সার্ ট সসস্টেম ও ওস্টেব অ্যাডসমসিস্টের্র (একজি)
সার্ ট সসস্টেম ও ওস্টেব অ্যাডসমসিস্টের্র মূলত ওস্টেব সাইর্ কাঠাস্টমা, সবন্যাস এবং ব্যবহাস্টরর জন্য সামসিক িীসত এবং পদ্ধসতগুস্টলার
সবকাশ ও প্রস্টোগ করা এবং ওস্টেব সাইর্স্টক সিেসমত হালিাগাদ করা এবং সংঘটিত সবসিন্ন কার্ টক্রমগুস্টলাস্টক প্রচার করা। প্রস্টোজিীে
সবস্টেষণ কস্টর ওস্টেব সসস্টেস্টমর িকশা প্রিেণ এবং অ্ন্যান্য কমীস্টদর কার্ টক্রম তত্ত্বাবধাি কস্টর থাস্টক।
মূল দাসেত্বাবলী:
 দক্ষতার সিসিস্টত প্রাথসমক সহােতা প্রদাি করা।
 অ্যাস্টেস ও তথ্য সিরাপিার প্রস্টোজিীেতা সবস্টেষণ কস্টর ওস্টেব সসস্টেম সিসদ টষ্টকরণ ;অ্বকাঠাস্টমা সসস্টেস্টমর িকশা
প্রিেণ;
 সসস্টেম পর্ টস্টবক্ষণ এবং সবস্টেষণ, টিউসিং দ্বারা ওস্টেব সসস্টেম কমটক্ষমতা বজাে রাখা;
 প্রাথসমক তথ্য এসি এবং আসন্ন তথ্য সাজাস্টিা এবং তস্টথ্যর অ্িাসধকার প্রদাি করা;
 সসস্টেম অ্যাডসমসিস্টেশি, টর্কসিকযাল ম্যাস্টিজস্টমন্ট, প্রসিশসিং করা;
 ওস্টেব সসস্টেম আপস্টিড করা িাি সটর্ওেযার ,টর্সেং ও মূ ােি করা ,ইিেল।

টর্াগ্যতা ও অ্সিজ্ঞতা :
 কসিউর্ার প্রস্টকৌশস্টল স্নাতক/ স্নাতস্টকাির সডিী;
 ন্যযিতম ৩ (সতি) বছস্টরর ওস্টেব অ্যাডসমসিস্টেশস্টির অ্সিজ্ঞতা;
 সবসিন্ন টপ্রািাসমং িাষাে দক্ষতা থাকস্টত হস্টব;
 প্রশাসসিক, Communication ও Project Management এ দক্ষতা থাকস্টত হস্টব;
 টপ্রািাসমং-এ সাস্র্ টসটস্টকশি অ্সতসরক্ত টর্াগ্যতা সহস্টসস্টব সবস্টবসচত হস্টব।
 Java, Python, PHP, .Net ইতযাসদস্টত অ্সিজ্ঞস্টদর অ্িাধীকার টদো হস্টব।
সরস্টপাটিংট ব্যবস্থা
ওস্টেব অ্যাডসমসিস্টের্র সসসিের টর্কসিকযাল টেশাসলে (সডসজর্াল সিরাপিা) এর তত্ত্বাবধাি ও সিস্টদ টশিাে প্রকল্প পসরচালকস্টক
সহােতা এবং সরস্টপার্ ট করস্টব।
সিস্টোগপ্রাপ্ত টক প্রদি সুসবধাগুসল
ওস্টেব অ্যাডসমসিস্টের্র উপযুক্ত অ্সটস টেস এবং কার্ ট সিাদস্টি প্রস্টোজিীে অ্ন্যান্য সংসেষ্ট (আসবাবপত্র, টেশিারীজ ইতযাসদ)
প্রাপ্য হস্টবি।
সরস্টপাটিংট প্রস্টোজিীেতা/টডসলিাস্টরবল
ওস্টেব অ্যাডসমসিস্টের্র সিম্নসলসখত সরস্টপাটিংট প্রস্টোজিীেতা/টডসলিাস্টরবল রস্টেস্টছ, তস্টব তা সীমাবদ্ধ িে
 মাসসক কমট পসরকল্পিা এবং অ্িগসত প্রসতস্টবদি
 বাসষ টক প্রসতস্টবদি
 প্রস্টোজিীে অ্ন্যান্য প্রসতস্টবদি

