্রসয়লক্ট হয়িি তায়দর উয়েয়শয জািায়িা হয়চ্ছ কয তারা তায়দর কিতি, কাজ ও অিযািয সর্স্ত সুয়যাগ-সুত্রিধা ও দা িদ্ধতা সম্পত্রকম ত ত্রিস্তাত্ররত তথয সংত্রিষ্ট 

এর্প্ল ার কথয়ক ত্রিত্রিতভায়ি জািার পর কযি কায়জ কযাগদাি কয়রি |  

(3) ভারত সরকায়রর িযাশিাল কযাত্রর ার সাত্রভম স প্রকয়ল্পর আওতা  র্য়েল কযাত্রর ার কসন্টার, আগরতলা, এর্প্ল ার ও জি-ত্রসকায়রর র্য়ধয সংয়যাগ স্থাপি করার র্াধযয়র্ 
এই আয় াজি করয়ে|এর্প্ল ার িা জি-ত্রসকায়রর র্য়ধয কয ককায়িা ককউ প্রত্রতশ্রূত্রত ভঙ্গ কত্ররয়ল র্য়েল কযাত্রর ার কসন্টার, আগরতলা দা ী থাত্রকয়িিা |    
    

(4) ত্রিস্তাত্ররত আরও ত্রিিরয়ের জিয র্য়েল কযাত্রর ার কসন্টার, আগরতলা  (District Employment Exchange, West Tripura, Agartala) কযাগায়যাগ করা  
কযয়ত পায়র| ইচ্ছকু প্রাথীয়দর জি-কফ ায়র সরাসত্রর অংশ গ্রহে করার জিয অিুরুধ করা হয়চ্ছ|করত্রজস্টােম  জি- ত্রসকাসমরা  NCS কপাটম াল এ ত্রগয়  করত্রজয়িশি করয়ত পায়রি 

| আয়িদি পয়ির িরু্িা www.employment.tripura.gov.in ওয় িসাইট কথয়ক োউিয়লাে করা কযয়ত পায়র িা সাদা কাগয়জ ত্রিেত্রলত্রেত তথযগুয়লা সহ আয়িদি করা 
কযয়ত পায়র |       

 

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


 
 


