রিস্ক এনারিস্ট (একজন)
রিস্ক এনারিস্টস্টি দারিত্ব হি ননটওিাকক, ক্লাউড করিউটিং বা স্থানীিভাস্টব স্থারিত করিউটাি রিস্টস্টস্টেি িাস্টে জরড়িত িম্ভাব্য ঝরুঁ কি
রবষস্টি ির্ কাস্টিাচনা কস্টি, কীভাস্টব ঝরুঁ কগুরিি রবরুস্টে নকান িিংস্থাস্টক সুিরিত কিা র্াি নি রবষস্টি িিাের্ক নদিা। রবরভন্ন Risk
Analysis নেেওিাকক ব্যবহাি কস্টি রিস্ক রেটস্টের্স্টনি রনরেস্টে উিস্টর্ােী ফািািওিাি, রনিািো িফটওিাি এবিং নডটা
এনরিির্নিহ অন্যান্য আত্মিিামূিক িদস্টিি রচরিত কিা। প্ররতষ্ঠাস্টনি আইট রনিািো ভঙ্গ িনাক্তকিণ এবিং অননুস্টোরদত
অনুপ্রস্টবস্টর্ি উৎি রচরিত কস্টি নি রবষস্টি িিাের্ক নদিা।
মূি দারিত্বাবিী :











আইট িিরককত ঝরুঁ ক িনাক্ত কিা; িনাক্তকৃত ঝরুঁ কি িম্ভাবনা ও তাি প্রভাব রচরিত কিা;
রিস্টস্টস্টেি দূব কিতা িনাক্ত কিা ; তথ্য ঝরুঁ ক রনিন্ত্রণ কিাি জন্য উিযুক্ত কস্টরাি রনণ কি কিা;
উিস্টর্ােী ফািািওিাি, রনিািো িফটওয়়্িাি এবিং নডটা এনরিির্ন িহ অন্যান্য আত্মিিামূিক িদস্টিি রচরিত
কিা;
প্ররতষ্ঠাস্টনি আইট রনিািো ভঙ্গ িনাক্তকিণ এবিং অননুস্টোরদত অনুপ্রস্টবস্টর্ি উৎি রচরিত কিা;
রিস্ক িিচাি(erstsoP) উন্নত কিাি উিাি রচরিত কিা;
রবদ্যোন বা নতুন নিবা িিরককত প্রযুরক্তগুস্টিাি ঝরুঁ ক মূল্যািন কিা; অবরর্ষ্ট ঝরুঁ ক িমূস্টহি অযাস্টিিস্টেন্ট ও
মূল্যািন;
রনিািো িিরককত িরিরি, প্ররিিা এবিং িেরত মূল্যািন; ডাটা দূব কিতা, ডাটা করেউরনস্টকর্ন ঝরুঁ ক, রবরিরি এবিং
কেপ্লান্স ঝরুঁ ক অরবিত মূল্যািন কিা; ঝরুঁ ক কোস্টনা বা হ্রাি কিা জন্য িোধান ততরি কিা;
নডটা নিন্টাি গ্রাহকস্টদি িিাের্ক প্রদান কস্টি র্া তাস্টদিস্টক ঝরুঁ ক ব্যবস্থািনা রিোন্ত রনস্টত িহািতা কিস্টব;
খিস্টচি ন্যািিঙ্গতাি কো রবস্টবচনা কস্টি িরত হ্রাস্টিি প্রস্তাব প্রদান কিা;
অবকাঠাস্টো এবিং অযারপ্লস্টকর্ন প্যারচিং িিংিান্ত িিাের্ক প্রদান;