এসিস্টকশি টডস্টিলপার (ই-সাসিটস) (একজি)
এসিস্টকশি টডস্টিলপার (ই-সাসিটস) সটর্ওেযার কস্টিাস্টিন্ট ও তার অ্ন্তর্ভটক্ত উপ-কস্টিাস্টিন্ট ততরী, রক্ষণাস্টবক্ষণ এবং পসরচালিার
দাসেত্ব পালি করস্টবি। সবসিন্ন উন্নেিমূলক কার্ টক্রস্টমর স্বাস্টথ ট সটর্ওেযাস্টরর ব্যবহার ও প্রস্টোগ সিসিত করস্টবি।
মূল দাসেত্বাবলী:
 সটর্ওেযাস্টরর গুণগত মাি বজাে রাখা। সটর্ওেযার এসিস্টকশস্টির সাস্টথ সামসিক কসিউটিং এিিােরিস্টমন্ট,
ডকুস্টমস্টন্টশি, টর্সেং, পসরচালিা এবং সটর্ওেযার আপস্টডর্ এর সমন্বে করা;
 সফ্টওেযার সল্যযশি বাস্তবােস্টির জন্য সবস্তাসরত পসরকল্পিা উপস্থাপি করা। এছাড়াও িাষা, মাধ্যম ও সরস্টসাস্টস টর
প্রস্টোজিীেতা সিধ টারণ;
 টকাসডং, টর্সেং এবং ডকুস্টমস্টন্টশি সহ সডজাইি বাস্তবােি;
 ক্রস-িার্টমট সমন্বে ও প্রস্টোজিীে সরস্টসাস্টস টর সহজলিযতা সিসিত সহ এসিস্টকশি টডিে করা;
 ব্যবহারকারীর প্রস্টোজিীেতার প্রসত লক্ষয টরস্টখ সডবাসগং ও আপস্টডর্ সহ টকাস্টডর রক্ষিাস্টবক্ষি করা;
 টডস্টিলপস্টমন্ট জীবিচস্টক্রর সব টত্র প্রতযাশা ও তবসশস্টষ্টর অ্িাসধকাস্টরর সিসিস্টত ইন্টারস্টির্/ইিাস্টির্ এসিস্টকশি গুস্টলার
ব্যবহারকারীর ইন্টারস্টটস গুসল সডজাইি ও টডিলপ করা;
 কােম টডস্টিলপস্টমন্ট ও ক্রে সবকল্পগুসলর সুসবধাগুসল এবং অ্সুসবধাগুসলর ালিা কস্টর সসস্টেম সল্যযশি সুপাসরশ করা;
 এসিস্টকশি সমন্বস্টের স্বাস্টথ ট ডার্াস্টবস আসকটস্টর্কচার এবং সািটার সিসটং সডজাইি করা। টির্ওোকট সসস্টেম, সাচ ট ইসিি
এবং তথ্য সািটারগুসল অ্ধ্যােি ও তাস্টদর সাস্টথ টর্াগাস্টর্াগ স্থাপি করা;
 প্রস্টর্াজিীেতা, সমেসূচী এবং কার্ টক্রম সমন্বে দ্বারা অ্যাসিস্টকশি টডস্টিলপ করা। র্ীম সমটিংস্টে অ্বদাি রাখা। একাসধক
পসরস্টবস্টশ ও অ্পাস্টরটিং িযার্টস্টমট টডস্টিলপস্টমন্ট ও বাস্তব সমস্যা পর্ টাস্টলাচিা করা;
 ব্যবহারকারীস্টদর সুসবধাস্টথ ট ডকুস্টমস্টন্টশি ও সহােক সরিাম টডস্টিলপ এবং সিতযিাি ইন্টারস্টির্/ইিাস্টির্ টর্কস্টিালসজ ও
সটর্ওোস্টরর গস্টবষণা করা। সশক্ষাগত সুস্টর্াস্টগ অ্ংশিহণ করা। টপশাগত প্রকাশিা পড়া।
টর্াগ্যতা ও অ্সিজ্ঞতা :
 ন্যন্যতম Bachelor Degree in Computer Science/Computer Science and Engineering
 সটর্ওেযার ইন্ডাসেস্টত ন্যযিতম সতি (৩ ) বছস্টরর অ্সিজ্ঞতা
 JAVA Spring টেমওোকট বাস্তবােস্টির সবষস্টে বাস্তব অ্সিজ্ঞতা;

সরস্টপাটিংট ব্যবস্থা
এসিস্টকশি টডস্টিলপার (ই-সাসিটস), সসসিের টর্কসিকযাল টেশাসলে (সটট্ওেযার ও ই-সাসিটস)-এর তত্ত্বাবধাি ও সিস্টদ টসশকাে
প্রকল্প পসরচালকস্টক সহােতা এবং সরস্টপার্ ট করস্টব।
সিস্টোগপ্রাপ্ত টক প্রদি সুসবধাগুসল
এসিস্টকশি টডস্টিলপার (ই-সাসিটস) উপযুক্ত অ্সটস টেস এবং কার্ ট সিাদস্টি প্রস্টোজিীে অ্ন্যান্য সংসেষ্ট (আসবাবপত্র, টেশিারীজ
ইতযাসদ) প্রাপ্য হস্টবি।
সরস্টপাটিংট প্রস্টোজিীেতা/টডসলিাস্টরবল
এসিস্টকশি টডস্টিলপার (ই-সাসিটস) সিম্নসলসখত সরস্টপাটিংট প্রস্টোজিীেতা/টডসলিাস্টরবল রস্টেস্টছ, তস্টব তা সীমাবদ্ধ িে
 মাসসক কমট পসরকল্পিা এবং অ্িগসত প্রসতস্টবদি
 অ্সডর্ প্রসতস্টবদি পর্ টস্টবক্ষি করা।
 বাসষ টক প্রসতস্টবদি
 প্রস্টোজিীে অ্ন্যান্য প্রসতস্টবদি

