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শনশফড় শযফীক্ষসণয িন্য শনফ বাশিত প্রকল্পেয শফফযণী ও পরামল শকের োয শপরররি (ToR): 

 

ক. প্রকল্পেয শফফযণীীঃ 

 

১. প্রকল্পেয নাভ : ‘‘শযশিিং আউট অফ স্কুর শিরল্পেন-২য় ম বায় ’’ ীল বক প্রকে 

 
২. উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়/শফবাগ : প্রাথশভক ও গণশক্ষা ভন্ত্রণারয় 

 

৩. ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা : প্রাথশভক শক্ষা অশধদপ্তয 

 

৪. প্রকল্পেয অফস্থান : সভাট ১৪০টি (নতুন-১০০টি+পুযাতন ৪০টি) উল্পিরা। 

 

৫.       অনুল্পভাশদত ফাস্তফায়নকার ও অনুল্পভাশদত ব্যয় (রক্ষ টাকা) 

 
অনুকমাদকের পয শায় মময়াদ  অনুকমারদত ব্যয় হ্রা/বৃরি 

 

(মূ রিরপরপর 

তুোয়) 

ফ বল্পল অনুল্পভাদল্পনয 

তুরনায় 

মূ অনুকমারদত িানুয়াযী,২০১৩ 

ল্পত 

শডল্পম্বয,২০১৭ 

১১৪০২৫.৭৬ - - 

১ম ংকলািে - - - - 

২য় ংকলািে - - - - 

ব্যয় বৃশি ব্যশতল্পযল্পক 

সভয়াদ বৃশি 

- - - - 

 
৬. ক্রভপুশিত অগ্রগশত জুে ২০১৬ ম বন্ত : আশথ বক ৪২০৫২.৪৪ রক্ষ টাকা (৩৭%) 

 

৭.      প্রকল্পেয উল্পেশ্যীঃ  

 

প্রকল্পেয াশফ বক উল্পেশ্যীঃ 

 প্রকল্পেয াশফ বক উল্পেশ্য ল্পে ফাছাইকৃত অনগ্রয এরাকায় সুশফধা ফশিত শশুল্পদয িন্য ভতা 

শবশিক অভত্মর্ভ বশি- শফযারল্পয় গম্যতা, বশতব ও টিল্পক থাকা শনশ্চতকযল্পণয ভাধ্যল্পভ শফযারয় 

ফশর্ভ বত শশুয িংখ্যা কশভল্পয় আনা। 
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প্রকল্পেয সুশনশদ বষ্ট রক্ষযমূ ল্পেীঃ 

 শক্ষাথীল্পদয িন্য শক্ষা বাতা ও শখন সকন্দ্র শযিারনায িন্য অনুদান প্রদাল্পনয ভাধ্যল্পভ 

শফযারল্পয় গম্যতাবৃশি,স্থানীয় ভাল্পিয অিং গ্রণ বৃশি ও প্রাথশভক শক্ষা াঠিক্র ম্পন্ন কযল্পত 

ায়তা কযা। 

 যস্ক প্রকে ও প্রাথশভক শফযারল্পয়য ৩য় সেণী া শক্ষাথী মাযা সকান স্কুল্পর বশতব সনই তাল্পদয 

িন্য সভৌশরক িীফন দক্ষতা ও িীশফকা অিবন ায়ক প্রশক্ষল্পণয ব্যফস্থা কযা। 

 শখন সকন্দ্র ব্যফস্থানায় াফশরক -প্রাইল্পবট াট বনাযশ বৃশি কযায ভাধ্যল্পভ প্রাথশভক শক্ষায 

গুণগত ভান বৃশি কযা। 

 শখন সকন্দ্র প্রশতষ্ঠা ও ব্যফস্থানায় নাযীয অিং গ্রণ বৃশি ও তাল্পদয শিান্ত গ্রল্পণ ক্ষভতায়ন  

 যস্ক প্রকল্পেয কাম বক্রল্পভ স্থানীয় ভাল্পিয ব্যাক অিংগ্র সণয ভাধ্যল্পভ প্রাথশভক শক্ষায সক্ষত্র  

