পলিলি এডভাইজর (আইটি-আইটিইএি) -১ জন
এ পরামর্শ সিবার উদ্দেশ্য হদ্দিা সেদ্দর্র তথ্যপ্রযুলি লর্দ্দের নতুন নতুন প্রযুলিদ্দত িক্ষমতা উন্নয়দ্দন পলরচালিত
িকি কার্ শক্রদ্দম মানিম্মত িহায়তা প্রোন করা। িামলিক কার্ শক্রদ্দমর িমন্বয় ও বাস্তবায়ন, পাবলিক ও প্রাইদ্দভট
সিক্টদ্দরর সেকদ্দহাল্ডারদ্দের িহদ্দর্ালিতা িাভ, লবশ্ববাজাদ্দর সেদ্দর্র ইন্ডালি প্রদ্দমার্দ্দন পরামর্শ প্রোন, প্রকে
পলরচািন লরদ্দপাদ্দট শর মান লনলিতকরণ এবং প্রোনদ্দর্াগ্য িময়িীমা বজায় রাখদ্দত িহায়তা করাও এর অন্তর্ভশি।
মূি োলয়ত্বাবিী :
প্রকে পলরচািদ্দকর তত্ত্বাবধাদ্দন ও লনদ্দে শর্না সমাতাদ্দবক লতলন লনম্নলিলখত োলয়ত্ব পািন করদ্দবন:
 প্রকদ্দের কার্ শক্রম িহজতর এবং পর্ শদ্দবক্ষদ্দণ িহায়তা; লবলিলি এবং অন্যান্য প্রািলিক সেকদ্দহাল্ডাদ্দরর
িহায়তায় কাজ করা;
 সিন্টার অফ এলিদ্দিন্স, ইন্ডালি প্রদ্দমার্ন ও েক্ষতা উন্নয়ন কার্ শক্রমিমূহ িমন্বয় করা;
 কমশ পলরকেনা, TOR এবং অিিলত প্রলতদ্দবেদ্দনর খিড়া ততলরদ্দত িহায়তা, প্রকে কার্ শক্রদ্দমর জন্য
ঠিকাোর / কনিািট্যান্ট-এর কাজ তত্ত্বাবধান;
 সূচদ্দকর উপর লভলি কদ্দর ফিাফি অজশদ্দনর িামলিক অিিলত পর্ শদ্দবক্ষণ;
 প্রকে ব্যবস্থাপনা, িমন্বয় এবং বাস্তবায়ন প্রলতদ্দবেন প্রোন;
 প্রকদ্দের িাদ্দে জলড়ত অংর্ীোর এবং সেকদ্দহাল্ডাদ্দরর িাদ্দে সর্ািাদ্দর্াি এবং তথ্য লবলনমদ্দয় লিিি
সডদ্দভিপদ্দমন্ট, সটকলনকযাি ও সটকদ্দনাদ্দিালজ সের্ালিেদ্দের পরামর্শ প্রোন;
 প্রদ্দয়াজদ্দন প্রকে িাইট পলরের্শন টিদ্দম অংর্িহণ এবং প্রলতদ্দবেন ততলরদ্দত তথ্য িংিদ্দহ িহায়তা প্রোন;
 পর্ শদ্দবক্ষদ্দণর জন্য পলরের্শন সেদ্দক পাওয়া পলরিংখ্যান এবং তথ্য িংকিদ্দন িহায়তা করা;
 লবলিলি এবং আইলিটি লবভাি/আইএমইলড/পলরকেনা লবভাদ্দির তৈমালিক, বালষ শক এবং অন্যান্য
প্রলতদ্দবেদ্দনর জন্য খিড়া তথ্য এবং পলরিংখ্যান প্রস্তুত;
 প্রদ্দয়াজন অনুর্ায়ী এড-হক লভলিদ্দত এবং প্রকে বাস্তবায়ন লবভাদ্দির অনুদ্দরাদ্দধ লনজ কার্ শদ্দক্ষদ্দৈর মদ্দে
োকা দ্বালয়ত্ব ও সর্াগ্যতা অনুর্ায়ী পলরদ্দিবা প্রোন।
সর্াগ্যতা ও অলভজ্ঞতা :
 তথ্য প্রযুলি লবষদ্দয় স্নাতক ও সর্ সকাদ্দনা লবষদ্দয় স্নাতদ্দকাির লডলি;
 কমপদ্দক্ষ ১০ বছর টিম লিডার লহদ্দিদ্দব কাদ্দজর অলভজ্ঞতািহ সমাট ১৫ বছদ্দরর তথ্য প্রযুলি লর্দ্দের
অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব।
 আইলিটি এদ্দিালিদ্দয়র্ন ও িরকালর নীলত লনধ শারণী পর্ শাদ্দয় ৫ বছদ্দরর িমন্বদ্দয়র অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব।
 ইন্ডালি প্রদ্দমার্ন ও লিিি সডদ্দভিপদ্দমন্ট কার্ শক্রদ্দম লবদ্দর্ষ অলভজ্ঞতািম্পন্ন হদ্দত হদ্দব।
 তথ্যপ্রযুলি খাদ্দতর উন্নয়ন-অলভজ্ঞতা লবদ্দর্ষভাদ্দব লবদ্দবলচত হদ্দব।
 র্োর্ে প্রর্ািলনক, নীলত প্রণয়ন এবং লবদ্দেষণাত্মক েক্ষতা োকদ্দত হদ্দব।
 সরকারর প্রকল্পে কাল্পের অরিজ্ঞতাধারীল্পেরল্পক প্রাধান্য দেওয়া হল্পে।

ইমালজশং সটকদ্দনাদ্দিালজ সের্ালিে - ১ জন
এই পদ্দের প্রােীদ্দক পেবী িম্পলকশত লবষয়বস্তুর উপর একজন উচ্চস্তদ্দরর লবদ্দর্ষজ্ঞ হদ্দত হদ্দব, লর্লন উঠলত বা
এমারলজং প্রযুলি িম্পলকশত তথ্য রাদ্দখন এবং প্রকদ্দের প্রযুলিিত লেক িম্পলকশত সকৌর্িিত লিদ্ধান্তগুলি লনদ্দত
পারদ্দবন। প্রযুলি পরামর্শোতা বা সটকলনিলজ এিপাট শ, আইটি হাড শওয়যার এবং িফটওয়যার িম্পলকশত িবরকম
িমস্যা িমাধাদ্দন অবোন রাখদ্দবন। পরামর্শকদ্দক িাধারণত নতুন উদ্ভালবত প্রযুলি ব্যবহার লিদ্দেদ্দমর উপর কাজ
করদ্দবন। পার্াপালর্ প্রযুলি পরামর্শোতা প্রকদ্দের লবলভন্ন কার্ শক্রদ্দম িহায়তা প্রোন, প্রকদ্দের প্রযুলি িংক্রান্ত
সর্দ্দকাদ্দনা প্রদ্দয়াজদ্দন অন্যান্যদ্দের পরামর্শ সেদ্দবন এবং লবলভন্ন প্রকদ্দের কাজগুলিদ্দত লবষয় লবষয়ক েক্ষতা উন্নয়দ্দন
কাজ করদ্দবন।
মূি োলয়ত্বাবিী :
প্রকে পলরচািক ও পলিলি এডভাইজদ্দরর তত্ত্বাবধাদ্দন/লনদ্দে শর্না সমাতাদ্দবক লতলন লনম্নলিলখত োলয়ত্ব পািন
