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www.acidsurvivors.org/Career

এরসড সািভাইভািস ফাউন্ডেশন
প্লর্ # এ/৫, মআযম বফন (শ্ররপবর-৬), মভযুয–১৪, ঢাকা–১২০৬।
শ্রপানঃ ৮৮০৯৬৭৮৭৭৭১৪৮ ও ৮৮০৯৬৭৮৭৭৭১৪৯

ওপয়ফাইর্ঃ www.acidsurvivors.org

সিবিাহক্ািী তারলক্াভুক্তিি রবজ্ঞরি
এমর্ াযবাইবায পাউপন্ডন (এএএপ) ১৯৯৯ ার শ্রথপক এমপর্ শ্রাা শ্রযাগীপদয জপনয মফনাভূপরয মচমকৎা শ্রফা, ুনফান,

আইমন ায়তা ও াভাজজক
পচতনতাভূরক শ্রপ্রাগ্রাভ মযচারনা কপয আপছ । এএএপ এ মনপনাি দ্রফয াভগ্রী যফযা ও শ্রফাাভূ প্রদাপনয রপক্ষয প্রকৃত যফযাকাযী ও শ্রফাপ্রদানকাযী
ফযাজি/প্রমতষ্ঠাপনয মনকর্ শ্রথপক তামরকাবু জিয জনয আপফদনৈ আফান কযা মাপে।

ক্রমভক নং

শ্রেনী

ক্যাটাগরি
নং

১

ফাৎমযক মযপার্ ও ভামক/ ত্রৈভামক প্রকানা

ক

ভুদ্রন ও প্রকানী

২

শ্রাস্টায, মরপপরর্, আ, শ্রপ্র্ুন, মস্টকায, ফযানায, াইনপফার্ ইতযামদ।

৩

অমপ পযভযার্, শ্ররর্াযপর্ যার্, এনপবর, মবজজটর্ং কার্, আইমর্ কার্ ইতযামদ।

১

মবমর্ও র্কুপভন্টাময ত্রতময এফং টর্মব র্কপা।

১

কাঠ, শ্রভরাভাইন শ্রফার্, াটর্ পকর শ্রফার্, ষ্টীপরয আফাফৈ ইতযামদ ত্রতময ও শ্রভযাভত।

১

কম্পিউর্ায, মপ্রন্টায, স্ক্যানায ও কম্পিউর্ায যঞ্জাভামদ ফা মন্ত্াং যফযা ও শ্রভযাভত।
অমপ যঞ্জাভামদ শ্রমভনঃ পপর্াকময়ায, ভামিমভমর্য়া, মম কযাপভযা ইতযামদ াভগ্রী ও মন্ত্াং যফযা ও
শ্রভযাভত (আইটর্য য়তাকাময মন্ত্াং যফযা ও শ্রভযাভত)

খ
গ

ঘ

ঙ

চ

ছ

জ

ঝ

ইপরকট্রমনক ভুদ্রন ও
প্রকানী
আফাফৈ

ইপরকট্রমনক্স াভগ্রী

খাফায যফযা

অমপ াপ্লাইজ

অমপ বফপনয ংমিষ্ট
যঞ্জাভামদ

শ্রফা ংক্রান্ত

শ্রভমর্পকর ংক্রান্ত

২

দ্রফয াভগ্রী/শ্রফাভু

৩

ইপরকপট্রামনক্স শ্রাভ এযাপ্লাপয়ন্স, শ্রমভনঃ এম, শ্রযমিজাপযর্য, পযান, শ্রর্মরমবন, ওপবন, শ্রেন্ডায ইতযামদ মন্ত্াং
যফযা ও শ্রভযাভত।

১

শ্রমভনায, ওয়াক, শ্রট্রমনং ও মভটর্ং এয জনয স্ন্যাক্স ও রাঞ্চ যাপকর্ যফযা।
(পাস্টপুর্, মফপদী এফং শ্রদী খাফায)

২

শ্রট্রমনং এয র এফং ফাস্থান যফযা।

১

দাপ্তমযক ভপনাাযী শ্রমভনঃ কাগজ, করভ, পাইর, কযারকুপরর্য ও অনযানয অমপ শ্রষ্টনাময যফযা।

