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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ 

রল্প ও রি সক্টয 

সয-ই- ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

www.imed.gov.bd 

 

নননফড় নযফীক্ষণেয জন্য ননফ বানিত প্রকল্পেয নফফযেী ও রামর্ শকের োর্ শরররধ (ToR): 

ক. প্রকল্পেয নফফযেীীঃ 

1. প্রকদল্পয নাভ : াযা সদদয রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন করিউটায ও বালা প্ররক্ষণ ল্যাফ স্থান (১ভ াংদারধত)  

2. উদযাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ : তথ্য ও সমাগাদমাগ প্রযুরি রফবাগ 

3. ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : তথ্য ও সমাগাদমাগ প্রযুরি অরধদপ্তয 

4. প্রকদল্পয অফস্থান : ভগ্র ফাাংরাদদ 

5. অনুদভারদত ফাস্তফায়নকার ও ব্যয় (রক্ষ টাকা) : 

অনুকমাদকনর 

র্ শায় 

মময়াদ  অনুকমারদত ব্যয় হ্রাস/বৃরি (%) 

মূল রিররর তুলনায় ফ বল্পল অনুল্পভাদল্পনয 

তুরনায় 

মূল অনুকমারদত জানুয়াযী ২০১৫, রিদম্বয ২০১৬  ২৯৮৯৮.০০ - - 

১ম সংকর্াধন জানুয়াযী ২০১৫, জুন ২০১৭ ২৯৮৯৮.০০ ০% - 

6. ক্রভপুরিত অগ্রগরত জুন ২০১৬ : আরথ িক ২০৬৩৮.৫১ রক্ষ  টাকা (৬৯.০২%)। 

7. প্রকদল্পয উদেশ্য : 

7.1. তথ্য ও সমাগাদমাগ প্রযুরি  রক্ষা ম্প্রাযদনয রদক্ষে াযাদদদ ২৯০১টি রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন রফদলারয়ত ল্যাফ স্থান  ; 

7.2. গ্রারপক্স সুরফধা ম্বররত করিউটায যফযা কদয SSC ও CSH ম িাদয় রক্ষাথীদদয এরনদভন ও গ্রারপক্স প্ররক্ষদণ 

আগ্রী কদয সতারা ; 

7.3. ইন্টাযদনট াংদমাদগয ভাধ্যদভ রিরজটার ল্যাদফ াইফায কোদপয সুরফধা সৃরি; 

7.4. এএর ও এইচএর ম িাদয় রক্ষাথীদদয ভারিরভরিয়ায ভাধ্যদভ রক্ষা প্রদাদন উদ্ধুদ্ধ কযা; 

7.5. বফদদরক কভ িাংস্থাদনয জন্য কদয়কটি রফদদী বালায় দক্ষতা অজিদনয সুদমাগ; 

7.6. রিল্যারি ও আউটদার িাং এয কাদজয জন্য ল্যাফ ব্যফায কদয তথ্য ও প্রযুরিরনব িয বালা প্ররক্ষদণয সুদমাগ সৃরি কযা। 

8. প্রকদল্পয প্রধান প্রধান অাংগমূ: 

8.1. অরপাযদদয সফতন, প্ররতষ্ঠান কভ িচাযীদদয সফতন, বাতারদ.  

8.2. যফযা ও সফা,  

8.3. পুনফ িান, াংযক্ষণ, সভযাভত,  

8.4. করিউটায াি িওয়োয, অরপ যিাভ ও এদক্সারযজ (রআইইউ এয জন্য),  

8.5. করিউটায পটওয়ায, অরপ আফাফত্র (রআইইউ এয জন্য),  

8.6. করিউটায াি িওয়োয, এদক্সারযজ এফাং পটওয়োয (ল্যাদফয জন্য),  

8.7. অরপ আফাফত্র (ল্যাদফয জন্য) 

খ. যাভ বল্পকয কাম বনযনধ (TOR) : 

9. যাভ িদকয দারয়ত্ব:  

9.1. প্রেকের টভূনভ, উল্পেশ্য, অনুল্পভাদন/ংল্পাধ ন, প্রকে ব্যয়, ফাস্তফায়নকার , নিনন অনুমায়ী ফছযনবনিক ফযাে, ফযাে 

অনুমায়ী ব্যয় প্রাংনগক কর তথ্য ম বল্পফক্ষে ও ম বাল্পরািনা;  