করদ্দবন:
- প্রকদ্দের উদ্দযাি এবং অিালধকারগুলির িমে শদ্দন নতুন প্রযুলির উদ্ভাবন, নকর্া এবং লনব শাচনদ্দক সনতৃত্ব সেয়া
- লবযমান এবং নতুন প্রযুলির লবষয় লবদ্দর্ষজ্ঞ লহিাদ্দব প্রকদ্দের লবলভন্ন কদ্দম্পাদ্দনন্টদ্দক সকৌর্িিিত
লেকলনদ্দে শর্না সেয়া
- প্রকদ্দের িব শালধক জটিি কাজগুলি বা িমস্যাগুলির মদ্দে ঝলুঁ ক, প্রভাব, প্রকদ্দের কার্ শকালরতা বা লবলর্ষ্টতা
িম্পলকশত সকৌর্িিিত লেকলনদ্দে শর্না সের্া।
- ভলবষ্যৎ লবকে, সকৌর্ি এবং প্রকে কমশক্ষমতা উন্নত করার সুদ্দর্ািগুলির র্নািকরদ্দণ িহায়তা প্রোন করা।
- িরকারী িংস্থার জন্য েীর্ শদ্দময়ােী প্রযুলি লিদ্ধান্ত এবং পলরকেনা সুপালরর্ এবং প্রদ্দয়াজদ্দন প্রভালবত করা।
- কদ্দম্পাদ্দনন্ট অিিলতর মূল্যায়ন, অদ্দর্াগ্যতা িনাি এবং িদ্দব শািম িমাধান সুপালরর্ করা
- নতুন প্রযুলি ব্যবহার কদ্দর উদ্ভাবনী িমাধান নকর্া প্রভালবত করা
- প্রযুলিিত িমাধাদ্দনর ধারণািত িম্পূণ শতা লনলিত করা
- লবদ্দক্রতার বা সভন্ডর লনব শাচন প্রলক্রয়া ব্যবস্থাপনা করা
- বাস্তবায়ন প্রদ্দয়াজনীয়তা, িহণদ্দর্াগ্যতা মানেণ্ড এবং কাদ্দজর লববৃলত (SOWs) ততলরদ্দত িহায়তা করা
- প্রযুলি ব্যবহারকারীদ্দের মূি লবষয়গুলি িম্পদ্দকশ িদ্দচতন প্রযুলি এবং অযালিদ্দকর্ন িম্পদ্দকশ ওয়ালকবহাি রাখা
- অপর্ন, ঝলুঁ ক, খরচ বনাম সুলবধা, লিদ্দেম প্রভাব এবং প্রযুলি অিালধকার উপর প্রদ্দয়াজনীয় পরামর্শ প্রোন
করা
সর্াগ্যতা ও অলভজ্ঞতা :
- তথ্য প্রযুলি লবষদ্দয় স্নাতক লডিী
- তথ্য প্রযুলি লবষদ্দয় ১০ বছদ্দরর সবলর্ বাস্তব অলভজ্ঞতা; পদ্দের লবষয়লভলিক কাদ্দজর কমপদ্দক্ষ ৫ বছদ্দরর
প্রািলিক অলভজ্ঞতািম্পন্নদ্দক অিালধকার সেয়া হদ্দব
- ইমালজশং সটকদ্দনাদ্দিালজ সর্মন- আইওটি, এআই, ব্লকদ্দচইন, িাইবার লিলকউলরটি ইতযালে িম্পলকশত
লবষদ্দয় কমপদ্দক্ষ ৩ বছদ্দরর অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব
- সরকারর প্রকল্পে কাল্পের অরিজ্ঞতাধারীল্পেরল্পক প্রাধান্য দেওয়া হল্পে।
- বড প্রলতষ্ঠাদ্দনর আইটি ম্যাদ্দনজদ্দমন্ট অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব।

সিাশ্যাি লমলডয়া এযান্ড ব্র্যালন্ডং সের্ালিে- ১ জন
এ পরামর্শ সিবার উদ্দেশ্য হদ্দিা, প্রকদ্দের র্াবতীয় কমশকান্ড িম্পসকশ সিাশ্যাি লমলডয়া ও ওদ্দয়বিাইদ্দটর মােদ্দম
কালিত জনদ্দিাষ্ঠীর িামদ্দন তুদ্দি ধরা এবং তাদ্দের িম্পৃি করা। এর পার্াপালর্ লবলভন্ন উদ্দযাি িহণ ও
বাস্তবায়দ্দনর মােদ্দম প্রকে িম্পসকশ কালিত জনদ্দিাষ্ঠী, নীলত লনধ শারক এবং োতা িংস্থার িামদ্দন ইলতবাচক
ভাবমূতী িদ্দড় সতািা। সিাশ্যাি লমলডয়া সকৌর্িপৈ (Social Media Strategy), ব্র্যান্ড িাইডিাইন
(Branding Guideline) ততলর এবং সিাশ্যাি লমলডয়ার লবলভন্ন িাটফমশ উপদ্দর্ািী কনদ্দটন্ট ততলর এবং তা
র্োর্েভাদ্দব প্রচার এ পরামর্শ সিবার অন্তর্ভশি।
মূি োলয়ত্বাবিী :
প্রকে পলরচািক ও পলিলি এডভাইজদ্দরর তত্ত্বাবধাদ্দন/লনদ্দে শর্না সমাতাদ্দবক লতলন লনম্নলিলখত োলয়ত্ব পািন
করদ্দবন:
 প্রকদ্দের জন্য সিাশ্যাি লমলডয়া সকৌর্িপৈ (Social Media Strategy) ততলর ও বাস্তবায়ন;
 ব্র্যান্ড িাইডিাইন ও ব্র্যান্ড লকট (Branding Guideline and Brand Kit) ততলর ও বাস্তবায়ন;
 লবলভন্ন অংর্ীোরদ্দের মদ্দে প্রকদ্দের ব্র্যান্ডদ্দক উদ্দেখদ্দর্াগ্যভাদ্দব দৃলষ্টিাহয কদ্দর সতািা;
 প্রকদ্দের ওদ্দয়বিাইদ্দটর জন্য লনয়লমত কনদ্দটন্ট প্রস্তুত এবং তা আপদ্দিাড করা;
 সিাশ্যাি লমলডয়ার উপদ্দর্ািী কনদ্দটন্ট ততলর ও তা লবলভন্ন চযাদ্দনদ্দি প্রচার;
 অলডও লভজুয়যাি কনদ্দটন্ট ততলর ও প্রচার;
 জাতীয় পর্ শাদ্দয় তরুণদ্দের উপদ্দর্ািী সিাশ্যাি লমলডয়া কযাদ্দম্পইন আদ্দয়াজন;
 প্রকে িাইট পলরের্শন এবং সুলবধাদ্দভািীদ্দের উপর প্রলতদ্দবেন ততরী করা;
 জনদ্দপ্রলক্ষত লবদ্দেষণ ও সি অনুর্ায়ী িণজ্ঞাপন করা;
 কতৃপশ দ্দক্ষর লনদ্দে শর্না সমাতাদ্দবক প্রকদ্দের অন্যান্য োলয়ত্ব পািন;
সর্াগ্যতা ও অলভজ্ঞতা :
