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Vacancy 

25 

Job Context 

শাপলা াম উ য়ন সং া মাইে া িডট র েলটির অথির ট (এমআরএ) কতৃক অনুেমািদত এক ট 
বসরকাির উ য়ন সং া। প ী কম-সহায়ক ফাউে শন (িপেকএসএফ) এবং ব াংক এর আিথক 

সহায়তায় ঋণ কায ম পিরচালনার জন  উে িখত পেদ জ রী িভি েত কমকতা/ কম  িনেয়াগ করা 
হেব । 

Job Responsibilities 

েযাজ  নয়। 

Employment Status 

Full-time 

Educational Requirements 

 াতক পাস। 

Additional Requirements 

 বয়স সেবা  ৩০ বছর 

 বাইসাইেকল/ মাটরসাইেকল চািলেয় মাঠ পযােয় ঋণ কায ম বা বায়ন করেত হেব। দ  ও ার্ট 

হেত হেব। 

Job Location 

চাপঁাইনবাবগ , নওগা,ঁ নােটার, রাজশাহী 

Salary 

 িশ ানিবশ কােল ১৩,৫০০/- টাকা। চাকির ায়ীকরণ হেল িপএফ, াচ িয় ট সুিবধা ও অন ান  ভাতাসহ 

সবেমাট ১৮,৫০০ /- টাকা । 

 

 



Apply Procedure 
 
 

আ হী াথ গণেক ২কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব, সকল িশ াগত যাগ তা ও অিভ তার 
সনদপ , নাগিরক  ও জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ ও মাবাইল ন র উে খসহ আেবদনপ  

আগামী ২৫- সে র-২০২১ তািরেখর মেধ  অিফস চলাকালীন সমেয় িন  া রকারী (পদিব) বরাবর 
সরাসির /ডাকেযােগ হাডকিপ পাঠােনার জন  অনুেরাধ করা যাে । 

 
(িবঃ ঃ উে িখত পেদর জন  ২০০/-টাকা পরী ার িফ বাবদ পরী ায় অংশ হেণর সময় নগেদ জমা িদেত 

হেব। 
 

সকল ে  অিধক অিভ , দ , াট ও নারী াথ েদর অ ািধকার দয়া হেব)। উে খ , িনেয়াগ পরী ায় 
অংশ হেণর জন  াথ েক কান কার টএ/ িডএ দান করা হেব না। 

 
অস ণূ আেবদন বািতল বেল গণ  হেব এবং কান ধরেণর তদিবর াথ র অেযাগ তা বেল িবেবিচত হেব। 

উপেজলা পযায় বা ামীণ জনপেদ থেক কাজ করেত হেব। উপেরা  সকল পেদ যাগদােনর সময় 
একমােসর মাট বতেনর সমপিরমান টাকা ফরতেযাগ  জামানত িহেসেব সং ায় জমা দান করেত হেব। 

উে খ , অিধক যাগ  ও দ  াথ র ে  আেলাচনা সােপে  বতন বাড়ােনা যেত পাের। 
 

িবভাগীয় ধান 
মানব স দ উ য়ন িবভাগ 
শাপলা াম উ য়ন সং া 

৩৭ িফেরাজাবাদ, সপরুা, বায়ািলয়া, রাজশাহী। 
Application Deadline : 25 Sep 2021 
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