ইসিস্টডন্ট হযান্ডলার (সতিজি)
সাইবার সিরাপিা সবষেক সবসিন্ন ঘর্িা এবং এ সিসকটত ইসিস্টডন্টগুস্টলা সিাক্ত করা। ইসিস্টডন্টগুস্টলার সবশদ সবস্টেষণ সিন্ন কস্টর
প্রসতস্টবদি ততসর করা এবং এ সবষস্টে করণীে সিধ টারণ কস্টর উদ্ভুত ঘর্িা বা ইসিস্টডন্টগুস্টলা প্রসতস্টরাস্টধর ব্যবস্থা করা।
মূল দাসেত্বাবলী:
 দক্ষতার সিসিস্টত প্রাথসমক সহােতা প্রদাি করা।
 প্রাথসমক তথ্য এসি, আসন্ন তথ্য সাজাস্টিা এবং গুরুত্ব অ্নুসাস্টর টসবার অ্িাসধকার প্রদাি করা।
 প্রযুসক্তগত পরামশট, টসবা অ্নুশীলি, সিরাপিা সবষেক পরামশট ইতযাসদ প্রকাশিা উন্নেস্টি সার্ টস্টক সহােতা করা।
 প্রশাসস্টির কার্ ট সিাদস্টির জন্য অ্ন্যান্য প্রযুসক্তগত ও ব্যবস্থাপিাে সহােতা করা।
 প্রস্টোজিীে পসরদশটি এবং সস্টেলি আস্টোজস্টি সমন্বে করা।
টর্াগ্যতা ও অ্সিজ্ঞতা :
 কসিউর্ার সাস্টেি এন্ড ইসিসিোসরং, ইস্টলসিকযাল এন্ড ইস্টলিসিক ইসিসিোসরংসবষস্টে ন্যযিতম স্নাতক সডিী;
 ন্যযিতম ৩ (সতি) বছস্টরর টির্ওোকট বা সসস্টেম প্রযুসক্তর সাস্টথ কাজ করার অ্সিজ্ঞতা;
 টপ্রা-অ্যাসিি এবং টসল্ফ-োর্ টার সহস্টসস্টব কাজ করস্টত সক্ষম;
 ইথারস্টির্, সিএলএিএস, টিসসসপ / আইসপ এবং রাউটিং সহ টির্ওোসকটং প্রযুসক্ত এবং টপ্রাস্টর্াকস্টলর জ্ঞাি থাকা আবশ্যক;
 সিরাপিা প্রযুসক্ত সবষস্টে অ্সিজ্ঞতা সবস্টশষকস্টর: এসিস্টকশস্টির দূব টলত(VtnnirariniuV) স্ক্যাসিং, লগ সবস্টেষণ gg )
(AnanVAiA, টহাে সিসিক সিাক্তকরণ সরিাম, সসসকউসরটি ইস্টিন্ট এবং ইস্টিন্ট ম্যাস্টিজস্টমন্ট, এসন্টিাইরাস, টির্ওোকট
প্যাস্টকর্ সবস্টেষণ, ম্যালওেযার সবস্টেষণ এবং টস্টরিসসক সরিামাসদ সিস্টে কাস্টজর অ্সিজ্ঞতা;
 ইসিস্টডন্ট হযান্ডসলং কাস্টজর বাস্তব অ্সিজ্ঞতা;
 অ্সডর্ লগ, রাউর্ার লগ, টাোরওোল লগ, আইসডএস লগ এবং টিসসসপ / আইসপ টহডার সবস্টেষস্টণর অ্সিজ্ঞতা;
ট
 সিম্নসলসখতগুসলর মস্টধ্য কমপস্টক্ষ ২ টি সাটিসটস্টকর্ধারীস্ট
দর অ্িাসধকার টদওো হস্টব: CCNP, CEH, OSCP, CHFI,
CySA+, CFR, RHCE, CCNA, RHCSA, MCSA
সরস্টপাটিংট ব্যবস্থা
ইসিস্টডন্ট হযান্ডলার সসসিের টর্কসিকযাল টেশাসলে (সডসজর্াল সিরাপিা) এর তত্ত্বাবধাি ও সিস্টদ টসশকাে প্রকল্প পসরচালকস্টক
সহােতা এবং সরস্টপার্ ট করস্টব।
সিস্টোগপ্রাপ্ত টক প্রদি সুসবধাগুসল
ইসিস্টডন্ট হযান্ডলার উপযুক্ত অ্সটস টেস এবং কার্ ট সিাদস্টি প্রস্টোজিীে অ্ন্যান্য সংসেষ্ট (আসবাবপত্র, টেশিারীজ ইতযাসদ) প্রাপ্য
হস্টবি।
সরস্টপাটিংট প্রস্টোজিীেতা/টডসলিাস্টরবল
সডসজর্াল টস্টরিসসক টেশাসলেগণ সিম্নসলসখত সরস্টপাটিংট প্রস্টোজিীেতা/টডসলিাস্টরবল রস্টেস্টছ, তস্টব তা সীমাবদ্ধ িে
 মাসসক কমট পসরকল্পিা এবং অ্িগসত প্রসতস্টবদি
 বাসষ টক প্রসতস্টবদি
 প্রস্টোজিীে অ্ন্যান্য প্রসতস্টবদি