9.2. প্রকল্পেয অংগনবনিক ফাস্তফায়ন অগ্রগনতয ফাস্তফ ও আনথ বক তথ্য ংগ্র, াযনে/ ণরখনিল্পেয ভাধ্যল্পভ  উস্থান ও নফল্পেলে; 

9.3. প্রকল্পেয উল্পেশ্য অজবল্পনয ল্পথ অগ্রগনত ম বল্পফক্ষে ও  ম বাল্পরািনা এফং পরপ্রসু কযায জন্য গৃীত কাম বাফরী প্রকল্পেয 

উল্পেল্পশ্যয াল্পথ াভঞ্জস্যপূে ব নকনা তা ম বাল্পরািনা ও ভতাভত প্রদান; 

9.4. প্রকল্পেয আওতায় ম্পানদত/িরভান নফনবন্ন ণ্য, কাম ব ও ণফা ংগ্রল্পয ( Procurement) ণক্ষল্পে প্রিনরত ংগ্র 

আইন ও নফনধভারা (ননআয, উন্নয়ন ল্পমাগীয গাইিরাইন ইতযানদ) প্রনতারন কযা ল্পয়ল্পছ/ল্পে নক না ণ নফলল্পয় 

ল্পম বাল্পরািনা ও ম বল্পফক্ষে; 

9.5. প্রকল্পেয আওতায় ংগৃীত / ংগৃীতব্য ণ্য, কাম ব ও ণফা  নযিারনায জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনফর আনুলনিক নফলয়ানদ 

ম বাল্পরািনা ও ম বল্পফক্ষে;  

সংযুক্তি-১ 
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9.6. প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ম্পনকবত নফনবন্ন ভস্যাফরী ণমভন : অথ বায়ল্পন নফরম্ব, ণ্য, কাম ব ও ণফা ক্রয়/ংগ্রল্পয ণক্ষল্পে নফরম্ব, 

প্রকে ব্যফস্থানায ভান এফং প্রকল্পেয ণভয়াদ ও ব্যয় বৃনি নফনবন্ন নদক নফল্পেলে, ম বল্পফক্ষে ও ল্পম বাল্পরািনা ; 

9.7.  প্রেকের আওতায় সম্পারদত মূল োর্ শক্রমসমূকহর োর্ শোররতা ও উকর্ারিতা রফকেষণ এফং রফকর্ষ সপলতা 

(Success Stories, র্রদ থাকে) রফষকয় আকলাোত; 

9.8. উনিনখত প্রাপ্ত নফনবন্ন ম বল্পফক্ষল্পেয নবনিল্পত ানফ বক ম বাল্পরািনা; 

9.9. প্রকণেয ফরনদক, দুফ বরনদক, সুল্পমাগ ও ঝুঁনক ( SWOT) রফকেষণ এফং দুফ শলতা ও চ্যাকল ঞ্জ মমাোকফলায় র্কথাযুক্ত 

সুাররর্ প্রদান; 

9.10. প্রকল্পেয অধীল্পন ফাস্তফায়ল্পনয জন্য ননধ বানযত প্রধান কাম বাফরী ণমভন: ২৯০১টি নক্ষা প্রনতষ্ঠাল্পন নফল্পলানয়ত ল্যাফ স্থাল্পনয 

জন্য ননধ বানযত থাকল্পরও কতটি স্থান ল্পয়ল্পছ  ,স্থানত ল্যাফমূ অনুল্পভানদত ণেননপল্পকন অনুমায়ী স্থানত ল্পয়ল্পছ নকনা 

এফং প্রকল্পেয আওতায় ংগৃীত কনম্পউটায াি বওয়যায, অনপ যঞ্জাভ, এল্পসানযজ ও আফাফে অনুল্পভানদত 

ণেননপল্পকন অনুমায়ী কযা ল্পয়ল্পছ নকনা তা যীক্ষা কযা; 

9.11. প্রকল্পেয ম্ভাব্য exit plan সম্পকেশ র্ শাকলাচ্না ও মতামত প্রদান; 

9.12. ম বল্পফক্ষল্পেয আল্পরাল্পক সুানয প্রেয়ন; এফং 

9.13. ক্রয়কাযী ংস্থা (আইএভইনি) কর্তবক ননধ বানযত প্রকে ংনেষ্ট অন্যান্য নফলয়ানদ।  

10. পাভ ি ও পাদভ িয যাভ িদকয প্রকৃরত ও সমাগ্যতা :  