নর্াগ্যতা ও অরভজ্ঞতা :
 ন্যযনতে SECSECCCSC রবষস্টি স্নাতস্টকােি রডগ্রীিহ ন্যযনতে ০৮ (আট) বছি কাজ কিাি বাস্তব অরভজ্ঞতা;
 তথ্য রনিািোি োনিমূহ (নর্েন, ISO 17799/27001/27005, ইতযারদ) িম্বস্টে িম্যক ধািনা োকা আবশ্যক;
এছাড়াও তথ্য রনিািো, তথ্য নোিনীিতা ,ঝরুঁ ক িনাক্তকিণ এবিং রবস্টেষস্টণি জন্য অযারপ্লস্টকর্ন, ডাটাস্টবি,
ননটওিাকক রনিািো নীরতোিা জানা আবশ্যক;
 প্রর্ািরনক, Communication ও Project Management এ দিতা োকস্টত হস্টব;
ক
ক
 রনম্নরিরখত িাটরফস্টকটিমূস্ট
হি েস্টে কেিস্টি ২ (দুই)ট নটকরনকযাি িাটরফস্টকট
োকা আবশ্যকC :|CISO,
CRISC, ISO 27005 Risk Management, Information Systems Security Management
Professional (ISSMP), C|RiSP
ক
ক
 রনম্নরিরখত িাটরফস্টকটিমূস্ট
হি েস্টে কেিস্টি ২ট ম্যাস্টনজস্টেন্ট িাটরফস্টকট
োকা আবশ্যক :ISO 27001 Lead
Auditor, CISSP, COBIT5, ITIL, PMP.
রিস্টিাটিংক ব্যবস্থা
রিস্ক এনারিস্ট রিরনিি নটকরনকযাি নের্ারিস্ট (রডরজটাি রনিািো) এি তত্ত্বাবধান ও রনস্টদ করর্কাি প্রকল্প িরিচািকস্টক িহািতা
এবিং রিস্টিাট ক কিস্টব।
রনস্টিােপ্রাপ্ত নক প্রদে সুরবধাগুরি
রিস্ক এনারিস্টস্টক উিযুক্ত অরফি নেি এবিং কার্ ক িিাদস্টন প্রস্টিাজনীি অন্যান্য িিংরেষ্ট (আিবাবিত্র, নস্টর্নািীজ ইতযারদ) প্রদান
কিা হস্টব

রিস্টিাটিংক প্রস্টিাজনীিতা/নডরিভাস্টিবি
রিস্ক এনারিস্টস্টি রনম্নরিরখত রিস্টিাটিংক প্রস্টিাজনীিতা/নডরিভাস্টিবি িস্টিস্টছ, তস্টব তা িীোবে নি
 োরিক কেক িরিকল্পনা এবিং অগ্রেরত প্ররতস্টবদন
 বারষ কক প্ররতস্টবদন
 প্রস্টিাজনীি অন্যান্য প্ররতস্টবদন

িাট ক রিস্টস্টে ও ওস্টিব অযাডরেরনস্টেটি (একজন)
িাট ক রিস্টস্টে ও ওস্টিব অযাডরেরনস্টেটি মূিত ওস্টিব িাইট কাঠাস্টো, রবন্যাি এবিং ব্যবহাস্টিি জন্য িােরগ্রক নীরত এবিং িেরতগুস্টিাি
রবকার্ ও প্রস্টিাে কিা এবিং ওস্টিব িাইটস্টক রনিরেত হািনাোদ কিা এবিং িিংঘটত রবরভন্ন কার্ কিেগুস্টিাস্টক প্রচাি কিা। প্রস্টিাজনীি
রবস্টেষণ কস্টি ওস্টিব রিস্টস্টস্টেি নকর্া প্রনিণ এবিং অন্যান্য কেীস্টদি কার্ কিে তত্ত্বাবধান কস্টি োস্টক।
মূি দারিত্বাবিী:
 দিতাি রভরেস্টত প্রােরেক িহািতা প্রদান কিা।
 অযাস্টেি ও তথ্য রনিািোি প্রস্টিাজনীিতা রবস্টেষণ কস্টি ওস্টিব রিস্টস্টে রনরদ কষ্টকিণ ;অবকাঠাস্টো রিস্টস্টস্টেি নকর্া
প্রনিণ;
 রিস্টস্টে ির্ কস্টবিণ এবিং রবস্টেষণ, টউরনিং দ্বািা ওস্টিব রিস্টস্টে কেকিেতা বজাি িাখা;
 প্রােরেক তথ্য এরর এবিং আিন্ন তথ্য িাজাস্টনা এবিং তস্টথ্যি অগ্রারধকাি প্রদান কিা;
 রিস্টস্টে অযাডরেরনস্টের্ন, নটকরনকযাি ম্যাস্টনজস্টেন্ট, প্ররভর্রনিং কিা;
 ওস্টিব রিস্টস্টে আিস্টগ্রড কিা নতুন িফটওিযাি ,নটরস্টিং ও মূল্যািন কিা ,ইনস্টি।