ন্যাশিাল ডার্া টসন্টার মাস্টকটটিং অ্যান্ড সবজস্টিস টেশাসলষ্ট (একজি)
ন্যাশিাল ডার্া টসন্টার মাস্টকটটিং অ্যান্ড সবজস্টিস টেশাসলষ্ট মূলত জাতীে ডার্া টসন্টাস্টরর জন্য প্রাসসিক সবপণি, টর্াগাস্টর্াগ এবং
ব্যবসাসেক উন্নেি পসরকল্পিা সবকাস্টশর দাসেত্ব িহণ এবং েন্ট লাইি সিব টাহী সহসাস্টব সবস্টশষজ্ঞ মাস্টকটটিং কার্ টক্রম পসরচালিা করা ও
অ্ংশীদারস্টদর সস্টি সিস্টে টলাটল-সিসিক সবপণি এবং টর্াগাস্টর্াগ সবষস্টে সস্টচতিতা এবং কমট পসরকল্পিা ততসর কস্টর থাস্টকি।
মূল দাসেত্বাবলী:
 সডসজর্াল সিরাপিা ও জাতীে ডার্া টসন্টাস্টরর জন্য প্রাসসিক সবপণি, টর্াগাস্টর্াগ এবং ব্যবসাসেক উন্নেি পসরকল্পিা
সবকাস্টশর দাসেত্ব িহণ এবং েন্ট লাইি সিব টাহী সহসাস্টব সবস্টশষজ্ঞ মাস্টকটটিং কার্ টক্রম পসরচালিা করা;
 অ্ংশীদারস্টদর সস্টি সিস্টে টলাটল-সিসিক সবপণি এবং টর্াগাস্টর্াগ সবষস্টে সস্টচতিতা এবং কমট পসরকল্পিা ততসর
করা;
 সাটস্ট র সাস্টথ সডসজর্াল সিরাপিা ও জাতীে টডর্া টসন্টাস্টরর জন্য একটি সমসন্বত, সমাধাি-সিসিক সবপণি
প্রস্টচষ্টাস্টক চূডান্ত করা, র্া সাংগঠসিক সস্থসতশীলতা ও সবপণস্টির দক্ষতা সিস্টে আস্টস;
 জাতীে ডার্া টসন্টাস্টরর ব্যবসা সম্প্রসারণ টকৌশল, প্রবৃসি, সঞ্চালি এবং িাহক ইন্টারঅ্যাকশি বৃসদ্ধ করা;
 লক্ষযমাত্রা অ্জটি এবং অ্সতক্রম করস্টত দস্টলর প্রসশক্ষণ এবং সবকাশ এর মাধ্যস্টম ক্রমাগত উন্নসত করা;
 জটিল সবষেগুসল সমাধাস্টির জন্য কার্ টকরীিাস্টব সকল ইসিসিোর (অ্িযন্তরীণ ও বসহসস্থত) সমন্বে সাধি করা এবং
ব্যবসাস্টক চাল্য রাখা
 সসসিের ম্যাস্টিজস্টমন্ট সস্টি সডসজর্াল সিরাপিা টকৌশল প্রণেি করা;
 সামসিক প্রচারাসির্াি বাস্তবােি সিসিত করার জন্য মূল টেকস্টহাল্ডারস্টদর সাস্টথ সিস্টে সুপাসরশ টকৌশল সংযুক্ত করা;
 জাতীে ডার্া টসন্টাস্টরর পসরস্টষবাগুসলর জন্য র্াস্টগর্ট বাজার সিাক্ত এবং সংস্টশাধি করা;
 জাতীে ডার্া টসন্টাস্টরর সম্ভাবিা গুসলর একটি পাইপলাইি ততসর করা এবং ব্যবসা উন্নেি সুস্টর্াগ সসক্রেিাস্টব
পর্ টস্টবক্ষণ করা;
 একটি ব্যবসাসেক উন্নেি / সবক্রে টাস্টিল গস্টড় টতালা এবং জাতীে ডার্া টসন্টাস্টরর কমট পসরকল্পিা এর সিেসমত
আপস্টডর্গুসল সরবরাহ কস্টর প্রকৃত িাহক অ্জটি করা ;
 ব্যবসার উন্নেস্টির জন্য পর্ টােক্রসমক (মাসসক বা তত্রমাসসক) লক্ষযগুসল পূরণ করা ;
 প্রচসলত কমটকাস্টের প্রচারাসির্াি বাস্তবােস্টি টিতৃত্ব টদওোর জন্য ব্যবসাসেক ইউসির্গুসল টথস্টক মূল অ্ংশীদারস্টদর
সমন্বে সাধি করা এবং ঊর্ধ্টতি পসরচালিা পষ টদ এর জন্য হালিাগাদ প্রসতস্টবদি (report) ততসর করা ;
টর্াগ্যতা ও অ্সিজ্ঞতা :
 ন্যন্যতম Bsc in CSE এবং এমসবএ সডিীধারীস্টদর অ্িসধকার টদওোহস্টব;
 Technical Writing এ বাস্তব অ্সিজ্ঞতা থাকস্টত হস্টব;
 র্থার্থ প্রশাসসিক এবং সবস্টেষণাত্মক দক্ষতা থাকস্টত হস্টব;
 কাসিত লক্ষয অ্জটস্টির জন্য কমটস্টক্ষস্টত্র সুসিকট স্থাপস্টির প্রস্টোজিীে দক্ষতা থাকস্টত হস্টব;
 টডর্া টসন্টার ও সডসজর্াল সিরাপিা সসলউশস্টির প্রযুসক্তগত সমস্যাগুসল সমাধাস্টি প্রস্টোজিীে পণ্য ও প্রযুসক্তর
প্রসাস্টর সহােতা করা;
 সবসিন্ন ই টসবা প্রদািকারী সংস্থার সাস্টথ-অ্ন্যান্য সংস্থাসমূস্টহর সিকট স্থাপি কাস্টজ অ্সিজ্ঞতা;
 ব্যবসাে সবস্টেষণ, পসরকল্পিা, বাস্টজর্ মস্টডসলং এর কাস্টজ প্রমাসণত অ্সিজ্ঞতা;
ট
 সিম্নসলসখতগুসলর সাটিসটস্টকর্ধাসরস্ট
দর অ্িাসধকার টদওো হস্টব: ISO 27001 Lead Auditor, ITIL,
PRINCE2, CISA
সরস্টপাটিংট ব্যবস্থা
ন্যাশিাল ডার্া টসন্টার মাস্টকটটিং অ্যান্ড সবজস্টিস টেশাসলষ্ট প্রকল্প পসরচালস্টকর সিস্টদ টসশকাে সহােতা এবং সরস্টপার্ ট করস্টব।

