
 

নিয় োগ সম্পনকি ত নিজ্ঞনি: 

➢ Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, 

Department of Defence Production, Ministry of Defence, 

Govt. of India. এ  ফ োরম্যোন (বৈদ্যযতিক), তিতনয়র 

িোযয়তিত ক অ্যোতিস্ট্যোি (ইযেকট্রতনক্স) এৈং তিতনয়র 

িোযয়তিত ক অ্যোতিস্ট্যোি (ধোিয তৈদ্যো) পযদ্ তনযয়োগ করো হযৈ, 

পদ্িম্ূহ স্থোয়়ী, গ্রুপ ‘তৈ’ ফগযেযেড, Non Ministerial,  ফৈিন 

ফেে: 7th CPC অ্নযযোয়়ী ফপ ম্যোতট্রযক্সর স্তর -07, ৈয়ি: ৩০ 

ৈছর (এিতি / এিটি ফদ্র েনয পোাঁচ ৈছর এৈং ওতৈতি 

ফদ্র েনয 3 ৈছর অ্ৈতধ শিশিলয োগ্য)I তিক্ষোগি ফযোগযিো: 
ফ োরম্যোন (বৈদ্যযতিক), এর ফক্ষযে- ফয  ফকোনও স্ব়ীকৃি 

তৈশ্বতৈদ্যোেয় ফেযক বৈদ্যযতিক প্রযকৌিে তডতি এৈং ফ োরম্যোন  

িম্পতকি ি পযদ্ এক ৈছযরর অ্তিজ্ঞিো,  তিতনয়র িোযয়তিত ক 

অ্যোতিস্ট্যোি (ইযেকট্রতনক্স) এর ফক্ষযে-   ফয ফকোনও স্ব়ীকৃি 

তৈশ্বতৈদ্যোেয় ফেযক ইযেকট্রতনক্স ইতিতনয়োতরং তডতি  িোযে প্রোিতিক 

ফক্ষযে এক ৈছযরর অ্তিজ্ঞিো, তিতনয়র িোযয়তিত ক 

অ্যোতিস্ট্যোি (ধোিয তৈদ্যো) এর ফক্ষযে- ফয ফকোনও স্ব়ীকৃি 

তৈশ্বতৈদ্যোেয় ফেযক ধোিৈতৈদ্যোয় প্রযকৌিে তৈিোযগ ইতিতনয়োতরং ৈো 
প্রযযতিযি তডতি এৈং প্রোিতিক ফক্ষযে এক ৈছযরর অ্তিজ্ঞিো I 

প্রোেীযদ্র  ফকৈে অ্নেোইযন আযৈদ্ন করোর েনয অ্নযযরোধ করো 

হযে। ন়ীযচ প্রকোতিি ফপোস্ট্ এৈং তনযদ্িিোৈে়ী তৈিদ্ ওযয়ৈিোইে 
http://www.upsconline.nic.in  এ শিস্তোশিত ফদ্খযন I 

আযিদন জমো দদওযোি দিষ তোশিখ 29-10-2020 । 
➢ Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India. এ  

Specialist Grade III Assistant Professor (Cardio Vascular 

and Thoracic Surgery) & Specialist Grade III Assistant 

Professor (Radio-Diagnosis). পযদ্ তনযয়োগ করো হযৈ । 
পদ্গুতে স্থোয়়ী। ফৈিন ফেে: 7th CPC অ্নযযোয়়ী ফপ ম্যোতট্রযক্সর স্তর 

-11, গ্রুপ ‘এ’ ফিন্ট্রোে ফহেে িোতিি যিি টিতচং তৈযিষজ্ঞ িোৈ-

কযোডোর। ৈয়ি: 40 ৈছর। শিক্ষোগ্ত দ োগ্যতো: (i) স্বীকৃত 

এমশিশিএস শিশি, (ii) সংশিষ্ট তৈযিষজ্ঞ িো সুপোি দেিযোশলটিি  

স্নোতযকোত্তি শিশি। অশিজ্ঞতো: সিবপ্রিম স্নোতযকোত্তি শিশি অজব যনি 

পযি স্বীকৃত শিক্ষোপ্রশতষ্ঠোযন সংশিষ্ট তৈযিষজ্ঞ িো সুপোি 

দেিযোশলটিি শসশনযি দিশসযিন্ট িো টিউটি িো দিযমোনযেটি িো 
দিশজেোি িো সহকোিী অধ্যোপক িো প্রিোষক শহসোযি কমপযক্ষ শতন 

