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Job Context

ইএসিডও বাংলােদেশর এক�ট অন�তম শীষ ��ানীয় �বসরকারী সং�া, যা গত ১৯৮৮ সাল হেত
সামা�জক উ�য়ন ও দ�তাব�ৃ�মূলক িবিভ� কায ��ম/�ক� বা�বায়ন কের আসেছ। ইএসিডও
প�ী কম �-সহায়ক ফাউে�শন (িপেকএসএফ)`র সহেযাগী সং�া িহেসেব গন�জাত�ী বাংলােদেশ
সরকােরর Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) শীষ �ক (অথ �ায়েন
DFID এবং European Union) �কে�র আওতায় ঠাকুরগাওঁ �জলার ঠাকুরগাওঁ সদর, পীরগ� ও
রাণীশংৈকল উপেজলা, কুিড়�াম �জলার সদর ও নােগ�রী উপেজলা এবং রংপুর �জলার গ�াচড়া
উপেজলা এবং নীলফামারী �জলার জলঢাকা ও িডমলা উপেজলায় জীিবকায়ন, পু�� এবং
কিমউিন�ট �মািবলাইেজশন কে�ােন� সমুহ বা�বায়েনর জন� িনে� বিণ �ত পেদ আ�হী
�াথ�েদর িনকট হেত উে�িখত পেদর জন� আেবদনপ� আ�ান করা হেলা।

�কে�র উে�শ�ঃ দুই িমিলয়ন অিতদির� জনগণেক অিতদির� অব�া হেত �বর কের তােদর
�টকসই উ�য়েনর পথ সুগম করা। সরকারী ও �বসরকারী পয �ােয় �সবা �দােনর মাধ�েম
অিতদির� জনেগা��র স�মতা ও সম�ৃ�র লে�� জাতীয় পয �ােয় শ��শালী �ািত�ািনক কাঠােমা
�িত�ায় সহায়তা করা।

চাকুরীর �ময়াদঃ �াথিমক ভােব ০১ বছর তেব সে�াষজনক কম � স�াদন ও �কে�র বােজট
বরা� থাকা �ােপে� �িতবছর নবায়নেযাগ� যা ২০২৫ সাল পয �� চলেত পাের।

Job Responsibilities

িনউ��শন কাউে�লর িহসােব ইউিনয়ন পয �ােয় পু�� �সবা বা�বায়েন স��য় ভ� িমকা পালন করা।
মাঠ পয �ােয় পু�� ও �া��েসবা কায ��ম সরাসির বা�বায়ন করেব। �টকিনক�াল অিফসার (পু��)-
�ক সাব ��িণক সহায়তা �দান করেব।

কিমউিন�ট ি�িনক ও পিরবার কল�াণ �কে�র সােথ সম�য় সাধেনর মাধ�েম �ত�� ও পেরা�
পু�� কায ��ম �যমন-িডের� িনউ��শন ই�ারেভনশন বা�বায়ন/শ��শালীকরণ �যমন-িশ�র খাবার
ও পু�� (IYCF), �া��িবিধ (Hygiene), স�ুরক অনুপু�� (Micro nutrient Supplementation),
��িমনাশ (De worming), পু��সম�ৃ খাবার �হণ (Consumption of Nutrient Rich Foods), তী�
অপু�� ব�ব�াপনা (Management of Acute Malnutrition) ও মাতৃপু�� (Maternal Nutrition)
বা�বায়েন একে� কাজ করেবন।

�কে�র লাইভিল�ড (জীিবকায়ন) কায ��ম এর সােথ সম�য় এর মাধ�েম অিতদির� খানায় পু��
বাগান, �ানীজ ও মৎস স�েদর পািরবািরক খামার �িত�া করা এবং পিরবােরর পু�� সরবরােহ
যথাযথ ব�বহােরর মাধ�েম পিরবােরর খাবােরর �বিচ�তা (Dietary Diversity) িন�ত পূব �ক পু��
িনরাপ�া িন��ত করা।

এ�ািসসেট� �টকিনক�াল অিফসার - িনউ��শন

Eco-Social Development Organization (ESDO)
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মাঠ পয �ােয়র িসএনএইচিপ ও িবিভ� ভলাি�য়ার Group এর মাধ�েম অিতদির� খানা এবং সংি��
কিমউিন�টেত পু�� ও �াথিমক �া�� �সবা �দােনর লে�� �া�� ক�া�, স�ােটলাইট ি�িনক,
���টক ি�িনক, আই ক�া�, পু�� ক�া� আেয়াজন করা। অিতদির� খানার িনরাপদ পািন, �া��
স�ত পায়খানা ব�বহার ও পিরবােরর পির�ার পির��তা, িবিসিস/�যাগােযােগর মাধ�েম আচরণ
পিরবত�ন (Behavior Change Communication ) এবং বািড় বািড় খানা পিরদশ �েনর মাধ�েম
িন��ত করা। এে�ে� �ানীয় কিমউিন�ট ি�িনক, পিরবার কল�াণ �ক� এবং উপেজলা �া��
কমে�ে�র সুিবধা �াি� িন��ত করা।

