ফিল্ড অপারেশন ম্যারনজাে (অফিসাে/ফসফনয়ে অফিসাে)

Rural Services Foundation (RSF), An Initiative of RAHIMAFROOZ
খাফি পদ

একাধিক
Job Context


রুরা াধভি স ফাউসেলন ( RSF) রধমআফসরাজ-এর একটি ামাধজক উস্যাগ , ২০০৬ া
থথসক ্ক্ষতার াসথ গ্রামাঞ্চস
IDCOL থরাগাসমর আওতায়
(TR/Kabita, থৌরধব্যযৎ
বাসয়াগযা, উন্নত চয া) রকল্প বাস্তবায়ন ও এসজন্ট বযাাংধকাং কাযিক্রম  এত্াংক্রান্ত
অনযানয থবা থ্য়ার সক্ষয কাযিক্রম চাধসয় যাসে। গ্রামাঞ্চস অবস্থান
কসর এ ক
কাযিক্রসম আগ্রী বাাংাস্ধল নাগধরসকর ধনকট থথসক ধন
থনাক্ত পস্র ধবপরীসত থাকব
ধনসয়াসগর জনয আসব্নপত্র আবান করা যাসে।

Job Descripti on / Res ponsibility














IDCOL থরাগাসমর আওতায় ক রসজক্ট
ফভাসব বাস্তবায়ন করা।

অপাসরলন IDCOL থরাগাসমর নীধতমাা অনযযায়ী

রিান কাযিায় কততি ক র্ানকত ত টাসগিট
(Sales, IOC, TR/ KABITA) অজিসনর জনয রসয়াজনীয়
উস্যাগ/পধরকল্পনা গ্রন করা এবাং টাসগিট অজিন ধনধিত করা।
গ্রাক পধর্লিন পধরকল্পনা, পধর্লিন, রসয়াজনীয় ধনস্ি লনা, ম্পকি উন্নয়ন ও রধতসব্ন র্ান।
থস্ এে াধভি  অধফার, থস্ এে াধভি  এযধস্ট্যান্ট, ইউধনট ইনচাজি, ধরকভাধর এযধস্ট্যাসন্টস্র
পধরকধল্পত স্থাপন, াধভি ধাং, মাধক ধবক্রয় ও আ্াসয়র ক্ষযমাত্রা ধনিিারণ এবাং অজিন ধনধিত করা।
ERP াংক্রান্ত ক রকার ডাটা এধি ধনধিত করা এবাং রসয়াজনীয় রধলক্ষসণর বযবস্থা করা।
আরএএফ এর ক কাযিক্রম পযিসবক্ষসণর মািযসম গ্রাক থবা ধনধিতকরণ ও রক্ষণাসবক্ষসণর জনয
রসয়াজনীয় রযযধক্তগত সযাধগতা, রসয়াজসন থমইনসটসনন্স ধবভাগসক অবধতকরণ।
বন্টন ও ধজধস্ট্ক পদ্ধধতর ধনয়ম যথাযথ অনযরণ ধনধিত ও মাধক রধতসব্ন র্ান।
গ্রামীন জনপস্ IDCOL থরাগাম পধরচানার জনয থযাগয থস্ এে াধভি  অধফার , থস্ এে
াধভি  এযধস্ট্যান্ট, ইউধনট ইনচাজি ও ধরকভাধর এযধস্ট্যান্ট ধনবিাচন ধনসয়াগ র্াসন সযাধগতা ও
রসয়াজসন ধনসয়াগ্ান।
নতয ন কমীসক ধনয়ধমত থেইধনাং কধরসয় , ্ক্ষ কমী ততধর করা এবাং উন্নয়সনর জনয রসয়াজনীয়
রধলক্ষণ পধরকল্পনা রনয়ন ও বাস্তবায়ন।
রসয়াজনীয় ধ্কধনস্লিনা র্ান ও ধনয়মানযবধতি তা ধনধিতকরসনর মািযসম মাঠপযিাসয় কাসজর যষ্ঠয
পধরসবল বজায় রাখা।
মাঠ পযিাসয় ক রকার এইচ আর াংক্রান্ত (রসয়াজসন থযাগ্ান/থপ-থরা/অবযাধত) থক্ষসত্র রিান
কাযিাসয়র াসথ মন্বয়পূবিক রসয়াজনীয় নধথ রস্তুত ও রবরা করা।
এসজন্ট বযাাংধকাং কাযিক্রম ও ধবপণথন রসয়াজনীয় ায়তা র্ান।