িছযিি শিক্ষোদোযনি অশিজ্ঞতো। প্রোেীযদ্র  ফকৈে অ্নেোইযন 

আযৈদ্ন করোর েনয অ্নযযরোধ করো হযে। ন়ীযচ প্রকোতিি ফপোস্ট্ 

এৈং তনযদ্িিোৈে়ী তৈিদ্ ওযয়ৈিোইে 
http://www.upsconline.nic.in  এ শিস্তোশিত ফদ্খযন I 

আযিদন জমো দদওযোি দিষ তোশিখ 29-10-2020 । 
➢ Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India. এ 

তৈযিষজ্ঞ ফিড িৃি়ীয় িহকোর়ী অ্ধযোপক (তিতনকোে ফহম্োযেোেতে), 

তৈযিষজ্ঞ ফিড িৃি়ীয় িহকোর়ী অ্ধযোপক (ইতম্উযনো-ফহম্োযেোেতে 

এৈং রি িংক্রম্ণ), তৈযিষজ্ঞ ফিড িৃি়ীয় িহকোর়ী অ্ধযোপক 

(ফম্তডযকে অ্নযকোেতে), তৈযিষজ্ঞ ফিড িৃি়ীয় িহকোর়ী অ্ধযোপক 

(তনউওযনোেতে) পযদ্ রযয়যছন। ফযোগযিো- (i) স্ব়ীকৃি এম্তৈতৈএি 

তডতি। (ii) িংতিষ্ট শিষযয তৈযিষজ্ঞ  ৈো স্নোিযকোত্তর তডতি degree  
প্রোেীযদ্র  ফকৈে অ্নেোইযন আযৈদ্ন করোর েনয অ্নযযরোধ করো 

হযে। ন়ীযচ প্রকোতিি ফপোস্ট্ এৈং তনযদ্িিোৈে়ী তৈিদ্ ওযয়ৈিোইে 

http://www.upsconline.nic.in  এ শিস্তোশিত ফদ্খযন I আযিদন 

জমো দদওযোি দিষ তোশিখ 15-10-2020 । 

➢ Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, 

Department of Defence Production, Ministry of Defence, 

Govt. of India.  এ  সহকোিী প্রযকৌিলী (মোযনি শনশ্চযতো) 
[প্রযকৌিল সিঞ্জোম], দ োিমযোন (কশিউটোি সোযযন্স), শসশনযি 

সোযযশন্টশ ক অযোশসস্ট্যোন্ট (কশিউটোি), শসশনযি  সোযযশন্টশ ক 

অযোশসস্ট্যোন্ট (বিদযুশতক), শসশনযি বিজ্ঞোশনক সহকোিী ( োশিক) 

পযদি জনয তনযয়োগ করো হযৈ  ।  পদগুশল স্থোযী। দিতন দেল: 7 

ম শসশপশস অনু োযী দিতন মযোশিযেি স্তি -07। সোধ্োিণ দকন্দ্রীয 

পশিযষিো, গ্রুপ ‘শি’ দগ্যজযটি, । িযস: 30 িছি।  সহকোিী 
প্রযকৌিলী (গুণমোযনি শনশ্চযতো) [প্রযকৌিল সিঞ্জোম] এি জনয 
প্রযযোজনীয দ োগ্যতো: (ক) শিক্ষোগ্ত: B.E / B. Tech  ইচ্ছকু 

