
উ-ভহাব্যফস্থাক                
(রিকল্পনা ও রিফীক্ষণ) 

উ-ভহাব্যফস্থাক 

(রহসাফ) 
উ-ভহাব্যফস্থাক 

(অআরসটি ) 

উ-ভহাব্যফস্থাক 

(রনিীক্ষা) 
ব্যরিগত 

কভ মকতমা 

 
 

ব্যরিগত 

কভ মকতমা 

 

 

ব্যরিগত 

কভ মকতমা 

 

 

রপস সহকারি-কাভ-ডাটা 

এরি ারিটি 

 

ব্যফস্থাক 

(রনিীক্ষা)2 

সহকািী ভহাব্যফস্থাক 

(রহসাফ ) 

ব্যফস্থাক 

(রহসাফ) 

সহ: ব্যফস্থাক 

রনিীক্ষা (২) 
সহঃ ব্যফস্থাক 

রহসাফ (২) 

রপস সহায়ক(2) 

করিউটাি 

ারিটি (৪) 

 

ডডচাস িাআডাি (2) 

রনিাত্তা প্রহিী (2) 

করিউটাি ারিটি (৪) 

 

ড্রাআবাি (৫) 

উ-ভহাব্যফস্থাক 

(প্রশাসন ও প্ররশক্ষণ) 

সহঃ ব্যফস্থাক 

প্রশাসন (২) 
 

সহকািী ভহাব্যফস্থাক 

(প্রশাসন) 

 

ব্যফস্থাক 

প্রশাসন (২) ব্যফস্থাক  

( সপটওয়যাি ) 

 

সহঃ ব্যফস্থাক  

( সপটওয়যাি ) 

 

অঞ্চরিক ব্যফস্থাক(2৫) 

 

 
রপস সহকারি-কাভ-ডাটা 

এরি ারিটি (2৫) 

ডাটা এনািাআরসস 

ারিটি (3) 

 

 

রপস সহায়ক 

রপস সহায়ক 

 

সহকািী ভহাব্যফস্থাক 

( ডপ্রাগ্রাভাি)   

করিউটাি ারিটি (4) 

 

সহকািী ভহাব্যফস্থাক              
(রিফীক্ষণ ) 

ব্যফস্থাক 

(হাড মওয়াি) 

ব্যফস্থাক                 
রিফীক্ষণ (২) 

ব্যফস্থাক    

(রিকল্পনা)               

সহঃ ব্যবস্থাপক  

(হাড মওয়াি) 
 

 

সহঃ ব্যফস্থাক                
রিফীক্ষণ (২) 

সহঃ ব্যফস্থাক                
(রিকল্পনা) 

করিউটাি ারিটি (৪) 

 
রপস সহকারি-কাভ-ডাটা 

এরি ারিটি 

সাধািণ র্ মদ 

(১১ সদস্য) 

রিচািনা র্ মদ 

(০৭ সদস্য)  

ভহাব্যফস্থাক 

 ( রিফীক্ষণ, রনিীক্ষা ও রহসাফ) 

 

ব্যফস্থাক (এরএস)  

 

 
মহাব্যবস্থাপক 

(প্রশাসন, প্ররশক্ষণ, অআরসটি ও রিকল্পনা     ব্যরিগত কভ মকতমা 

 

 

ব্যফস্থানা রিচািক 

 

 

রসরনয়ি উরেিা ব্যফস্থাক (৫০)  

উরেিা ব্যফস্থাক (1৫০) 

 

 রসরনয়ি ভাঠকভ মকতমা (২০০) 

ভাঠকভ মকতমা (523) 

ভাঠ সংগঠক (75) 

 

 

সহকািী ভহাব্যফস্থাক 

(হাড মওয়াি) 

সহ: ব্যফস্থাক 

রিফহন ও বান্ডাি 

 

করিউটাি ারিটি করিউটাি ারিটি 

সহকািী ভহাব্যফস্থাক                
(প্ররশক্ষণ) 

রপস সহকারি-কাভ-ডাটা 

এরি ারিটি (2) 

রপসকভী 

 

রপস কভী 

 

রপসকভী 

 
   ব্যরিগত কভ মকতমা 

 

 

সহ-ভহাব্যফস্থাক 

(রনিীক্ষা) 

সহকািী ভহাব্যফস্থাক              
(রিকল্পনা) 

করিউটাি ারিটি (2) 

 

রপস সহায়ক (2) 

রপস সহকারি-কাভ-ডাটা 

এরি ারিটি  

 

রপস সহায়ক কাভ রনিাত্তা 

প্রহিী (দদরনক ভজুরি রবরত্তক) (২৫) 

ব্যরিগত 

কভ মকতমা 

 

 

ব্যরিগত 

কভ মকতমা 

 

 

ব্যফস্থাক 

রিফহন ও বান্ডাি 
উ-ব্যফস্থাক 

(রহসাফ) 

রপস সহায়ক (3) 

 

রপস সহায়ক কাভ রনিাত্তা প্রহিী  

(2৫) 

ব্যফস্থাক 

(অআন) 

সহ: ব্যফস্থাক 

(অআন) 
 

                             ক্ষুদ্র কৃর্ক উন্নয়ন পাউরন্ডশন এি সাংগঠরনক ও েনফি কাঠারভা     

ল্লী উন্নয়ন ও সভফায় রফবাডগি একটি প্ররতষ্ঠান 
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ব্যফস্থানা রিচািক                               -   01 

ভহাব্যফস্থাক -   02 

উ-ভহাব্যফস্থাক -   05 

সহকািী ভহাব্যফস্থাক                                     -   0৮ 

অঞ্চরিক ব্যফস্থাক                                                 -   2৫ 

ব্যফস্থাক                                              -   13 

উ-ব্যফস্থাক                                                          - ০১  

রসরনয়ি উরেিা ব্যফস্থাক -   ৫০ 

উরেিা ব্যফস্থাক - ১৫০ 

সহকািী ব্যফস্থাক                                   -  1৩ 

হহসাব হিরীক্ষক                                                         - ০১  

হহসাব রক্ষক      - ০১                                                     

ব্যরিগত কভ মকতমা                                                     - 0৭ 

ডাটা এনািাআরসস ারিটি    -০৩ 

করিউটাি ারিটি -  1৮ 

রহসাফ/প্রশাসরনক/রিফীক্ষণ/রনিীক্ষা সহকািী                     -০৪  

সহকািী রহসাফ িক্ষক     -০২  

রসরনয়ি ভাঠকভ মকতমা  - ২০০ 

ভাঠকভ মকতমা - 523 

ভাঠ সংগঠক -   75 

রপস সহকারি-কাভ-ডাটা এরি ারিটি       -  ২৫ 

ডডচাস িাআডাি                                     -  0১ 

ড্রাআবাি  -  ০৫ 

রপস সহায়ক  - ০৯  

রপস সহায়ক কাভ রনিাত্তা প্রহিী   - ২৫                      

রপস সহায়ক কাভ রনিাত্তা (প্রহিী দদরনক ভজুরি রবরত্তক)  - ২৫                                                        

রনিাত্তা প্রহিী                                                          -০২ 

সফ মরভাট                                                               -১১৯৯  

রহসাফ রনিীক্ষক রহসাফ িক্ষক 

রহসাফ সহকািী 

প্রশাসন সহকািী রনিীক্ষা সহকািী 

রিফীক্ষণ সহকািী 

সহ:রহসাফ িক্ষক (২) 


