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Job Context  

 সসোসোইটি ফর প্রজেক্ট ইমপ্লিজমজেশন প্লরসোর্চ  ইভ্যোলুজেশন এন্ড সেপ্লনিং (সসোপ্লিজরট) একটি েোতীে ির্চোজের ক্রম অগ্রসরমোন 

সেসরকোপ্লর উন্নেন সিংস্থো র্ো প্লেগত ১৯৮৫ সোল হজত প্লশক্ষো, স্বোস্থয , প্রেীণ প্লহততষী, দোপ্লরদ্র্য প্লেজমোর্জন কু্ষদ্র্ঋণ এেিং সোিংসৃ্কপ্লতক ও 

ক্রীড়ো কোর্চক্রম েোস্তেোেন কজর আসজে। সিংস্থোটি এমআরএ সনদপ্রোপ্ত ও প্লিজকএসএফ এর সহজর্োগী প্রপ্লতষ্ঠোন প্লহসোজে িপ্লরর্োপ্ললত 

সিংস্থোর র্লমোন কু্ষদ্র্ঋণ কমচসূর্ীর (মোইজক্রোজক্রপ্লিট) এেিং নতুন কমচএলোকো সম্প্রসোরজনর েন্য উজেপ্লিত িজদ সিংস্থোর কমচএলোকোে 

গ্রোমীণ েনজগোপ্লির সোজে কোে করজত আগ্রহী প্রোেীজদর েরুরী প্লভ্প্লিজত প্লনজেোগ সদেো হজে।  

 কমচএলোকো: র্েগ্রোম প্লেভ্োজগর প্লেপ্লভ্ন্ন সেলো সমূহ। 

Employment Status  

Full-time  

Educational Requirements 

 কমিজক্ষ স্নোতক/সমমোন, (তজে কু্ষদ্র্ঋণ কোর্চক্রজমর অপ্লভ্জ্ঞতো সম্পন্নজদর সক্ষজে এইর্এসপ্লস/সমমোন ির্চন্ত প্লশপ্লেলজর্োগ্য) 

Additional Requirements  

 Age at most 35 years  

 Only males are allowed to apply 

 কু্ষদ্র্ঋণ কমচসূর্ীজত PKSF-এর সহজর্োগী সিংস্থোে নূন্যতম ০১ েেজরর েোস্তে অপ্লভ্জ্ঞতো েোকজত হজে। 

 প্রোেীজদর কপ্লম্পউটোর প্লেষজে জ্ঞোনসম্পন্ন ও কজ োর িপ্লরশ্রমী মন-মোনপ্লসকতো েোকজত হজে। 

 েোই সোইজকল র্োলোজনোে দক্ষ ও প্লনেস্ব েোইসোইজকল েোকজত হজে। 

 র্োকুপ্লরজত সর্োগদোজনর সমে উক্ত িজদর প্লেিরীজত উজেপ্লিত সেতজনর সমিপ্লরমোণ টোকো েোমোনত প্লহজসজে (সফরতজর্োগ্য) েমো 

প্লদজত হজে। 

Job Location 

কুপ্লমেো, র্োাঁ দিুর, সনোেোিোলী, সফনী, লক্ষ্মীিুর 

Salary 
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 Tk. 15000 - 17000 (Monthly) 

 প্রপ্লশক্ষণকোলীন ০১ মোস ৭০০০/= টোকো হোজর ভ্োতো প্রদোন করো হজে। প্রপ্লশক্ষণকোল সশজষ সর্োগ্যতো সোজিজক্ষ প্রকৃত সেতন 

প্লনর্চোপ্লরত হজে।(তজে অপ্লভ্জ্ঞতো সম্পন্ন প্রোেীজদর প্রপ্লশক্ষণকোল প্লেজের্নো করো হজে)। 

Compensation & Other Benefits  

 সমোেোইল প্লেল প্রদোন করো হজে। 

 স্বল্প িরজর্ কমচ এলোকোে একক আেোসন সুপ্লের্ো । 

 উৎসোহ ভ্োতো, বেশোিী ভ্োতো, প্লিজসম্বর সলোপ্লেিংজে সেপ্লসক সমিপ্লরমোন সেোনোস ও সিংস্থোর প্লনেমোনুর্োেী অন্যোন্য সুপ্লের্ো প্রদোন করো 

হজে। 

 প্লনে ও িপ্লরেোজরর সদস্য (২ েন) গ্রুি ইনু্স্যজরন্স্ সুপ্লের্ো। 

 প্লশক্ষোনেীশ কোল সশজষ মূল্যোেজনর প্লভ্প্লিজত সিংস্থোর প্লনর্চোপ্লরত সেতন কো োজমো অনুর্োেী সকল সুপ্লের্ো (েোৎসপ্লরক ইনপ্লক্রজমে, 

েোৎসপ্লরক ২টি উৎসেভ্োতো, কপ্লিপ্লেউটপ্লর প্রপ্লভ্জিে ফোন্ড, এেিং গ্রোরু্যইটি) প্রদোন করো হজে। 

Read Before Apply  

*Photograph must be enclosed with the resume.  

Apply Procedure  

 

আগ্রহী প্রোেীগণজক আগোমী ০৮ই এপ্লপ্রল- ২০২১ ইিং তোপ্লরি প্লেকোল ৫টোর মজে প্লনেচোহী িপ্লরর্োলক েরোের স্বহজস্ত প্ললপ্লিত আজেদনিজের সজে 

িূণচ েীেনেৃিোন্ত, সদ্যজতোলো ২কপ্লি িোসজিোটচ  সোইে েপ্লে ও প্রজেোেনীে কোগেিেোপ্লদসহ (সকল প্লশক্ষোগত সর্োগ্যতো ও অপ্লভ্জ্ঞতোর সনদ, 

েোতীে িপ্লরর্েিজের ফজটোকপ্লি) সসোপ্লিজরট-এর প্রকল্প প্রর্োন কোর্চোলে; সশি রোজসল সড়ক,সমজসরোেোদ, লক্ষ্মীিুর-৩৭০০. এই ঠিকোনোে 

সরোসপ্লর/িোক/কুপ্লরেোর সর্োজগ সপ্ররজণর েন্য আহেোন করো র্োজে। িোজমর উিজর িজদর নোম উজেি করজত হজে। শুরু্মোে েোেোইকৃত 

প্রোেীজদরজক সমোেোইল/এসএমএস/ইজমইজলর মোেজম িরীক্ষোর েন্য িোকো হজে। িরীক্ষোে অিংশগ্রহজণর েন্য সকোন প্রকোর টিএ/প্লিএ প্রদোন করো 

হজেনো। প্লনজেোগ সিংক্রোন্ত সর্জকোন প্লেষজে প্লসদ্ধোন্ত গ্রহজণর ক্ষমতো সিংস্থো সিংরক্ষণ কজর। 

** সর্ সকোন র্রজনর সুিোপ্লরশ প্রোেীর অজর্োগ্যতো েজল গণ্য হজে।ইজতো িূজেচ দোপ্লেত্ব িোলজন অপ্লনেম কজরজেন, নোরী ও প্লশশু প্লনর্চোতজনর 

অপ্লভ্জর্োজগ অপ্লভ্রু্ক্তএমন প্রোেীজদর আজেদন করোর প্রজেোেন সনই।**  

Company Information 

সসোপ্লিজরট Address : সমজসরোেোদ উিজেলোাঃ সেলো সদরাঃ লক্ষ্মীিুর। Web : www.sopiretbangladesh.org.bd  

 

http://www.sopiretbangladesh.org.bd/