 িণদ্দর্ািাদ্দর্াি, িণদ্দর্ািাদ্দর্াি ও িাংবালেকতা, উন্নয়ন সর্ািাদ্দর্াি লবষদ্দয় স্নাতক লডলি;
 সিাশ্যাি লমলডয়া ও ব্র্যালন্ডং লবষদ্দয় ৫ বছরিহ িব শদ্দমাট ১০ বছদ্দরর অলভজ্ঞতা তদ্দেদ্দে আন্তজশালতক িংস্থা
এবং িরকালর প্রকদ্দে কমপদ্দক্ষ ৬ বছদ্দরর কাদ্দজর অলভজ্ঞতা;
 জাতীয় পর্ শাদ্দয় অনিাইন কযাদ্দম্পইন আদ্দয়াজদ্দনর অলভজ্ঞতা;
 সিাশ্যাি লমলডয়া কনদ্দটন্ট লডজাইন িফটওয়যার পলরচািনায় েক্ষতা;
 ফদ্দটািালফ, লভলডওিালফ ও এলডটিং লবষদ্দয় লবদ্দর্ষ েক্ষতা;
 আইলিটি এবং কলম্পউটার লবষদ্দয় উচ্চ জ্ঞানিম্পন্ন হদ্দত হদ্দব;
 র্োর্ে প্রর্ািলনক এবং লবদ্দেষণাত্মক েক্ষতা োকদ্দত হদ্দব;

আইটি-আইটিইএি ইন্ডালি প্রদ্দমার্ন সের্ালিে (১ জন)
এ পরামর্শ সিবার উদ্দেশ্য হি বাংিাদ্দেদ্দর্র তথ্য প্রযুলি খাতদ্দক লবদ্দেদ্দর্র বাজাদ্দর তুদ্দি ধরার জন্য সকৌর্ি
প্রনয়ণ এবং তা বাস্তবায়ন, বাংিাদ্দেদ্দর্র সকাম্পালনগুদ্দিার জন্য লবদ্দেদ্দর্র বাজার ততলরদ্দত িহায়তা করা, লবদ্দেদ্দর্
অনুলষ্ঠত লবলভন্ন বালণজয সমিা, িভা এবং সিলমনাদ্দর বাংিাদ্দেদ্দর্র প্রদ্দয়াজনীয় অংর্িহণ লনলিত করা,
বাংিাদ্দেদ্দর্র তথ্য প্রযুলি খাতদ্দক লবদ্দেদ্দর্র বাজাদ্দর প্রলতদ্দর্ালিতায় অিির হবার জন্য প্রদ্দয়াজনীয় অংর্ীদ্বালরত্ব
ততলর করা, এ উদ্দেদ্দশ্য সর্ িকি নীলতিত লবষদ্দয় পলরবতশন িাধন প্রদ্দয়াজন তা লচলিত করা এবং সি অনুর্ায়ী
ব্যবস্থা িহণ করা, পাবলিক ও প্রাইদ্দভট সিক্টদ্দরর সেকদ্দহাল্ডারদ্দের লনকট সেদ্দক প্রািংলিক তথ্য িংিহ, িমন্বয়
িাধন এবং প্রদ্দয়াজনীয় প্রলতদ্দবেন প্রস্তুত করাও এ পরামর্শ সিবার অন্তর্ভশি।
মূি োলয়ত্বাবিী :
প্রকে পলরচািক ও পলিলি এডভাইজদ্দরর তত্ত্বাবধাদ্দন/লনদ্দে শর্না সমাতাদ্দবক লতলন লনম্নলিলখত োলয়ত্ব পািন
করদ্দবন:
 বাংিাদ্দেদ্দর্র তথ্য প্রযুলি খাতদ্দক লবদ্দেদ্দর্ তুদ্দি ধরার জন্য সকৌর্ি প্রনয়ণ ।
 ঊি সকৌর্ি বাস্তবায়দ্দন মূি র্ভলমকা পািন করা।
 লবদ্দেদ্দর্ অনুলষ্ঠত লবলভন্ন বালণজয সমিা, িভা এবং সিলমনাদ্দর বাংিাদ্দেদ্দর্র প্রদ্দয়াজনীয় অংর্িহদ্দণ ব্যবস্থা
করা।
 সেদ্দর্র তথ্য প্রযুলি খাদ্দতর লবলভন্ন নীলত লনধ শারকদ্দের কাদ্দছ লবষয় তুদ্দি ধরার জন্য িভা ও সিলমনার
আদ্দয়াজন করা।
 লবদ্দেদ্দর্র গুরুত্বপূণ শ অংর্ীদ্বালরত্ব ততলর করা র্াদ্দত সেদ্দর্র তথ্য প্রযুলি খাত এলিদ্দয় সর্দ্দত পাদ্দর।
 প্রকদ্দের কার্ শক্রম পর্ শদ্দবক্ষণ ও িম্পােদ্দন িহায়তা;
 পাবলিক ও প্রাইদ্দভট সিক্টদ্দরর সেকদ্দহাল্ডারদ্দের িহায়তা প্রোন এবং িমন্বয় িাধন;
 কমশ পলরকেনা, কমশপলরলধ এবং অিিলত প্রলতদ্দবেদ্দনর ততরীদ্দত িহায়তা;
 তথ্য উপাি িংকিদ্দন িহায়তা;
 কতশপদ্দক্ষর লনদ্দে শর্না সমাতাদ্দবক প্রকদ্দের অন্যান্য োলয়ত্ব পািন।
সর্াগ্যতা ও অলভজ্ঞতা :
 িংলেষ্ট সর্ সকাদ্দনা লবষদ্দয় স্নাতদ্দকাির লডলি।
 নূন্যতম ১০ বছদ্দরর কমশ অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব ।
 মাদ্দকশট সডদ্দভিপদ্দমন্ট বা বাজার ততলরর কাদ্দজ নূযনতম ৫ বছদ্দরর অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব।
 লবলভন্ন মােদ্দম তথ্য প্রযুলি খাতদ্দক প্রলতলনলধত্ব করার অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব।
 তথ্য প্রযুলির লবশ্ববাজার, বাংিাদ্দেদ্দর্র আইলিটি খাত এবং কলম্পউটার লবষদ্দয় উচ্চ জ্ঞানিম্পন্ন হদ্দত
হদ্দব।
 লবদ্দেদ্দর্র লবলভন্ন প্রলতষ্ঠাদ্দনর িাদ্দে সর্ািাদ্দর্াি এবং িম্পকশ ততলরদ্দত েক্ষ হদ্দত হদ্দব।
 সরকারর প্রকল্পে কাল্পের অরিজ্ঞতাধারীল্পেরল্পক প্রাধান্য দেওয়া হল্পে।

কলমউলনদ্দকর্ন সের্ালিষ্ট (১ জন)
এ পরামর্শ সিবার উদ্দেশ্য হদ্দে: (১) সেদ্দর্র লবকার্মান আইটি/আইটিইএি ও তথ্যপ্রযুলি খাতদ্দক এলিদ্দয় লনদ্দয়
র্াওয়ার জন্য কলমউলনদ্দকর্ন িান অনুর্ায়ী ডকুদ্দমন্টর্ন ততলর ও লবলভন্ন িণমােদ্দম প্রচার চািাদ্দনা; (২)
আইটি/আইটিইএি লর্ে ও অংর্ীজদ্দনর কাছ সেদ্দক তথ্য িংিহ কদ্দর কনদ্দটন্ট ততলর করা; (৩) আইটি/আইটিইএি