নর্াগ্যতা ও অরভজ্ঞতা :
 করিউটাি প্রস্টকৌর্স্টি স্নাতক/ স্নাতস্টকােি রডগ্রী;
 ন্যযনতে ৩ (রতন) বছস্টিি ওস্টিব অযাডরেরনস্টের্স্টনি অরভজ্ঞতা;
 রবরভন্ন নপ্রাগ্রারেিং ভাষাি দিতা োকস্টত হস্টব;
 প্রর্ািরনক, Communication ও Project Management এ দিতা োকস্টত হস্টব;
 নপ্রাগ্রারেিং-এ িার্ট করফস্টকর্ন অরতরিক্ত নর্াগ্যতা রহস্টিস্টব রবস্টবরচত হস্টব।
 Java, Python, PHP, .Net ইতযারদস্টত অরভজ্ঞস্টদি অগ্রাধীকাি নদিা হস্টব।
রিস্টিাটিংক ব্যবস্থা
ওস্টিব অযাডরেরনস্টেটি রিরনিি নটকরনকযাি নের্ারিস্ট (রডরজটাি রনিািো) এি তত্ত্বাবধান ও রনস্টদ কর্নাি প্রকল্প িরিচািকস্টক
িহািতা এবিং রিস্টিাট ক কিস্টব।
রনস্টিােপ্রাপ্ত নক প্রদে সুরবধাগুরি
ওস্টিব অযাডরেরনস্টেটি উিযুক্ত অরফি নেি এবিং কার্ ক িিাদস্টন প্রস্টিাজনীি অন্যান্য িিংরেষ্ট (আিবাবিত্র, নস্টর্নািীজ ইতযারদ)
প্রাপ্য হস্টবন।
রিস্টিাটিংক প্রস্টিাজনীিতা/নডরিভাস্টিবি
ওস্টিব অযাডরেরনস্টেটি রনম্নরিরখত রিস্টিাটিংক প্রস্টিাজনীিতা/নডরিভাস্টিবি িস্টিস্টছ, তস্টব তা িীোবে নি
 োরিক কেক িরিকল্পনা এবিং অগ্রেরত প্ররতস্টবদন
 বারষ কক প্ররতস্টবদন
 প্রস্টিাজনীি অন্যান্য প্ররতস্টবদন

