র্নময়াগ র্বজ্ঞর্প্ত
PKSF এর আর্থিক সহায়তায় এবং এমআরএ কততিক সনদ প্রাপ্ত (সনদ নং- ০০৭৯১-০১৬৩২-০০২৬৬) ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রর্তষ্ঠান দার্রদ্র র্বমমাচন
সংস্থা (র্ির্বএস) এর অধীমন পর্রচার্িত ক্ষুদ্রঋণ কার্িক্রম সম্প্রসারমণর িমক্ষে র্নম্নবর্ণিত পদসমূ মহ “র্নবিাহী পর্রচািক” বরাবর স্ব-হমে র্ির্িত
আমবদনপত্র আহ্বান করা র্ামে ।
পমদর নাম, সংিো ও সমবিাচ্চ বয়স

র্িক্ষাগত যর্াগেতা

যবতন

১) র্নরীক্ষক- ৩ জন (বয়স সমবিাচ্চ

*যর্মকান স্বীকতত কমিজ/ র্বশ্বর্বদোিয়

* র্িক্ষানর্বসকািীন (প্রথম ছয় মাস) সবিসাকুমিে মার্সক

৪৫ বছর)

যথমক র্হসাবর্বজ্ঞান/ ফাইনান্স- এ স্নাতক

৩৫,০০০/- (পাঁয়র্ত্রি হাজার মাত্র)।

বা

*কমিদক্ষতার র্ভর্ত্তমত স্থায়ীকরমণর পমর মার্সক

স্নাতমকাত্তর

সম্পন্ন।

* ক্ষুদ্রঋণ সংর্িষ্ট কার্িক্রম/ প্রর্তষ্ঠামনর

৪৩,২৫০/- (র্ততার্িি হাজার দু ইিত পঞ্চাি মাত্র)।

র্নরীক্ষণ র্বভামগ কাজ করার নূ েনতম
পাাঁচ বছমরর অর্ভজ্ঞতা।
২) যক্রর্িট অর্ফসার- ৪০ জন (বয়স

যর্মকান স্বীকতত কমিজ/ র্বশ্বর্বদোিয়

*প্রাথর্মকভামব ৬ মাস র্িক্ষানর্বসকািীন সবিসাকুমিে

সমবিাচ্চ ৩৫ বছর) (ক্ষুদ্রঋণ কার্িক্রম)

যথমক স্নাতক বা স্নাতমকাত্তর সম্পন্ন

১৬,৫০০/- (য াি হাজার পাাঁচিত মাত্র) টাকা ।
*র্িক্ষানর্বসকাি অর্তক্রম হমি অনোনে ভাতার্দ সহ
সবিসাকুমিে ২০,৬০০/- (র্বি হাজার ছয়িত মাত্র) টাকা ।

িতিাবিীীঃ
১। সকি র্িক্ষাগত যর্াগেতা ও অর্ভজ্ঞতার সনদপমত্রর ফমটাকর্প, চার কর্প সদে যতািা পাসমপাটি সাইজ ছর্ব, এন আই র্ি/স্মাটি কািি ফমটাকর্প,
পূ ণি জীবন বত ত্তান্ত (যমাবাইি নাম্বার সহ) এবং র্নজ হমে যিিা আমবদন সংর্ু ক্ত কমর আগামী ৩০যি জুন, যরাজ বত হস্পর্তবার, ২০২২ –এর মমধে
র্নম্ন র্ির্িত র্িকানায় িাকমর্ামগ/কুর্রয়ার এর মাধেমম যপ্ররণ করমত হমব। র্াবতীয় ফমটাকর্প ও ছর্ব সতোর্য়ত হমত হমব।
২। যক্রর্িট অর্ফসার পমদ চূ ড়ান্ত র্নবিার্চত প্রাথিীমদরমক ২০,০০০/- (কুর্ড় হাজার মাত্র) টাকা জামানত জমা র্দমত হমব র্া চাকুর্র যিম িাভ সহ
যফরতমর্াগে।
৩। চাকুর্র প্রাথিীমদর সাক্ষাৎকামরর জনে যকান ধরমণর র্টএ/র্িএ ভাতা প্রদান করা হমব না।
সু মর্াগ সু র্বধাীঃ
১। সংস্থার নীর্তমািা অনু র্ায়ী বার্ িক ২র্ট উৎসব ভাতা ও ববিািী ভাতা প্রাপ্ত হমব। তাছাড়াও বার্ িক ইনর্ক্রমমন্ট সু র্বধা, র্সর্পএফ ও গ্র্োচুইর্ট
সু র্বধা প্রদান করা হমব।
২। র্নময়াগপ্রাপ্তমদর সাপ্তার্হক ছু র্ট দু ইর্দন (শুক্র ও ির্নবার)
র্বীঃদ্রীঃ- র্নময়াগ বার্তি, স্থর্গত র্কংবা সংমিাধমনর যক্ষমত্র কততিপমক্ষর র্সদ্ধান্তই চূ ড়ান্ত বমি র্বমবর্চত হমব।

র্িকানা : র্নবিাহী পর্রচািক, দার্রদ্র র্বমমাচন সংস্থা (র্ির্বএস), ফুিবাগান যরাি, মূ িাজিীপাড়া, যমমহরপুর-৭১০০।

