Manager-Agent Bank
Rural Services Foundation, An Initiative of RAHIMAFROOZ
রুযার ার্বি স পাউসেন (আযএএপ), যর্ভআপসযাজ-এয একটি াভার্জক উন্নয়ন ভূরক উস্যাগ। ২০০৬ ার থথসক ্ক্ষতায াসথ গ্রাভাঞ্চসর
IDCOL থরাগাসভয আওতায় কর রসজক্ট ও অাসযন (TR/Kabita, থৌযর্ফ্যযৎ ফাসয়াগযা, উন্নত চয রা) IDCOL থরাগাসভয নীর্তভারা অনযমায়ী
ফাস্তফায়ন ও এসজন্ট ফযাাংর্কাং ভাসকিটিাং  এত্াংক্রান্ত অনযানয থফা থ্য়ায রসক্ষয কামিক্রভ চার্রসয় মাসে। এছাড়া নফায়নসমাগয জ্বারার্ন (Renewable
energy) ম্প্রাযণ ও র্যসফফান্ধফ াভার্জক উস্যাগসক াভসন আর্গসয় র্নসত কামিকয বয র্ভকা যাখসছ। এযই ধাযাফার্কতায়, গ্রাভীণ জনসগাষ্ঠীসক
জাতীয় অথিনীর্তয ভূরধাযায় র্নসয় আায জনয ‘আযএএপ’ ফাাংরাস্ ফযাাংসকয এসজন্ট ফযাাংক নীর্তভারায অধীসন ‘থাযার ইরার্ভ ফযাাংক
র্রর্ভসেসে’য এসজন্ট র্সসফ ফযাাংর্কাং কামিক্রভ র্যচারনা কসয আসছ।
গ্রাভ মিাসয় াধাযন ভানযসলয থ্াযসগাড়ায় ফযাাংর্কাং থফা থৌৌঁসছ থ্য়ায ভাধযসভ জাতীয় অথিনীর্তয াাার্ র্নসজয উজ্জ্বর বর্ফলযৎ গড়সত আর্নও
থমাগ র্্সত াসযন আযএএপ ‘মযানেজার-এনজন্ট বযাাংক’ র্সসফ।
আমরা খুজছ িঃ
গ্রাভীণ জনগসণয জীফন ভাসনান্নয়সন বূ র্ভকা যাখসত আগ্রী
র্নজ রসচষ্টায় বাসগযান্নয়সন র্ফশ্বাী, ৎ ও র্নষ্ঠাফান
জাতীয় অথিনীর্তয উন্নয়সন অাংগ্রসণ রতযয়ী
ফযাাংর্কাং থায় আত্বরর্তষ্ঠায় রর্তশ্রুর্তফদ্ধ
স্বাধীনবাসফ ফযফা র্যচারনায় ্ক্ষ
রসয়াজসন ফযফায় র্ফর্নসয়াসগ ক্ষভ
ৃর্ষ্টীর নতয ন উস্যাসগয ঙ্গী
কানজর ছববরণ
ফযফা ম্প্রাযণ ও রফৃর্দ্ধিঃ
গ্রাভীন জনস্ ফযাাংর্কাং থফাফর্ঞ্চত জনগণসক অথিননর্তক থফা র্াসনয জনয এসজন্ট ফযাাংর্কাং কামিক্রসভয রচায ও ম্প্রাযন। রফৃর্দ্ধ
অজিসনয রসক্ষয র্াফ থখারা, জভা ফৃর্দ্ধকযন, ইরার্ভ ক্ষয দ্রঋণ র্যচারনা ও বফস্র্ক থযর্ভসেন্স র্ান। ফযাাংর্কাং থফা ম্প্রাযসনয ম্ভাফয
খাত ও গ্রাকসগার্ষ্ঠ র্চর্িতকযণ। গ্রাভীণ ফযফায ধযণ ও ্ূফিরতা র্চর্তকযণ, ফযফার্য়ক ম্ভাফনায থক্ষত্রভযসয যার্য থরযন।
াখা ফযফস্থানা ও র্নযাত্ািঃ
এসজন্ট ফযাাংক াখায ার্ফিক ফযফস্থানা ও র্নযাত্া র্নর্িত কযা। রসয়াজনীয় াংখযক কভী র্নফিাচন, র্নসয়াগ, রর্ক্ষণ, উন্নয়ন এফাং ত্াযক।
এআইর্ফএর র্রাংক ব্রাসঞ্চয াসথ ফিক্ষর্ণক থমাগাসমাগ ও রসয়াজনীয় তথয,নর্থ র্ফর্নভয়, এফাং ততায াসথ থা্াযী ভসনাবাফ র্নসয় ্ার্য়ত্ব
ারন।
র্াফ ও রর্তসফ্নিঃ
আধযর্নক রমযর্িয ায়তায় ও ফযাাংর্কাং পেওয়যাসযয ভাধযসভ াখায কর থরনস্ন র্নর্িতকযণ। র্ফ্যযৎ, ার্ন অনযানয র্ফর জভা গ্রন।
রতযার্ক র্াফ থখারা র্্সনয মাফতীয় ফযাাংর্কাং কামিক্রভ ম্পন্ন কযা । ব্র্নক জভা,উসত্ারন াপ্তার্ক ও ভার্ক োসগিে ফনাভ
আজিসনয রর্তসফ্ন মথাভসয় র্রাংক ব্রাঞ্চ ও থে অর্পস থরযণ ।
াভার্জক থমাগাসমাগ ও থনেওয়ার্কিাংঃিঃ
স্থানীয় জনাধাযণ, ফযফার্য়, র্ভর্ত, এনর্জও, াভার্জক কভী ও আর্থিক রর্তষ্ঠানসক ফযাাংর্কাং থফায রস্তাফনা ও কামিক্রসভয
আওতাবয িকযণ।াভার্জক ম্পকি উন্নয়ন ও থমাগাসমাগ ফৃর্দ্ধয ভাধযসভ এসজন্ট ফযাাংর্কাং ধাযনা জনভসন,োসগিে গ্রুস রচাযণা। এসজন্ট ফযাাংর্কাং
এয র্ফর্বন্ন র্্কূভ তয সর ধসয াভার্জক রচাযণা ও জনভসন ইর্তফাচক ভসনাবাফ বতর্য ।
র্ফণন ও রচাযণািঃ
ফযাাংর্কাং কামিক্রভ র্ঘসয গ্রাসকয চার্্া, তথয যফযা, র্ফসেলণ এফাং থ থরর্ক্ষসত যার্য থরযণ। নতয ন থফা ও সণযয ফাজায ম্প্রাযসণ
র্ফণন র্যকল্পণা, ভন্বয় ও রসয়াগ র্নর্িতকযণ। গ্রাভীণ জনসগাষ্ঠীসক এসজন্ট ফযাাংর্কাং এয থফা ও উকার্যতা ম্পসকি সচতনা বতর্য এফাং
গ্রাক র্সসফ অন্তবযি র্িয রসক্ষয ্সক্ষ গ্রণ।
ছলক্ষাগত যযাগযতািঃ নযনযতভ স্দাতক।
বয়সিঃ ২৫+ফছয।
পনের সাংখযািঃ ১৫
কমম স্থিঃ র্নম্নর্রর্খত উসজরা ফা থজরায আওতাধীন াখায় ।