ন্যার্নাি ডাটা নিন্টাি োস্টককটিং অযান্ড রবজস্টনি নের্ারিষ্ট (একজন)
ন্যার্নাি ডাটা নিন্টাি োস্টককটিং অযান্ড রবজস্টনি নের্ারিষ্ট মূিত জাতীি ডাটা নিন্টাস্টিি জন্য প্রািরঙ্গক রবিণন, নর্াোস্টর্াে এবিং
ব্যবিারিক উন্নিন িরিকল্পনা রবকাস্টর্ি দারিত্ব গ্রহণ এবিং েন্ট িাইন রনব কাহী রহিাস্টব রবস্টর্ষজ্ঞ োস্টককটিং কার্ কিে িরিচািনা কিা ও
অিংর্ীদািস্টদি িস্টঙ্গ রনস্টি ফিাফি-রভরেক রবিণন এবিং নর্াোস্টর্াে রবষস্টি িস্টচতনতা এবিং কেক িরিকল্পনা ততরি কস্টি োস্টকন।
মূি দারিত্বাবিী:
 রডরজটাি রনিািো ও জাতীি ডাটা নিন্টাস্টিি জন্য প্রািরঙ্গক রবিণন, নর্াোস্টর্াে এবিং ব্যবিারিক উন্নিন িরিকল্পনা
রবকাস্টর্ি দারিত্ব গ্রহণ এবিং েন্ট িাইন রনব কাহী রহিাস্টব রবস্টর্ষজ্ঞ োস্টককটিং কার্ কিে িরিচািনা কিা;
 অিংর্ীদািস্টদি িস্টঙ্গ রনস্টি ফিাফি-রভরেক রবিণন এবিং নর্াোস্টর্াে রবষস্টি িস্টচতনতা এবিং কেক িরিকল্পনা ততরি
কিা;
 িাফস্টল্যি িাস্টে রডরজটাি রনিািো ও জাতীি নডটা নিন্টাস্টিি জন্য একট িেরিত, িোধান-রভরেক রবিণন
প্রস্টচষ্টাস্টক চূড়িান্ত কিা, র্া িািংেঠরনক রস্থরতর্ীিতা ও রবিণস্টনি দিতা রনস্টি আস্টি;
 জাতীি ডাটা নিন্টাস্টিি ব্যবিা িম্প্রিািণ নকৌর্ি, প্রবৃরে, িঞ্চািন এবিং গ্রাহক ইন্টািঅযাকর্ন বৃরে কিা;
 িিযোত্রা অজকন এবিং অরতিে কিস্টত দস্টিি প্ররর্িণ এবিং রবকার্ এি োেস্টে িোেত উন্নরত কিা;
 জটি রবষিগুরি িোধাস্টনি জন্য কার্ ককিীভাস্টব িকি ইরিরনিাি (অভযন্তিীণ ও বরহরস্থত) িেিি িাধন কিা এবিং
ব্যবিাস্টক চালু িাখা
 রিরনিি ম্যাস্টনজস্টেন্ট িস্টঙ্গ রডরজটাি রনিািো নকৌর্ি প্রণিন কিা;
 িােরগ্রক প্রচািারভর্ান বাস্তবািন রনরিত কিাি জন্য মূি নস্টকস্টহাল্ডািস্টদি িাস্টে রনস্টি সুিারির্ নকৌর্ি িিংযুক্ত কিা;
 জাতীি ডাটা নিন্টাস্টিি িরিস্টষবাগুরিি জন্য টাস্টেটক বাজাি িনাক্ত এবিং িিংস্টর্াধন কিা;
 জাতীি ডাটা নিন্টাস্টিি িম্ভাবনা গুরিি একট িাইিিাইন ততরি কিা এবিং ব্যবিা উন্নিন সুস্টর্াে িরিিভাস্টব
ির্ কস্টবিণ কিা;
 একট ব্যবিারিক উন্নিন / রবিি ফাস্টনি েস্টড় নতািা এবিং জাতীি ডাটা নিন্টাস্টিি কেক িরিকল্পনা এি রনিরেত
আিস্টডটগুরি িিবিাহ কস্টি প্রকৃত গ্রাহক অজকন কিা ;
 ব্যবিাি উন্নিস্টনি জন্য ির্ কািিরেক (োরিক বা তত্রোরিক) িিযগুরি পূিণ কিা ;
 প্রচরিত কেককাস্টেি প্রচািারভর্ান বাস্তবািস্টন ননতৃত্ব নদওিাি জন্য ব্যবিারিক ইউরনটগুরি নেস্টক মূি অিংর্ীদািস্টদি
িেিি িাধন কিা এবিং ঊর্ধ্কতন িরিচািনা িষ কদ এি জন্য হািনাোদ প্ররতস্টবদন (report) ততরি কিা ;
নর্াগ্যতা ও অরভজ্ঞতা :
 ন্যন্যতে Bsc in CSE এবিং এেরবএ রডগ্রীধািীস্টদি অগ্ররধকাি নদওিাহস্টব;
 Technical Writing এ বাস্তব অরভজ্ঞতা োকস্টত হস্টব;
 র্োর্ে প্রর্ািরনক এবিং রবস্টেষণাত্মক দিতা োকস্টত হস্টব;
 কারিত িিয অজকস্টনি জন্য কেকস্টিস্টত্র সুিিকক স্থািস্টনি প্রস্টিাজনীি দিতা োকস্টত হস্টব;
 নডটা নিন্টাি ও রডরজটাি রনিািো িরিউর্স্টনি প্রযুরক্তেত িেস্যাগুরি িোধাস্টন প্রস্টিাজনীি িণ্য ও প্রযুরক্তি
প্রিাস্টি িহািতা কিা;
 রবরভন্ন ই নিবা প্রদানকািী িিংস্থাি িাস্টে-অন্যান্য িিংস্থািমূস্টহি িিকক স্থািন কাস্টজ অরভজ্ঞতা;
 ব্যবিাি রবস্টেষণ, িরিকল্পনা, বাস্টজট েস্টডরিিং এি কাস্টজ প্রোরণত অরভজ্ঞতা;
ক
 রনম্নরিরখতগুরিি িাটরফস্টকটধারিস্ট
দি অগ্রারধকাি নদওিা হস্টব: ISO 27001 Lead Auditor, ITIL,
PRINCE2, CISA
রিস্টিাটিংক ব্যবস্থা
ন্যার্নাি ডাটা নিন্টাি োস্টককটিং অযান্ড রবজস্টনি নের্ারিষ্ট প্রকল্প িরিচািস্টকি রনস্টদ করর্কাি িহািতা এবিং রিস্টিাট ক কিস্টব।

রনস্টিােপ্রাপ্ত নক প্রদে সুরবধাগুরি
ন্যার্নাি ডাটা নিন্টাি োস্টককটিং অযান্ড রবজস্টনি নের্ারিষ্টেনস্টক উিযুক্ত অরফি নেি এবিং কার্ ক িিাদস্টন প্রস্টিাজনীি অন্যান্য
িিংরেষ্ট (আিবাবিত্র, নস্টর্নািীজ ইতযারদ) প্রদান কিা হস্টব
রিস্টিাটিংক প্রস্টিাজনীিতা/নডরিভাস্টিবি
ন্যার্নাি ডাটা নিন্টাি োস্টককটিং অযান্ড রবজস্টনি নের্ারিষ্টেস্টণি রনম্নরিরখত রিস্টিাটিংক প্রস্টিাজনীিতা/নডরিভাস্টিবি িস্টিস্টছ,
তস্টব তা িীোবে নি