একটি অনুযচ্ছযদ দ মন-  োশিক, বিদযুশতক এিং অযটোযমোিোইল। 

(খ) অশিজ্ঞতো:  োশিক িো বিদুযশতক িো অযটোযমোিোইল দক্ষযে 

গুণমোযনি শনশ্চযতো কো বক্রযম দইু িছযিি অশিজ্ঞতো। দ োিমযোন 

(কশিউটোি শিজ্ঞোন) জনয প্রযযোজনীয দ োগ্যতো শিক্ষোগ্ত: দ যকোন 

স্বীকৃত শিশ্বশিদযোলয দিযক কশিউটোি ইশঞ্জশনযোশিংযয শিশি / post 

graduate / শিজ্ঞোযনি মোস্ট্োসব শিশি (এমএসশস)  এিং প্রোসশিক 

দক্ষযে এক িছযিি অশিজ্ঞতো। শসশনযি সোযযশন্টশ ক অযোশসস্ট্যোন্ট 

(কশিউটোি) এি জনয প্রযযোজনীয দ োগ্যতো: শিক্ষোগ্ত: দ  দকোনও 

সোিোনিক কযোনি োি িুয়েটিি ( চোকুিী ও কযোনি োি সম্বনিত তথ্য) 
৮ ই অয়টোিি থথ্য়ক ১৪ ই অয়টোিি পর্িন্ত  

ময়েে কযোনি োি থসন্টোি আগিতেো (কমি নিনিয় োগ ও জিশনি পনিকল্পিো আনিকোনিয়কি কোর্িোে , নিপিুো 
সিকোি) এি দ্বোিো প্রকোনশত 
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স্বীকৃত শিশ্বশিদযোলয দিযক কশিউটোি ইশঞ্জশনযোশিংযয শিশি / 

কশিউটোি শিজ্ঞোযন মোস্ট্োসব শিশি  এিং দকোনও স্বীকৃত সংস্থো 
দিযক প্রোসশিক দক্ষযে এক িছযিি অশিজ্ঞতো। শসশনযি 

সোযযশন্টশ ক অযোশসস্ট্যোন্ট (বিদযুশতক) জনয প্রযযোজনীয দ োগ্যতো: 
শিক্ষোগ্ত: দ  দকোনও স্বীকৃত শিশ্বশিদযোলয দিযক বিদযুশতক 

প্রযকৌিল শিিোগ্ শিশি এিং প্রোসশিক দক্ষযে এক িছযিি 

অশিজ্ঞতো। শসশনযি সোযযশন্টশ ক অযোশসস্ট্যোন্ট ( োশিক) জনয 
প্রযযোজনীয দ োগ্যতো: শিক্ষোগ্ত: দ যকোন স্বীকৃত শিশ্বশিদযোলয দিযক 

দমকোশনকোল ইশঞ্জশনযোশিংযয ইশঞ্জশনযোশিং িো প্র ুশি শিষযয শিশি 

এিং প্রোসশিক দক্ষযে এক িছযিি অশিজ্ঞতো। প্রোিীযদি অনলোইযন 

আযিদন কিোি জনয অনুযিোধ্ কিো হযচ্ছ। নীযে প্রকোশিত দপোস্ট্ 

এিং শনযদবিোিলী শিিদ  এই  ওযযিসোইযট  

http://www.upsconline.nic.in  দদখুন।  আযিদন আযিদন 

জমো দদওযোি দিষ তোশিখ 15-10-2020 

 

➢ স্ট্ো  শসযলকিন কশমিন দস্ট্যনোিো োি দিি „শস Group (গ্রুপ„ শি 

‟, নন-দগ্যজযটি) এিং দস্ট্যনোিো োি দিি-শি‟ (গ্রুপ „শস‟) 

পদগুশলযত শনযযোযগ্ি জনয একটি মুি প্রশতয োশগ্তোমূলক 

কশিউটোি শিশত্তক পিীক্ষো অনুশষ্ঠত কিযি িোিত সিকোযিি 

শিশিন্ন মিক / শিিোগ্ / সংস্থোি জনয। 
দস্ট্যনোিোশ যত দক্ষতো অজব নকোিী দকিলমোে প্রোিীই আযিদন 

কিযত পোিযিন। িযযসি সীমো: (ক) দস্ট্যনোিো োি দিি ‟শস‟: 

01.08.2020 তোশিযখ 18 দিযক 30 িছি অিবোত্ 02-08-1990 এি 

আযগ্ নো জন্মিহণকোিী এিং 01-08-2002-ি পযি নয এমন 

প্রোিীিো আযিদযনি জনয দ োগ্য। (খ) দস্ট্যনোিো োি দিি „শি‟: 