স্থানীয় ম বাল্পয় শযকেনা, ব্যফস্থানা ও ভশনটশযিং দক্ষতা বৃশি কযা। 

 শক্ষকল্পদয সাদাশয দক্ষতা বৃশি ও শক্ষাদান িশত উন্নশতয  রল্পক্ষয শক্ষক প্রশক্ষণ শনশফড় 

কযা এফিং 

 শক্ষা প্রদাল্পন একাল্পডশভক সুাযশবন বৃশি কযা ও প্রশতষ্ঠাশনক ায়তা শিারী কযা। 

 

৮. প্রকল্পেয প্রধান প্রধান অঙ্গমূীঃ 

 রপরিকয় পড়া অঞ্চকর দুঃস্থ ও রলক্ষার সুকযাগবরঞ্চত পররবাকরর ৭.২ ক্ষ রলক্ষার্থীকে ২১০০০টি 

রলখে মেকের মাধ্যকম আনুষ্ঠারেে রলক্ষার ২য় সুকযাগ সৃরি; 

 ৭.২ ক্ষ সুরবিাবরঞ্চত রলক্ষার্থীর অনুকূক রলক্ষা ভাতা ও অনুদাে রবতরকের মাধ্যকম তাকদর জন্য 

ামারজে রেরাপত্তা বয় গকড় মতাা;  

 প্রায় ২১০০০ জে মবোর যুব ও যুব মরার চাকুররর সুকযাগ সৃরি; 

 রলখে মেকের রলক্ষেগকের মপলাগত দক্ষতা বৃরির জন্য প্ররলক্ষে প্রদাে; লর অঞ্চক বরিকত 

ববারত রলশুকদর রলক্ষার সুকযাগ সৃরি; 

 রস্ক-১ প্রেল্প কত ৩য় মেেী পালকৃত রলক্ষার্থী যাকদর বয় ১৫ বিকরর অরিে তাকদরকে োররগরী 

প্ররলক্ষে প্রদাে; 

 রলক্ষার গুেগতমাে বৃরির জন্য রোরী মবরোরী অংরলদাররত্ব সৃরি; এবং 

 আেন্দ স্কু পররচাোর মাধ্যকম গ্রামীে মরাকদর ক্ষমতায়ে। 

 

খ.  যাভ বল্পকয কাম বশযশধ (TOR) : 

৯.০ যাভ বল্পকয দাশয়ত্বীঃ 

 

৯.১ প্রেকল্পর টর্ভশভ, উল্পেশ্য, অনুল্পভাদন/িংল্পাধ ে, প্রকে ব্যয়, ফাস্তফায়নকার , শডশশ অনুমায়ী 

ফছযশবশিক ফযাে, ফযাে অনুমায়ী ব্যয় প্রািংশগক কর তথ্য ম বল্পফক্ষণ ও ম বাল্পরািনা; 

৯.২  প্রকল্পেয অিংগশবশিক  ফাস্তফায়ন অগ্রগশতয ফাস্তফ ও আশথ বক  তথ্য িংগ্র, াযশণ/ সরখশিল্পত্রয ভাধ্যল্পভ   

উস্থান ও শফল্পেলণ; 

৯.৩  প্রকল্পেয উল্পেশ্য অিবল্পনয ল্পথ অগ্রগশত ম বল্পফক্ষণ ও  ম বাল্পরািনা এফিং পরপ্রসূ কযায িন্য গৃীত 

কাম বাফরী প্রকল্পেয উল্পেল্পশ্যয াল্পথ াভিস্যপূণ ব শকনা তা ম বাল্পরািনা ও ভতাভত প্রদান; 

৯.৪  প্রকল্পেয আওতায় ম্পাশদত/িরভান শফশবন্ন ণ্য, কাম ব ও সফা িংগ্রল্পয ( Procurement ) 

মক্ষকে প্রচরত ংগ্র আইে ও রবরিমাা (রপরপআর, উন্নয়ে কযাগীর গাইিাইে ইতযারদ) প্ররতপাে 