িশ�র �সানািল স�াবনাময় ১০০০ িদন এর পু�� ও �া�� �সবা, গভ�কালীন এনিস, গভ�পরবত�
িপএনিস, গভ�বতী ও �সুিত মােয়েদর পু��, িশ�র খাবার ও পু�� (আইওয়াইিসএফ), �কেশার পু��,
�জনন�ম নারীর (১৫-৪৯ বছর বয়সী) পু�� ও বয়�েদর পু�� �সবার �াপ�তা িন��ত করা।

মারা�ক তী� অপু� িচি�ত িশ�েদর উপেজলা �া�� এর স�াম কন �াের �রফােরল ও �সবা �াি�
িন��ত করা।

�কে�র আওতায় কিমউিন�ট িনউ��শন ভলাি�য়ার /��ােমাটর (িসএনিভ/িপ), �প িনউ��শন
ভলাি�য়ার (�জএনিভ),এেডােলেস� িনউ��শন ভলাি�য়ার (এএনিভ), �াম পয �ােয় গণ�মান�
ব���বগ � �যমন িবদ�ালয়/মা�াসা/ কেলজ িশ�ক, ধম�য় �নতা, �বীন ও �ভাবশালী ব��� এবং
কিমউিন�ট িনউ��শন এ� �হলথ ��ােমাটর (িসএনএইচিপ) �টম গঠন করা, �েয়াজনীয় �িশ�ণ
�দান সহ সংি�� কায ��ম বা�বায়ন, পয �েব�ণ ও তদারিক করা।

সং�ার অনুকুেল িপেকএসএফ �থেক পু�� ও �া�� কায ��ম বা�বায়েনর জন� �া� কম �পিরক�না
অনুযায়ী ইউিনয়ন পয �ােয় সফল বা�বায়ন িন��ত করা।

কম �পিরক�না পু�� িবষয়ক মািসক অ�গিতর �িতেবদন �তরী কের �কে�র �টকিনক�াল
অিফসারেক ��রণ করা।

�ক�ভ�� মাঠকম� / ভলাি�য়ারেদর �িশ�ণ চািহদা িন�পন, �িশ�ণ িসিডউল �তরী , �িশ�ণ
�দান ও �িশ�ণ ল� �ান ব�বহার করেছ িকনা তা যাচাই করেত �কে�র �টকিনক�াল
অিফসারেক সহেযাগীতা করা।

ইউিনয়ন পয �ােয় �া�� ও পিরবার পিরক�না কম �কত�াসহ সরকাির ও �বসরকাির পয �ােয়র মাি�
�সে�ারাল সহেযাগীেদর সােথ �যাগােযাগ করা এবং মািসক িম�টং �েলােত অংশ�হণ করা।

�া�� ও পু�� িবষয়ক িবিভ� ধরেনর সামা�জক/�ািত�ািনক উেদ�াগ বা�বায়েন স��য় অংশ�হণ
করা

সংি�� সং�া কতৃ�ক িনেদ�িশত অন�ান� দািয়� পালন করা।

Employment Status

Full-time

Workplace

Work at office

Educational Requirements

সরকার কতৃ�ক অনুেমািদত �য �কান �িত�ান হেত ০৪ বছর �ময়াদী MATS �কাস � বা ০৩ বছর
�ময়াদী প�ী প�ারােমিডক �কাস � স�� হেত হেব। পু�� ও �া��েসবা কায ��ম বা�ব অিভ� ও
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�িশ�ণ �া�েদরেক অ�ািধকার �দয়া হেব।

Experience Requirements

At least 2 year(s)

Additional Requirements

Age at most 35 years

Both males and females are allowed to apply

�যাগ�তর �াথ�র ��ে� বয়স িশিথল করা �যেত পাের।

নুন�তম ০২ বছেরর পু�� ও �াথিমক �া��েসবা কায ��ম িবষয়ক কিমউিন�ট পয �ােয় কােজর
অিভ�তা থাকেত হেব।

শািররীকভােব সু�, কম ��ম, সাবলীল এবং উ�ত চাির��ক �নাবলী স�� হেব।

�ামীণ পিরেবেশ অব�ান কের অিতদগূ �ম/হাওর/উপকুলীয়/চরা�েল কাজ করার মানিসকতা থাকেত
হেব।

�বিসক ক��উটার অপাের�টং �ান থাকেত হেত হেব।

বাইসাইেকল চালােনার পারদিশ �তা থাকেত হেব।

Job Location

কুিড়�াম, ঠাকুরগাওঁ, নীলফামারী, রংপুর

Salary
Tk. 23000 (Monthly)

Compensation & Other Benefits

বছের দু�ট �বানাস যা মািসক �থাক �বতেনর ৫০%। �মাবাইল খরচ মািসক ৫০০/- (পাচঁশত) টাকা �াপ� হেবন।

Job Source

Bdjobs.com Online Job Posting.

