প্রকল্পের নিনিড় পনরিীক্ষণ কার্ যক্রল্পের
কার্ যপনরনি (টিওআর)
“সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টি ইনকেস্টকেন্ট সরাগ্রাে (েংকশারিত)”

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ সেক্টি-৬ (রশক্ষা ও োোরিে)
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবোগ
পরিেল্পনা েন্ত্রণালয়।
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গণরিাতন্ত্রী বাংলাকেশ েিোি
পরিেল্পনা েন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবোগ
রশক্ষা ও োোরিে সেক্টি
সশি-ই-বাংলানগি, ঢাো।
www.imed.gov.bd
রনরবড় পরিবীক্ষণ োর্ যক্রকেি িন্য রনব যারিত রেকল্পি রববিণী ও পিােশযে ররতষ্ঠাকনি োর্ যপরিরি (ToR):
১।
২।
৩।
৪।

রেকল্পি নাে
রশােরনে েন্ত্রণালয়/রবোগ
বাস্তবায়নোিী েংস্থা
রেকল্পি অবস্থান

: সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টি ইনকেস্টকেন্ট সরাগ্রাে (১ে েংকশারিত)
: োধ্যরেে ও উচ্চ রশক্ষা রবোগ, রশক্ষা েন্ত্রণালয়।
: োধ্যরেে ও উচ্চ রশক্ষা অরিেপ্তি।
:
রবোগ
সিলা
উপকিলা
১
২
৩
েেগ্র বাংলাকেশ ব্যাপী।

৫।

রাক্করলত ব্যয় (লক্ষ টাো)
(ে) সোট
(খ) রিওরব
(গ) রেল্প োহায্য

:
:
:
:

মূল
165814.00
93814.00
72000.00

েংকশারিত
382692.47
168192.47
214500.00

৬।

বাস্তবায়ন সেয়াে
(ে) শুরুি তারিখ
(খ) েোরপ্তি তারিখ

:
:
:

মূল
িানুয়ারি, ২০১৪
রিকেম্বি, ২০১৭

েংকশারিত
িানুয়ারি, ২০১৪
রিকেম্বি, ২০১৯

৭। রেকল্পি উকেশ্য:
প্রিাি উল্পেশ্য:


গুণগত োি, দক্ষ ব্যিস্থাপিা এিং সোি সুল্পর্াল্পগর নিনিল্পত োধ্যনেক নিক্ষার সানি যক োল্পিান্নয়ল্পির োধ্যল্পেএকটি অনিক প্রাসনিক
োধ্যনেক নিক্ষা ব্যিস্থা গল্পড় তুল্পে িাংোল্পদল্পির দানরদ্র্য নিল্পোচি।

সুনিনদ যষ্ট উল্পেশ্যসমূহ:











োরিকুলাে উন্নয়কনি োধ্যকে োধ্যরেে রশক্ষাি গুণগতোন উন্নয়কন েহায়তা রোন ;
েেযরেরিে রবজ্ঞান রশক্ষা ও রশক্ষে ররশক্ষকণ েহায়তা রোন ;
রেল্পভুক্ত রবদ্যালয় ও োদ্রোয় রশক্ষা উপেিণ এবং র্ন্ত্রপারত েিবিাহ ;
োধ্যরেে স্তকি রবজ্ঞান রশক্ষাকে িনররয় েকি সতালাি িন্য ই-লারন যং রেরিয়া িনেংকর্াগেিণ ;
রশক্ষাি সক্ষকে সেধ্য র্ািাই ও পিীক্ষা পদ্ধরতি উন্নয়ন ;
রনব যারিত রশক্ষা ররতষ্ঠাকন আইরেটিরেরিে রশক্ষাি রবতযন ;
ড্রপ-আউকটি হাি হ্রােেিণ ;
েরিদ্র রশক্ষার্থীকেি োকে উপবৃরি রোন ;
ক্ষেতা রবকেন্দ্রীেিকণি োধ্যকে রশক্ষা ব্যবস্থাপনাকে শরক্তশালীেিণ ; এবং
োধ্যরেে ও উচ্চ রশক্ষা অরিেপ্তকিি রশক্ষা ব্যবস্থাপনাি েক্ষতা বৃরদ্ধ।
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৮। োর্ যক্রেেমূহ
ট্র্যাঞ্চ-১ এর কার্ যক্রে:


কানরকুোল্পের েক্ষয ও উল্পেশ্য িাস্তিায়ি: টিচাস© গাইড প্রণয়ি, নিক্ষক প্রনিক্ষণ ইতযানদ।



পরীক্ষা পদ্ধনতর সংস্কার : সৃজিিীে পদ্ধনত িাস্তিায়ি।



কার্ যক্রেনিনিক নিজ্ঞাি নিক্ষা: 10,000 স্কুল্পে নিজ্ঞাি সরঞ্জাে প্রদাি, প্রনিক্ষণ।



আইনসটিনিনিক নিক্ষার প্রসার: 640 টি স্কুে ও োদ্র্াসায় আইনসটি োনি যং সসন্টার স্থাপি।



সিসরকানর নিক্ষক-কেযচারীগল্পণর এেনপও কার্ যক্রে নিল্পকন্দ্রীকরণ: অিোইি ব্যিস্থাপিা।