খাত িম্পদ্দকশ ইলতবাচকভাদ্দব ব্রালন্ডং করা এবং এ খাদ্দত সেলর্ লবদ্দের্ী লবলনদ্দয়াি আকৃদ্দষ্ট িহায়তা করা; (৪)
প্রকদ্দের লবলভন্ন কদ্দম্পাদ্দনদ্দন্টর উপর ইদ্দভন্ট পলরকেনা প্রণয়দ্দন িহায়তা করা; (৫) ওয়াকশর্প, সিলমনারিহ সর্িব
ইদ্দভদ্দন্টর আদ্দয়াজন করা হদ্দব সি িম্পদ্দকশ প্রলতদ্দবেন বা লফচার প্রণয়ন এবং প্রকার্না ততলর কদ্দর তা িংলেষ্ট
িকিদ্দক জানাদ্দনা; (৫) প্রকদ্দের লবলভন্ন কদ্দম্পাদ্দনন্ট অনুর্ায়ী স্বত্বদ্দভািী অংর্ীজদ্দনর কাছ সেদ্দক প্রদ্দয়াজনীয় তথ্য
িংিহ এবং প্রকদ্দের িক্ষয ও উদ্দেদ্দশ্যর িাদ্দখ িমন্বয় কদ্দর আইটি/আইটিইএি খাদ্দতর লবকাদ্দর্র উপদ্দর্ািী কদ্দর
ডকুদ্দমন্টর্ন, প্রলতদ্দবেন ও প্রকার্না ততলর করা;
মূি োলর্ত্বাবিী :
প্রকে পলরচািক ও টিম লিডাদ্দরর তত্ত্বাবধাদ্দন ও লনদ্দে শর্না সমাতাদ্দবক লতলন লনম্নলিলখত োলর্ত্ব পািন করদ্দবন:
কলমউলনদ্দকর্ন িান অনুর্ায়ী প্রকদ্দের বাস্তবয়ন কার্ শক্রম িম্পদ্দকশ প্রচারমূিক কার্ শক্রম পলরচািনা করা;
প্রকদ্দের কার্ শক্রম পর্ শদ্দবক্ষণ ও িম্পােদ্দন িহার্তা;
লবলিলি এবং অন্যান্য প্রািংলিক সেকদ্দহাল্ডারদ্দের িহার্তা প্রোন;
প্রকদ্দের সর্ সকান ধরদ্দনর ইদ্দভন্ট পলরকেনা বাস্তবায়দ্দন িহায়তা প্রোন;
প্রকদ্দের লবলভন্ন কার্ শক্রম ও আইটি/আইটিইএি খাদ্দতর উপর লবলভন্ন িণমােম ও িামালজক সর্ািাদ্দর্াি
মােদ্দমর উপদ্দর্ািী কদ্দর বস্তুলনষ্ঠ কনদ্দটন্ট ততলর ও প্রচাদ্দরর ব্যবস্থা
- িণমােদ্দমর িদ্দি সর্ািাদ্দর্াদ্দির মােদ্দম আইটি/আইটিইএি খাত ও প্রকদ্দের কার্ শক্রম িম্পদ্দকশ িমদ্দয়
িমদ্দয় লব্রলফং প্রোন;
- কতৃপশ দ্দক্ষর লনদ্দে শর্না সমাতাদ্দবক প্রকদ্দের অন্যান্য োলর্ত্ব পািন।
-

সর্াগ্যতা ও অলভজ্ঞতা :
- িংলেষ্ট লবষদ্দয় স্নাতক বা স্নাতদ্দকাির। িাংবালেকতায় মাোি শ ও প্রলতলষ্ঠত িংবাে প্রলতষ্ঠাদ্দন নূযনতম ৫
বছর কাজ করার অলভজ্ঞতািম্পন্নদ্দের অিালধকার সেয়া হদ্দব;
- কলমউলনদ্দকর্ন িান প্রনয়ন ও বাস্তবায়দ্দনর অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব;
- আইটি/আইটিইএি সিক্টদ্দর কাজ করার অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব;
- তথ্য িংিহ এবং বাংিা ও ইংদ্দরলজদ্দত প্রলতদ্দবেন ও লফচার সিখার সর্াগ্যতা োকদ্দত হদ্দব;
- আইটি/আইটিএি সিক্টর িম্পদ্দকশ লবলভন্ন িণমােম ও িামালজক সর্ািাদ্দর্াি মােদ্দমর উপদ্দর্ািী ভাদ্দিা
মাদ্দনর কনদ্দটন্ট ততলরর অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব;আইটিইএি সিক্টদ্দরর সেকদ্দহাল্ডারদ্দের িাদ্দে কাজ করার
অলভজ্ঞতা এবং উি সিক্টদ্দরর উপর উচ্চ জ্ঞানিম্পন্ন হদ্দত হদ্দব।
- আইটিইএি সিক্টদ্দর মাঠপর্ শাদ্দয় কাজ করা এবং ইদ্দভন্ট বাস্তবায়দ্দনর অলভজ্ঞতািম্পন্নদ্দক অিালধকার সের্া
হদ্দব।
- সরকারর প্রকল্পে কাল্পের অরিজ্ঞতাধারীল্পেরল্পক প্রাধান্য দেওয়া হল্পে।
- র্োর্ে প্রর্ািলনক এবং লবদ্দেষণাত্মক েক্ষতা োকদ্দত হদ্দব।

লিিি সডদ্দভিপদ্দমন্ট এিপাট শ (২ জন)
এ পরামর্শ সিবার উদ্দেশ্য হি তথ্য প্রযুলির লবলভন্ন উেীয়মান ও লবকর্মান খাতিহ অন্যান্য খাদ্দত েক্ষ জনর্লি
ততলরর জন্য লবলভন্ন প্রলর্ক্ষণ প্রকে বাস্তবায়ন, ডকুদ্দমদ্দন্টর্ন এবং িলজেক কার্ শক্রদ্দম িহায়তা প্রোন করা।
প্রলর্ক্ষণ পরবতী কমশিংস্থান প্রাপ্তী লনলিত বা কমশিংস্থান প্রাপ্তীদ্দত িহায়তা করা। এই কাক্রশ দ্দমর জন্য উপযুি
প্রলতষ্ঠান মদ্দনানয়ন, লনয়লমত কার্ শক্রদ্দমর মলনটলরং, ডকুদ্দমন্টর্ন, পাবলিক ও প্রাইদ্দভট সিক্টদ্দরর সেকদ্দহাল্ডারদ্দের
লনকট সেদ্দক প্রািংলিক তথ্য িংিহ, িমন্বয় িাধন, িলজলেক িহায়তা এবং প্রকে ব্যবস্থাপনা িংক্রান্ত
প্রলতদ্দবদ্দেনর খিড়া প্রস্তুত করাও এ পরামর্শ সিবার অন্তর্ভশি।
মূি োলয়ত্বাবিী :
 প্রলর্ক্ষণ কার্ শক্রম বাস্তবায়দ্দনর জন্য এংকর ইন্সলষ্টটিউট মদ্দনানয়দ্দন িহায়তা করা;
 প্রলর্ক্ষণ কার্ শক্রম পলরচািনার জন্য আইটি খাদ্দতর উপযুি প্রলতষ্ঠান িমূদ্দহর বাছাই ও মদ্দনানয়দ্দন
িহায়তা করা;