01.08.2020 প বন্ত 18 দিযক 27 িছি অিবোত্ 02-08-1993 এি 

পূযিব নয এিং 01-08-2002-ি পযি নয এমন প্রোিীিো আযিদযনি 

জনয দ োগ্য। অনলোইযন দমোযি আযিদন কিযত হযি দকিল SSC 

সদি দ তযিি অশ শসযোল ওযযিসোইযট অিবোত্  

https://ssc.nic.in required অনলোইন আযিদন জমো দদওযোি 

তোশিখ: 10.10.2020 দিযক 04.11.2020 আযিদন প্রোশিি দিষ 

তোশিখ এিং সময: 04.11.2020 (23:30) আিও তযিযি জনয 
কশমিযনি ওযযিসোইট দদখুন:   https://ssc.nic.in 

 

 

 

➢ শসশকউশিটিজ অযোন্ড এেযেঞ্জ দিোিব  অ  ইশন্ডযো (SEBI) এ 

সোধ্োিণ শেম, আইনী শেম, তিয প্র ুশি শেম, ইশঞ্জশনযোশিং শেম, 

গ্যিষণো শেম এিং অশ শসযোল িোষো শেযমি জনয অশ সোি দিি 

এ (সহকোিী মযোযনজোি) পযদ শনযযোগ্ করো হযৈ ।  দহল্পলোইন:  মবটি 

পূিণ কিযত, শ  / ইনটিশমিন েোজব  প্রদোযনি দক্ষযে, সমসযোি প্রযে 

http://cgrs.ibps.in ওযযিসোইযট  প্রে কিো দ যত পোযি / শিক্ষোগ্ত 

দ োগ্যতো: প্রোিীযদি স্নোতক / স্নোতযকোত্তি শিশি পোস হযত হযি একটি 

স্বীকৃত শিশ্বশিদযোলয দিযক । িযসসীমো: সযিবোচ্চ 30 িছি। িোছোই 

প্রশক্রযো: পিীক্ষোি এিং সোক্ষোত্কোযিি শিশত্তযত প্রোিীযদি িোছোই 

কিো হযি। আযিদযনি শ : সোধ্োিণ / ওশিশস পিীক্ষোিীযদি  দনট-

িযোংশকং / দক্রশিট িো দিশিট কোিব  িযিহোি কযি অনলোইন দমোযিি 

মোধ্যযম 1000 টোকো শদযত হয।  এসশস / এসটি পিীক্ষোিীযদি 100 / 

- টোকো শদযত হয। কীিোযি আযিদন কিযিন: আিহী এিং দ োগ্য 
প্রোিীিো ওএসশসশিি ওযযিসোইট  https://www.sebi.gov.in  07-

03-2020 দিযক 31-10-2020 প বন্ত অনলোইযন আযিদন কিযত 

পোিযিন।গুরুত্বপূনব তোশিখগুযলো: অনলোইন আযিদযনি শুরু কিোি 

তোশিখ: 07-03-2020 অনলোইন আযিদযনি দিষ তোশিখ: 31-10-

2020 

➢ পশশ্চম শেপুিো দজলো দজলো ও দোযিো জজ, এ পোটব  টোইম কশন্টনযজন্ট 

ওযোকব োি (4 ঘন্টো শিউটি) পযদ শনযযোগ্, দিতন কোঠোযমো: শস্থি 

পোশিশ্রশমক Rs- 5480 / - ((প্রশত মোযস), দ োগ্যতো: i) অিিযই ক্লোস- 

VIII উত্তীণব হযত হযি, ii) িযযসি সীমো: নূনযতম 18 িছি এিং 
সিবোশধ্ক 40 িছি ইউআি এিং এসটি / এসশস প্রোেীযদ্র  জনয 5 

িছি  শিশিলয োগ্য (22-10- 2020)।  আযিদনটি দজলো ও দোযিো 
জজ, পশশ্চম শেপুিো, আগ্িতলোি কোযছ 22-10-2020 িো তোি আযগ্ 