েরা কয়কি/কে রেো ম রবকয় পয শাকাচো ও পয শকবক্ষে;  

৯.৫ প্রকল্পেয আওতায় িংগৃীত/িংগৃীতব্য ণ্য ও সফা শযিারনা এফিং প্রল্পয়ািনীয় িনফর আনুলশঙ্গক 

শফলয়াশদ ম বাল্পরািনা/ম বল্পফক্ষণ; 



৯.৬ প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ম্পশকবত শফশবন্ন ভস্যাফরী সমভন: অথ বায়ল্পন শফরম্ব, ণ্য, কাম ব ও সফা 

ক্রয়/িংগ্রল্পয সক্ষল্পত্র শফরম্ব, প্রকে ব্যফস্থানায ভান এফিং প্রকল্পেয সভয়াদ ও ব্যয় বৃশি শফশবন্ন শদক 

শফল্পেলণ, ম বল্পফক্ষণ ও ম বাল্পরািনা; 

৯.৭ শফযারয় ফশর্ভ বত শক্ষাথীল্পদযল্পক প্রকল্পেয আওতায় শক্ষা/শখন প্রণারীয ম বল্পফক্ষণ ও কাম বকাশযতা 

শনরুণ এফিং শফল্পল পরতা ( Success stories, যরদ র্থাকে) রবকয় আকােপাত; 

৯.৮ প্রকল্পেয আওতায় স্থাশত রাশনিং সন্টাযমূল্পয অফস্থান, কাম বকাশযতা ও উল্পমাশগতা শফল্পেলণ 

/ম বাল্পরািনা; 

৯.৯ প্রকে ফাস্তফায়ল্পন এনশিও, স্থানীয় প্রান এরশিইশড, ঢাকা শফশ্বশফযারল্পয়য আই ই আয এফিং প্রকে 

িনফল্পরয ভধ্যকায ভন্বয় এফিং াযপযম্যান্স ম বল্পফক্ষণ ও ম বাল্পরািনা; 

৯.১০ শক্ষাদান িশত  উন্নয়ন ও সাদায দক্ষতা বৃশিয রল্পক্ষয প্রকল্পেয আওতায় শক্ষক প্রশক্ষণ কভ বসূশিয 

কাম বকাশযতা ম বাল্পরািনা; 

৯.১১ উশিশখত শফশবন্ন ম বল্পফক্ষল্পণয ভাধ্যল্পভ াশফ বক ম বাল্পরািনা; 

৯.১২ প্রকল্পেয ফর শদক, দুফ বরশদক, সুল্পমাগ ও ঝুঁশক ( SWOT) শফল্পেলণ এফিং দুফ বরতা ও িযাল্পরি 

সভাকাল্পফরায় মল্পথাযুি সুাশয প্রণয়ন; 

৯.১৩ প্রকল্পেয ম্ভাব্য exit plan ম্পল্পকব ম বাল্পরািনা ও ভতাভত প্রদান; 

৯.১৪ ম বল্পফক্ষল্পণয আল্পরাল্পক সুাশয প্রণয়ন; এফিং  

৯.১৫ ক্রয়কাযী িংস্থা (আইএভইশড) কর্তবক শনধ বাশযত প্রকে িংশেষ্ট অন্যান্য শফলয়াশদ।  

 

১০. পরামল শে প্ররতষ্ঠাে ও পরামল শকের প্রকৃরত ও মযাগ্যতা 

 

ক্ররমে 

নিং 

পরামল শে প্ররতষ্ঠাে 

ও পরামল শে 

প্ররতষ্ঠাকের 

পরামল শে 

রলক্ষাগত মযাগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১. পরামল শে প্ররতষ্ঠাে   গকবো এবং প্রেল্প পররবীক্ষে ও 

মূল্যায়ে ংক্রান্ত স্টারি পররচাোয় 

ন্যযেতম ০৩(রতে) বিকরর 

অরভজ্ঞতাম্পন্ন। 

২. (ে)টিম রিার: স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যারল্পয়য াভাশিক 