 প্রলতটি প্রলর্ক্ষণ কার্ শক্রদ্দমর জন্য প্রাপ্ত প্রলর্ক্ষণ প্রস্তাবণা িমূদ্দহর প্রােলমক মূল্যায়দ্দণ িহায়তা করা;
 প্রলতটি প্রলর্ক্ষণ কার্ শক্রদ্দমর জন্য প্রলর্ক্ষণােী বাছাই, সকাি শ কালরকুিাম, প্রলর্ক্ষণ কদ্দন্টন্ট, বাদ্দজট প্রভৃলতর
মূল্যায়ণ ও অনুদ্দমােন প্রলক্রয়ায় িহায়তা করা;
 চিমান প্রলর্ক্ষণ িাইট িমূহ লনয়লমত পলরের্শন ও পলরের্শন প্রলতদ্দবেন প্রস্তুত করা;
 প্রলর্ক্ষণােীদ্দের চুড়ান্ত মূল্যায়ন প্রলক্রয়ায় অংর্িহণ ও মতামত প্রোন করা;
 প্রলর্ক্ষণােীদ্দের প্রলর্ক্ষদ্দণাির কমশিংস্থান লনলিত করা বা কমশিংস্থান প্রাপ্তীদ্দত িহায়তা প্রোন করা;
 িীিি সডদ্দভিপদ্দমন্ট কার্ শক্রম িংলেষ্ট কমশ পলরকেনা, কমশপলরলধ এবং অিিলত প্রলতদ্দবেন ততরীদ্দত
িহায়তা করা;
 প্রলর্ক্ষণ বাস্তবায়দ্দনর োলয়ত্বপ্রাপ্ত এংকর ইন্সলষ্টটিউদ্দটর কার্ শক্রম পর্ শদ্দবক্ষণ করা ও প্রলর্ক্ষণ বাস্তবায়দ্দন
প্রদ্দয়াজনীয় িহায়তা প্রোন;
 লবলিলি এবং অন্যান্য প্রািংলিক সেকদ্দহাল্ডারদ্দের িহায়তা প্রোন।
সর্াগ্যতা ও অলভজ্ঞতা :
 তথ্য প্রযুলি/ ইইই/ বালণজয/ ব্যবিা প্রর্ািন বা িংলেষ্ট লবষদ্দয় স্নাতক লডলি।
 িরকালর িংস্থায় িংলেষ্ট কাদ্দজ কমপদ্দক্ষ ৫ বছদ্দরর অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব।
 তথ্য প্রযুলিখাদ্দত িীিি সডদ্দভিপদ্দমন্ট িংলেষ্ট কাদ্দজর ৩ বছদ্দরর অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব।
 আইলিটি এবং কলম্পউটার লবষদ্দয় উচ্চ জ্ঞানিম্পন্ন হদ্দত হদ্দব।
 র্োর্ে প্রর্ািলনক এবং লবদ্দেষণাত্মক েক্ষতা োকদ্দত হদ্দব।
 সরকারর প্রকল্পে কাল্পের অরিজ্ঞতাধারীল্পেরল্পক প্রাধান্য দেওয়া হল্পে।

ইমালজশং সটকদ্দনািলজ এিপাট শ (১ জন)
এই পদ্দের প্রােীদ্দক পেবী িম্পলকশত লবষয়বস্তুর উপর একজন উচ্চস্তদ্দরর লবদ্দর্ষজ্ঞ হদ্দত হদ্দব, লর্লন উঠলত বা
এমারলজং প্রযুলি িম্পলকশত তথ্য রাদ্দখন এবং প্রকদ্দের প্রযুলিিত লেক িম্পলকশত সকৌর্িিত লিদ্ধান্তগুলি লনদ্দত
পারদ্দবন। প্রযুলি পরামর্শোতা বা সটকলনিলজ এিপাট শ, আইটি হাড শওয়যার এবং িফটওয়যার িম্পলকশত িবরকম
িমস্যা িমাধাদ্দন অবোন রাখদ্দবন। পরামর্শোতা প্রযুলিিত েক্ষতার এক বা একালধক এিাকায় মদ্দনালনদ্দবর্
করদ্দবন। পরামর্শোতাদ্দক িাধারণত নতুন উদ্ভালবত প্রযুলি ব্যবহার লিদ্দেদ্দমর উপর কাজ করদ্দবন। পার্াপালর্
প্রযুলি পরামর্শোতা প্রকদ্দের লবলভন্নকার্ শক্রদ্দম িহায়তা প্রোন, প্রকদ্দের প্রযুলি িংক্রান্ত সর্দ্দকাদ্দনা প্রদ্দয়াজদ্দন
অন্যান্যদ্দের পরামর্শ সেদ্দবন এবং লবলভন্ন প্রকদ্দের কাজগুলিদ্দত লবষয় লবষয়ক েক্ষতা উন্নয়দ্দন কাজ করদ্দবন।
মূি োলর্ত্বাবিী :
প্রকে পলরচািক ও পলিলি এডভাইজদ্দরর তত্ত্বাবধাদ্দন/লনদ্দে শর্না সমাতাদ্দবক লতলন লনম্নলিলখত োলয়ত্ব পািন
করদ্দবন:
- প্রকদ্দের উদ্দযাি এবং অিালধকারগুলির িমে শদ্দন নতুন প্রযুলির উদ্ভাবন, নকর্া এবং লনব শাচনদ্দক সনতৃত্ব সেয়া
- লবযমান এবং নতুন প্রযুলির লবষদ্দয় লবদ্দর্ষজ্ঞ লহিাদ্দব প্রকদ্দের লবলভন্ন কদ্দম্পাদ্দনন্টদ্দক সকৌর্িিিত
লেকলনদ্দে শর্না সেয়া
- প্রকদ্দের িব শালধক জটিি কাজগুলি বা িমস্যাগুলির মদ্দে ঝলুঁ ক, প্রভাব, প্রকদ্দের কার্ শকালরতা বা লবলর্ষ্টতা
িম্পলকশত সকৌর্িিিত লেকলনদ্দে শর্না সেয়া।
- ভলবষ্যৎ লবকে, সকৌর্ি এবং প্রকে কমশক্ষমতা উন্নত করার সুদ্দর্ািগুলির র্নািকরদ্দণ িহায়তা প্রোন করা।
- িরকারী িংস্থার জন্য েীর্ শদ্দময়ােী প্রযুলি লিদ্ধান্ত এবং পলরকেনা সুপালরর্ এবং প্রদ্দয়াজদ্দন প্রভালবত করা।
- কদ্দম্পাদ্দনন্ট অিিলতর মূল্যায়ন, অদ্দর্াগ্যতা িনাি এবং িদ্দব শািম িমাধান সুপালরর্ করা
- নতুন প্রযুলি ব্যবহার কদ্দর উদ্ভাবনী িমাধান নকর্া প্রভালবত করা
- গুরুত্বপূণ শ মাইিদ্দোনগুলিদ্দত প্রস্তাব কদ্দর িক্ষমাৈা অজশদ্দন প্রদ্দয়াজনীয় কমশকান্ড সুপালরর্ করা
সর্াগ্যতা ও অলভজ্ঞতা :
- তথ্য প্রযুলি লবষদ্দয় স্নাতক লডিী
- ইমালজশং সটকদ্দনািলজিহ একালধক আইটি লবষদ্দয় ০৫ বছদ্দরর সবলর্ বাস্তব অলভজ্ঞতা এবং পে িংলেষ্ট