েম্ো তদ্যি হযৈ। শিিযদি জনয ওযযিসোইটটি দদখুন-     

https://district.ecourts.gov.in/India/tripura/west-

tripura/recruit  

 

➢ ফেেো ও দ্োয়রো েে, তিপোতহেোেো ফেেো, এ walk-in interview 

ম্োধযযম্, পোেি  েোইম্ কতিনযেি ওয়োকি োর (৪ ঘিো তডউটি) পযদ্  

তনযয়োগ করো হযৈ I  ফৈিন কোঠোযম্ো: তস্থর পোতরশ্রতম্ক Rs- 5480 / 

- ((প্রতি ম্োযি), ফযোগযিো: i) অ্ৈিযই ফশ্রতণ -8 ম্ পোি করযি হযৈ, 

ii) ৈয়যির ি়ীম্ো: নূনযিম্ 18 ৈছর এৈং িৈিোতধক 41 ৈছর UR 

এৈং এিটি / এিতি প্রোেীযদ্র েনয 5 ৈছর  তিতেেযযোগয (31-12- 

2020)। ইেযক প্রোেীযক অ্ৈিযই ফেেো ও দ্োয়রো েে, ফিোনোম্যডো, 
তিপোতহেোেো ফেেো, তেপযরোয় উপতস্থি েোকযি হযৈ 20-10-2020 

এর িকোে 8 েো-12-এ  আযৈদ্যনর  ম্ি এৈং ম্ূে প্রযয়োেন়ীয় 

ডকুযম্ি িহ । তৈিযদ্র েনয ওযয়ৈিোইেটি ফদ্খযন 

https://district.ecourts.gov.in/India/tripura/sepahijala-

tripura/recruit  

 
ভনতি  সম্পনকি ত নিজ্ঞনি 
 

➢ শপ্রশন্সপোল, টিআইটি, নিশসংগ্ড়, পশশ্চম শেপুিো দ্বোিো প্রচোতরি 

স্নোতযকোত্তি প্রযিশিকো পিীক্ষোি- 2020 এি জনয 20-10-2020 

তোশিযখ টিআইটিি নতুন িিযন পিীক্ষো দনওযো হযি। M. Tech in 

https://district.ecourts.gov.in/India/tripura/sepahijala-tripura/recruit
https://district.ecourts.gov.in/India/tripura/sepahijala-tripura/recruit


VLSIS Embedded SYSTEM  এিং M.Tech in িোমবোল 

ইশঞ্জশনযোশিংযয সমযকোল 11.30 A.M - 1.00 P.M. শিযপোটিব ং  

সময: 10.30 A.M. এিং দিটো সোযযযন্স এম.দটযকি সময শনধ্বোিণ 

02.30 P.M.- 4.00 P.M. শিযপোটিব ং সময 1.30 P.M. 

➢ Chairman, শেপুিোি শিযলোমো ইশঞ্জশনযোশিং প্রযিশিকো পিীক্ষোি 

(শিইইটিটি), 2020, দ্বোিো প্রচোতরি অনলোইন কোউযন্সশলং এিং 
শিযলোমো পিীক্ষোি জনয শেপুিোি শিযলোমো ইশঞ্জশনযোশিং প্রযিশিকো 
পিীক্ষোি    ফম্ধো িোতেকোর প্রকোি  22 দি অযটোিি 2020, 

অনলোইযন কোউযন্সশলংযযি জনয প্রোিীযদি েযযস শ শিং 17-21 দি 

অযটোিি 2020, 22 অযটোিি 2020, আসন িন্টন পে জোশি, এিং 
27 দি অযটোিি 29 অযটোিি  সংশিষ্ট ইনশস্ট্টিউযট প্রিম িোউন্ড 

িশতব । আিও শিিদ জোনযত DEEET দপোটব োযল সোযি  ুি 

Www.highereducation-tripura.gov.in ওযযিসোইযট লগ্ইন 

করুন।  

 