১। বছরলা ছবভাগ-একতাফাজায (র্জরা), ২।রাজলাহী ছবভাগ-থানাতরা, াাায, উল্লাাড়া, র্ফগঞ্জ (চাৌঁাই নফাফগঞ্জ) ৩। রাংপুর
ছবভাগ-জযভাযফাড়ী ফাজায (াঘাো), ৪। চট্টগ্রাম ছবভাগ- যাভচন্দ্রযয (ভযযা্নগয), চয রসযন্স (কভরনগয), নাযায়নযয (ভতরফ),
যাভগর্ত ৫। ঢাকা ছবভাগ- বফস্যফাজায (থানাযগাৌঁও) ৬। ছসনট ছবভাগ- যযরগঞ্জ (জগন্নাথযয), যনাভগঞ্জ, ফাহুফর ৭। ময়মছসাংহ
ছবভাগ-উথাযা (বারযকা)।
অছভজ্ঞতািঃ াংর্েষ্ট থক্ষসত্র ১ ফছসযয অর্বজ্ঞতা। স্বাধীন ফযফায় র্নসয়ার্জত, তথয রমযর্ি, র্ক্ষা রর্তষ্ঠাসনয র্ক্ষক ও ফযাাংর্কাং এ (অফযরাপ্ত
) আগ্রীযা অগ্রার্ধকায াসফন।
েক্ষতািঃ কর্ম্পউোসয র্াফ াংযক্ষণ ও রর্তসফ্ন বতর্য, াখা ফযফস্থানা, কভী মাচাই , র্নসয়াগ ও উন্নয়ন; আর্থিক ফযফস্থানা, ঋণ র্ান ও উদ্ধায,
াভার্জক ম্পকি উন্নয়ন এফাং ফযফার্য়ক থমাগাসমাগ, উস্থানায ্ক্ষতা, থকার্চাং ও থভসন্টর্যাং ও কর্ম্পউোয র্যচারনায় ্ক্ষ।
ভাতা ও অেযােয সুছবধািঃ র্নসয়াগ রর্ক্রয়া ম্পন্ন ওয়ায য রথভ ৬ ভা মিন্ত ভযাসনজায-এসজন্ট ফযাাংক র্াসফ ভার্ক বাতা ৫,০০০-(াৌঁচ
াজায) োকা এফাং অর্প বাড়া ও র্ফ্যযৎ র্ফর র্ান কযা সফ।এছাড়াও াংর্েষ্ট এসজন্ট ফযাাংর্কাং আউেসরসেয ভযনাপায অাং।