কাদ্দজর কমপদ্দক্ষ ০২ বছদ্দরর প্রািলিক অলভজ্ঞতািম্পন্নদ্দক অিালধকার সেয়া হদ্দব
- সরকারর প্রকল্পে কাল্পের অরিজ্ঞতাধারীল্পেরল্পক প্রাধান্য দেওয়া হল্পে।
- বড প্রলতষ্ঠাদ্দনর উদ্ভাবনী প্রকে ম্যাদ্দনজদ্দমদ্দন্ট অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব।
- সপ্রািালমং এ লবদ্দর্ষ েক্ষতাদ্দক প্রাধান্য সেয়া হদ্দব।

আইটি-আইটিইএি ইন্ডালি প্রদ্দমার্ন এিপাট শ (১ জন)
এ পরামর্শ সিবার উদ্দেশ্য হি বাংিাদ্দেদ্দর্র তথ্য প্রযুলি খাতদ্দক লবদ্দেদ্দর্র বাজাদ্দর তুদ্দি ধরার জন্য সকৌর্ি
প্রনয়ণ এবং তা বাস্তবায়ন, বাংিাদ্দেদ্দর্র সকাম্পালনগুদ্দিার জন্য লবদ্দেদ্দর্র বাজার ততলরদ্দত িহায়তা করা, লবদ্দেদ্দর্
অনুলষ্ঠত লবলভন্ন বালণজয সমিা, িভা এবং সিলমনাদ্দর বাংিাদ্দেদ্দর্র প্রদ্দয়াজনীয় অংর্িহণ লনলিত করা,
বাংিাদ্দেদ্দর্র তথ্য প্রযুলি খাতদ্দক লবদ্দেদ্দর্র বাজাদ্দর প্রলতদ্দর্ালিতায় অিির হবার জন্য প্রদ্দয়াজনীয় অংর্ীদ্বালরত্ব
ততলর করা, এ উদ্দেদ্দশ্য সর্ িকি নীলতিত লবষদ্দয় পলরবতশন িাধন প্রদ্দয়াজন তা লচলিত করা এবং সি অনুর্ায়ী
ব্যবস্থা িহণ করা, পাবলিক ও প্রাইদ্দভট সিক্টদ্দরর সেকদ্দহাল্ডারদ্দের লনকট সেদ্দক প্রািংলিক তথ্য িংিহ, িমন্বয়
িাধন এবং প্রদ্দয়াজনীয় প্রলতদ্দবেন প্রস্তুত করাও এ পরামর্শ সিবার অন্তর্ভশি।
মূি োলয়ত্বাবিী :
প্রকে পলরচািক ও পলিলি এডভাইজদ্দরর তত্ত্বাবধাদ্দন/লনদ্দে শর্না সমাতাদ্দবক লতলন লনম্নলিলখত োলয়ত্ব পািন
করদ্দবন:
 বাংিাদ্দেদ্দর্র তথ্য প্রযুলি খাতদ্দক লবদ্দেদ্দর্ তুদ্দি ধরার জন্য সকৌর্ি প্রনয়ণ ।
 ঊি সকৌর্ি বাস্তবায়দ্দন মূি র্ভলমকা পািন করা।
 লবদ্দেদ্দর্ অনুলষ্ঠত লবলভন্ন বালণজয সমিা, িভা এবং সিলমনাদ্দর বাংিাদ্দেদ্দর্র প্রদ্দয়াজনীয় অংর্িহদ্দণ ব্যবস্থা
করা।
 সেদ্দর্র তথ্য প্রযুলি খাদ্দতর লবলভন্ন নীলত লনধ শারকদ্দের কাদ্দছ লবষয় তুদ্দি ধরার জন্য িভা ও সিলমনার
আদ্দয়াজন করা।
 লবদ্দেদ্দর্র গুরুত্বপূণ শ অংর্ীদ্বালরত্ব ততলর করা র্াদ্দত সেদ্দর্র তথ্য প্রযুলি খাত এলিদ্দয় সর্দ্দত পাদ্দর।
 প্রকদ্দের কার্ শক্রম পর্ শদ্দবক্ষণ ও িম্পােদ্দন িহায়তা;
 পাবলিক ও প্রাইদ্দভট সিক্টদ্দরর সেকদ্দহাল্ডারদ্দের িহায়তা প্রোন এবং িমন্বয় িাধন;
 কমশ পলরকেনা, কমশপলরলধ এবং অিিলত প্রলতদ্দবেদ্দনর ততরীদ্দত িহায়তা;
 তথ্য উপাি িংকিদ্দন িহায়তা;
 কতশপদ্দক্ষর লনদ্দে শর্না সমাতাদ্দবক প্রকদ্দের অন্যান্য োলয়ত্ব পািন।
সর্াগ্যতা ও অলভজ্ঞতা :
 িংলেষ্ট সর্ সকাদ্দনা লবষদ্দয় স্নাতদ্দকাির লডলি।
 নূন্যতম ৫ বছদ্দরর কমশ অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব ।
 মাদ্দকশট সডদ্দভিপদ্দমন্ট বা বাজার ততলরর কাদ্দজ নূযনতম ৩ বছদ্দরর অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব।
 লবলভন্ন মােদ্দম তথ্য প্রযুলি খাতদ্দক প্রলতলনলধত্ব করার অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব।
 তথ্য প্রযুলির লবশ্ববাজার, বাংিাদ্দেদ্দর্র আইলিটি খাত এবং কলম্পউটার লবষদ্দয় উচ্চ জ্ঞানিম্পন্ন হদ্দত
হদ্দব।
 লবদ্দেদ্দর্র লবলভন্ন প্রলতষ্ঠাদ্দনর িাদ্দে সর্ািাদ্দর্াি এবং িম্পকশ ততলরদ্দত েক্ষ হদ্দত হদ্দব।
 সরকারর প্রকল্পে কাল্পের অরিজ্ঞতাধারীল্পেরল্পক প্রাধান্য দেওয়া হল্পে।

সটকলনকযাি এদ্দিালিদ্দয়ট- ১ জন
এ পদ্দের প্রােী প্রকদ্দের জন্য প্রদ্দয়াজনীয় অযালিদ্দকর্ন ও লিদ্দেম ততরী ও রক্ষণাদ্দবক্ষণ করদ্দবন। তথ্য প্রযুলি
লভলিক িফটওয়যার ও আলিদ্দকর্ন িংক্রান্ত িমস্যা িমাধাদ্দন অবোন রাখদ্দবন। পরামর্শোতা নতুন উদ্ভালবত
প্রযুলি ব্যবহার কদ্দর লিদ্দেদ্দমর উপরকাজ করদ্দবন। পার্াপালর্ প্রকদ্দের লবলভন্নকার্ শক্রদ্দম িহায়তা প্রোন, প্রকদ্দের
প্রযুলি িংক্রান্ত সর্দ্দকাদ্দনা প্রদ্দয়াজদ্দন অন্যান্যদ্দের পরামর্শ সেদ্দবন।
মূি োলয়ত্বাবিী :
প্রকে পলরচািক পলিলি ,এডভাইজর ও টিম লিডাদ্দরর তত্ত্বাবধাদ্দন/লনদ্দে শর্না সমাতাদ্দবক লতলন লনম্নলিলখত োলয়ত্ব