োরিক কেক িরিকল্পনা এবিং অগ্রেরত প্ররতস্টবদন
বারষ কক প্ররতস্টবদন
প্রস্টিাজনীি অন্যান্য প্ররতস্টবদন

িাবরিক রিস্টির্নি অরফিাি (একজন)
এ িিাের্ক নিবাি উস্টেশ্য হি প্রকস্টল্পি িাবরিক রিস্টির্নি ব্যবস্থািনা কার্ কিস্টে িহািতা প্রদান কিা। িাবরিক রিস্টির্নি
ব্যবস্থািনাি রনিরেত িকি কার্ কিস্টে িহািতা এবিং প্রকল্প িাবরিক রিস্টির্নি ব্যবস্থািনা িিংিান্ত প্ররতস্টবস্টদনি খিড়া প্রস্তুত কিাও
এ িিাের্ক নিবাি অন্তর্ভকক্ত।
মূি দারিত্বাবিী :
প্রকল্প িরিচািস্টকি তত্ত্বাবধাস্টন ও রনস্টদ কর্না নোতাস্টবক রতরন রনম্নরিরখত দারিত্ব িািন কিস্টবন:
 রডরজটাি রনিািোি িাবরিক রিস্টির্নি ব্যবস্থািনাি রনিরেত িকি কার্ কিে িিাদন কিা;
 রডরজটাি রনিািোি করেউরনস্টকর্ন েযাস্টটরজ ততরি কিা
 রডরজটাি রনিািোি কার্ কিে, প্রভাব ও সুরবধারদ তুস্টি ধিস্টত রবরিরিস্টক িহািতা কিা;
 জাতীি ও স্থানীি ির্ কাস্টি কযাস্টিস্টনি িরিকল্পনা ও বাস্তবািন কিা;
 রডরজটাি রনিািোি িাবরিস্টকর্স্টনি িস্টত্র িিকারি নীরতোিা ও আইন রনরিত কিা;
 রডরজটাি রনিািোি কেককতকাস্টদি নেস্টক প্রকল্প বাস্তবািস্টনি তথ্য িিংগ্রহ কিা এবিং রেরডিা, জনিাধািণ ও রবরভন্ন
নস্টকস্টহাল্ডািস্টদি জন্য প্ররতস্টবদন ততরি কিা;
 রডরজটাি রনিািোি ওস্টিবিাইস্টটি জন্য কনস্টটন্ট ততরি ও প্রদান কিা;
 রবরিরিি রবরভন্ন প্ররতস্টবদন ততরিস্টত িহািতা কিা;
 কতৃকিস্টিি রনস্টদ কর্না নোতাস্টবক প্রকস্টল্পি অন্যান্য দারিত্ব িািন।
নর্াগ্যতা ও অরভজ্ঞতা :
 ইিংস্টিরজ রবষস্টি স্নাতস্টকােি রডগ্রী।
 অনুরূি িস্টদ ৩ (রতন) বছস্টিি বাস্তব কাস্টজি অরভজ্ঞতা োকস্টত হস্টব।
 িাবরিক করেউরনস্টকর্নি এ পূব ক অরভজ্ঞতাধািীস্টদি অগ্রারধকাি নদওিা হস্টব।
 করিউটািাইজড রিস্টস্টে ব্যবহাস্টি িিে োকস্টত হস্টব।
 র্োর্ে প্রর্ািরনক এবিং রবস্টেষণাত্মক দিতা োকস্টত হস্টব।
 কারিত িিয অজকস্টনি জন্য কেকস্টিস্টত্র সুিিকক স্থািস্টনি প্রস্টিাজনীি দিতা োকস্টত হস্টব।
রিস্টিাটিংক ব্যবস্থা
িাবরিক রিস্টির্নি অরফিাি রিরনিি নটকরনকযাি নের্ারিস্ট (রডরজটাি রনিািো) এি তত্ত্বাবধান ও রনস্টদ করর্কাি প্রকল্প
িরিচািকস্টক িহািতা এবিং রিস্টিাট ক কিস্টব।
রনস্টিােপ্রাপ্ত নক প্রদে সুরবধাগুরি
িাবরিক রিস্টির্নি অরফিাি উিযুক্ত অরফি নেি এবিং কার্ ক িিাদস্টন প্রস্টিাজনীি অন্যান্য িিংরেষ্ট (আিবাবিত্র, নস্টর্নািীজ
ইতযারদ) প্রদান কিা হস্টব
রিস্টিাটিংক প্রস্টিাজনীিতা/নডরিভাস্টিবি
িাবরিক রিস্টির্নি অরফিাি রনম্নরিরখত রিস্টিাটিংক প্রস্টিাজনীিতা/নডরিভাস্টিবি িস্টিস্টছ, তস্টব তা িীোবে নি