ক্রনভক 

নং 

পাভ ি ও পাদভ িয 

যাভ বক 

নক্ষাগত ণমাগ্যতা অনবজ্ঞতা 

১) রামর্ শে 

প্ররতষ্ঠান 

-  গল্পফলনা এফং প্রকে নযফীক্ষে ও মূল্যায়ন ংক্রান্ত স্ট্যানি যনিারনায় 

ন্যযনতভ ৩(নতন) ফছল্পযয অনবজ্ঞতা; 

২) ক) টিভ নরিায আইটি নফলল্পয় 

ন্যযনতভ স্দাতক 

নিগ্রী  

 তথ্য ণমাগাল্পমাগ প্রযুনি কাল্পজ ন্যযনতভ ১০ ফছল্পযয অনবজ্ঞতা; 

 তথ্য ণমাগাল্পমাগ প্রযুনি খাল্পত াম্প্রনতক ভল্পয় উদ্ভানফত প্রযুনিগত জ্ঞান ও 

কাল্পজয অনবজ্ঞতা;  

 যকাযী ণটনরকভ খাল্পত প্রকে ফাস্তফায়ন/ভননটনযং-এয অনবজ্ঞতা; 

 যকাযী  প্রকে ফাস্তফায়ন/ভননটনযং-এয অনবজ্ঞতা  

 টিভ ররিায রদদফ কাজ কযায অরবজ্ঞতা; 

 করিউটায রফলদয় ব্যফারযক জ্ঞান 

 প্ররতদফদন উস্থানায় রফদল দক্ষতা 

খ) আইটি 

নফল্পলজ্ঞ  

স্দাতক/ 

স্দাতল্পকািয নিগ্রী  

 তথ্য ণমাগাল্পমাগ প্রযুনি কাল্পজ ন্যযনতভ ৫ ফছল্পযয অনবজ্ঞতা; 

 তথ্য ণমাগাল্পমাগ প্রযুনি খাল্পত াম্প্রনতক ভল্পয় উদ্ভানফত প্রযুনিগত জ্ঞান ও 

কাল্পজয অনবজ্ঞতা;  

গ) প্রনক্ষে 

নফল্পলজ্ঞ 

স্দাতক/ 

স্দাতল্পকািয নিগ্রী  

 প্রনক্ষে কাম বক্রভ ফাস্তফায়ল্পন ৫ ফছল্পযয অনবজ্ঞতা থাকল্পত ল্পফ; 

 Multi-lingual Software ব্যফাল্পয অনবজ্ঞতা থাকল্পত ল্পফ; 

ঘ) িাটা 

ব্যফস্থানা 

নফল্পলজ্ঞ 

নযংখ্যান 

নফলল্পয় 

স্দাতল্পকািয নিগ্রী 

িাটা ব্যফস্থানায় ন্যযনতভ ৩ ফছদযয ফাস্তফ কাদজয অরবজ্ঞতা; 

SPSS অন্যান্য Statistical Software Package রযচারনায় দক্ষতা 

11. ননম্ননরনখত প্রনতল্পফদনমূ দানখর কযল্পত ল্পফ: 

ক্রনভক নং প্রনতল্পফদল্পনয নাভ দানখল্পরয ভয় ভন্তব্য 

1)  ইনল্পন নযল্পাট ব চুনি ম্পাদল্পনয ১৫ নদল্পনয ভল্পধ্য  

2)  ১ভ খড়া প্রনতল্পফদন চুনি ম্পাদল্পনয ৭৫ নদল্পনয ভল্পধ্য  

3)  ২য় খড়া প্রনতল্পফদন চুনি ম্পাদল্পনয ৯০ নদল্পনয ভল্পধ্য  

4)  চুড়ান্ত প্ররতকফদন (ফাংলায় ৪০ কন ও 

ইংকররিকত ২০ কন) 

চুনি ম্পাদল্পনয ১০০ নদল্পনয ভল্পধ্য  

12. ক্লাইন্ট কর্তিক প্রদদয়: 

12.1. প্রকল্প দররর ও প্রকল্প াংরিি রফরবন্ন প্ররতদফদন (সমভন: আইএভইরি ০৫ প্ররতদফদন);  

12.2. রফরবন্ন স্ট্োকদাল্ডাদযয াদথ সমাগাদমাদগয জন্য প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান ইতোরদ।  

 