পািন করদ্দবন:
 প্রকদ্দের উদ্দযাি এবং অিালধকারগুলির িমে শদ্দন নতুন প্রযুলির উদ্ভাবন ও নকর্া প্রনয়ন
করা।
 ওদ্দর্ব অযালিদ্দকর্ন লডজাইন এবং লনমশাণ করা।
 লবযমান ওদ্দয়ব অযালিদ্দকর্নিমূদ্দহর রক্ষনাদ্দবক্ষণ এবং পলরবতশন করা।
 লবযমান লিদ্দেম ও অযালিদ্দকর্নিমূদ্দহর পরীক্ষা, িমস্যা িমাধান এবং লনরাপিা লনলিত
করা।
 তথ্য প্রযুলি লবষদ্দয় িদ্দবষণা পলরচািনা করা।
সর্াগ্যতা ও অলভজ্ঞতা:
 তথ্য প্রযুলি লবষদ্দয় স্নাতক লডিী/ সর্ সকান লবষদ্দয় স্নাতদ্দকািরিহ তথ্য প্রযুলি লবষদ্দয়
লডদ্দিামা লডিীধারী।
 সকাড লডজাইন ও সপ্রািালমং লবষদ্দয় ৩ বছদ্দরর কাদ্দজর অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব
 সপ্রািালমং লবষদ্দয় েক্ষ এবং সকাড লডজাইন, সকায়ালিটি পরীক্ষা এবং বাি লফি করায়
অলভজ্ঞ হদ্দত হদ্দব।
 লপএইচলপ, মাইএিলকউএি, বুটিযাপ, ওদ্দর্ব এলপআই, এযাজাি, জাভালিপ্ট, লিএিএি ও
এইচটিএমএি লবষদ্দয় ব্যবহালরক জ্ঞান োকদ্দত হদ্দব।
 সিদ্দিবি অযালিদ্দকর্দ্দনর মূি নকর্া সবাঝা এবং পলরবতশদ্দনর ক্ষমতা োকদ্দত হদ্দব।
 ওদ্দয়ব এবং অযাপলভলিক এলপআই লবষদ্দয় জ্ঞান োকদ্দত হদ্দব।
 সরকারর প্রকল্পে কাল্পের অরিজ্ঞতাধারীল্পেরল্পক প্রাধান্য দেওয়া হল্পে।

প্রলকউরদ্দমন্ট এদ্দিালিদ্দয়ট-১ জন
এ পরামর্শ সিবার উদ্দেশ্য হি প্রকদ্দের প্রলকউরদ্দমন্ট এবং ডকুদ্দমদ্দন্টর্ন কার্ শক্রদ্দম িহায়তা প্রোন করা। লনয়লমত
কার্ শক্রদ্দমর মদ্দে প্রকদ্দের ক্রয় কার্ শক্রম ক্রয় নীলতমািা ও আইন অনুর্ায়ী িম্পােন করা, ক্রয় পলরকেনা ততলর
করা এবং প্রকে ক্রয় ব্যবস্থাপনা িংক্রান্ত প্রলতদ্দবদ্দেনর খিড়া প্রস্তুত করাও এ পরামর্শ সিবার অন্তর্ভশি।
মূি োলয়ত্বাবিী :
প্রকে পলরচািদ্দকর তত্ত্বাবধাদ্দন ও লনদ্দে শর্না সমাতাদ্দবক লতলন লনম্নলিলখত োলয়ত্ব পািন করদ্দবন:
 প্রকদ্দের িকি ক্রয় কার্ শক্রম িরকালর লবলধ সমাতাদ্দবক িম্পােদ্দন িহায়তা;
 লবলিলি এবং অন্যান্য প্রািংলিক সেকদ্দহাল্ডারদ্দের ক্রয় কাদ্দজ িহায়তা প্রোন;
 ক্রয় পলরকেনা, কমশ পলরকেনা, কমশপলরলধ এবং অিিলত প্রলতদ্দবেন ততরীদ্দত িহায়তা;
 পাবলিক প্রলকউরদ্দমন্ট নীলতমািা ও আইন অনুয়ায়ী প্রকদ্দের ক্রয় কার্ শক্রম িম্পােন করা;
 প্রদ্দজদ্দক্টর প্রলকউরদ্দমন্ট লবষদ্দয় অংর্ীোর এবং সেকদ্দহাল্ডারদ্দের িাদ্দে তথ্য আোন প্রোদ্দন প্রদ্দয়াজনীয়
িহায়তা প্রোন;
 প্রকদ্দের প্রলকউরদ্দমন্ট কাদ্দজর বাস্তব অিিলত প্রলতদ্দবেন ততরী করা;
 তথ্য উপাি িংকিদ্দন িহায়তা;
 লবলিলি এবং আইলিটি লবভাি/আইএমইলড/পলরকেনা লবভাদ্দির মালিক, তৈমালিক, বালষ শক ক্রয় িংক্রন্ত
প্রলতদ্দবেন ততরীদ্দত িহায়তা করা;
 কতৃপশ দ্দক্ষর লনদ্দে শর্না সমাতাদ্দবক প্রকদ্দের অন্যান্য োলয়ত্ব পািন।
সর্াগ্যতা ও অলভজ্ঞতা :








স্নাতক লডলি বা িংলেষ্ট লবষদ্দয় স্নাতক লডলি
কমপদ্দক্ষ ৫ বছদ্দরর কাদ্দজর পূব শ অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব।
িংলেষ্ট প্রলকউরদ্দমন্ট লবষদ্দয় কমপদ্দক্ষ ১ বছদ্দরর বাস্তব অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব।
পাবলিক প্রলকউরদ্দমন্ট নীলতমািা ও আইন িম্পদ্দকশ বাস্তব অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব।
পাবলিক প্রলকউরদ্দমন্ট নীলতমািা ও আইন এর উপর প্রলর্ক্ষণ প্রাপ্ত হদ্দত হদ্দব।
বাংিা ও ইংদ্দরলজ ভাষায় সিখা ও পড়ায় পারের্ী হদ্দত হদ্দব।
সরকারর প্রকল্পে কাল্পের অরিজ্ঞতাধারীল্পেরল্পক প্রাধান্য দেওয়া হল্পে।

প্রদ্দজক্ট এদ্দিালিদ্দয়ট - ২ জন
এ পরামর্শ সিবার উদ্দেশ্য হি প্রকে বাস্তবায়ন, ডকুদ্দমদ্দন্টর্ন এবং িলজেক কার্ শক্রদ্দম িহায়তা প্রোন করা।
লনয়লমত কার্ শক্রদ্দমর ডকুদ্দমন্টর্ন, পাবলিক ও প্রাইদ্দভট সিক্টদ্দরর সেকদ্দহাল্ডারদ্দের লনকট সেদ্দক প্রািংলিক তথ্য
িংিহ, িমন্বয় িাধন, িলজলেক িহায়তা এবং প্রকে ব্যবস্থাপনা িংক্রান্ত প্রলতদ্দবদ্দেনর খিড়া প্রস্তুত করাও এ
পরামর্শ সিবার অন্তর্ভশি।
মূি োলয়ত্বাবিী :
