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স্মারক নং-৪৭.৬৫.০০০০.০৬১.০০.০৬৬.১০.                                    তাররখঃ 
 

অরফস আন্ডেশ 
 

              ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন্ডনর প্রধান কার্ যালয়, আওতাধীন উপন্ডজলা কার্ যালয়সমূন্ডে এবং এসএফরিএফ সম্প্রসারণ প্রকল্প 

অন্ড ান্ডমশন কার্ যক্রম চালুর লন্ডযে প্রধান কার্ যালয়সে সকল উপন্ডজলা কার্ যালন্ডয়র জন্য করিউ ার বরাদ্দ প্রোন এবং ইন্ডতামন্ডে সকল 

উপন্ডজলা কার্ যালন্ডয় পপ ৌঁছান্ডনা রনরিত করা েন্ডয়ন্ডছ। করিউ ারসমূে র্থার্থভান্ডব ব্যবোর ও রযণান্ডবযন্ডণর জন্য রনম্নরূপ রনন্ডে যশনা 

প্রোন করা েন্ডলাঃ- 

 

(১)  প্রধান কার্ যালয় ও উপন্ডজলা কার্ যালন্ডয়র সংরিষ্ট কম যকতযা ও মাঠকম যকতযাগণক আবরিক ভান্ডব করিউ ার ব্যবোন্ডরর             

 উপর প্রাথরমক জ্ঞান অজযন করন্ডত েন্ডব। 

(২)  বরাদ্দকৃত প্ররতটি করিউ ার, ইউরপএস, রপ্রন্টার,  স্ক্োনার ও মন্ডিম  ব্যবোর ও রযণান্ডবযন্ডণ সংরিষ্ট সকলন্ডক র্ত্নবান 

 ও োরয়ত্বশীল েন্ডত েন্ডব। অর্ত্ন, অবন্ডেলা ও োরয়ত্বেীনতার কারন্ডন করিউ ান্ডরর পকান যরত েন্ডল সংরিষ্ট োরয়ত্বশীল 

 কম যকতযা ব্যরিগতভান্ডব োয়ী থাকন্ডবন। 

(৩) করিউ ান্ডর পর্ পকান র্ারিক ক্রুটি পেখা রেন্ডল তাৎযরণকভান্ডব প্রধান কার্ যালন্ডয়র ব্যবস্থাপক আইরসটিন্ডক  অবরেত করন্ডত 

 েন্ডব এবং তার পরামশ য পমাতান্ডবক ব্যবস্থা গ্রেণ করন্ডত েন্ডব। 

(৪)  বরাদ্দকৃত করিউ ার, করিউ ার র্িাংশ, ইউরপএস, রপ্রন্টার,  স্ক্োনার ও মন্ডিম সংরিষ্ট কার্ যালন্ডয় কম যরত কম যকতযা/ 

 কম যচারী রনজ োরয়ন্ডত্ব রাখন্ডবন এবং কখন্ডনা কান্ডরা কান্ডছ েস্তান্তর করন্ডবন না। 

(৫)  করিউ ার, ইউরপএস, রপ্রন্টার, স্ক্োনার ও মন্ডিম চুরর বা োরান্ডনা পগন্ডল রনয়মানুর্ায়ী সংরিষ্ট কম যকতযা/ কম যচারী উোন্ডের 

 মূল্য পররন্ডশাধ করন্ডত বাে থাকন্ডবন। 

(৬) করিউ ার, ইউরপএস, রপ্রন্টার, স্ক্োনার ও মন্ডিম শুধুমাত্র ফাউন্ডেশন্ডনর কান্ডজর স্বান্ডথ য সংরিষ্ট কম যকতযা/ কম যচারী ব্যবোর 

 করন্ডবন। 

(৭) করিউ ার, ইউরপএস, রপ্রন্টার, স্ক্োনার ও মন্ডিম  ব্যবোন্ডরর রবষন্ডয় পকান আপরি েন্ডল সংরিষ্ট কম যকতযা/ কম যচারী 

 তা রনষ্পরি করন্ডত বাে থাকন্ডবন। 

(৮) বরাদ্দকৃত করিউ ার, ইউরপএস, রপ্রন্টার, স্ক্োনার ও মন্ডিম এর সারভ যরসং, সংস্ক্ার, খুচরা র্িাংশ পররবতযন ও    

অন্যন্ডকান সমস্যা পেখা রেন্ডল তােন্ডল তাৎযরণকভান্ডব প্রধান কার্ যালয়ন্ডক ই-পমইল বা এসএমএস এর মােন্ডম অবরেত 

করন্ডত েন্ডব। প্রধান কার্ যালয় পথন্ডক এ ব্যাপান্ডর তাৎযরণক রসদ্ধান্ত একই মােন্ডম জানান্ডনা েন্ডব এবং পর্ অনুর্ায়ী ব্যবস্থা 

গ্রেণ কন্ডর করিউ ার পস  সাব যযরণক চালু রাখার ব্যবস্থা করন্ডত েন্ডব। পকান্ডনা অবস্থান্ডতই করিউ ার পস  খারান্ডপর 

পোোই রেন্ডয় অন্ড ান্ডমশন ও ই-পমইল পর্াগান্ডর্াগ কার্ যক্রম বন্ধ রাখা র্ান্ডব না। 

 

অনুরলরপ-সেয় কার্ যান্ডথ য/অবগরতঃ 

০১। প্রকল্প পররচালক,এসএফরিএফ সম্প্রসারণ প্রকল্প, প্রধান কার্ যালয়।                                                     স্বাযররত/- 

০২। উপ-মোব্যবস্থাপক (সকল), প্রধান কার্ যালয়।                                                                                   

০৩। সেকারী মোব্যবস্থাপক (পররঃ ও পরীঃ), প্রধান কার্ যালয়। 

০৪। আঞ্চরলক ব্যবস্থাপক (সকল), আঞ্চরলক কার্ যালয়। 

০৫। রসরনয়র উপন্ডজলা ব্যবস্থাপক/ উপন্ডজলা ব্যবস্থাপক (সকল), উপন্ডজলা কার্ যালয়। 

০৬। ব্যবস্থাপনা পররচালন্ডকর ব্যরিগত কম যকতযা- ব্যবস্থাপনা পররচালক মন্ডোেন্ডয়র সেয় অবগরতর জন্য।  

০৭। অরফস করপ। 

         ।০৯।১৪২২ বঙ্গাব্দ 

          ।০১।২০১৬ রিস্টাব্দ 

 

  (এ এইচ এম আবদুল্লাে) 

   ব্যবস্থাপনা পররচালক 

  md.sfdf@yahoo.com 

  পফান নং ০২-৮১৮০১৫০ 
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