সিস্টোগপ্রাপ্ত টক প্রদি সুসবধাগুসল
ন্যাশিাল ডার্া টসন্টার মাস্টকটটিং অ্যান্ড সবজস্টিস টেশাসলষ্টগিস্টক উপযুক্ত অ্সটস টেস এবং কার্ ট সিাদস্টি প্রস্টোজিীে অ্ন্যান্য
সংসেষ্ট (আসবাবপত্র, টেশিারীজ ইতযাসদ) প্রদাি করা হস্টব
সরস্টপাটিংট প্রস্টোজিীেতা/টডসলিাস্টরবল
ন্যাশিাল ডার্া টসন্টার মাস্টকটটিং অ্যান্ড সবজস্টিস টেশাসলষ্টগস্টণর সিম্নসলসখত সরস্টপাটিংট প্রস্টোজিীেতা/টডসলিাস্টরবল রস্টেস্টছ,
তস্টব তা সীমাবদ্ধ িে




মাসসক কমট পসরকল্পিা এবং অ্িগসত প্রসতস্টবদি
বাসষ টক প্রসতস্টবদি
প্রস্টোজিীে অ্ন্যান্য প্রসতস্টবদি

পাবসলক সরস্টলশিস অ্সটসার (একজি)
এ পরামশট টসবার উস্টেশ্য হল প্রকস্টল্পর পাবসলক সরস্টলশিস ব্যবস্থাপিা কার্ টক্রস্টম সহােতা প্রদাি করা। পাবসলক সরস্টলশিস
ব্যবস্থাপিার সিেসমত সকল কার্ টক্রস্টম সহােতা এবং প্রকল্প পাবসলক সরস্টলশিস ব্যবস্থাপিা সংক্রান্ত প্রসতস্টবস্টদির খসড়া প্রস্তুত করাও
এ পরামশট টসবার অ্ন্তর্ভটক্ত।
মূল দাসেত্বাবলী :
প্রকল্প পসরচালস্টকর তত্ত্বাবধাস্টি ও সিস্টদ টশিা টমাতাস্টবক সতসি সিম্নসলসখত দাসেত্ব পালি করস্টবি:
 সডসজর্াল সিরাপিার পাবসলক সরস্টলশিস ব্যবস্থাপিার সিেসমত সকল কার্ টক্রম সিাদি করা;
 সডসজর্াল সিরাপিার কসমউসিস্টকশি েযাস্টর্সজ ততসর করা
 সডসজর্াল সিরাপিার কার্ টক্রম, প্রিাব ও সুসবধাসদ াস্টল ধরস্টত সবসসসসস্টক সহােতা করা;
 জাতীে ও স্থািীে পর্ টাস্টে কযাস্টিস্টির পসরকল্পিা ও বাস্তবােি করা;
 সডসজর্াল সিরাপিার পাবসলস্টকশস্টির ক্ষস্টত্র সরকাসর িীসতমালা ও আইি সিসিত করা;
 সডসজর্াল সিরাপিার কমটকতটাস্টদর টথস্টক প্রকল্প বাস্তবােস্টির তথ্য সংিহ করা এবং সমসডো, জিসাধারণ ও সবসিন্ন
টেকস্টহাল্ডারস্টদর জন্য প্রসতস্টবদি ততসর করা;
 সডসজর্াল সিরাপিার ওস্টেবসাইস্টর্র জন্য কিস্টর্ন্ট ততসর ও প্রদাি করা;
 সবসসসসর সবসিন্ন প্রসতস্টবদি ততসরস্টত সহােতা করা;
 কতৃটপস্টক্ষর সিস্টদ টশিা টমাতাস্টবক প্রকস্টল্পর অ্ন্যান্য দাসেত্ব পালি।
টর্াগ্যতা ও অ্সিজ্ঞতা :
 ইংস্টরসজ সবষস্টে স্নাতস্টকাির সডিী।
 অ্নুরূপ পস্টদ ৩ (সতি) বছস্টরর বাস্তব কাস্টজর অ্সিজ্ঞতা থাকস্টত হস্টব।
 পাবসলক কসমউসিস্টকশিস এ পূব ট অ্সিজ্ঞতাধারীস্টদর অ্িাসধকার টদওো হস্টব।
 কসিউর্ারাইজড সসস্টেম ব্যবহাস্টর সক্ষম থাকস্টত হস্টব।
 র্থার্থ প্রশাসসিক এবং সবস্টেষণাত্মক দক্ষতা থাকস্টত হস্টব।
 কাসিত লক্ষয অ্জটস্টির জন্য কমটস্টক্ষস্টত্র সুসিকট স্থাপস্টির প্রস্টোজিীে দক্ষতা থাকস্টত হস্টব।
সরস্টপাটিংট ব্যবস্থা

