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‘িচএছআইআৰ সংহত দতা উেদাগ’ বািনক আৰু ঔেদাগীক গেৱষণা পিৰষেদ সম1 Yদশজু িৰ থকা ইয়াৰ গেৱষণা -িত0ানসমূ হৰ অিভতা আৰু আp:গাঁথিন বৱহাৰ কিৰ আৰ
কৰা এক ৰা"ীয় কায%&ম । উ(ৰ-পূপূ ৱ ভাৰতত কাম কিৰ থকা িচএছআইআৰ একমাc গেৱষণাগাৰ িচএছআইআৰ – Yনইেd এই সংহত দতা উেদাগৰ অধীনত তলত উেখ কৰা
-িশণ কায%&মসমূ হ অনু ি0ত কিৰব িবচািৰেছ । -িশণ কায%&মসমূ হৰ বােব আ1হী ভাৰতীয় নাগিৰকৰপৰা আেৱদন পc আান কৰা হেছ । আেৱদন -পcৰ নমু না তলত িদয়া
হেছ ।
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(a) CNC turning &
machining.
(b) Advanced welding.
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িবেশষ 78ব3 :
1. নামভিত% ৰ মাছু ল (অেফৰতেযাগ) : Basic Training –ৰ বােব 3000.00 (িতিন হাজাৰ
টকা মাc); Advanced Training-ৰ বােব 5000.00 ((পাঁচ হাজাৰ টকা মাc) । দিৰ
সীমােৰখাৰ তলৰ -াথjেয় -মাণপc (BPL কাড%) দািখল কিৰেল নামভিত% ৰ মাচুল সূ ণ%
Yৰহাই িদয়া হ’ব ।
2. বয়সৰ উn% সীমা : 38 বছৰ (চৰকাৰী
চৰকাৰী িনয়ম অনু সিৰ বয়স Yৰহাই িদয়া হ’ব ।)
3. -িশণৰ অpত -মাণপc -দান কৰা হ’ব ।
4. -িশণৰ qান : (i) িচএছআইআৰ – Yনইd (Welding, Fitting
Fitting, Plumbing,
Glassblowing, CNC Machining, Advanced Welding) (ii) Weaving -অৰ
বােব কচুখাট, িততাবৰ, Yযাৰহাট (আমাৰ সহেযাগী NGO ‘STUপদ’ৰ সেত)

আেৱদন কৰাৰ িনয়ম আৰু ,াথA িনব2 াচন :

1.
2.
3.

আেৱদনকাৰীেয় িবাপনত িদয়া আেৱদন --পcৰ
পcৰ নমু না অনু সােৰ আেৱদন কিৰব লািগব ।
ৱাক-ইন সাাৎকাৰৰ (Walk-in interview) িভি(ত -াথj িনব%াচন কৰা হহ’ব ।
আগতীয়াৈক --পc প{য়াব নালােগ ।
ৱাক-ইন সাাৎকাৰৰ (Walk-in interview) তািৰখ :
10/04/2018 (9AM) for Basic training (Welding,
elding, fitting, plumbing, and glass
blowing) at CSIR-NEIST, Jorhat.
 11/04/2018 (9AM) for Advanced Training (CNC and advanced welding) at
CSIR-NEIST, Jorhat.
 12/04/2018 (10AM) for Basic Training(weaving) at the Branch Office of the
associated NGO, SNEHPAD, Kachukhat, Titabar, Jorhat.


4.

সাাৎকাৰৰ
কাৰৰ সময়ত -াথjসকেল সকেলা -েয়াজনীয় নিথৰ মূ ল কিপ Yদখু ৱাব লািগব ।
লগেত Yসইিদনা নিথসমূ হৰ এখনৈক --তািয়ত (self attested) -িতিলিপ জমা িদব
লািগব ।

5.

-াথjসকলৰ অহা-Yযাৱা, থকা-Yখাৱা
Yখাৱা অথবা অন Yকােনা বয় বহন কৰা নহ
নহ’ব ।



-েয়াজনীয় িশাগত অহ%তা- (a) welding-ত ITI উ(ীণ%,
mechanical
echanical অথবা allied িবষয়ত িড’মা (Advanced
Welding--ৰ বােব) (b) Machinist/Turner-ত ITI উ(ীণ%,
mechanical অথবা allied িবষয়ত িড’মা (CNC
Turning and Machining-ৰ বােব)

CSIR-Integrated
Integrated Skill Development
D
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Application Form

ফেটা

(Basic/Advanced Training)

1. আেৱদনকাৰীৰ নাম :
2. িপতৃ/অিভভাৱকৰ নাম :
3. বগ% : অনু সূিচত জািত/অনু
অনু সূিচত জনজািত/অনান
জনজািত
িপপৰা Yণী/সাধাৰণ
জািত
4. জৰ তািৰখ :
5. {কনা(qায়ী) : ------------------------------------------6. Yযাগােযাগৰ {কনা : ------------------------------------7. দিৰ সীমেৰখাৰ তলৰ (BPL)
BPL) Yনিক ? : হয়/নহয়
8. িশাগত অহ%তা : --------------------------------------9. Yফান নং : ----------------------------------------------ই-Yমইল (যিদেহ আেছ)) : -----------------------------10. -িশণৰ িনব%াচন : ( িলখক অথবা √ িচন িদয়ক)
(ক) (অ1ািধকাৰ
অ1ািধকাৰ িভি(ত welding, fitting, plumbing ৰ পৰা I, II
আৰু III বাচিন কিৰব পােৰ ।)
I. ------------------- II. ------------------ III. ---------------IV. Glass blowing V. Weaving
(খ) I. CNC turning & machining II. Advanced welding

Yযাগােযাগ : Yফান (অিফচ) : 0376-2370117 ((সb
সb : 2482); ই-Yমইল : dneog@neist.res.in;dhanjit@neist.res.in
dhanjit@neist.res.in
িবাপন আৰু আেৱদন -পc িচএছআইআৰ-Yনইdৰ
ইdৰ Yৱবচাইট www.neist.res.in Yতা উপল ।

