শাখা ব্যবস্থাপক (মাইক্রাফিন্যান্স)
Vacancy
10
Job Context




রুরাল ডেক্েলপক্মন্ট সংস্থা(আরফেএস) একটি জাতীয় পর্ যাক্য়র ডবসরকাফর উন্নয়ন সংস্থা র্া ফবগত 1993
সাল হক্ত ফশক্ষা, স্বাস্থয ,দাফরদ্র্য ফবক্মাচক্ন ক্ষুদ্র্ঋণ সহ ফবফেন্ন উন্নয়নমুলক কার্ যরম বাস্তবায়ন কক্র
আসক্ে। সংস্থাটি এমআরএ সনদ প্রাপ্ত ও ফপক্কএসএি এর সহক্র্াগী প্রফতষ্ঠান ফহসাক্ব পফরচাফলত ক্ষুদ্র্ঋণ
কম সূয চীর জন্য উক্েফখত পক্দ সংস্থার কম য এলাকায় জরুরী ফেফিক্ত ফনক্য়াগ ডদয়া হক্ব।
কম এয লাকা : ডশরপুর, জামালপুর, ময়মনফসংহ, টাাংগাইল ও গাজীপুর ডজলা।

Job Nature
Full-time
Educational Requirements

ডর্ ডকান ফবষক্য় নুন্যতম স্নাতক । (বাফণজয ফবোগ অগ্রগণ্য)।
Experience Requirements


কমপক্ক্ষ 04 বের।

Job Requirements










বয়স সক্্যাচ্চ 40 বের
শুধুমাত্র পুরুষ প্রাথীগণ আক্বদন করক্ত পারক্বন।
পেী কম য-সহায়ক িাউক্েশন এর সহক্র্াগী সংস্থা/ক্ষুদ্র্ঋণ পফরচালনাকারী প্রফতষ্ঠাক্ন ফহসাবরক্ষক/শাখা
ব্যবস্থাপক পক্দ কমপক্ক্ষ 2 (দুই) বেক্রর কাজ করার অফেজ্ঞতা থাকক্ত হক্ব।
MS word, Excel পফরচালনা এবং কফিউটাক্র বাংলা ও ইক্রজী ডলখায় পারদশী হক্ত হক্ব।
ডমাটর সাইক্কল চালাক্নায় দক্ষ ও ববধ ড্রাইফেং লাইক্সন্স থাকক্ত হক্ব।
ফনজস্ব ডমাটর সাইক্কল থাকক্ল প্রাথীক্ক অগ্রাফধকার ডদয়া হক্ব।
চাকুরী কালীন সমক্য় ডিরতক্র্াগ্য জামানত ফহসাক্ব 10000/- টাকা ও দুইজন ব্যফির গ্যারান্টার ফহসাক্ব
স্বাক্ষর করক্ত হক্ব।

ব্যবস্থাপনার চাফহদা ও পফরকল্পনা অনুসাক্র মাঠ পর্ যাক্য় ঋণ কার্ যরম বাস্তবায়ন ও সুপারফেশক্নর দক্ষতা
থাকক্ত হক্ব।

Job Location

আরফেএসএর কম এয লাকা
Salary Range


6 মাস ফশক্ষানবীশকাক্ল ডবতন হক্ব জ্বালানী,ডমরামত,ডমাবাইল ফবলসহ সব যসাকূক্ে 22800 (বাইশ
হাজার আট শত ) টাকা। প্রাথীর ডর্াগ্যতা বা কার্ যরম মুোয়ক্নর ফেফিক্ত ফশক্ষানবীশকাল হ্রাস/বৃফি করা
ডর্ক্ত পাক্র।
Other Benefits




ফশক্ষানবীশ কাল ডশক্ষ সংস্থার প্রচফলত সকল সুফবধা ( র্াতায়াত, ডমাবাইল ফবল, ডমাটরসাইক্কল জ্বালানী
ও ডমরামত খরচ, ফচফকৎসা ও খাদ্য োতা ও অন্যান্য)।
ফশক্ষানবীশ কাল ডশক্ষ মূোয়ক্নর ফেফিক্ত সংস্থার ফনধ যাফরত ডবতন কাঠাক্মা অনুর্ায়ী সকল সুফবধা
(বাৎসফরক ইনফরক্মন্ট, বাৎসফরক 2টি উৎসব োতা, ববশাখী োতা, কফিফবউটফর প্রফেক্েন্ট িাে, এবং
গ্রাচ্যযইটি ) প্রদান করা হক্ব।