➢ শসশনযি শিযিটি, জোতীয পিীক্ষো সংস্থো, কতৃব ক অিশহত 

সিবিোিতীয বসশনক েুল প্রযিশিকো পিীক্ষো (AISSEE) -2021, 

2021-2022 তিক্ষোৈযষির েনয  ষ্ঠ ও নিম দশ্রশণযত পিীক্ষোি তোশিখ 

10-01-2021 (িশিিোি)। ষ্ঠ দশ্রশণি জনয িযস- 10 দিযক 12 িছি  

(31-03-2021 অনুসোযি) এিং নিম দশ্রশণি জনয িযস-  13 দিযক 

15 িছি  (31-03-2021 অনুসোযি) ।  এসটি / এসশস-এি জনয 
পিীক্ষোি শ  -400 / টোকো  এিং অনয প্রোিীযদি জনয 550 / - টোকো 
আিও শিিদ জোনযত  www.nta.ac.in / 

https://aissee.nta.inc.ac.in লগ্ ইন করুন।  

• ইউতনয়ন পোৈতেক িোতিি ি কতম্িন (ইউতপএিতি) -2021 এর েনয 

পর়ীক্ষোর কযোযেন্ডোর। 

 

✓ C.D.S পর়ীক্ষো (I), 2021- তৈজ্ঞতির িোতরখ 28-10-2020, আযৈদ্ন 

প্রোতির ফিষ িোতরখ 17-11-2020, পর়ীক্ষো শুরুর িোতরখ- 07-02-

2021 (রতৈৈোর)। 

 

✓ C.I.F.S AC (EXE) LDCE -2021- তৈজ্ঞতির িোতরখ 02-12-2020, 

আযৈদ্ন প্রোতির ফিষ িোতরখ 22-12-2020, পর়ীক্ষো শুরুর িোতরখ-

14-03-2021 (রতৈৈোর)। 
 

✓ N.D.A & N.A পর়ীক্ষো (I), 2021- তৈজ্ঞতি িোতরখ 30-12-2020, 

আযৈদ্ন প্রোতির ফিষ িোতরখ 19-01-2021, পর়ীক্ষো শুরুর িোতরখ- 

18-04-2021 (রতৈৈোর)।  

 

✓ তিতিে িোতিি ি (তপ্রতেতম্নোতর) পর়ীক্ষো, 2021 এৈং িোরি়ীয় ৈন 

িোতিি ি (তপ্রতেতম্নোতর) পর়ীক্ষো, 2021 তিএি (তপ) পর়ীক্ষোর ম্োধযযম্,  

তৈজ্ঞতির িোতরখ 10-02-2021, আযৈদ্ন প্রোতির ফিষ িোতরখ 02-

03-2021, িোতরখ পর়ীক্ষোর িূচনো- 27-06 -2021 (রতৈৈোর)। 
 

✓ ইতিতনয়োতরং িোতিি ি (তপ্রতেতম্নোতর) পর়ীক্ষো, 2021- তৈজ্ঞতির 

িোতরখ 07-04-2021, আযৈদ্ন প্রোতির ফিষ িোতরখ 27-04-

2021, পর়ীক্ষো শুরুর িোতরখ- 18-07 -2021 (রতৈৈোর)। 

প্রনশক্ষণ সম্পনকি ত তথ্য: 
 

শেপুিোি PMKVY অধ্ীযন কযযকটি প্রশিক্ষণ দকোযসবি শিিিণ: 

➢ Arctus Technology Solutions  

ঠিকোনো: ব্লু ফেোেোি িোৈ, ধযেশ্বর, আগরিেো ফযোগোযযোগ- 9366237503 

পোঠযধ্োিোগুশল: 

1. ফ্রন্ট অশ স সহয োগ্ী 
2. শসশসটিশি ইনস্ট্যলিন প্র ুশিশিদ 

দকোসব শুরুি তোশিখ: 20 অযটোিি 2020 

➢ শেপুিোি মশহলো কলযোণ 

ঠিকোনো: উদ্ভোিনী সমোধ্োন দক্ষতো উন্নযন দকন্দ্র। 

শেপুিোি িোমীণ িযোযেি শনকটিতী, এশি নগ্ি, আগ্িতলো - 799003 

দ োগ্োয োগ্- 9436461761 

দকোসব: 
িফ্ট েয় িোনোযনো 

➢ TBL Education (I) প্রোইযিট শলশমযটি 

কোঠোশলযো, দসোনোমুড়ো, শসপোশহজোলো, শেপুিো- 799131 

দ োগ্োয োগ্-9582941460 

ফকোিি: 
1. িহকোর়ী বৈদ্যযতিন, 

2. ফিেোই ফম্তিন অ্পোযরের I 

ফকোিি শুরুর িোতরখ: 20 অ্যটোৈর 2020 

 

