ত্রিপুরা সরকার
কর্ম ত্রিত্রিয় াগ ও জিশত্রি পত্ররকল্পিা দপ্তর
র্য়েল কযাত্রর ার সসন্টার, আগরতলা (ত্রেত্রিক্ট এর্প্ল য়র্ন্ট এক্সয়েঞ্জ, পত্রির্ ত্রিপুরা)

অনলাইন জবফেয়ার এর জনয ববজ্ঞবি
ভারত সরকায়রর িযাশিাল কযাত্রর ার সাত্রভমস প্রকফের আওতায় রাফজযর মফেল ককবরয়ার কেন্টার, বেবিক্ট এমপ্লয়ফমন্ট এক্সফেঞ্জ,
আগরতলার বযবস্থাপনায় আগামী ৩ ই অয়ক্টাির সেয়ক ৬ অয়ক্টাির, 2020 ইং তাত্ররয়ে, েকাল ১১ .০০টা কেফক ববকাল ৫.০০টা পর্যন্ত সিসরকাত্রর
সেয়ি োকত্ররর জিয অনলাইন জবফেয়ার অনুবিত হফব| জিয়ে ায়র স াগদায়ির জিয োকুরী প্রতযাশীয়দর আগার্ী ২৬ সসয়েম্বর সেয়ক ২
ই অয়ক্টাির এর র্য়যয অিলাইি এ িার্ িত্রেভু ি / সরত্রজয়িশি করয়ত হয়ি| ববস্তাবরত বববরণ বনফে কেওয়া হল:

2

Swiggy

সর্াট পয়দর সংেযা

সপায়ের িার্

পয়দর সংেযা

স াগযতা / ি স

র্াত্রসক সিতি
( টাকা )

উেয়পুর ,
বিপুরা

SBI Life Insurance
Co. Ltd. (BranchUdaipur, Tripura)

কর্ম স্থল

বেপাহীজলা ,
বিপুরা

1

এর্প্ল ার/ ত্রিয় াগকতমার
িার্ ও ঠিকািা

আগরতলা,
বিপুরা

ক্রত্রর্ক
সংেযা

কেফভলপফমন্ট মযাফনজার
২

লাইে বমি (ইন্সুফরন্স
এফজন্ট )

কেবলভাবর এফক্সবকউটিভ

২০০

১৫০

স্নাতক ও নযযনতম ২ বছফরর
ববক্রয় েম্ববিত বা বযাঙ্ক/
ইন্সুফরন্স কেক্টর এ কাফজর
অবভজ্ঞতা, ি স: ২৬ -৪০
বছর
মাধ্যবমক পাশ
ি স: ২৫ - ৬০ বছর

২০,০০০/- ৪০,০০০/- োফে

অষ্টম বা মাধ্যবমক পাশ
ি স : ১৮ - ৪৫ বছর

৮০০০/১২,০০০/-

CPF, Gratuity,
Medical
benefit , incentive

কবমশন ও
প্রফমাশন এর
েুফর্াগ

-

৩৫২

সরত্রজয়িশি পদ্ধত্রত :
(1) প্রােীফের NCS করবজফিশন /এম্প্লয়ফমএক্সফেঞ্জ কােয অবশই োকফত হফব| র্াফের কােয কনই, তারা বনকটবতী এমপ্লয়ফমন্ট এক্সফেঞ্জ এ বগফয় কােয
ততরী কফর কনফবন|
(2) এই বলিংক এর মাধ্যফম অনলাইন এ েময fill up করফত হফব করফত হফব https://rb.gy/qtypmt
(3) েময fill up এর েময় আঁধ্ার নম্বর, NCS ID , NCS করবজফিশন পােওয়ােয ও একটিভ কমাবাইল নম্বর অবশযই প্রোন করফত হফব|
অনলাইন েময fill -up এ ককাফনা অেুববধ্া হফল 0381-2326582 এই নম্বর এ কর্াগাফর্াগ করুন, অেবা বনকটবতী এমপ্লয়ফমন্ট এক্সফেঞ্জ অবেে এ
কর্াগাফর্াগ করুন|
সকা াত্রলত্রেয়কশি ও অিযািয স াগযতা সঠিক োকয়ল প্রােী সদর ত্রিয় াগকতম ারা ৩ অয়ক্টাির সেয়ক ৬ অয়ক্টাির , ২০২০ তাত্ররয়ে সকাল ১১.০০ সেয়ক
ত্রিকাল ৫ টার র্য়যয সটত্রলয়োি িা skype এর র্াযযয়র্ ইন্টারত্রভউ সিয়িি|
এই ইন্টারবভউ কত বনবযাবেত প্রােী কের পরবতী েমফয় পাফেযানাবলটি কটস্ট/ ওয়াক-ইন-ইন্টারবভউ এর জনয োকা হফত পাফর|
বব.দ্রঃ (1) ববস্তাবরত অনযানয তেযাবে ওই েমফয়র মফধ্য প্রফতযক বেবিক্ট এমপ্লয়ফমন্ট এক্সফেঞ্জ অবেে/মফেল কযাবরয়ার কেন্টার কেফক জানা কর্ফত পাফর|
প্রােীফের ককাফনা প্রশ্ন োকফল 0381-2326582 এই নম্বর এ কর্াগাফর্াগ করফত পাফরন|
(2) কর্ইেব প্রােী বেফলক্ট হফবন তাফের উফেফশয জানাফনা হফে কর্ তারা তাফের কবতন, কাজ ও অনযানয েমস্ত েুফর্াগ-েুববধ্া ও োয়বদ্ধতা েম্পবকয ত ববস্তাবরত তেয
েিংবিষ্ট এমপ্লয়ার কেফক বনবিতভাফব জানার পর কর্ন কাফজ কর্াগোন কফরন |
(3) ভারত সরকায়রর িযাশিাল কযাত্রর ার সাত্রভমস প্রকয়ল্পর আওতা র্য়েল কযাত্রর ার সসন্টার, আগরতলা, ত্রিয় াগকতম া ও কর্ম প্রােী সদর র্য়যয
সংয় াগ স্থাপি করার র্াযযয়র্ এই আয় াজি করয়ে|এর্প্ল ার িা জি-ত্রসকায়রর র্য়যয স সকায়িা সকউ প্রত্রতশ্রূত্রত ভঙ্গ কত্ররয়ল র্য়েল কযাত্রর ার সসন্টার,
আগরতলা দা ী োত্রকয়িিা |