Job Source

ফবফেজবস েট কম অনলাইন জবক্পাফটং
Apply Instruction

আগ্রহী প্রাথীগণক্ক স্বহক্স্ত ফলফখত আক্বদনপক্ত্রর সক্ে পূণ য জীবনবৃিান্ত, সদ্যক্তালা 3 কফপ পাসক্পাট য সাইজ
েফব, আরফেএস এর অনুকুক্ল 200 টাকার ব্যাংক ড্রািট/ডপ-অেযার (সকল ফশক্ষাগত ডর্াগ্যতা ও অফেজ্ঞতার
সনদ, জাতীয় পফরচয়পক্ত্রর িক্টাকফপ ও প্রক্য়াজনীয় কাগজপত্রাফদসহ) আগামী 31 ফেক্সম্বর - ২০১৭ ইং তাফরখ
ফবকাল ৫টার মক্ে বরাবর ফনব ায হী পফরচালক, রুরাল ডেক্েলপক্মন্ট সংস্থা (আরফেএস) প্রধান কার্ যালয়; 49
গৃর্দ্যানারায়নপুর, ডশরপুরটাউন, ডশরপুর. এই ঠিকানায় সরাসফর/োক/কুফরয়ার ডর্াক্গ ডপ্ররক্ণর জন্য আহবান করা
র্াক্ে। খাক্মর উপক্র পক্দর নাম উক্েখ করক্ত হক্ব। শুধুমাত্র বাোইকৃত প্রাথীক্দরক্ক
ডমাবাইল/এসএমএস/ইক্মইক্লর মােক্ম পরীক্ষার জন্য োকা হক্ব। পরীক্ষায় অংশগ্রহক্ণর জন্য ডকান প্রকার
টিএ/ফেএ প্রদান করা হক্বনা। ফনক্য়াগ সংরান্ত ডর্ ডকান তক্ের প্রক্য়াজক্ন 01762688702 নম্বক্র ডর্াগাক্র্াগ
করা ডর্ক্ত পাক্র। ই-ডমইল বা ওক্য়ব ডমইক্লর মােক্ম ডকান আক্বদন পত্র গ্রহন করা হক্ব না।
** ফনক্য়াগ সংরান্ত ডর্ক্কান ফবষক্য় ফসিান্ত গ্রহক্ণর ক্ষমতা সংস্থা সংরক্ষণ কক্র।**
** ডর্ ডকান ধরক্নর সুপাফরশ প্রাথীর অক্র্াগ্যতা বক্ল গণ্য হক্ব। ইফতপূক্ব য যাহারা অত্র সাংস্থায় দাফয়ত্ব পালক্ন
অফনয়ম কক্রক্েন, বা আক্বদন কক্র অকৃতকার্ য হক্য়ক্েন এমন প্রাথীক্দর আক্বদন করার প্রক্য়াজন ডনই।**
Web Address: www.rds-bd.org এই ওক্য়বসাইট ডথক্ক আবেদনটি োউনক্লাে করা র্াক্ব।
Application Deadline: Dec 31, 2017

শাখা ফহসাব রক্ষক (মাইক্রাফিন্যান্স)
Vacancy
10
Job Context




রুরাল ডেক্েলপক্মন্ট সংস্থা(আরফেএস) একটি জাতীয় পর্ যাক্য়র ডবসরকাফর উন্নয়ন সংস্থা র্া ফবগত 1993
সাল হক্ত ফশক্ষা, স্বাস্থয ,দাফরদ্র্য ফবক্মাচক্ন ক্ষুদ্র্ঋণ সহ ফবফেন্ন উন্নয়নমুলক কার্ যরম বাস্তবায়ন কক্র
আসক্ে। সংস্থাটি এমআরএ সনদ প্রাপ্ত ও ফপক্কএসএি এর সহক্র্াগী প্রফতষ্ঠান ফহসাক্ব পফরচাফলত ক্ষুদ্র্ঋণ
কম সূয চীর জন্য উক্েফখত পক্দ সংস্থার কম য এলাকায় জরুরী ফেফিক্ত ফনক্য়াগ ডদয়া হক্ব।
কম এয লাকা : ডশরপুর, জামালপুর, ময়মনফসংহ, টাংগাইল ও গাজীপুর ডজলা।

Job Nature
Full-time
Educational Requirements

বাফণজয ফবোক্গ স্নাতক।
Experience Requirements


কমপক্ক্ষ 03 বের।

Job Requirements








বয়স সক্্যাচ্চ 35 বের
পেী কম য-সহায়ক িাউক্েশন এর সহক্র্াগী সংস্থা/ক্ষুদ্র্ঋণ পফরচালনাকারী প্রফতষ্ঠাক্ন পক্দ কমপক্ক্ষ 1
(এক) বেক্রর কাজ করার অফেজ্ঞতা থাকক্ত হক্ব।
MS word, Excel এবং কফিউটাক্র বাংলা ও ইক্রজী ডলখায় পারদশী হক্ত হক্ব।
বাইসাইক্কল চালনার মনমাফনফসকতা থাকক্ত হক্ব।
চাকুরী কালীন সমক্য় ডিরতক্র্াগ্য জামানত ফহসাক্ব 8000/- টাকা ও দুইজন ব্যফির গ্যারান্টার ফহসাক্ব
স্বাক্ষর করক্ত হক্ব।
কমীর অনুপফস্থফতক্ত মাঠ পর্ যাক্য় ঋণ কার্ যকম পফরচালনার মনমানফসকতা থাকক্ত হক্ব।
ব্যবস্থাপনার চাফহদা ও পফরকল্পনা অনুসাক্র ফহসাবরক্ষণ, ঋণ কার্ যরম বাস্তবায়ন ও সুপারফেশক্নর দক্ষতা
থাকক্ত হক্ব।

