র্নময়াগ র্বজ্ঞর্প্ত
PKSF এর আর্থিক সহায়তায় প্রাপ্ত এবং এমআরএ কততিক সনদ প্রাপ্ত (সনদ নং- ০০৭৯১-০১৬৩২-০০২৬৬) ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রর্তষ্ঠান দার্রদ্র
র্বমমাচন সংস্থা (র্ির্বএস) এর অধীমন পর্রচার্িত কতর্ি ও প্রাণী সম্পদ ইউর্নট, সমতর্ি প্রকল্প পর্রচািনার িমক্ষে এবং সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্িক্রম
সম্প্রসারমণর িমক্ষে র্নম্নবর্ণিত পদসমূমহ “র্নবিাহী পর্রচািক” বরাবর আমবদন আহ্বান করা র্ামে ।
ক্রম

পমদর নাম, সংখ্ো ও সমবিাচ্চ

র্িক্ষাগত যর্াগেতা

যবতন

যর্মকান স্বীকতত র্বশ্বর্বদোিয় যথমক

*সবিসাকুমিে মার্সক ৩৫,০০০/- (পঁয়র্িি হাজার মাি) টাকা ।

যেমটনার্র ও এর্নমোি সাময়মের ওপমর

*র্পমকএসএফ এর যর্মকান সহমর্াগী সংস্থায় সংর্িষ্ট পমদ

স্নাতক/ স্নাতমকাত্তর ।

দার্য়ত্বপািমনর অর্েজ্ঞতা সম্পন্নমদর জনে মার্সক ৪০,০০০/-

বয়স
১

প্রাণী সম্পদ কমিকতিা- ৫ জন
( বয়স সমবিাচ্চ ৪০ বছর)

(চর্িি হাজার মাি) টাকা ।
২

সমতর্ি স্বাস্থে কমিকতিা- ১০ জন

যর্মকান সরকার অনু মমার্দত যমর্িমকি

(বয়স সমবিাচ্চ ৩৫ বছর)

এর্সমেন্ট যের্নং স্কুি (MATS) যথমক

*সবিসাকুমিে ২০,৩০০/- (কুর্ি হাজার র্তনিত মাি) টাকা ।

DMF যকাসি সম্পন্নকারী ।
৩

এর্রয়া মোমনজার- ৫ জন

*যর্মকান স্বীকতত কমিজ/ র্বশ্বর্বদোিয়

*সবিসাকুমিে ৩৫,৫০০/- (পঁয়র্িি হাজার পাঁচিত মাি) টাকা ।

(বয়স সমবিাচ্চ ৩৫ বছর)

যথমক স্নাতমকাত্তর ।

*সংর্িষ্ট পমদ অন্তত পাঁচ বছর দার্য়ত্বপািমন অর্েজ্ঞমদর যবতন

*র্পমকএসএফ এর যর্মকান সহমর্াগী

আমিাচনা সামপমক্ষ প্রদান করা হমব ।

প্রর্তষ্ঠামন ৫ বছর কামজর অর্েজ্ঞতা।
৪

র্সর্নয়ার মোমনজার- ১০ জন

*সবিসাকুমিে ৩০,০০০/- (র্িি হাজার মাি) টাকা ।

*যর্মকান স্বীকতত কমিজ/ র্বশ্বর্বদোিয়

(বয়স সমবিাচ্চ ৩৫ বছর)

যথমক স্নাতক/ স্নাতমকাত্তর।
*র্পমকএসএফ এর যর্মকান সহমর্াগী
প্রর্তষ্ঠামন ৫ বছর কামজর অর্েজ্ঞতা।

৫

র্সর্নয়ার যক্রর্িট অর্ফসার-

যর্মকান স্বীকতত কমিজ/ র্বশ্বর্বদোিয় যথমক

২০ জন (বয়স সমবিাচ্চ ৩২

স্নাতক

*প্রাথর্মকোমব ৬ মাস র্িক্ষানর্বসকািীন সবিসাকুমিে
১৬,০০০/- (যিাি হাজার মাি) টাকা ।
*র্িক্ষানর্বসকাি অর্তক্রম হমি সবিসাকুমিে ২০,০০০/- (র্বি

বছর)

হাজার মাি) টাকা ।
িতিাবিীীঃ
১। প্রাথিীর র্নজস্ব যমাটর সাইমকি ও ড্রাইর্েং িাইমসে থাকা বাঞ্ছনীয় । (স্বাস্থে কমিকতিা পদপ্রাথিীমদর জনে র্ির্থিমর্াগে)
২। সংস্থার নীর্তমািা অনু র্ায়ী বাৎসর্রক ২র্ট উৎসব োতা ও ববিাখ্ী োতা প্রাপ্ত হমব । শুধু মাি ৩, ৪ ও ৫ নং পমদর জনে র্সর্পএফ, গ্রাচুেইর্ট,
ইনর্ক্রমমন্ট ও কিোণসু র্বধা প্রদান করা হমব ।
৩। কর্ম্পউটার এমএস ওয়ািি, এমএস এমেমি কাজ জানা আবিেক ।
৪। সকি র্িক্ষাগত যর্াগেতা ও অর্েজ্ঞতার সনদপমির ফমটাকর্প, চার কর্প পাসমপাটি সাইজ ছর্ব, এন আই র্ি এর সতোর্য়ত ফমটাকর্প, পূণি
জীবন বতত্তান্ত (যমাবাইি নাম্বার সহ) এবং র্নজ হমে যিখ্া আমবদন সংর্ু ক্ত কমর আগামী ২৫ই নমেম্বর, যরাজ বতহস্পর্তবার, ২০২১ –এর মমধে র্নম্ন
র্ির্খ্ত র্িকানায় িাকমর্ামগ/কুর্রয়ার এর মাধেমম যপ্ররণ করমত হমব । খ্ামমর উপর পমদর নাম অবিেই উমিখ্ করমত হমব।
র্বীঃ দ্রীঃ- উপমরাক্ত সকি পমদ পোমনি বতরীর িমক্ষে আমবদন পি সংগ্রহ করা হমে ।

র্নবিাহী পর্রচািক
দার্রদ্র র্বমমাচন সংস্থা (র্ির্বএস)
ফুিবাগান যরাি, মূ খ্াজিীপািা, যমমহরপুর-৭১০০
যর্াগামর্াগীঃ ০৭৯১-৬২৬২৯, dbsed.org@gmail.com