পাবসলক সরস্টলশিস অ্সটসার সসসিের টর্কসিকযাল টেশাসলে (সডসজর্াল সিরাপিা) এর তত্ত্বাবধাি ও সিস্টদ টসশকাে প্রকল্প
পসরচালকস্টক সহােতা এবং সরস্টপার্ ট করস্টব।
সিস্টোগপ্রাপ্ত টক প্রদি সুসবধাগুসল
পাবসলক সরস্টলশিস অ্সটসার উপযুক্ত অ্সটস টেস এবং কার্ ট সিাদস্টি প্রস্টোজিীে অ্ন্যান্য সংসেষ্ট (আসবাবপত্র, টেশিারীজ
ইতযাসদ) প্রদাি করা হস্টব
সরস্টপাটিংট প্রস্টোজিীেতা/টডসলিাস্টরবল
পাবসলক সরস্টলশিস অ্সটসার সিম্নসলসখত সরস্টপাটিংট প্রস্টোজিীেতা/টডসলিাস্টরবল রস্টেস্টছ, তস্টব তা সীমাবদ্ধ িে




মাসসক অ্িগসত প্রসতস্টবদি
বাসষ টক প্রসতস্টবদি
প্রস্টোজিীে অ্ন্যান্য প্রসতস্টবদি

র্ীম এস্টসাসসস্টের্-একাউন্টস (একজি)
এ পরামশট টসবার উস্টেশ্য হস্টলা প্রকস্টল্পর আসথ টক ব্যবস্থাপিা কার্ টক্রস্টম সহােতা প্রদাি করা। আসথ টক ব্যবস্থাপিার সিেসমত সকল
কার্ টক্রস্টম সহােতা এবং প্রকল্প আসথ টক ব্যবস্থাপিা সংক্রান্ত প্রসতস্টবস্টদির খসড়া প্রস্তুত করাও এ পরামশট টসবার অ্ন্তর্ভটক্ত।
মূল দাসেত্বাবলী :
 প্রকল্প পসরচালস্টকর তত্ত্বাবধাস্টি ও সিস্টদ টশিা টমাতাস্টবক সতসি সিম্নসলসখত দাসেত্ব পালি করস্টবি:
 প্রকস্টল্পর আসথ টক ব্যবস্থাপিার সিেসমত সকল কার্ টক্রম সিাদস্টি সহােতা;
 র্থার্থিাস্টব আসথ টক সহসাব সংরক্ষি করা (টরসজোর ও বই);
 আসথ টক অ্িগসত প্রসতস্টবদস্টির ততরীস্টত সহােতা;
 সবল পর্ টস্টবক্ষণ করা ও পন্য, কাজ ও টসবা ক্রেকার্ টক্রম পর্ টস্টবক্ষণ করা ও সবল প্রদাি;
 টচক টলখা ও স্বাক্ষস্টরর জন্য উপস্থাপি করা;
 ব্যাংক সরকসিস্টলশি ও অ্ন্যান্য প্রসতস্টবদি ততসর করা এবং টকান্টাসা ব্যবস্থাপিা;
 বাসষ টক ও ঐমাসসক ব্যে প্রক্কলি ততসর করা;
 মন্ত্রণালে ও সবসসসসর একাউন্টস সবিাস্টগর সাস্টথ সমন্বে করা ও প্রসতস্টবদি প্রদাি করা’;
 আেকর ও িযার্ আইি অ্নুর্ােী আেকর, িযার্ ও সসসডিযার্ কতটি কস্টর সবল পসরস্টশাধ করা/;
 আসথ টক অ্সডর্ কার্ টক্রস্টম সহােতা করা;
 সবসসসস এবং আইসসটি সবিাগ পসরকল্পিা/আইএমইসড/সবিাস্টগর মাসসক, তত্রমাসসক, বাসষ টক প্রসতস্টবদি ততরীস্টত প্রস্টোজিীে
তথ্য উপাি সংিহ ও প্রদাি করা;
 কতৃটপস্টক্ষর সিস্টদ টশিা টমাতাস্টবক প্রকস্টল্পর অ্ন্যান্য দাসেত্ব পালি।
টর্াগ্যতা ও অ্সিজ্ঞতা :
 একাউসন্টং সবষস্টে স্নাতস্টকাির সডসি এমসবএ /।
 একাউসন্টং ও টাইস্টিসিোল ব্যবস্থাপিাে কমপস্টক্ষ ৫ বছস্টরর অ্সিজ্ঞতা থাকস্টত হস্টব।
 কসিউর্ারাইজড একাউসন্টং সসস্টেস্টম সক্ষমতা থাকস্টত হস্টব।
 বাংলা ও ইংস্টরসজ িাষাে টলখা ও পড়াে পারদশী হস্টত হস্টব।
 আইসসটি এবং কসিউর্ার সবষস্টে উচ্চ জ্ঞািসিন্ন হস্টত হস্টব।




র্থার্থ প্রশাসসিক এবং সবস্টেষণাত্মক দক্ষতা থাকস্টত হস্টব।
সরকাসর একাউন্টস সিস্টকট ধারণা এবং সরকাসর প্রকস্টল্প কাস্টজর অ্সিজ্ঞতাধারীস্টদরস্টক প্রাধান্য টদওো হস্টব।