োরিক অগ্রেরত প্ররতস্টবদন
বারষ কক প্ররতস্টবদন
প্রস্টিাজনীি অন্যান্য প্ররতস্টবদন

ডাটা নিন্টাি হাড কওিযাি ইরিরনিাি (একজন)
ডাটা নিন্টাি হাড কওিযাি ইরিরনিাি মূিত জাতীি ডাটা নিন্টাি িরিচািনাি জন্য র্োর্ে িদস্টিি এবিং ভরবষ্যৎ িরিকল্পনা রনরিত
কিা প্রকস্টল্পি নটকরনকযাি ও নন-নটকরনকযাি কেককতকাস্টদি ডাটা-নিন্টাি িিরককত কেকিন্থা রবষিক প্রযুরক্তেত রদকরনস্টদ কর্না এবিং
প্ররর্িণ প্রদান এবিং িেস্ত ডাটা-নিন্টাস্টিি অবকাঠাস্টো িিণাস্টবিণ রনরিতকিণ। রতরন প্রকল্প িরিচািস্টকি অধীস্টন প্রকস্টল্পি ইেভন কস্টেন্ট টীে রিডাি ও নটকরনকযাি নের্ারিষ্ট েস্টনি তত্ত্বাবধাস্টন রনন্মরিরখত দারিত্বিমূহ িািন কিস্টবন:
মূি দারিত্বাবিী:











জাতীি ডাটা নিন্টাি িরিচািনাি জন্য র্োর্ে িদস্টিি এবিং ভরবষ্যৎ িরিকল্পনা রনরিত কিা
প্রকস্টল্পি নটকরনকযাি ও নন-নটকরনকযাি কেককতকাস্টদি ডাটা-নিন্টাি িিরককত কেকিন্থা রবষিক প্রযুরক্তেত
রদকরনস্টদ কর্না এবিং প্ররর্িণ প্রদান
িেস্ত ডাটা-নিন্টাস্টিি অবকাঠাস্টোি উিি নজিদারি এবিং িিণাস্টবিণ রনরিতকিণ
প্রস্টিাজস্টনি নপ্ররিস্টত নস্টকস্টহাল্ডািস্টদি িাপ্তারহক/োরিক এবিং রবস্টর্ষ প্ররতস্টবদন প্রদান
িকি প্রস্টিাজনীি অযারপ্লস্টকর্ন এবিং ফােকওিাি প্যাচ িাভকাস্টি ইন্সটস্টির্ন, আিস্টগ্রস্টডর্ন এবিং নেইনস্টটস্টনন্স
রনরিতকিণ
জাতীি ডাটা নিন্টাস্টিি গুরুত্বপূণ ক তথ্যিমূস্টহি ব্যাকআি িিংিিণ এবিং রডজাস্টাি রিকভারি নিন্টাস্টিি িাস্টে
িােিস্যতা রনরিতকিণ
জাতীি ডাটা নিন্টাস্টিি প্রযুরক্তেত এবিং ঠিকাদারি প্ররতষ্ঠাস্টনি িাস্টে চুরক্ত িিরককত তথ্যারদ ির্ কাস্টিাচনা এবিং র্োর্ে
ব্যবস্থা গ্রহণ কিা
নরের্ভক্ত তদরনক কার্ কপ্রণািী ও নীরত, ির্ কস্টবিণ িিিাে ও তাি রনস্টদ করর্কা এবিং িেস্যা িিংিান্ত টস্টকট ব্যবস্থািনা ও
তাি রনস্টদ করর্কা অনুিিণ কিা
২৪/৭ রভরেস্টত জাতীি ডাটা নিন্টাস্টিি রিরকউরিট রনরিতকিণ এবিং প্রস্টিাজস্টনি নপ্ররিস্টত ঠিকাদারি প্ররতষ্ঠাস্টনি
িাস্টে িাব কিরণক নর্াোস্টর্াে রনরিত কিা
প্রকল্প বাস্তবািনকািী ইউরনস্টটি অনুস্টিাস্টধি নপ্ররিস্টত িিংরেষ্ট দপ্তিিমূহস্টক নিবা প্রদান