চাকুর্যয ধযনিঃ ইনসর্ন্টব।
যেরতনযাগয জামােতিঃ র্নফিার্চত রাথীসক থপযতসমাগয জাভানত র্াসফ ২,০০,০০০- ( ্যই রক্ষ) োকা এসজন্ট ফযাাংক একাউসন্ট যাখসত সফ মায
ভর্যভাণ োকা ফযাাংসকয ব্নর্িন ট্রানসজকসনয জনয র্রর্ভে র্ান কযা সফ।এছাড়াও
োকা র্ফর্নসয়াগ কযসত সফ।

CAPEX র্াসফ ১,৫০,০০০- (এক রক্ষ

ঞ্চা াজায)

আনবেে করার ছেয়মাবী:
Bdjobs.com Online Job Posting OR
Send your CV to hr@rsf-bd.org or Click here to Email CV from MY BDJOBS account.
রাথীস্যসক জাতীয় র্যচয়সত্রয পসোকর্, ১ কর্ াসােি াইসজয ছর্ফ, র্ক্ষাগত থমাগযতায ভূর ন্সত্রয পসোকর্, আসফ্নত্র  জীফনফৃত্ান্ত
আগার্ভ ৩০ অনটাবার ২০১৮ ইাং তার্যসখয ভসধয খাসভয উয স্য নাভ উসল্লখূফিক "ভযাসনজায, ভানফ ম্প্ র্ফবাগ, রুযার ার্বি স পাউসেন,
১১৬, ভানসকা াউজ, আযজত াড়া, ভাখারী, ঢাকা-১২২৫।
ওসয়ফাইে: www.rsf-bd.org

Primary Job Information
Service Type * Basic Listing
Job Category : Bank/Non Bank. Fin Institution and Marketing/Sales
Company Industry Type : NGO
Job Title : Manager-Agent Bank
How do you want to receive CV / Resume(s) : Online CV/Resume, Email Attachment & Hard Copy CV
Applicant should enclose Photograph with CV ? Yes