শফজ্ঞান অনুলদ/ শফিল্পন স্টাশডি 

অনুলদ/ আইশফএ এয   সম সকান 

শফলল্পয় ন্যযেতম স্নাতকোত্তর রিগ্রী। 

রপএইচরি রিগ্রীিারীকদর 

অগ্রারিোর মদয়া কব। 

 প্রেল্প বািবায়ে , পররবীক্ষে ও মূল্যায়ে 

ম্পকেশ স্বে িারো এবং এ িংক্রান্ত  

রবকয় েমপকক্ষ ১০ (দল) বিকরর 

বািব অরভজ্ঞতা; 

 টিম রিার রককব ো জ েরার 

অরভজ্ঞতা; 

 প্রশকউযল্পভন্ট িংক্রান্ত কাল্পি ফাস্তফ 

অশবজ্ঞতা; 

 েরম্পউটার শফলল্পয় ব্যফাশযক জ্ঞান 

এবং 

 প্রশতল্পফদন উস্থানায় শফল্পল  দক্ষতা। 

(খ)শক্ষাশফদ স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যায় কত শক্ষা 

রবকয় েমপকক্ষ স্নাতকোত্তর রিগ্রী 

 শক্ষা গকবো সক্ষল্পত্র শফল্পল কল্পয 

প্রাথশভক শক্ষা িংক্রান্ত গল্পফলণা,  

েম শসূরচ ব্যবস্থাপো ইতযাশদ শফলল্পয়  ০৫ 

(াঁি) বিকরর বািব অরভজ্ঞতা। 

(গ) ভশনটশযিং এন্ড স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যায়  সথল্পক   প্রকে ফাস্তফায়ন ভশনটশযিং ও 



ইবযালুল্পয়ন 

রবকলজ্ঞ: 

াভাশিক শফজ্ঞাল্পনয ময মোে 

রবকয় অন্ততল্পক্ষ  স্নাতকোত্তর  

রিগ্রী  

 

ইবযালুল্পয়ন কাল্পি  ০৫ (পাঁচ) বিকরর 

বািব অরভজ্ঞতা। 

 (ঘ) 

শযিংখ্যানশফদ 

স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যায় মর্থকে 

পররংখ্যাে/ ফরত পররংখ্যাে  

রবকয় স্নাতকোত্তর  রিগ্রী  

 

 তথ্য িংগ্র, ব্যফস্থানা ও শফল্পেলল্পণ 

০৩ (শতন) ফছল্পযয ফাস্তফ অশবজ্ঞতা; 

 প্রশতল্পফদন প্রণয়ন ও উস্থানায় 

দক্ষতা; এফিং 

 েরম্পউটার শফলল্পয় ব্যফাশযক জ্ঞান। 

 

১১. পরামল শে প্ররতষ্ঠাে ের্তশে রেম্নবরে শত প্ররতকবদেমূ দারখ েরকত কব: 

 

ক্ররমে 

নিং 

প্ররতকবদকের োম দারখকর ময় 

১. ইেকপলে প্ররতকবদে চুরি ম্পাদকের ১৫ রদকের মকধ্য 

২. ১ম খড়া প্ররতকবদে চুরি ম্পাদকের ৭৫ রদকের মকধ্য 

৩. ২য় খড়া প্ররতকবদে চুরি ম্পাদকের ৯০ রদকের মকধ্য 

৪.  চূড়ান্ত প্ররতকবদে (বাংায় ৪০ 

কশ  ও ইংকরজীকত ২০ কশ) 

চুরি ম্পাদকের ১০০ রদকের মকধ্য 

 

1২.  ক্লায়েন্ট কর্তকৃ প্রয়েে: 

 প্রকল্প েলিি ও প্রকল্প সংলিষ্ট লিলিন্ন প্রলিয়িেন (যেমন: আইএমইলি-০৫ প্রলিয়িেন); 

 লিলিন্ন যেকয়হাল্ডায়েে সায়ে যোগায়োয়গে জন্য প্রয়োজনীে সহয়োলগিা প্রোন ইিযালে। 


