শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ক্তিসএ্যািভান্ডেজি উইন্ডেন
“শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ক্তিসএ্যািভান্ডেজি উইন্ডেন” এ্কটি ক্ষু দ্র ঋণদানকারী প্রক্তিষ্ঠান যা ১৯৯২ সাল থেকে সুবিধা
িবিত মবিলাকের োা্বরদ্র বিকমাচকে োজ েকর আসকে। সংস্থার কেমসূচী িাস্তিায়ে এিং সম্প্রসারথণর জনয চট্টগ্রাম
বিভাগের শহর ও প্রত্যন্ত অঞ্চগে োজ েরার বেবমকে ক্তনম্নক্তিক্তিি শিম সান্ডেন্ডক্ষ কেী ক্তনন্ড াগ থেয়া হন্ড েঃ
পন্ডের নাে

শাখা
িযিস্থাপে
(মাইকরা
থরবিট এ্ে
এ্ন্ডরা
থরাগাম)

এ্কাউন্ডেে
(োইন্ডরা
লরক্তিট
লপ্রারাে)
থরবিট
অবিসার
থগ্রি-০১
(মাঠ
েমী)
একগ্রা
থিকিলপকমট
অবিসার
(মাঠ
েমী)

পে
সংখ্যা

৫০

৫০

ক্তশক্ষাগত
য াগযতা

স্নাতকোের।

স্নািক/স্নািন্ডকাত্তর
(িাবেজয)।

বয়স

স্নািক

ক্ষু দ্রঋণ েমবসবূ চকত শাখা
িযিস্থাপে বিকসকি েূেযিে ১
িেকরর অবিজ্ঞতা োেকত
িকি।

স্থা ীকরন্ডের ের স মসাকুন্ডিয
১৬,৮৯২/=, িন্ড ক্তশক্ষান ীশ
কান্ডি (৬ োস)১৫,০০০/=
টাকা।

ক্ষু দ্রঋণ েমবসূচীকত মাঠ পযবাকয়
২/৩ িের োকজর অবিজ্ঞতা।
এোউবটং ক্ত ষন্ড এ থযাগযতা
সম্পন্ন রােীকের অগ্রাবধোর
থেয়া িকি।

স্থা ীকরন্ডের ের স মসাকুন্ডিয ১৪,৬৪৮/=,
িন্ড ক্তশক্ষান ীশকান্ডি (৬ োস)
১৩,৫০০/=
এোড়াও রবতমাকস বিল্ডবিপস
=১৫০০/-

অবিজ্ঞতার রকয়াজে থেই। তকি
ক্ষু দ্ররঋণ েমবসূচীকত থেকশর রতযন্ত
এলাোয় োজ েরার মেমােবসেতা োেকত িকি।

স্থা ীকরন্ডের ের স মসাকুন্ডিয
১৪,৬৪৮/=,
িন্ড ক্তশক্ষান ীশকান্ডি (৬ োস)
১৩,৫০০/=
এোড়াও রবতমাকস বিল্ডবিপস
=১৫০০/-

অবিজ্ঞতার রকয়াজে থেই।
তকি েৃ বি ঋণোে েমবসূচীকত
অবিজ্ঞতা সম্পন্ন রােীকের
অগ্রাবধোর থেয়া িকি।

সকিবাচ্চ

৩৭
িের।

৩৫
িের।

১০০

স্নাতে/ েৃ বি
বিকলামা

অক্তভজ্ঞতা

জুক্তন র েযান্ডনজার:
স্থা ীকরন্ডের ের স মসাকুন্ডিয
- ২২,৪২৮/সকিবাচ্চ িন্ড বশক্ষােিীশোলি (৬
৩৭ োস) ২০,০০০/=
িের। েযান্ডনজার: স্থা ীকরন্ডের ের
স মসাকুন্ডিয - ২৪,২২৭/িন্ড বশক্ষােিীশোলি (৬
োস) ২২,০০০/=