রর্িা এবিং অরভজ্ঞতা
 ন্যযনতে SECSECCCSCCCCC রবষস্টি ন্যযনতে স্নাতক রডগ্রী;
 নডটা নিন্টাি অবকাঠাস্টোি অিাস্টির্ন ও নেইনস্টটস্টনন্স কাস্টজ ন্যযনতে রতন (০৩) বৎিস্টিি অরভজ্ঞতা ;
 দি টীে নেম্বাি হওিা ও কেস্টপ্লে এনভািিনস্টেস্টন্ট কাজ কিস্টত আগ্রহী;
 রিনাে ও ইউরনে অযাডরেরনস্টের্স্টন র্স্টেষ্ট জ্ঞান োকা আবশ্যক;
 হাড কওিযাি ও ননটওিাস্টককি আরককস্টটকচাি ট্রাবিসুটিং কাস্টজি অরভজ্ঞতা;
 ক্লাস্টিন্ট িাভকাি এনভািিনস্টেস্টন্ট রিস্টস্টে ম্যাস্টনজস্টেন্ট টুিিিমূস্টহি কাস্টজি বাস্তব অরভজ্ঞতা
 Cisco, Brocade, Huawei network িমুস্টহ কাস্টজি বাস্তব অরভজ্ঞতা;
 নবরিক ননটওিাকক রিরকউরিট ও Cisco/Huawei Firewall/IPS রনস্টি কাজ বাড়রত নর্াগ্যতা রহস্টিস্টব েণ্য
হস্টব।
ক
 রনস্টম্নি নর্ নকান একট প্রস্টফর্নাি িাটরফস্টকর্ন
োকস্টত হস্টব :: Cisco Certified Network Associate
(CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP), Brocade Certified Network
Engineer (BCNE), Juniper Networks Certified Associate (JNCIA), Huawei Certified
Network Associate (HCNA), and other certifications from Microsoft, Linux, IBM,
Oracle, SUN, VMware, etc.
 Virtualization এবিং SOA (নর্েন VMware, ESX/vCenter/vSphere, NAS/SAN, and Blade)
িম্বস্টে ধািণা োকস্টত হস্টব।

রিস্টিাটিংক ব্যবস্থা
ডাটা নিন্টাি হাড কওিযাি ইরিরনিাি রিরনিি নটকরনকযাি নের্ারিস্ট (রডরজটাি রনিািো) এি রনস্টদ করর্কাি প্রকল্প িরিচািকস্টক
িহািতা এবিং রিস্টিাট ক কিস্টব।
রনস্টিােপ্রাপ্ত নক প্রদে সুরবধাগুরি
ডাটা নিন্টাি হাড কওিযাি ইরিরনিািস্টদি উিযুক্ত অরফি নেি এবিং কার্ ক িিাদস্টন প্রস্টিাজনীি অন্যান্য িিংরেষ্ট (আিবাবিত্র,
নস্টর্নািীজ ইতযারদ) প্রদান কিা হস্টব
রিস্টিাটিংক প্রস্টিাজনীিতা/নডরিভাস্টিবি
 ডাটা নিন্টাি হাড কওিযাি ইরিরনিািস্টদি রনম্নরিরখত রিস্টিাটিংক প্রস্টিাজনীিতা/নডরিভাস্টিবি িস্টিস্টছ, তস্টব তা িীোবে নি
 োরিক কেক িরিকল্পনা এবিং অগ্রেরত প্ররতস্টবদন
 বারষ কক প্ররতস্টবদন
 প্রস্টিাজনীি অন্যান্য প্ররতস্টবদন