সরস্টপাটিংট ব্যবস্থা
র্ীম এস্টসাসসস্টের্-একাউন্টস সসসিের টর্কসিকযাল টেশাসলে (সডসজর্াল সিরাপিা) ও সসসিের টর্কসিকযাল টেশাসলে
(সটট্ওেযার ও ই-সাসিটস) এর তত্ত্বাবধাি ও সিস্টদ টসশকাে প্রকল্প পসরচালকস্টক সহােতা এবং সরস্টপার্ ট করস্টব।
সিস্টোগপ্রাপ্ত টক প্রদি সুসবধাগুসল
র্ীম এস্টসাসসস্টের্-একাউন্টস উপযুক্ত অ্সটস টেস এবং কার্ ট সিাদস্টি প্রস্টোজিীে অ্ন্যান্য সংসেষ্ট (আসবাবপত্র, টেশিারীজ
ইতযাসদ) প্রদাি করা হস্টব
সরস্টপাটিংট প্রস্টোজিীেতা/টডসলিাস্টরবল
র্ীম এস্টসাসসস্টের্-একাউন্টস সিম্নসলসখত সরস্টপাটিংট প্রস্টোজিীেতা/টডসলিাস্টরবল রস্টেস্টছ, তস্টব তা সীমাবদ্ধ িে
 মাসসক কমট পসরকল্পিা এবং অ্িগসত প্রসতস্টবদি
 বাসষ টক প্রসতস্টবদি
 প্রস্টোজিীে অ্ন্যান্য প্রসতস্টবদি
র্ীম এস্টসাসসস্টের্ (একজি)
এ পরামশট টসবার উস্টেশ্য হল প্রকল্প বাস্তবােি, ডকুস্টমস্টন্টশি এবং লসজেক কার্ টক্রস্টম সহােতা প্রদাি করা। সিেসমত কার্ টক্রস্টমর
ডকুস্টমন্টশি, পাবসলক ও প্রাইস্টির্ টসিস্টরর টেকস্টহাল্ডারস্টদর সিকর্ টথস্টক প্রাসসিক তথ্য সংিহ, সমন্বে সাধি, লসজসেক সহােতা
এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপিা সংক্রান্ত প্রসতস্টবস্টদির খসড়া প্রস্তুত করাও এ পরামশট টসবার অ্ন্তর্ভটক্ত।
মূল দাসেত্বাবলী :
প্রকল্প পসরচালস্টকর তত্ত্বাবধাস্টি ও সিস্টদ টশিা টমাতাস্টবক সতসি সিম্নসলসখত দাসেত্ব পালি করস্টবি:
 প্রকস্টল্পর কার্ টক্রম পর্ টস্টবক্ষণ ও সিাদস্টি সহােতা;
 সবসসসস এবং অ্ন্যান্য প্রাসসিক টেকস্টহাল্ডারস্টদর সহােতা প্রদাি;
 কমট পসরকল্পিা, কমটপসরসধ এবং অ্িগসত প্রসতস্টবদস্টির ততরীস্টত সহােতা;
 সূচস্টকর উপর সিসি কস্টর টলাটল অ্জটস্টির সামসিক অ্িগসত পর্ টস্টবক্ষস্টণর জন্য প্রস্টোজিীে তথ্য সংরক্ষণ;
 আইটি টেশাসলে-এর কাস্টজ সহােতা প্রদাি;
 প্রস্টজস্টির সবসিন্ন সবষস্টে অ্ংশীদার এবং টেকস্টহাল্ডারস্টদর সাস্টথ তথ্য আদাি প্রদাস্টি প্রস্টোজিীে ম্যাস্টর্সরোল উন্নেি
এবং লসজসেক সহােতা প্রদাি;
 প্রকল্প সাইর্ পসরদশটি এবং প্রসতস্টবদি ততরীস্টত তথ্য সংিহ;
 তথ্য উপাি সংকলস্টি সহােতা;
 সবসসসস এবং আইসসটি সবিাগ/আইএমইসড/পসরকল্পিা সবিাস্টগর মাসসক, তত্রমাসসক, বাসষ টক প্রসতস্টবদি ততরীস্টত
প্রস্টোজিীে তথ্য উপাি সংিহ;
 কতৃটপস্টক্ষর সিস্টদ টশিা টমাতাস্টবক প্রকস্টল্পর অ্ন্যান্য দাসেত্ব পালি।
টর্াগ্যতা ও অ্সিজ্ঞতা :
 স্নাতক সডিী / প্রস্টজি ম্যাস্টিজস্টমন্ট বা সংসেষ্ট সবষস্টে স্নাতক সডিী
 সংসেষ্ট সবষস্টে কমপস্টক্ষ ৩ বছস্টরর অ্সিজ্ঞতা থাকস্টত হস্টব।
 বাংলা ও ইংস্টরসজ িাষাে টলখা ও পড়াে পারদশী হস্টত হস্টব।







আইসসটি এবং কসিউর্ার সবষস্টে উচ্চ জ্ঞািসিন্ন হস্টত হস্টব।
র্থার্থ প্রশাসসিক এবং সবস্টেষণাত্মক দক্ষতা থাকস্টত হস্টব।
কাসিত লক্ষয অ্জটস্টির জন্য কমটস্টক্ষস্টত্র সুসিকট স্থাপস্টির প্রস্টোজিীে দক্ষতা থাকস্টত হস্টব।
কমটস্টক্ষস্টত্র লক্ষয অ্জটস্টি দৃঢ়তা সিন্নতা হস্টত হস্টব।
tS joSin, rgr , ergEiSu সবষস্টে কাস্টজর অ্সিজ্ঞতা আবশ্যক।

