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Admin and Communication Officer পদে শিক্ষাগত য াগযতাাঃ    
- 4 years Bachelor’s degree in business administration, business management, engineering or 

relevant discipline, with a minimum CGPA of 3.2 on a scale of 4.0 

- A minimum 4 years of experience in office administration, management, or relevant area 

- Knowledge of the textile industry and/or its social, ecological, and economic challenges 

- Strong organization skills with a problem-solving attitude 

- Excellent written and verbal communication skills 

- Knowledge of statistical methods and experience of working with standard business software (e.g., 

Microsoft Office);  

- Interest in supporting the management of international multi-stakeholder projects 

- Fluency in English both in written and oral communication (valid IELTS test result is an 

advantage).  

- Experience in work with both government and development/donor agency is preferred 

- Qualification could be relaxed for deserving candidate 

অশতশিক্ত য াগযতাাঃ  
- Ability to work independently and flexibly 

- Ability to speak German is an advantage 

- Work experience in sustainability and education related projects is an advantage 

- Willingness to collaborate in interdisciplinary teamwork 

- Strong analytical reasoning skills and sociocultural competence 

- Willingness to Efficient, partner- and client focused working methods 

আবেদবেি িততােল াঃ  
১। আগ্রহ  প্রাথ বদি জাত য় পশিচয়পত্র, পাসবপার্ত সাইবজি ২ কশপ ছশে, শিক্ষাগত য াগযতা ও অশিজ্ঞতাি সেদ পত্রাশদি সতযাশয়ত 

অেুশলশপ, সং ুক্ত ফিবের্ অেু ায়  জ েে েৃত্তান্তসহ শলশিত আবেদেপত্র সাক্ষাৎকাবি দাশিল কিবত হবে। 
২। প্রাথত  সম্পবকত পশিচয়দাবে সক্ষে আত্ম য় েয় এেে দুইজে শেশিষ্ট েযশক্তি োে ও শিকাো উবেি কিবত হবে (যর্শলবফাে/যোোইল 

েম্বি সহ),  াবদি শেকর্ হবত প্রাথত ি য াগযতা, অশিজ্ঞতা ও উপ ুক্ততা সম্পবকত প্রবয়াজে য় তথয গ্রহে কিা য বত পাবি। 
৩। চাকুি িত প্রাথত বদি অেিযই  থা থ কতৃতপবক্ষি োধ্যবে আবেদে কিবত হবে। 
৪। প্রাথত ি সংিযা যেি  হবল প্রবয়াজেবোবধ্ শলশিত পি ক্ষাি েযেস্থা কিা হবত পাবি। 
৫। সাক্ষাৎকাবি অংিহবেি জেয যকাে প্রকাি শর্এ/শিএ প্রদাে কিা হবে ো। সাক্ষাৎকাবি অংিগ্রহবেি সেয় সকল শিক্ষাগত 

য াগযতা ও অশিজ্ঞতাি সেদ ও ট্রান্সশিবেি েূলকশপ যদিাবত হবে। 
৬। অশিজ্ঞতা েলবত সংশিষ্ট কাবজ অশিজ্ঞতাবক েুঝাবে। প্রাথত বক ইংবিশজবত েলা ও যলিা, কশম্পউর্াি চালো ও আইশর্ দক্ষতা 

থাকবত হবে। 
৭। কতৃতপক্ষ যকাে কািে প্রদিতে েযশতবিবক য বকাে আবেদেপত্র গ্রহে/োশতল কিাি ক্ষেতা সংিক্ষে কবিে এেং শেবয়াগ শেজ্ঞশি 

প্রচাবিি কািবে কতৃতপক্ষ শেবয়াগ প্রদাে কিবত শকংো ইন্টািশিউ কািত ইসুয কিবত োধ্য থাকবে ো। 
৮। অসমু্পেত ও িুল আবেদেপত্র সিাসশি োশতল েশলয়া গেয হবে। 
৯। সংশিষ্ট প্রাথত বক শেবয়াগ পাওয়াি পি শেজ শকংো পশিোবিি যকাে সদবসযি জেয য ৌতুক শেবেে ো ো শদবেে ো েবেত “অশিকাি 

োো” প্রদাে কিবত হবে। 
 

 

যকা-অশিতবের্ি 
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