২

কাাঁচাফাজায ও অনযানয মনতযপ্রপয়াজনীয় দ্রফযামদ যফযাকাযী ুাযপস্টায।

৩

শ্রক্রস্ট, ফযাগ, ও উাযাভগ্রী যফযা।

১

শ্রর্মরপপান ও মএমফএক্স মপস্টভ শ্রভযাভত

২

গৃ যঞ্জাভামদ থাই, গ্লা, শ্ররজাত াভগ্রী ইতযামদ যফযা ও শ্রভযাভত

৩

শ্রমনর্াময াভগ্রী শ্রমভনঃ কপভার্, শ্রফমন, ামনয কর, মঙ্ক, যান্ড াওয়ায ইতযামদ যফযা ও শ্রভযাভত

১

ইন্টাযপনর্ ামব এফং শ্রভইর ও ওপয়ফ াবায যক্ষণাপফক্ষণ

২

শ্রযন্ট-এ কায ামব

৩

মনযাত্তা প্রযী যফযা।

৪

অমি মনফাণ

ফযফস্থা শ্রভযাভত, যক্ষনাপফক্ষন ও যফযা

৫

মিমনং ামব।

৬

কুমযয়ায ামব।

৭

কর ধযপনয ইনুওপযন্স।

৮

গাম শ্রভযাভত ও ামবমং।

৯

এয়াযট্রাপবর ফুমকং ও টর্পকটর্ং।

১০

মফমবন্ন জময ও গপফলনা।

১১

মফমবন্ন অনুষ্ঠান ফযফস্থানা ফা ইপবন্ট ভযাপনজপভন্ট

১

এমর্ ফান মর্াপরয

জনয শ্রভমর্মন, ও.টর্ শ্রভমর্মন ও এপক্সমযজ যফযাপয জনয ফযজি/প্রমতষ্ঠান।

২

শ্রপ্রায গাপভন্ট

এয শ্রভমন ও মন্ত্ামত যফযা।

মনপন উপেমখত কাগজৈ আপফদনৈ আগাভী অপটাফয ১৯, ২০১৮ তামযপখয ভপধয এএএপ এয শ্রর্ন্ডাযফপক্স জভা শ্রদয়ায জনয অনুপযাধ কযা মাপেঃ
১। প্রমতষ্ঠাপনয শ্রপ্রাপাইর
২। প্রমতষ্ঠাপনয প্রধাপনয তযাময়ত যটঙন াপার্ াইপজয ছমফ- ০১কম
৩। চরমত শ্রট্রর্ রাইপপন্সয কম
৪। র্যাক্স-শ্রয়ায আইপর্মন্টমপপকন নম্বয (TIN) উপেখূফক
 ারনাগাদ আয়কয মযর্ান দামখপরয

মফলয় উপেখূফক
 নদপৈয কম
৫। বযার্ শ্রযজজপেন াটর্ মপপকপর্য কম
৬। ফযাংক রপবজন্স াটর্ মপপকর্ **প্রপমাজয শ্রক্ষপৈ প্রপদয়**
৭। কভপক্ষ মতনটর্ খযাতনাভা/ুমযমচত প্রমতষ্ঠান কতৃক
 প্রদত্ত াযপপভন্স
 াটর্ মপপকপর্য কম
৮। ফতভাপন শ্রফা/ামব প্রদান কযা পে এভন কর প্রমতষ্ঠাপনয তামরকা
৯। মর্রাযম/মর্মেমফউর্যম/শ্রার শ্ররায াটর্ মপপকপর্য কম (মমদ থাপক)
*** শ্রম মফলপয়য জনয তামরকাবু জিয আপফদন কযা পে তা (শ্রেনী ও কযার্াগময নং উপেখ) খাপভয উপয স্পষ্টবাপফ শ্ররখায জনয অনুপযাধ কযা মাপে।
ইপতাূপফ এএএপ

এ তামরকাবু ি কর প্রমতষ্ঠানপকও এ মফজ্ঞমপ্তয আওতায় নতু ন কপয আপফদন কযপত পফ। একজন ফযজি/প্রমতষ্ঠান একামধক
কযার্াগমযয তামরকাবু জিয জনয আপফদন কযপত াযপফন, শ্রপক্ষপৈ শুধুভাৈ আরাদা আপফদনৈ ও শ্রফাপ্রদানকাযী প্রমতষ্ঠাপনয তামরকা প্রদান কযপরই
চরপফ, শ্রপ্রাপাইর ও অনযানয কাগজৈ প্রদান কযায প্রপয়াজনীয়তা শ্রনই।
শ্রকান কাযন দাপনা

ফযমতপযপক এএএপ কতৃ
 ক্ষ শ্রম শ্রকান ফা কর আপফদনৈ গ্রন/ফামতর কযায ক্ষভতা ংযক্ষন কপয।

রনবাহী
ব পরিচালক্, এএসএফ
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