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শনশফড় শযফীক্ষসেয িন্য শনফ বাশিত প্রকল্পেয শফফযেী ও যাভ শকেয োম শরযরধ (ToR): 

 

ক. প্রকল্পেয শফফযেীীঃ 

 

১. প্রকল্পেয নাভ : ‘‘সল্পকন্ডাযী এডুল্পকন সকায়াশরটি অ্যান্ড অ্যাকল্প এনান্সল্পভন্ট 

প্রল্পিক্ট (সকাল্পয়) ৩য় ংল্পাশধত’’ ীল বক প্রকে। 
২. উল্পযাগী ভন্ত্রোরয়/শফবাগ : শক্ষা ভন্ত্রোরয় 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা অ্শধদপ্তয 

৪. প্রকল্পেয অ্ফস্থান : সভাট ২৫০টি (নতুন-৩৫টি+পুযাতন ২১৫টি) উল্পিরা। 

 

৫. অ্নুল্পভাশদত ফাস্তফায়নকার ও অ্নুল্পভাশদত ব্যয়:       (রক্ষ টাকা) 

 

অনুকভাদকনয ম শায় মভয়াদ  অনুকভারদত ব্যয় হ্রা/বৃরি 

 

মূর রিররয 

তুরনায় 

ফ বল্পল 

অ্নুল্পভাদল্পনয 

তুরনায় 

মূর অনুমভারদত জুরাই,২০০৮- জুন,২০১৪ ১১৮১৭৬.৩০ ৩.৪০% ১৮৭.৭৭% 

১ভ ংকাধন জুরাই,২০০৮- জুন,২০১৪ ১২২১৯৫.৬৫ - - 

২য় ংকাধন জুরাই,২০০৮-শডল্পম্বয,২০১৭ ৩৪০০৮০.০০ - - 

৩য় ংকাধন জুরাই,২০০৮-শডল্পম্বয,২০১৭ ৩৪০০৮০.০০ - - 

ব্যয় বৃশি 

ব্যশতল্পযল্পক সভয়াদ 

বৃশি 

- - - - 

 
৬. ক্রভপুশিত অ্গ্রগশত জুন ২০১৬ : আশথ বক ৭১৭১৯.১০ রক্ষ টাকা (৭৮%) 

 

৭.      প্রকল্পেয উল্পেশ্যীঃ  

 শক্ষায গুেগতভান শফল্পল কল্পয ভাধ্যশভক ম বাল্পয় (সগ্রড ৬-১০) অ্শতশযক্ত ক্লা ংগঠল্পনয 

ভাধ্যল্পভ শক্ষে-শখন প্রশক্রয়ায উন্নয়ন, াঠাবযা উন্নয়ন ও একাল্পডশভক কৃশতল্পেয শবশিল্পত 

প্রল্পোদনা প্রদান; 

 দশযদ্র ছাত্র-ছাত্রীল্পদয বৃশি ও প্রল্পোদনা প্রদান, গ্রাভীে ও সশভআযফান এরাকায শক্ষা 

প্রশতষ্ঠাল্পনয শফযীল্পত সফতন সুশফধা (টিউন) প্রদাল্পনয ভাধ্যল্পভ শক্ষায সক্ষল্পত্র কল্পরয ভান 

প্রল্পফাশধকায শনশিত কযা; 
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 প্রল্পোদনা প্রদান এফং একই ল্পে অ্শববাফক ও কশভউশনটিয ভল্পধ্য ল্পিতনতা সৃশিয ভাধ্যল্পভ 

ভাধ্যশভক ম বাল্পয় শক্ষাথীল্পদয ঝল্পয ড়ায ায কভাল্পনা; 

 ভাধ্যশভক ম বাল্পয় শফযারয় ব্যফস্থানা, শযফীক্ষে ও শক্ষে -শখন পরাপর মূল্যায়ন 

ক্ষভতা শক্তারী কযা; 

 শফযারল্পয় সুল্পয় াশন ও স্যাশনল্পটন সুশফধা প্রদাল্পনয ভাধ্যল্পভ নতুন শক্ষাথীল্পদয আকল বে 

কযা এফং শফযভান শক্ষাথীল্পদয শফল্পল কল্পয ছাত্রীল্পদয ধল্পয যাখা; 

 শযফীক্ষে ও মূল্যায়ন কাম বক্রভ প্রাশতষ্ঠাশনকীকযল্পেয ভাধ্যল্পভ ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা  