প্রস্টজক্ট এস্টিারিস্টিট (একজন)
এ িিাের্ক নিবাি উস্টেশ্য হি প্রকল্প বাস্তবািন, ডকুস্টেস্টন্টর্ন এবিং িরজস্টক কার্ কিস্টে িহািতা প্রদান কিা। রনিরেত কার্ কিস্টেি
ডকুস্টেন্টর্ন, িাবরিক ও প্রাইস্টভট নিক্টস্টিি নস্টকস্টহাল্ডািস্টদি রনকট নেস্টক প্রািরঙ্গক তথ্য িিংগ্রহ, িেিি িাধন, িরজরস্টক িহািতা
এবিং প্রকল্প ব্যবস্থািনা িিংিান্ত প্ররতস্টবস্টদনি খিড়া প্রস্তুত কিাও এ িিাের্ক নিবাি অন্তর্ভকক্ত।
মূি দারিত্বাবিী :
প্রকল্প িরিচািস্টকি তত্ত্বাবধাস্টন ও রনস্টদ কর্না নোতাস্টবক রতরন রনম্নরিরখত দারিত্ব িািন কিস্টবন:
 প্রকস্টল্পি কার্ কিে ির্ কস্টবিণ ও িিাদস্টন িহািতা কিা;
 রবরিরি এবিং অন্যান্য প্রািরঙ্গক নস্টকস্টহাল্ডািস্টদি িহািতা প্রদান কিা;
 কেক িরিকল্পনা, কেকিরিরধ এবিং অগ্রেরত প্ররতস্টবদস্টনি ততিীস্টত িহািতা কিা;
 সূচস্টকি উিি রভরে কস্টি ফিাফি অজকস্টনি িােরগ্রক অগ্রেরত ির্ কস্টবিস্টণি জন্য প্রস্টিাজনীি তথ্য িিংিিণ কিা;
 আইট নের্ারিস্ট-এি কাস্টজ িহািতা প্রদান কিা;
 প্রস্টজস্টক্টি রবরভন্ন রবষস্টি অিংর্ীদাি এবিং নস্টকস্টহাল্ডািস্টদি িাস্টে তথ্য আদান প্রদাস্টন প্রস্টিাজনীি ম্যাস্টটরিিাি উন্নিন
এবিং িরজরস্টক িহািতা প্রদান কিা;
 প্রকল্প িাইট িরিদর্কন এবিং প্ররতস্টবদন ততিীস্টত তথ্য িিংগ্রহ কিা;
 তথ্য উিাে িিংকিস্টন িহািতা কিা;
 রবরিরি এবিং আইরিট রবভাে/আইএেইরড/িরিকল্পনা রবভাস্টেি োরিক, তত্রোরিক, বারষ কক প্ররতস্টবদন ততিীস্টত
প্রস্টিাজনীি তথ্য উিাে িিংগ্রহ কিা;
 কতৃকিস্টিি রনস্টদ কর্না নোতাস্টবক প্রকস্টল্পি অন্যান্য দারিত্ব িািন কিা ।
নর্াগ্যতা ও অরভজ্ঞতা :
 প্রস্টজক্ট ম্যাস্টনজস্টেন্ট বা িিংরেষ্ট রবষস্টি ন্যযনতে স্নাতক রডগ্রী
 িিংরেষ্ট রবষস্টি কেিস্টি ৫ বছস্টিি অরভজ্ঞতা োকস্টত হস্টব।
 রিএি / রিএিই রডগ্রীধািীস্টদি অগ্রারধকাি নদিা হস্টব।
 বািংিা ও ইিংস্টিরজ ভাষাি নিখা ও িড়াি িািদর্ী হস্টত হস্টব।
 আইরিট এবিং করিউটাি রবষস্টি উচ্চ জ্ঞানিিন্ন হস্টত হস্টব।
 র্োর্ে প্রর্ািরনক এবিং রবস্টেষণাত্মক দিতা োকস্টত হস্টব।
 কারিত িিয অজকস্টনি জন্য কেকস্টিস্টত্র সুিিকক স্থািস্টনি প্রস্টিাজনীি দিতা োকস্টত হস্টব।
ক
রিস্টিাটিং ব্যবস্থা
প্রস্টজক্ট এস্টিারিস্টিট রিরনিি নটকরনকযাি নের্ারিস্ট (রডরজটাি রনিািো) ও রিরনিি নটকরনকযাি নের্ারিস্ট (িফট্ওিযাি ও ইিারভকি) এি তত্ত্বাবধান ও রনস্টদ করর্কাি প্রকল্প িরিচািকস্টক িহািতা এবিং রিস্টিাট ক কিস্টব।
রনস্টিােপ্রাপ্ত নক প্রদে সুরবধাগুরি
প্রস্টজক্ট এস্টিারিস্টিটস্টদি উিযুক্ত অরফি নেি এবিং কার্ ক িিাদস্টন প্রস্টিাজনীি অন্যান্য িিংরেষ্ট (আিবাবিত্র, নস্টর্নািীজ ইতযারদ)
প্রদান কিা হস্টব
রিস্টিাটিংক প্রস্টিাজনীিতা/নডরিভাস্টিবি
প্রস্টজক্ট এস্টিারিস্টিটস্টদি রনম্নরিরখত রিস্টিাটিংক প্রস্টিাজনীিতা/নডরিভাস্টিবি িস্টিস্টছ, তস্টব তা িীোবে নি




োরিক কেক িরিকল্পনা এবিং অগ্রেরত প্ররতস্টবদন
বারষ কক প্ররতস্টবদন
প্রস্টিাজনীি অন্যান্য প্ররতস্টবদন