সকিবাচ্চ

২০০

যবতন

সকিবাচ্চ

৩০
িের

ক্ষু দ্রঋণ েমবসবূ চকত শাখা
িযিস্থাপে বিকসকি েূেযতম ৩
িেকরর অবিজ্ঞতা োেকত
িকি।

* অবিক অবভজ্ঞত্া সম্পন্ন শাখা িযিস্থাপক প্রার্থীর ক্ষেগে উচ্চত্র ক্ষিত্ন বিগিচনা করা হগি।
* বি.এম এিং এোউকটট পকের রােীকের েবম্পউটাকর ওয়ািব, একেল এিং ই-থমইল এ োজ েরা োরদশী হন্ডি হন্ড ।
অনযানয সুন্ড াগ ও সুক্তবধাাঃ
১) চট্টগ্রাম, েেিাজার, িান্দরিাে এিং রাঙ্গামাটি থজলায় েমবরত থরবিট অবিসার, এোউকটট এিং ক্ত .এ্ে েন্ডদ পািাড়ী
িাতা ১০০০/-প্রন্ড াজয হন্ড ।
২) থরবিট অবিসার এিং এবিও পকের প্রার্থীন্ডদর এ্কক আিাসে এ্ ং াইসাইন্ডকি য হান্ডরর সুবিধা।
৩) সংস্থার পবলবস অেুযায়ী বিল্ড বিপস্, থমািাইল বিল, বিশাখী িাতা, িেকর ২ টি উৎসি িাতা এিং সাপ্তাবিে ২ বেে
েু টি (শুর-শবে) রকেয় িকি।
৪) বশক্ষােিীশোল থশকি স্থায়ীেরকের পর সংস্থার পবলবস অেুযায়ী রবিকিট িান্ড, গ্রাচু ইটি ও ইেবরকমট রকেয় িকি।
৫) সেল েমীর জেয ১ লাখ টাো জীিে িীমার সুবিধা রকয়কে এিং েমবোলীে সমকয় েূঘটো জবেত বচবেৎসার সমস্ত
খরচ সংস্থা িিে েরকি।
৬) সকিবাচ্চ েবমশকে থেকশর খযাতোমা িায়াগনক্তিক থসটাকর পযােলবজকেল থটকের সুবিধা। মাতৃ ত্বোলীে েু টি ৪ মাস।
৭) েমীর সন্তােকের জেয বশক্ষািৃবের সুকযাগ রকয়কে।

জাোনতাঃ
সকি েন্ডদ এ্ক োন্ডসর লোট ল িন্ডনর সেেক্তরোন অর্থম জাোনি ক্তহন্ডসন্ড জো ক্তদন্ডি হন্ড ; যা সংস্থার পবলবস অেুযায়ী থিরৎ
থযাগয।
* ক্ত .এ্ে েন্ডদর প্রার্থীন্ডদর ক্তন মাচন ের িীন্ডি ৫,০০০/- এ্ ং এ্কাউন্ডেে ও লরক্তিট অক্তফসার েন্ডদর প্রার্থীন্ডদর ৩,০০০/
টাকা প্রক্তশক্ষে ক্তফ া দ জোদান সান্ডেন্ডক্ষ প্রক্তশক্ষন্ডে অংশরহন করন্ডি হন্ড ।
শততাবল াঃ
মবিলা রােীকের অগ্রাবধোর থেয়া িকি। চট্টরাে ক্ত ভাগ এ্ ং িার োর্শ্ম মিী থয থোে থজলায় োজ েরার মে মােবসেতা
োেকত িকি। মথ াটর সাইকেল চালোয় পারেশীকের অগ্রাবধোর থেওয়া িকি। রবশক্ষণ থশকি মূলযায়কের বিবেকত চূ ড়ান্তিাকি
বেিবাবচত রােীকের তাবলো থঘািো েরা িকি। থোে রােী স্থায়ী ঠিোো, বশক্ষাগত থযাগযতার তেয ও অেযােয তেয থগাপে
েকর বেিবাবচত িকল/বেকয়াগ থপকল তা ধরা পড়া মাত্র চাকুরীচু যি েরা িকি।
ক্তিক্তিি ও লেৌক্তিক েরীক্ষার িাক্তরি, স্থান ও সে লো াইন্ডি SMS (Shakti-01817-031440)এ্র োধ্যন্ডে জানান্ডনা
হন্ড ।ক্তনন্ড াগ েরীক্ষা অংশ রহন্ডনর জনয লকান ইোরক্তভউ কািম ইসুয করা হন্ড না এ্ ং লকান প্রকার টিএ্/ক্তিএ্ লদ া হন্ড
না।
আন্ডবেন করার ক্তনয়ে ও ঠিকানাাঃ
আগ্রিী রােীকেরকে বলবখত আকিেেপকত্রর সকঙ্গ জীিে-িৃোন্ত (অক্তভজ্ঞতার ক্তববরণ ধারাবাক্তিকভান্ডব উন্ডেখ্ থাকন্ডত িন্ডব), আত্মীয়
েয় এমে ২ জে থরিাকরন্সোরীর োম, ঠিোো ও থিাে েম্বর সি প্রার্থীর সেয থতালা পাসকপাটব সাইকজর ২েবপ েবি, সেল
বশক্ষাগত থযাগযতা, অবিজ্ঞতার সেে এিং জাতীয় পবরচয় পকত্রর িকটােবপ সি আগামী ২৭/০৭/২০১৮ ( ারা আন্ডগ আন্ড দন
োঠান্ড ন িান্ডদর আন্ডগ কি করা হন্ড )তাবরকখর মকধয বেম্ন িবণবত ঠিোোয় থররে েরকত িকি। পর ক্ষা পান্ডশর েূলসনে
প্রকাক্তশত িয়ক্তন অথবা অধযয়নরতন্ডের আন্ডবেন্ডনর প্রন্ডয়াজন যনই।

(খ্ান্ডের উপর পন্ডের নাে স্পষ্ট কন্ডর ক্তলখ্ন্ডত িন্ডব)
িরাির বসবেয়র বিকরক্টর, এইচ আর বিপাটবকমট, শবি িাউকন্ডশে ির বিসএযািিাকটজি উইকমে,
িাবড় েম্বর#৪, থরাি েম্বর#১ (কমইে থরাি), ব্লে#এ, থসেশে-১১, বমরপুর, পল্লিী, ঢাো-১২১৬।