Read Before Apply

ইএসিডও �কােনা �কার িশ� ও যুব িনয �াতন সহ� কের না। সুতরাং, যিদ সং�ায় বা ব���গত জীবেন িশ� ও যুব িনয �াতেনর
��ে� আপনার �কােনা ঘটনা ঘেট থােক, তাহেল অনু�হ কের এখােন আেবদন করা �থেক িবরত থাকুন। আপনার

িনব �াচেনর পের বা চাকুরীর সময়কােলর মেধ� যিদ �কানও ভ�ল তথ� পাওয়া যায়, তাহেল আমরা সং�ার িনয়ম এবং �দেশর
�চিলত আইন অনুযায়ী আইিন ব�ব�া �নওয়া হেব।

ইএসিডও �কােনা �কার �জ�ার িনয �াতন সহ� কের না। সুতরাং, যিদ সং�ায় বা ব���গত জীবেন �জ�ার িনয �াতেনর
��ে� আপনার �কােনা ঘটনা ঘেট থােক তাহেল অনু�হ কের এখােন আেবদন করা �থেক িবরত থাকুন। আপনার

িনব �াচেনর পের বা চাকুরীর সময়কােলর মেধ� যিদ �কানও ভ�ল তথ� পাওয়া যায়, তাহেল আমরা সং�ার িনয়ম এবং �দেশর
�চিলত আইন অনুযায়ী আইিন ব�ব�া �নওয়া হেব।

ইএসিডও �কােনা ধরেনর চরমপ�া/স�াসেক সহ� কের না। সুতরাং, যিদ সং�ায় বা ব���গত জীবেন চরমপ�া/
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Published On
23 Mar 2023

Company Information
Eco-Social Development Organization (ESDO)
Address : কেলজ পাড়া (�গািব� নগর), ঠাকুরগাওঁ-৫১০০, বাংলােদশ
Web : www.esdo.net.bd

স�াসবােদর আপনার �কােনা ঘটনা ঘেট থােক, তাহেল অনু�হ কের এখােন আেবদন করা �থেক িবরত থাকুন। আপনার
িনব �াচেনর পের বা চাকুরীর সময়কােলর মেধ� যিদ �কানও ভ�ল তথ� পাওয়া যায়, তাহেল আমরা সং�ার িনয়ম এবং �দেশর

�চিলত আইন অনুযায়ী আইিন ব�ব�া �নওয়া হেব।

ইএসিডও �কােনা দুন�িত সহ� কের না। সুতরাং, যিদ সং�ায় বা ব���গত জীবেন দুন�িতর �কােনা ঘটনা আপনার �থেক
থােক, তাহেল অনু�হ কের এখােন আেবদন করা �থেক িবরত থাকুন। আপনার িনব �াচেনর পের বা চাকুরীর সময়কােলর
মেধ� যিদ �কানও ভ�ল তথ� পাওয়া যায়, তাহেল আমরা সং�ার িনয়ম এবং �দেশর �চিলত আইন অনুযায়ী আইিন ব�ব�া

�নওয়া হেব।

*Photograph must be enclosed with the resume.

Apply Procedure

আ�হী �াথ�গণেক সা�িতক জীবনব�ৃা� (০২ জন �রফাের� �দানকারীর ইেমইল �ঠকানা উে�খ�
পূব �ক),"িতন"কিপ সদ� �তালা পাসেপাট� সাইেজর ছিব, সকল িশ�াগত �যাগ�তা ও অিভ�তার সনদপ�,
জাতীয় পিরচয় পে�র সত�ািয়ত কিপ ও নাগিরক� সনদপ� সহ "িসিনয়র এিপিস (এইচআর), "ইেকা

�সাশ�াল �ডভলপেম� অগ �ানাইেজশন (ইএসিডও), কেলজপাড়া (�গািব�নগর), ঠাকুরগাওঁ" বরাবের িলিখত
আেবদনপ� আগামী ৩০/০৩/২০২৩ ইং তািরেখর মেধ� জমা িদেত হেব। �ত ও �� সমেয়র মেধ�
�যাগােযােগর সুিবধােথ � আেবদনপে�র মেধ� এক�ট �মাবাইল ন�র অবশ�ই উে�খ করেত হেব। �কান
অব�ােতই �কান Soft Copy/ Email Copy �হনেযাগ� হেব না। �ধুমা� সংি�� তািলকাভ�� �াথ�েদর
সে� �েয়াজন মািফক �যাগােযাগ করা হেব। িলিখত/িনব �াচনী পরী�ার তািরখ, সময় ও �ান ইত�ািদ
এসএমএস/ই-�মইল/পে�র মাধ�েম যথাসমেয় জানােনা হেব। খােমর উপর আেবদনকৃত পেদর নাম

��া�ের উে�খ করেত হেব। িনব �াচনী পরী�ায় অংশ�হেণর জন� �কান �কার �টএ/িডএ �দান করা হেব
না।

(�যাগ� নারী �াথ�গণেক অ�ািধকার �দয়া হেব)

ইএসিডও নারী ও িশ� অপব�বহারকারীেদর কখনই ��য় �দয় না।

Application Deadline : 30 Mar 2023

http://www.esdo.net.bd/