ইউধনসটর অধডট ও অধডট থেইম কমাসনার জনয অিীনস্থস্র আপধি ধনষ্পধি, মাঠ পযিাসয় আইনগত
ও রলাধনক ধবসয় রসয়াজনীয় বযবস্থা গ্রন ও ধগযা/অধডট ধবভাগসক রসয়াজনীয়
ায়তা র্ান।
মাঠ পযিাসয়র ধক্রয় সযাগী াংগঠন
, কমী ও অনযানযস্র াসথ ম্পকি উন্নয়ন।
নতয ন রসজক্ট/থরাগাম এর আওতায় বযবা ম্প্রারসনর জনয তথয াংগ্র এবাং ধনস্ি লনা অনযযায়ী
্াধয়ত্ব পান।
উপসজা অধফ সত কাযিাস্ল, রকল্প তাধকা, থচক গ্রণ ও ধনয়ধমত থযাগাসযাগ এবাং রকল্প তাধকা
থমাতাসবক রিান কাযিাসয় চাধ্া থররণ।
াধবিক কাযিক্রম ম্পা্সনর জনয স্থানীয় রলান এর াসথ যম্পকি এবাং রসয়াজনীয় সযাধগতা
র্ান করা।
াংধিষ্ট ইউধনসটর TR/ KABITA কাযিক্রসম রসজক্ট ধডজাইন অনযযায়ী উপসজা অধফসক সযাধগতা
র্ান করা।
াংধিষ্ট (ইন্টারনা/এক্সটারনা) কততি পক্ষ পধর্লিনকাীন মসয় রসয়াজনীয় তথয-উপাি ধ্সয়
সযাধগতা র্ান এবাং ঠিক ঠিকানা অনযযায়ী সরজধমসন র্লিন ধনধিত করা।
আরএএফ মযাসনজসমন্ট কততি ক আসরাধপত রধতষ্ঠাসনর স্বাথি াংধিষ্ট থয থকান কাজ ম্পা্ন করা।

Job Nature

Contractual


চাকুধরর িরন : চয ধক্তধভধিক ২ বছর ; সন্তাজনক কমি্ক্ষতা ধবসবচনা পূবিক এবাং থকাম্পানীর
রসয়াজন থমাতাসবক চাকধর স্থায়ীকরণ।

Educational Requirements


নূনযতম স্দাতক।

Experience Requirements


াংধিষ্ট কাসজ কমপসক্ষ ৩ বছর।

Job Requirements





বয়ঃ নূনযতম ২৫ বছর।
কমী বযবস্থাপনা, থনতত ত্ব, ধবক্রয় বযবস্থাপনা, আধথিক বযবস্থাপনা,থেড মাসকি টিাং,ম্পকি উন্নয়ন
এবাং বযবাধয়ক থযাগাসযাগ, উপস্থাপনার ্ক্ষতা , থকাধচাং ও থমসন্টাধরাং, কধম্পউটার ্ক্ষতা
ইতযাধ্।
ধবশ্বস্ততা, মধমিতা, আত্মধবশ্বা, থস্বোরসণাধ্ত সয় স্বািীনভাসব কাজ করার ক্ষমতা, রভাধবত
করা, ধদ্ধান্ত গ্রণ ও জটি মযা মািান ইতযাধ্।

Job Location

Anywhere in Bangladesh
Salary Range

নূনযতম ২০০০০/= (ধবল াজার) টাকা থথসক ত্যর্ধ্ি।
Other Benefits




বছসর ্যইটি উৎব থবানা
টিএ/ধডএ এবাং অনযানয যধবিা।

Job Source

Bdjobs.com Online Job Posting
or
Send your CV to hr@rsf-bd.org or Click here to Email CV from M Y BDJOBS account.
আগ্রী রাথীস্রসক জাতীয় পধরচয়পসত্রর ফসটাকধপ , ১ কধপ পাসপাটি াইসজর ছধব, ধলক্ষাগত থযাগযতার
মূ ন্পসত্রর ফসটাকধপ, আসব্নপত্র  জীবনবতিান্ত উসেধখত তাধরসখর মসিয খাসমর উপর পস্র
নাম উসেখপূবিক ধবভাগীয় রিান , মানব ম্প্ ধবভাগ, রুরা াধভি স ফাউসেলন, ১১৬, মানসকা
াউজ, আরজত পাড়া, মাখাী, ঢাকা-১২১৫
আথবা
hr@rsf-bd.org বরাবর ্রখাস্ত পাঠাসত সব।
ওসয়ব াইটঃ rsf@rsf-bd.org
থযাগাসযাগঃ 9123495, 9134459, 9114061
Applicant must enclose his/her Photograph with CV.
Application Deadline : January 15, 2019

ক াম্পানীে তথ্যসম্ূহ

Rural Services Foundation Address : Rural Services Foundation, 116, Manco House, Arjot Para,
Mohakhali, Dhaka-1215 Web : www.rsf-bd.org Business : Rural Services Foundation (RSF) is a
Social Development Initiative of Rahimafrooz, it has been implementing projects under IDCOL
program (TR/Kabita, Solar Home System, Biogas & Improved Cooking Stoves) since 2006. It
has also operating Agent Banking Activities through the county. It is a fast growing renewable
energy Company in Bangladesh.