কযোশিযোি তিয (িোিতীয দসনো) 

❖ বসশনক (সোধ্োিণ দোশযত্ব) 

(মশহলো সোমশিক পুশলি) 

✓ িযস: 17. 1 / 2- 21 িছি * 

✓ শিক্ষো: একোদযি ৪৫% নম্বি এিং প্রশতটি শিষযয ৩৩% সহ দিম 

দশ্রশণ। দিশিং শসযস্ট্ম অনুসিণকোিী দিোিব গুশলি জনয স্বতি শিষয 

িো দিযি নূযনতম শি দিি (33-44) িোযক  ো 33% এিং শস 2 

দিযিি সোমশিক সমশষ্ট িোযক। 
❖ বসশনক (সোধ্োিণ দোশযত্ব) সমস্ত অস্ত্র): 

✓ িযস: 17. 1 / 2- 21 িছি  

✓ শিক্ষো: একোদযি ৪৫% নম্বি এিং প্রশতটি শিষযয ৩৩% সহ দিম 

দশ্রশণ। দিশিং শসযস্ট্ম অনুসিণকোিী দিোিব গুশলি জনয স্বতি শিষয 

িো দিযি নূযনতম শি দিি (33-44) িোযক  ো 33% এিং শস 2 

দিযিি সোমশিক সমশষ্ট িোযক। 

http://www.highereducation-tripura.gov.in/


❖ বসশনক (প্র ুশিগ্ত) 

✓ িযস: 17. 1 / 2- 21 িছি  

✓ শিক্ষো: শিক্ষো: 10 + 2 / পদোিবশিজ্ঞোন, িসোযন, গ্শণত এিং ইংযিশজ 

সহ শিজ্ঞোযন মোধ্যশমক পোস নূযনতম 50% নম্বি সহ প্রশতটি শিষযয 

নূযনতম 40% নম্বি। 

❖ বসশনক (প্র ুশিগ্ত) 

(শিমোন েলোেল / আমন পিীক্ষক) 

✓ িযস: 17. 1 / 2- 21 িছি  

✓ শিক্ষো: 10 + 2 / পদোিবশিজ্ঞোন, িসোযন, গ্শণত এিং ইংযিশজ সহ 

শিজ্ঞোযন মোধ্যশমক পোস সহ নূযনতম 50% নম্বি এিং প্রশতটি শিষযয 

নূযনতম 40% নম্বি। 
❖  দসোলজোি দটক এন এ (এ এম শস) / এন এ (দিট) 

✓ িযস: 17. 1 / 2- 23 িছি  

✓ শিক্ষো: 10 + 2 / পদোিবশিজ্ঞোন, িসোযন, জীিশিজ্ঞোন এিং ইংযিজী 
সহ শিজ্ঞোযনি মোধ্যশমক পোস সহ নূযনতম 50% নম্বি এিং প্রশতটি 

শিষযয নূযনতম 40% নম্বি িযযযছ। 

িো 
10 + 2 / পদোিবশিজ্ঞোন, িসোযন, উশদ্ভদ শিজ্ঞোন, প্রোশণশিদযো 
এিং ইংযিশজ সহ শিজ্ঞোযন মোধ্যশমক পোস কযি প্রশতটি শিষযয 
নূযনতম 50% নম্বি এিং প্রশতটি শিষযয নূযনতম 40% নম্বি 

িযযযছ। 

❖ বিতনক িোকি  / ফস্ট্োর তকপোর ফেকতনকযোে (িম্স্ত অ্স্ত্র)  