অ্শধদপ্তল্পযয ক্ষভতায উন্নয়ন ও শক্তারী কযা।  

৮. প্রকল্পেয প্রধান প্রধান অ্েমূীঃ 

 ইম্প্রুশবং এডুল্পকন সকায়াশরটি এন্ড ভশনটশযং টিশিং রাশন বং সরল্পবর; 

 াল্পাট ব পয ইংশর ল্যাংগুল্পয়ি এন্ড ম্যাথল্পভটিক্স রাশন বং এন্ড টিশিং; 

 সডল্পবরটিং যা শযশডং যাশফট; এফং 

 অ্যাল্পল্পভন্ট অ্ফ এডুল্পকন সকায়াশরটি। 

 

খ.  যাভ বল্পকয কাম বশযশধ  (TOR) : 

৯.০ যাভ বল্পকয দাশয়েীঃ 

৯.১ প্রেকেয টভূশভ, উল্পেশ্য, অ্নুল্পভাদন/ংল্পাধ ন, প্রকে ব্যয়, ফাস্তফায়নকার , শডশশ অ্নুমায়ী 

ফছযশবশিক ফযাে, ফযাে অ্নুমায়ী ব্যয় প্রাংশগক কর তথ্য ম বল্পফক্ষে ও ম বাল্পরািনা; 

৯.২  প্রকল্পেয অ্ংগশবশিক ফাস্তফায়ন অ্গ্রগশতয ফাস্তফ ও আশথ বক  তথ্য ংগ্র, াযশে/ সরখশিল্পত্রয ভাধ্যল্পভ  

উস্থান ও শফল্পেলে; 

৯.৩  প্রকল্পেয উল্পেশ্য অ্িবল্পনয ল্পথ অ্গ্রগশত ম বল্পফক্ষে ও  ম বাল্পরািনা এফং পরপ্রসূ কযায িন্য গৃীত 

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

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

মেকে প্রচররত ংগ্র আইন ও রফরধভারা (ররআয, উন্নয়ন কমাগীয গাইিরাইন ইতযারদ ) 

প্ররতারন েযা কয়কে/কে রেনা ম রফলকয় ম শাকরাচনা ও ম শকফেণ;  

৯.৫ প্রকল্পেয আওতায় ংগৃীত/ংগৃীতব্য ণ্য , কাম ব ও সফা শযিারনা এফং প্রল্পয়ািনীয় িনফর 

আনুলশেক শফলয়াশদ ম বাল্পরািনা/ম বল্পফক্ষে; 

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

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

শফল্পেলে, ম বল্পফক্ষে ও ম বাল্পরািনা; 

৯.৭    শযফীক্ষে  ও মূল্যায়ন কাম বক্রভ প্রাশতষ্ঠাশনকীকযল্পেয ভাধ্যল্পভ ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা  অ্শধদপ্তল্পযয  

ক্ষভতায উন্নয়ন ও শক্তারী কযে শফলল্পয় ম বল্পফক্ষে ও ভতাভত প্রদান; 

৯.৮ ভাধ্যশভক ম বাল্পয় শফযারয় ব্যফস্থানা, শযফীক্ষে ও শক্ষে-শখন পরাপর মূল্যায়ন ক্ষভতা শফলল্পয় 

অ্গ্রগশত ম বাল্পরািনা; 

৯.৯ প্রেকেয ভাধ্যকভ উবৃরি , প্রমণাদনা বাতা , ইতযারদ প্রদাকনয পকর রোথীকদয ঝকয ড়ায ায , 

সুল্পয় াশন ও স্যাশনল্পটন সুশফধা প্রদাল্পনয পল্পর (মশদ থাল্পক) শফযারল্পয় শক্ষাথী ংখ্যা রফকল েকয 

মভকয় রোথীয ংখ্যা এফং শক্ষাথীল্পদয ফই ড়ায অ্বযা শফলয় ম বল্পফক্ষে ও ম বাল্পরািনা; 



৯.১০ প্রকল্পেয ফর শদক, দুফ বরশদক, সুল্পমাগ ও ঝুঁশক ( SWOT) শফল্পেলে এফং দুফ বরতা ও িযাল্পরি 

সভাকাল্পফরায় মল্পথাযুক্ত সুাশয প্রেয়ন; 

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

৯.১২ ম বল্পফক্ষল্পেয আল্পরাল্পক সুাশয প্রেয়ন; এফং  

৯.১৩ ক্রয়কাযী ংস্থা (আইএভইশড) কর্তবক শনধ বাশযত প্রকে ংশেি অ্ন্যান্য শফলয়াশদ।  

 