সরস্টপাটিংট ব্যবস্থা
র্ীম এস্টসাসসস্টের্ সসসিের টর্কসিকযাল টেশাসলে (সডসজর্াল সিরাপিা) ও সসসিের টর্কসিকযাল টেশাসলে (সটট্ওেযার ও ইসাসিটস) এর তত্ত্বাবধাি ও সিস্টদ টসশকাে প্রকল্প পসরচালকস্টক সহােতা এবং সরস্টপার্ ট করস্টব।
সিস্টোগপ্রাপ্ত টক প্রদি সুসবধাগুসল
র্ীম এস্টসাসসস্টের্স্টদর উপযুক্ত অ্সটস টেস এবং কার্ ট সিাদস্টি প্রস্টোজিীে অ্ন্যান্য সংসেষ্ট (আসবাবপত্র, টেশিারীজ ইতযাসদ)
প্রদাি করা হস্টব
সরস্টপাটিংট প্রস্টোজিীেতা/টডসলিাস্টরবল
র্ীম এস্টসাসসস্টের্স্টদর সিম্নসলসখত সরস্টপাটিংট প্রস্টোজিীেতা/টডসলিাস্টরবল রস্টেস্টছ, তস্টব তা সীমাবদ্ধ িে




মাসসক কমট পসরকল্পিা এবং অ্িগসত প্রসতস্টবদি
বাসষ টক প্রসতস্টবদি
প্রস্টোজিীে অ্ন্যান্য প্রসতস্টবদি

Application Forms

Form 3A : Application Submission Form
Form 3B : CV of the Applicant
Form 3C: Remuneration and Reimbursable

Form 3A. Application Submission
[Location: dd/mm/yy]
To:
--------------------------[Name]
-----------------------------------------------------[Address of Client]

Dear Sirs:
I am hereby submitting my Application to provide the consulting Services for [Insert title of assignment]
in strict accordance with your Request for Application dated [dd/mm/yy].

I declare that I was not associated, nor have been associated in the past, directly or indirectly,
with a Consultant or any other entity that has prepared the design, specifications and others
documents in accordance with Clause 5.
I further declare that I have not been declared ineligible by the Government of Bangladesh on
charges of engaging in corrupt, fraudulent, collusive or coercive practices in accordance with
Clause 4.
I undertake, if I am selected, to commence the consulting Services for the assignment not later
than the date indicated in Clause 12.1.
I understand that you are not bound to accept any Application that you may receive.
I remain,
Yours sincerely,

Signature
Print name
Address:
Tel:
Attachment:

Form 3B. Curriculum Vitae (CV) of the Applicant
1

PROPOSED POSITION FOR

[From the Terms of Reference, state the position for which
the Consultant will be engaged.].

THIS PROJECT

:

2

NAME OF PERSON

:

[state full name]

3

DATE OF BIRTH

:

[ dd/mm/yy]

4

NATIONALITY

:

5

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL
SOCIETIES

[state rank and name of society and year of attaining that
rank].

6

EDUCATION

[list all the colleges/universities which the Applicant
attended, stating degrees obtained, and dates, and list any
other specialised education of the Applicant ].

7

OTHER TRAINING

[indicate significant training since degrees under
EDUCATION were obtained, which is pertinent to the
proposed tasks of the Consultant].

8

LANGUAGES & DEGREE OF

Language

Speaking

Reading

Writing

e.g. English

Fluent

Excellent

Excellent

PROFICIENCY

9

COUNTRIES OF WORK EXPERIENCE

10

EMPLOYMENT RECORD
[starting with present position list in
reverse order [every employment held
and state the start and end dates of
each employment]

[The Applicant should clearly distinguish whether as an
“employee” of the firm or as a “Consultant” or “Advisor” of
the firm].
[The Applicant should clearly indicate the Position held
and give a brief description of the duties in which the
Applicant was involved].

EMPLOYER 1

FROM: [e.g. January
1999]

TO: [e.g. December 2001

EMPLOYER 2

FROM:

TO:

EMPLOYER 3

FROM:

TO:

EMPLOYER 4 (etc)

FROM:

TO:

11

WORK UNDERTAKEN THAT BEST
ILLUSTRATES THE CAPABILITY TO
HANDLE THIS ASSIGNMENT

[give an outline of experience and training most pertinent to
tasks on this assignment, with degree of responsibility
held. Use about half of a page A4].

12

COMPUTER SKILL

CERTIFICATION
[Do not amend this Certification].

I, the undersigned, certify that (i) I was not a former employee of the Client immediately before the
submission of this proposal, and (ii) to the best of my knowledge and belief, this CV correctly
describes myself, my qualifications, and my experience. I understand that any wilful misstatement
described herein may lead to my disqualification or dismissal, if engaged.

Signature

Print name

Date of Signing
dd / mm / yyyy

Form 3C. Indicative Remuneration & Expenses
The Consultant should provide an indication of the remuneration as per the format shown
below. This will not be used for evaluation of the Consultant’s Application but solely for the
purposes of Application Negotiations to be held as stated in Clause 9.1 .

(1)

Remuneration
Rate

Staff Time

(per month / day / hour in Tk)

(No. month /
day / hour)

Total (Tk)

Note: A month consists of 30 calendar days. Maximum monthly remuneration rate ………
BDT including IT and VAT.

(2)

Reimbursable (as applicable)
Rate per
unit

Total
unit

(a) Per Diem Allowance
(b) Air Travel Costs
(c) Other Travel Costs
(state mode of travel)
(d) Communication charges
(e) Reproduction of Reports
(f)

Other Expenses (to be listed)

Sub-total

CONTRACT CEILING (1) + (2)

Total Amount (Tk)