✓ ৈয়ি: 17.1 / 2-23 ৈছর 

✓ তিক্ষো: 10 + 2 / ফযযকোন তিযম্র (কেো, ৈোতণেয ও তৈজ্ঞোন) ম্ধযম্ 

পোি কযর প্রতিটি তৈষযয় িোম্তিকিোযৈ 60% নম্বর এৈং নূযনিম্ 

50% নম্বর রযয়যছ। ইংযরতেযি 50% িযরক্ষো এৈং 12 ম্ ফশ্রতণযি 

গতণি / তহিোৈ / পযস্তক িংরক্ষণ ৈোধযিোম্ূেক। 

 

❖ শসপোহী  োমবো 
✓ িযস: 19-25 িছি 

✓ শিক্ষো: 10 + 2 / সমমোযনি পিীক্ষোয উত্তীণব এিং শি. মবোয 

দ োগ্যতোসিন্ন নূযনতম 55% সহ এিং দস্ট্ট  োমবোশস কোউশন্সল / 

িোিযতি  োমবোশস কোউশন্সযলি সোযি শনিশিত। শি  োমবোয নূযনতম 

৫০% নম্বি প্রোি িযশিিো এিং দস্ট্ট  োমবোশস কোউশন্সল / িোিযতি 

 োমবোশস কোউশন্সযলি সোযি শনিশিত িযশিিোও এি দ োগ্য হযত 

পোিযিন। 
❖ বিতনক ফট্রডিম্যোন (িম্স্ত অ্স্ত্র) দ্িম্ পোি  

✓ ৈয়ি: 17-1 / 2-23 ৈছর 

✓ শিক্ষো: (ক) দিম দশ্রশণি সোধ্োিণ পোস। 
(খ) সোমশিক িতোংযি দকোনও েোপ দনই তযি প্রশতটি শিষযয 

নূযনতম ৩৩% হওযো উশেত শছল। 

❖ বসশনক দিিসমযোন 

(সমস্ত অস্ত্র) অষ্টম পোস 

✓ িযস: 17-1 / 2-23 িছি 

✓ শিক্ষো: (ক) অষ্টম দশ্রশণি সোধ্োিণ পোস (শসস হোউস 
শকপোি এিং দমস শকপোযিি জনয) 

(খ) দমোট িতোংযি দকোন পদযক্ষপ দনই তযি প্রশতটি শিষযয 

নূযনতম ৩৩% হওযো উশেত শছল। 

❖ হোতিেদ্োর (িোযিি য়োর অ্যেোযম্যেড কোযেি োিো োর) (ইতিতনয়োতরং)   
✓ ৈয়ি: 20-25 ৈছর 

✓ তিক্ষো: ওযয়ৈিোইে www.joinindianarmy.nic.in 

ওযয়ৈিোইযে তৈজ্ঞতি অ্নযিোযর প্রযয়োেন়ীয় ফযোগযিো। 

❖ জশুনযি কশমিনি অশ সোি (ধ্মীয শিক্ষক) (সমস্ত অস্ত্র) 

✓ িযস: 27-34 িছি 

✓ শিক্ষো: www.joinindianarmy.nic.in 

ওযযিসোইযট শিজ্ঞশি অনুসোযি তোি শনজস্ব ধ্মীয সম্প্রদোযযি 
জনয প্রযযোজনীয দ োগ্যতো। 

❖ জশুনযি কশমিনি অশ সোি (কযোটোশিং) (দসনো পশিযষিো িসয) 
✓ িযস: 21-27 িছি 

✓ শিক্ষো: 10 + 2 িো সমমোযনি পিীক্ষো এিং স্বীকৃত 
শিশ্বশিদযোলয /  ুি ক্রো ট ইনশস্ট্টিউট দিযক   কুকোশি / 
দহোযটল মযোযনজযমন্ট এিং দকটোশিং দটযকি এক িছযিি িো 
তোি দিশি সমযকোযলি শিযলোমো / সোটিব শ যকট দকোসব। 

❖ হোওয়োেদ্োর তিক্ষো (ফিনো তিক্ষো  িে)  

✓ ৈয়ি: 20-25 ৈছর 

✓ তিক্ষো: গ্রুপ X- M.A / M.Sc / MCA ৈো BA / 

BSc/BSA/BSC(IT) B.Ed িহ  

গ্রুপ Y- BA/BSc/BCA/BSc(IT) B.Edছোডোই। 

 