প্রকে পলরচািকপলিলি এডভাইজর/ ও টিম লিডাদ্দরর তত্ত্বাবধাদ্দন ও লনদ্দে শর্না সমাতাদ্দবক লতলন লনম্নলিলখত োলয়ত্ব
পািন করদ্দবন:
 প্রকদ্দের কার্ শক্রম পর্ শদ্দবক্ষণ ও িম্পােদ্দন িহায়তা;
 লবলিলি এবং অন্যান্য প্রািংলিক সেকদ্দহাল্ডারদ্দের িহায়তা প্রোন;
 কমশ পলরকেনা, কমশপলরলধ এবং অিিলত প্রলতদ্দবেদ্দনর ততরীদ্দত িহায়তা;
 সূচদ্দকর উপর লভলি কদ্দর ফিাফি অজশদ্দনর িামলিক অিিলত পর্ শদ্দবক্ষদ্দণর জন্য প্রদ্দয়াজনীয় তথ্য
িংরক্ষণ;
 সের্ালিে-এর কাদ্দজ িহায়তা প্রোন;
 প্রদ্দজদ্দক্টর লবলভন্ন লবষদ্দয় অংর্ীোর এবং সেকদ্দহাল্ডারদ্দের িাদ্দে তথ্য আোন প্রোদ্দন প্রদ্দয়াজনীয়
ম্যাদ্দটলরয়াি উন্নয়ন এবং িলজলেক িহায়তা প্রোন;
 প্রকে িাইট পলরের্শন এবং প্রলতদ্দবেন ততরীদ্দত তথ্য িংিহ;
 তথ্য উপাি িংকিদ্দন িহায়তা;
 লবলিলি এবং আইলিটি লবভাি/আইএমইলড/পলরকেনা লবভাদ্দির মালিক, তৈমালিক, বালষ শক প্রলতদ্দবেন
ততরীদ্দত প্রদ্দয়াজনীয় তথ্য উপাি িংিহ;
 কতৃপশ দ্দক্ষর লনদ্দে শর্না সমাতাদ্দবক প্রকদ্দের অন্যান্য োলয়ত্ব পািন।
সর্াগ্যতা ও অলভজ্ঞতা :
•
সর্ সকাদ্দনা লবষদ্দয় স্নাতক লডলি
•
িংলেষ্ট লবষদ্দয় কমপদ্দক্ষ ৩ বছদ্দরর অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব।
•
িরকালর প্রকদ্দে কাদ্দজর পূব শ অলভজ্ঞতাধারীদ্দের প্রাধান্য সেওয়া হদ্দব।
•
বাংিা ও ইংদ্দরলজ ভাষায় সিখা ও পড়ায় পারের্ী হদ্দত হদ্দব।
•
আইলিটি এবং কলম্পউটার লবষদ্দয় উচ্চ জ্ঞানিম্পন্ন হদ্দত হদ্দব।
•
র্োর্ে প্রর্ািলনক এবং লবদ্দেষণাত্মক েক্ষতা োকদ্দত হদ্দব।
•
কালিত িক্ষয অজশদ্দনর জন্য কমশদ্দক্ষদ্দৈ সুিম্পকশ স্থাপদ্দনর প্রদ্দয়াজনীয় েক্ষতা োকদ্দত হদ্দব।
•
কমশদ্দক্ষদ্দৈ িক্ষয অজশদ্দন দৃঢ়তা িম্পন্নতা হদ্দত হদ্দব।
•
সরকারর প্রকল্পে কাল্পের অরিজ্ঞতাধারীল্পেরল্পক প্রাধান্য দেওয়া হল্পে।

একাউন্টি অলফিার-১ জন
এ পরামর্শ সিবার উদ্দেশ্য হদ্দিা প্রকদ্দের আলে শক ব্যবস্থাপনা কার্ শক্রদ্দম িহায়তা প্রোন করা। আলে শক ব্যবস্থাপনার
লনয়লমত িকি কার্ শক্রদ্দম িহায়তা এবং প্রকে আলে শক ব্যবস্থাপনা িংক্রান্ত প্রলতদ্দবদ্দেনর খিড়া প্রস্তুত করাও এ
পরামর্শ সিবার অন্তর্ভশি।
মূি োলয়ত্বাবিী :
 প্রকে পলরচািদ্দকর তত্ত্বাবধাদ্দন ও লনদ্দে শর্না সমাতাদ্দবক লতলন লনম্নলিলখত োলয়ত্ব পািন করদ্দবন:
 প্রকদ্দের আলে শক ব্যবস্থাপনার লনয়লমত িকি কার্ শক্রম িম্পােদ্দন িহায়তা;
 র্োর্েভাদ্দব আলে শক লহিাব িংরক্ষন করা (দ্দরলজোর ও বই);
 আলে শক অিিলত প্রলতদ্দবেদ্দনর ততরীদ্দত িহায়তা;
 লবি পর্ শদ্দবক্ষণ করা ও পন্য, কাজ ও সিবা ক্রয়কার্ শক্রম পর্ শদ্দবক্ষণ করা ও লবি প্রোন;
 সচক সিখা ও স্বাক্ষদ্দরর জন্য উপস্থাপন করা;
 ব্যাংক লরকলন্সদ্দির্ন ও অন্যান্য প্রলতদ্দবেন ততলর করা এবং সকান্টািা ব্যবস্থাপনা;
 বালষ শক ও ঐমালিক ব্যয় প্রক্কিন ততলর করা;
 মন্ত্রণািয় ও লবলিলি’র একাউন্টি লবভাদ্দির িাদ্দে িমন্বয় করা ও প্রলতদ্দবেন প্রোন করা;
 আয়কর ও ভযাট আইন অনুর্ায়ী আয়কর, ভযাট ও লিলড/ভযাট কতশন কদ্দর লবি পলরদ্দর্াধ করা;
 আলে শক অলডট কার্ শক্রদ্দম িহায়তা করা;
 লবলিলি এবং আইলিটি লবভাি/আইএমইলড/পলরকেনা লবভাদ্দির মালিক, তৈমালিক, বালষ শক প্রলতদ্দবেন
ততরীদ্দত প্রদ্দয়াজনীয় তথ্য উপাি িংিহ ও প্রোন করা;
 কতৃপশ দ্দক্ষর লনদ্দে শর্না সমাতাদ্দবক প্রকদ্দের অন্যান্য োলয়ত্ব পািন।
সর্াগ্যতা ও অলভজ্ঞতা :
 একাউলন্টং লবষদ্দয় স্নাতদ্দকাির লডলি / এমলবএ।
 একাউলন্টং ও ফাইদ্দনলন্সয়াি ব্যবস্থাপনায় কমপদ্দক্ষ ৫ বছদ্দরর অলভজ্ঞতা োকদ্দত হদ্দব।
 কলম্পউটারাইজড একাউলন্টং লিদ্দেদ্দম িক্ষমতা োকদ্দত হদ্দব।
 বাংিা ও ইংদ্দরলজ ভাষায় সিখা ও পড়ায় পারের্ী হদ্দত হদ্দব।
 আইলিটি এবং কলম্পউটার লবষদ্দয় উচ্চ জ্ঞানিম্পন্ন হদ্দত হদ্দব।
 র্োর্ে প্রর্ািলনক এবং লবদ্দেষণাত্মক েক্ষতা োকদ্দত হদ্দব।
 িরকালর একাউন্টি িম্পদ্দকশ ধারণা োকদ্দত হদ্দব।
 সরকারর প্রকল্পে কাল্পের অরিজ্ঞতাধারীল্পেরল্পক প্রাধান্য দেওয়া হল্পে।

