Bamboo Carpentry Training: Notification
Date: 10/08/2015
-

As per notification published by Tripura Bamboo Mission in Dainik Sambad & Daily Desher Katha
on 12th July, 2015, Candidates submitted their CV/Bio-data with 10th & 12th education
qualification only have been shortlisted for ‘factory visit cum written test’. List of such
candidates is given below.

-

‘Factory visit cum written test’ will be held on 18th August, 2015 for the candidates, who have
submitted CV/Biodata from 13th to 16th July, 2015. (267 candidates)

-

‘Factory visit cum written test’ will be held on 19th August, 2015 for the candidates, who have
submitted CV/Biodata from 17th to 20th July, 2015. (401 candidates)

-

Maximum 40 candidates will be shortlisted from the ‘Factory visit cum written test’ for final
interview. List of such candidates will be notified later on through TBM’s website.

-

Finally 20 candidates will be selected after personal interview from these 40 candidates, who will
undergo 3 months training on bamboo carpentry.

-

20 candidates will be trained in two phases (10 candidates in each phase). First phase of training
is proposed to be held during 1st week of September, 2015. 2nd phase of training will be held
after completion of first phase.

-

Only successful candidates will be placed at a bamboo based factory in Bamboo Park. Stipend of
Rs. 3000/- per month will be paid to each trainee during the 3 months training programme.
Trainees shall have to strictly follow the rules & regulations of the Bamboo Factory. Irregular &
undisciplined trainees may be rusticated at any time.

-

No TA/DA will be provided to candidates coming for ‘Factory visit cum written test’ on 18th or
19th August, 2015. Decision of Selection Committee will be final.

-

Venue of ‘Factory visit cum written test’ is Shed No. 13 & 14 Bamboo Park, P.O. R K Nagar,
Bodhjungnagar, Agartala-799008, Time of entry: 11:30 am – 1:00 pm

বাঁেশর কােপর্ন্টৰ্ী কােজর পৰ্িশক্ষণ সংকৰ্ান্ত িবজ্ঞিপ্ত
তািরখঃ- ১০/০৮/২০১৫ ইং
-

‘বাঁেশর কােপর্ন্টৰ্ী কােজর জন$ পৰ্িশক্ষণ ও পৰ্িশক্ষণ েশেষ চাকুরীর’ জন$ গত ১২ জুলাই, ২০১৫ তািরেখ ৈদিনক
সংবাদ এবং েডইলী েদেশর কথা পিতৰ্কায় পৰ্কািশত িবজ্ঞিপ্তর পিরেপৰ্িক্ষেত েযসকল পৰ্াথর্ীরা বােয়াডাটা জমা
কেরেছন, তােদর মেধ$ েথেক মাধ$িমক ও উচ্চমাধ$িমক পাশ পৰ্াথর্ীেদর ‘কারখানা ভৰ্মণ তথা িলিখত পরীক্ষার’
(Factory visit & written test) ব$বস্থা করা হেয়েছ? পৰ্াথর্ীেদর নাম িনেচ েদওয়া হল?

-

১৩ েথেক ১৬ জুলাই, ২০১৫ –এর মেধ$ যারা আেবদন জমা কেরেছন, তােদর ‘কারখানা ভৰ্মণ তথা িলিখত পরীক্ষা’
১৮ আগস্ট, ২০১৫ তািরেখ অনু িষ্ঠত হেব (২৬৭ জন বাছাইকৃত পৰ্াথর্ী)?

-

১৭ েথেক ২০ জুলাই, ২০১৫ –এর মেধ$ যারা আেবদন জমা কেরেছন, তােদর ‘কারখানা ভৰ্মণ তথা িলিখত পরীক্ষা’
১৯ আগস্ট, ২০১৫ তািরেখ অনু িষ্ঠত হেব (৪০১ জন বাছাইকৃত পৰ্াথর্ী)?

-

সেবর্াচ্চ ৪০ (চিল্লশ) জন পৰ্াথর্ীেক িলিখত পরীক্ষার মাধ$েম বাছাই করা হেব? এসকল পৰ্াথর্ীর নাম পরবতর্ীেত িতৰ্পুরা
ব$ামব্ু িমশেনর ওেয়বসাইেটর মাধ$েম জািনেয় েদওয়া হেব?

-

পরবতর্ীেত এই ৪০ (চিল্লশ) জন েথেক ইন্টারিভউেয়র মাধ$েম েটৰ্িনং-এর জন$ ২০ (কুিড়) জনেক বাছাই করা হেব?

-

এই ২০ (কুিড়) জনেক দু ই ধােপ (১০ জন কের) পৰ্িশক্ষণ েদওয়া হেব? পৰ্িশক্ষেণর সময়কাল ৩ মাস? পৰ্থম
ধােপর পৰ্িশক্ষণ েসেপ্টমব্র মােসর পৰ্থম সপ্তােহ হেত পাের এবং িদব্তীয় ধােপর পৰ্িশক্ষণ পৰ্থম ধােপর পৰ্িশক্ষণ েশষ
হওয়ার পের হেব?

-

পৰ্িশক্ষেণর পর শুধু মাতৰ্ সফল পৰ্াথর্ীেদর ব$ামব্ু পাকর্িস্থত কারখানায় চাকুরীর ব$বস্থা করা হেব? পৰ্িশক্ষেণর সময়
পৰ্াথর্ীেদর িবনামূ েল$ থাকার ব$বস্থা করা হেব এবং পৰ্িতমােস ৩০০০ টাকা স্টাইেপন্ড পৰ্দান করা হেব? পৰ্িশক্ষেণর
সময়কােল কারখানার সমস্ত িনয়মকানু ন েমেন চলেত হেব? িবশৃ ঙ্খল ও অিনয়িমত পৰ্িশক্ষণপৰ্াথর্ীেদর েযেকান সমেয়
পৰ্িশক্ষণ েথেক বরখাস্ত করা হেত পাের?

-

18th আগষ্ট ও 19th আগষ্ট, 2015 ‘কারখানা ভৰ্মণ তথা িলিখত পরীক্ষায়’ আগত পৰ্াথর্ীেদর েকান পৰ্কার িটএ/ িডএ
ইত$ািদ েদওয়া হেব না?

-

‘কারখানা ভৰ্মণ তথা িলিখত পরীক্ষার স্থােনর িঠকানাঃব$ামব্ু পাকর্ েশড নং 13 এবং 14, আর েক নগর, েপা? অ? েবাধজংনগর, আগরতলা-৭৯৯ ০০৮, পিশ্চম িতৰ্পুরা?
পৰ্েবশ সময়ঃ- সকাল ১১:৩০ েথেক দু পুর ১:০০

-

পৰ্াথর্ী িনবর্াচেনর ব$াপাের িসেলকশন কিমিটর িসদ্ধান্তই চূ ড়ান্ত বেল িবেবিচত হেব?

-

Road direction for reaching Bamboo Park