Job Location

আরফেএসএর কম এয লাকা
Salary Range


6 মাস ফশক্ষানবীশকাক্ল সব যসাকুক্ে 16800/-(ষ াল হাজার আটশত) টাকা। প্রাথীর ডর্াগ্যতা বা
কার্ যরম মুোয়ক্নর ফেফিক্ত ফশক্ষানবীশকাল হ্রাস/বৃফি করা ডর্ক্ত পাক্র।
Other Benefits




ফশক্ষানবীশ কাল ডশক্ষ সংস্থার প্রচফলত সকল সুফবধা ( র্াতায়াত, ডমাবাইল ফবল, ডমাটরসাইক্কল জ্বালানী
ও ডমরামত খরচ, ফচফকৎসা ও খাদ্য োতা ও অন্যান্য)।
ফশক্ষানবীশ কাল ডশক্ষ মূোয়ক্নর ফেফিক্ত সংস্থার ফনধ যাফরত ডবতন কাঠাক্মা অনুর্ায়ী সকল সুফবধা
(বাৎসফরক ইনফরক্মন্ট, বাৎসফরক 2টি উৎসব োতা, ববশাখী োতা, কফিফবউটফর প্রফেক্েন্ট িাে, এবং
গ্রাচ্যযইটি ) প্রদান করা হক্ব।

Job Source

ফবফেজবস েট কম অনলাইন জবক্পাফটং
Apply Instruction

আগ্রহী প্রাথীগণক্ক স্বহক্স্ত ফলফখত আক্বদনপক্ত্রর সক্ে পূণ য জীবনবৃিান্ত, সদ্যক্তালা 3 কফপ পাসক্পাট য সাইজ
েফব, আরফেএস এর অনুকুক্ল 200 টাকার ব্যাংক ড্রািট/ডপ-অেযার (সকল ফশক্ষাগত ডর্াগ্যতা ও অফেজ্ঞতার
সনদ, জাতীয় পফরচয়পক্ত্রর িক্টাকফপ ও প্রক্য়াজনীয় কাগজপত্রাফদসহ) আগামী 31 ফেক্সম্বর - ২০১৭ ইং তাফরখ
ফবকাল ৫টার মক্ে বরাবর ফনব ায হী পফরচালক, রুরাল ডেক্েলপক্মন্ট সংস্থা (আরফেএস) প্রধান কার্ যালয়; 49
গৃর্দ্যানারায়নপুর, ডশরপুরটাউন, ডশরপুর. এই ঠিকানায় সরাসফর/োক/কুফরয়ার ডর্াক্গ ডপ্ররক্ণর জন্য আহবান করা
র্াক্ে। খাক্মর উপক্র পক্দর নাম উক্েখ করক্ত হক্ব। শুধুমাত্র বাোইকৃত প্রাথীক্দরক্ক
ডমাবাইল/এসএমএস/ইক্মইক্লর মােক্ম পরীক্ষার জন্য োকা হক্ব। পরীক্ষায় অংশগ্রহক্ণর জন্য ডকান প্রকার
টিএ/ফেএ প্রদান করা হক্বনা। ফনক্য়াগ সংরান্ত ডর্ ডকান তক্ের প্রক্য়াজক্ন 01762688702 নম্বক্র ডর্াগাক্র্াগ
করা ডর্ক্ত পাক্র। ই-ডমইল বা ওক্য়ব ডমইক্লর মােক্ম ডকান আক্বদন পত্র গ্রহন করা হক্ব না।
** ফনক্য়াগ সংরান্ত ডর্ক্কান ফবষক্য় ফসিান্ত গ্রহক্ণর ক্ষমতা সংস্থা সংরক্ষণ কক্র।**
** ডর্ ডকান ধরক্নর সুপাফরশ প্রাথীর অক্র্াগ্যতা বক্ল গণ্য হক্ব। ইফতপূক্ব য যাহারা অত্র সাংস্থায় দাফয়ত্ব পালক্ন
অফনয়ম কক্রক্েন, বা আক্বদন কক্র অকৃতকার্ য হক্য়ক্েন এমন প্রাথীক্দর আক্বদন করার প্রক্য়াজন ডনই।**
Web Address: www.rds-bd.org এই ওক্য়বসাইট ডথক্ক আবেদনটি োউনক্লাে করা র্াক্ব।
Application Deadline: Dec 31, 2017

