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িবজাপন
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তািৰখ: ইং ৩০-০৫-২০১৫

অসমৰ িশিকত িনবনুৱা যুবক-যুৱতী সকলৰ কমৰদকতা বৃিদ আৰ িনেয়াগ পদানৰ উেদশযেৰ অসমৰ মাননীয় মূখযমনী
মেহাদয়ৰ উেদযাগত আৰ অসম চৰকাৰৰ তথয পযুিক িবভাগৰ অধীনত ইং ২০০৫-০৬ বষৰেৰ পৰা "মূখযমনীৰ তথয পযুিক পিশকণ
আৰ িনেয়াগ আচিন" খন কাযৰযকৰী কিৰ থকা ৈহেছ। উক আচিনখনৰ অধীনত ২০১৪-১৫ বষৰৰ বােব পিশকণ আৰ িনেয়াগ পদান
কিৰবৈল ইয়াৰ দাৰা অসমৰ ইচু ক িশিকত িনবনুৱা যুবক-যুৱতী সকলৰ পৰা আেবদন পত আহান কৰা হ'ল।
➢

িনেমাক পঁাচটা িবষয়ত িবনামূলীয়াৈক িতিনমহীয়া পিশকণ পাঠযকম আগবেঢ়াৱা হব :

ক: সংখযা পাঠযকমৰ িবষয়

িনমতম িশকাগত অহৰ তা

মুঠ সময়

১)

System Administration of Computing Infrastructure

সাতক

৩ মাহত ১২০ ঘনা

২)

Network Administration

সাতক

৩ মাহত ১২০ ঘনা

৩)

Computerized Accounting in Tally

উচতৰ মাধযিমক পৰীকাত উতীণৰ

৩ মাহত ১২০ ঘনা

৪)

Soft Skill and Computer Appreciation Course

উচতৰ মাধযিমক পৰীকাত উতীণৰ

৩ মাহত ১২০ ঘনা

৫)

Call Center/BPO Operation

উচতৰ মাধযিমক পৰীকাত উতীণৰ ;

৩ মাহত ১২০ ঘনা

ইংৰাজী কথনত পাৰদিশৰতা বাঞনীয়
➢

আেবদনকাৰী সকলৰ বয়স ইং ২০১৫ চনৰ ১ জানুৱাৰী তািৰখত ১৮ৰ পৰা ৩০ বছৰৰ িভতৰত হব লািগব।

➢

আেবদনকাৰী সকেল আেবদন পতত িনজৰ নাম, জন তািৰখ, িলঙ, জািত, ধমৰ, সায়ী আৰ োযাগােযাগৰ িঠকনা, দূৰভাষ
নমৰ, িশকাগত অহৰ তা, আৰ িনজৰ ইচা অনুযায়ী উপেৰাক পাঠযকমৰ িযেকােনা এটা িবষয় উেলখ কিৰ আেবদন পতখন
তলৰ িঠকনাত পঠাব লািগব।

➢

আেবদন পত োপৰণৰ িঠকনা :– Assistant Manager, SD&P Division, Assam Electronics Development
Corporation Limited, Industrial Estate, Bamunimaidan, Guwahati – 781021.

➢

আেবদন পত পািপৰ োশষ তািৰখ :– ইং ১৫-০৬-২০১৫

➢ সাকাৎকাৰ, পিশকণ আৰ িনেয়াগ :– োকইখনমান িনভৰ ৰেযাগয ৈশিকক পিশকণ পিতষানৰ জিৰয়েত গৱাহাটী, মিৰগাওঁ ,
োশািণতপুৰ, োযাৰহাটত সাকাৎকাৰ গহণ আৰ পিশকণ পদানৰ বযৱসা কৰা ৈহেছ । আেবদনকাৰীেয় োতওঁ ৰ
আেবদনপতখনত িনজৰ পচনমেত সাকাৎকাৰ গহণ আৰ পিশকণপািপৰ সান উেলখ কিৰব অনযাথাই োতওঁ ৰ আেবদন
পতখন িবেবচনা কৰা নহব। আেবদনকাৰী সকলক দুৰভাষৰ জিৰয়েত সাকাৎকাৰৰ বােব গৱাহাটী, মিৰগাওঁ , োশািণতপুৰ,
োযাৰহাটৈল আমনন জেনাৱা হ'ব আৰ লগেত সাকাৎকাৰৰ িদন, সময় আৰ সান জেনাৱা হ'ব । সাকাৎকাৰত উপিসত
োহাৱাৰ বােব োকােনা ধৰনৰ বানচ পদান কৰা নহব । এই সাকাৎকাৰত উতীণৰ োহাৱা পাথৰী সকলকেহ পিশকণ িদয়া হব আৰ
পিশকণ সমূণৰ কিৰ দকতা অজৰন কৰা সকলৰ বােব োকতেবাৰ তথয পযুিক পিতষানত িনেয়াগৰ বােব সাকাৎকাৰৰ বযৱসা
কৰা হ'ব আৰ এেনকু ৱা সাকাৎকাৰত উতীণৰ োহাৱা সকেল োসইেবাৰ পিতষানত িনেয়ািজত োহাৱাৰ সুিবধা পাব ।
পিশকণকালত পিশকাথৰী সকলক অহা-োযাৱা আৰ থকা-োখাৱাৰ বাবদ োকােনা ধৰনৰ বানচ পদান কৰা নহব ।

সাকৰ
পবনক (SD&P)
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