
 
 
 
 

 

 

 

স্মারক ন ংঃ হর্ট েক্স/ননর্ াগ/২০২১-১৫৪       তানরখংঃ ০১/০৮/২০২১ নরংঃ 

ননর্ াগ নিজ্ঞনি 

হর্ট েক্স ফাউর্েশর্ন “প াষ্ট হার্ভেষ্ট এে পকা ানিটি এস্যুর্রন্স পেশানিস্ট” স্থা ী  র্ে উ যুক্ত প্রার্থীর্ক ননর্ াগ পে া হর্ি। 

প্রার্থীর্ক আগামী ৩১ আগস্ট ২০২১ তানরখ অনফস চিাকািীন সমর্  আর্িেন করর্ত হর্ি। আর্িেন ত্র ইর্মইি অর্থিা 

সরাসনর হার্ ে কন   াঠার্না পের্ত  ার্র।  

 

১)  আর্িেন র্ত্রর সার্র্থ সদ্য পতািা ৩ কন   াসর্ াট ে সাইর্ের ছনি, নশক্ষাগত পোগ্যতার সনে ত্র, অনভজ্ঞতার সনে, 

এনআইনর্ সনে, নাগনরকত্ব সনে ত্র এি  চানরনত্রক সনে ত্রসহ অন্যান্য প্রর্ ােনী  সনে র্ত্রর ফর্টাকন  অর্থিা 

স্ক্ুান কন  স যুক্ত করর্ত হর্ি। আর্িেন র্ত্র পরফার্রন্স নহর্সর্ি ০২ েন নিনশষ্ট ব্যনক্তর ইর্মইিসহ নাম ঠিকানা 

উর্েখ করর্ত হর্ি।  

২)   ি স সীমাংঃ অনুর্ধ্ে ৪৫ (পঁ তানেশ) িৎসর। 

৩) নশক্ষাগত পোগ্যতাংঃ পে পকান স্বীকৃত নিশ্বনিদ্যাি  হর্ত কৃনির্ত স্নাতক এি  উদ্যানতর্ে স্নাতর্কাত্তর নর্নি। পকান 

তৃতী  পেণীর/নসনেন এ ৩ এর কম িহণর্োগ্য ন ।  

৪) অনভজ্ঞতাংঃ ন্যুনতম ০৫ ( াঁচ) িৎসর চাকনরর অনভজ্ঞতা। স ির্হাত্তর ব্যিস্থা না ও ফসর্রর গুণগতমান উন্ন র্ন 

অনভজ্ঞ প্রার্থীর্ক অিানিকার পে া হর্ি। নেএন , এসন এস, আইন এম এি  পকার্র্ক্স সম্পর্কে স্বচ্ছ িারণা র্থাকা 

আিশ্যক। কনম্পউটার নিটানরনসর্ত েক্ষতা। 

৫) পিতনংঃ পস্ক্ি টাকা ২৯,০০০ - ৪৯৬৭০ এি  অন্যান্য ভাতানে।  

৬) পোগ্য প্রার্থীর্ের স নক্ষি তানিকা প্রণ ন কর্র িাছাই  রীক্ষার মাধ্যর্ম চূড়ান্ত পোগ্য প্রার্থী ননি োচন করা হর্ি। 

নিজ্ঞনি স র্শািন িা িানতর্ির ক্ষমতা কতৃে ক্ষ স রক্ষণ কর্রন।  

 

স নক্ষি কম ে নিিরণী – 

১) উচ্চমূর্ের উদ্যান ফসর্ির গুণগত মান ও অন্যান্য চানহো নননিতকরর্ণর েন্য উৎ ােকর্ের েক্ষতা উন্ন র্ন 

ম্যানু াি, নিফর্িট, প াস্টার ইতুানে প্রণ ন করা।  

২) কৃনি ণ্য রিানন বৃনির ির্ক্ষু স নিষ্ট স্টুাক পহাল্ডারর্ের েক্ষতা উন্ন র্ন ভূনমকা রাখা এি  স র্োগ স্থা ন করা। 

৩) উন্নত স ির্হাত্তর ব্যিস্থা নার মাধ্যর্ম উদ্যান ফসর্ির অ চ  হ্রাস কর্র গুণগত মান উন্ন র্ন স নিষ্টর্ের সহা তা 

োন। 

৪) প্রকল্প প্রণ ন, িাস্তিা ন ও নিনভন্ন পকইস স্টুানর্  নরচািনা করা।  

৫) প্রনশক্ষণ প্রোনসহ মাঠ  ে ের্িক্ষণ ও মূো ন করা।  

৬) কৃনি ণ্য রিাননর্ত স নিষ্ট সরকানর-পিসরকানর প্রনতষ্ঠার্নর সার্র্থ তথ্য নিননম সহ স যুক্ত র্থাকা। 

 

 
পমাংঃ মনজুরুি হান্নান 

ব্যিস্থা না  নরচািক 

 

 

 



 

অনুনিন ংঃ  

ক) সে  জ্ঞাতার্র্থ ে -  

১। নসনন র সনচি, কৃনি মন্ত্রণাি  এি  পচ ারম্যান, হর্ট েক্স ফাউর্েশন (দৃনষ্ট আকি েণংঃ নসনন র সনচি মর্হাের্ র 

একান্ত সনচি) মর্হাের্ র ননর্ে েশমর্ত ব্যিস্থা গৃহীত হর্িা।  

২। আহ্বা ক, ননর্ াগ কনমটি - েনাি পমাহাম্মে ইউস্যফ, মহা নরচািক, কৃনি নি ণন অনিেির এি   নরচািক, 

 নরচািনা  ি েে, হর্ট েক্স ফাউর্েশন, ঢাকা। 

৩। সেস্য, ননর্ াগ কনমটি - র্. শাহ্ পমাংঃ সাইফুি ইসিাম, সভা নত, ন্যাশনাি নাস োরী পসাসাইটি এি   নরচািক, 

 নরচািনা  ি েে, হর্ট েক্স ফাউর্েশন, ঢাকা। 

 

খ) কাে োর্র্থ ে- 

 

১। েনাি নমটুি কুমার সাহা, Domestic & International Trade Specialist,  

হর্ট েক্স ফাউর্েশন, ঢাকা-১২০৭। 

২। েনাি ে নাি আর্িেীন, Office Manager (Audit & Accounts),  

হর্ট েক্স ফাউর্েশন, ঢাকা-১২০৭। 

৩। েনাি সস ে নমরাে মাহমুে, Assistant Manager (Logistic & ICT),  

হর্ট েক্স ফাউর্েশন, ঢাকা-১২০৭। 

৪। অনফস কন । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স নক্ষিাকার্র ননর্ াগ 

নিজ্ঞনিটি ‘সেননক ইর্ত্তফাক’ 

 নত্রকা  প্রকার্শর ব্যিস্থা 

িহন এি  পসচ ভিন, 

খামারিানড়, নিএআরনসসহ 

অন্যান্য গুরুত্বপূণ ে েির্রর 

পনাটিশ পিার্র্ ে প্রেশ ের্নর 

ব্যিস্থা িহন করর্ত অনুর্রাি 

োনার্না হর্িা।  