১০. যাভ শে প্ররতষ্ঠান ও যাভ শকেয প্রকৃরত ও মমাগ্যতা 

ক্ররভে যাভ শে প্ররতষ্ঠান 

ও যাভ শে 

প্ররতষ্ঠাকনয 

যাভ শে 

রোগত মমাগ্যতা অরবজ্ঞতা 

১. যাভ শে প্ররতষ্ঠান   গকফলণা এফং প্রেে রযফীেণ ও 

মূল্যায়ন ংক্রান্ত স্টারি রযচারনায় 

ন্যযনতভ ০৩(রতন) ফেকযয 

অরবজ্ঞতাম্পন্ন। 

২. (ে)টিভ ররিায: স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারল্পয়য াভাশিক 

শফজ্ঞান অ্নুলদ/ শফিল্পন স্টাশডি 

অ্নুলদ/ আইশফএ এয   সম সকান 

শফলল্পয় ন্যযনতভ স্নাতকোিয রিগ্রী। 

রএইচরি রিগ্রী ধাযীকদয 

অগ্রারধোয মদয়া কফ। 

 প্রেে ফাস্তফায়ন , রযফীেণ ও মূল্যায়ন 

ম্পকেশ স্বে ধাযণা এফং এ ংক্রান্ত  

রফলকয় েভকে ১০ (দ) ফেকযয ফাস্তফ 

অরবজ্ঞতা; 

 টিভ ররিায রককফ োজ েযায 

অরবজ্ঞতা; 

 েরম্পউটায শফলল্পয় ব্যফাশযক জ্ঞান এফং 

 প্রশতল্পফদন উস্থানায় শফল্পল  দক্ষতা। 

(খ)শক্ষাশফদ স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় কত শক্ষা 

রফলকয় েভকে স্নাতকোিয রিগ্রী 

 শক্ষা গকফলণা সক্ষল্পত্র শফল্পল কল্পয  

ভাধ্যশভক শক্ষা ংক্রান্ত কভ বসূশি 

ব্যফস্থানা/ ফাস্তফায়ন শফলল্পয়  ০৫ (াঁি) 

ফেকযয ফাস্তফ অরবজ্ঞতা। 

(গ) প্রশকউযল্পভন্ট 

রফকলজ্ঞ: 

স্বীকৃত রফ শ্বরফদ্যারয় সথল্পক  মম 

মোন রফলকয়  অ্ন্ততল্পক্ষ  

স্নাতকোিয  রিগ্রী  

 

 প্রশকউযল্পভন্ট ংক্রান্ত কাল্পি  ০৫ (াঁচ) 

ফেকযয ফাস্তফ অরবজ্ঞতা। 
 শশআয,শশএ এফং উন্নয়ন ল্পমাগী 

ংস্থায প্রশকউযল্পভন্ট গাইডরাইন ম্পল্পকব 

অ্শবজ্ঞতা। 

 (ঘ)শযংখ্যানশফদ স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় মথকে 

রযংখ্যান/ পররত রযংখ্যান  

রফলকয় স্নাতকোিয  রিগ্রী  

 

 তথ্য ংগ্র, ব্যফস্থানা ও শফল্পেলল্পে ০৩ 

(শতন) ফছল্পযয ফাস্তফ অ্শবজ্ঞতা; 

 প্রশতল্পফদন প্রেয়ন ও উস্থানায় দক্ষতা; 

এফং 

 েরম্পউটায শফলল্পয় ব্যফাশযক জ্ঞান। 

 



১১. যাভ শে প্ররতষ্ঠান ের্তশে রনম্নফরণ শত প্ররতকফদনমূ দারখর েযকত কফ: 

 

ক্ররভে প্ররতকফদকনয নাভ দারখকরয ভয় 

১. ইনকন প্ররতকফদন চুরি ম্পাদকনয ১৫ রদকনয ভকধ্য 

২. ১ভ খড়া প্ররতকফদন চুরি ম্পাদকনয ৭৫ রদকনয ভকধ্য 

৩. ২য় খড়া প্ররতকফদন চুরি ম্পাদকনয ৯০ রদকনয ভকধ্য 

৪.  চূড়ান্ত প্ররতকফদন (ফাংরায় ৪০ কশ  

ও ইংমযজীকত ২০ কশ) 

চুরি ম্পাদকনয ১০০ রদকনয ভকধ্য 

 

1২.  ক্লায়েন্ট কর্তকৃ প্রয়েে: 

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

 লিলিন্ন যেকয়হাল্ডায়েে সায়ে যোগায়োয়গে জন্য প্রয়োজনীে সহয়োলগিা প্রোন ইিযালে। 