স্কুে েনিটনরং ও সুপারনিিি সজারদারকরণ: োঠপর্ যাল্পয় 1141 জিিে নিল্পয়াগ।



4টি েহািগল্পর 25টি িতুি থািা নিক্ষা অনিস স্থাপি।



োধ্যনেক নিক্ষার জন্য সোি সুল্পর্াগ বৃনদ্ধ ও ঝল্পর পড়া সরাি: উপবৃনি প্রদাি এিং একটি সেনিত উপবৃনি প্রদাি িীনতোো প্রণয়ি।



োধ্যনেক ও উচ্চ নিক্ষা অনিদপ্তল্পরর সক্ষেতা বৃনদ্ধ: োধ্যনেক ও উচ্চ নিক্ষা অনিদপ্তল্পরর ইএেআইএস িনিিােীকরণ।

ট্র্যাঞ্চ-2 এর কার্ যক্রে:


সািারণ স্কুে-োদ্র্াসায় সিাল্পকিিাে ও নপ্র-সিাল্পকিিাে সকাস য চালু।



নপনিল্পয় পড়া স্কুে-োদ্র্াসার জন্য নরল্পসাস য টিচার (ইংল্পরনজ, গনণত, নিজ্ঞাি নিষল্পয়র অনতনরি নিক্ষক) সপ্রাগ্রাে।



স্টুল্পডন্ট কাউনিনেং সপ্রাগ্রাে।



সসল্পকন্ডানর স্টুল্পডন্ট ডাটা সিইস ততনর: সিটওয়ার ততনর, প্রনিক্ষণ।



সজো নিক্ষা অনিল্পসর উর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ।



অনতনরি 10,000 স্কুে-োদ্র্াসায় নিজ্ঞাি সরঞ্জাে সরিরাহ।



অনতনরি 4 েক্ষ (সোট 10 েক্ষ) নিক্ষল্পকর প্রনিক্ষণ।

৯। রনরবড় পরিবীক্ষণ োকিি উকেশ্যেমূহ (োর্ যপরিরি):
(1) রেকল্পি রববিণ (পটভূরে, উকেশ্য, অনুকোেন/েংকশািকনি অবস্থা, অর্থ যায়কনি রবষয় ইতযারে েেল রকর্ািয তথ্য) পর্ যাকলািনা
ও পর্ যকবক্ষণ;
(2) রেকল্পি অর্থ যবছিরেরিে েেয পরিেল্পনা, অর্থ যবছিরেরিে বিাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তারিত অিরেরিে বাস্তবায়ন (বাস্তব ও
আরর্থ যে) অগ্রগরতি তথ্য েংগ্রহ, েরন্নকবশন, রবকেষণ, োিণী/ সলখরিকেি োধ্যকে উপস্থাপন ও পর্ যাকলািনা;
(3) রেকল্পি উকেশ্য অিযকনি অবস্থা পর্ যাকলািনা ও রেকল্পি উকেশ্য ও লগ সেকেি আকলাকে output পর্ যাকয়ি অিযন পর্ যাকলািনা
ও পর্ যকবক্ষণ;
(4) রেকল্পি আওতায় েম্পারেত/িলোন রবরেন্ন পণ্য, োর্ য ও সেবা েংগ্রকহি (Procurement) সক্ষকে রিরলত েংগ্রহ আইন ও
রবরিোলা (রপরপএ, রপরপআি, উন্নয়ন েহকর্াগীি গাইিলাইন ইতযারে) এবং রেল্প েরলল উরিরখত ক্রয় পরিেল্পনা ররতপালন
েিা হকয়কছ/হকে রে না সে রবষকয় তুলনামূলে পকর্ যাকলািনা ও পর্ যকবক্ষণ;
(5) রেকল্পি আওতায় েংগৃহীত/েংগৃহীতব্য পণ্য, োর্ য ও সেবা পরিিালনা এবং িক্ষণাকবক্ষকণি িন্য রকয়ািনীয় িনবলেহ (সটেেই
পরিেল্পা) আনুষরিে রবষয় পর্ যাকলািনা ও পর্ যকবক্ষণ;
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(6) রেকল্পি আওতায় েংগৃহীত/েংগ্রকহি ররক্রয়ািীন রবরেন্ন পণ্য, োর্ য ও সেবা েংরেষ্ট ক্রয়চুরক্তকত রনি যারিত
সেরেরিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত োন, পরিোণ অনুর্ায়ী রকয়ািনীয় পরিবীক্ষণ/র্ািাইকয়ি োধ্যকে েংগ্রহ েিা
হকয়কছ/হকে রে না সে রবষকয় পর্ যাকলািনা ও পর্ যকবক্ষণ;
(7) রেকল্পি ঝরুঁ ে অর্থ যাৎ বাস্তবায়ন েম্পরেযত রবরেন্ন েেস্যা সর্েন অর্থ যায়কন রবলম্ব, বাস্তবায়কন পণ্য, োর্ য ও সেবা ক্রয়/েংগ্রকহি
সক্ষকে রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও রেকল্পি সেয়াে ও ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারেি োিণেহ অন্যান্য রেে রবকেষণ, পকর্ যাকলািনা ও
পর্ যকবক্ষণ;
(8) রেল্প অনুকোেন েংকশািন (রকর্ািয সক্ষকে) অর্থ য বিাে, অর্থ য ছাড়. রবল পরিকশাি ইতযারে রবষকয় তথ্য-উপাকিি পর্ যাকলািনা ও
পর্ যকবক্ষণ;
(9) উন্নয়ন েহকর্াগী েংস্থা (র্রে র্থাকে) ের্তযে চুরক্ত স্বাক্ষি, চুরক্তি শতয, ক্রয় রস্তাব ররক্রয়ােিণ ও অনুকোেন, অর্থ য ছাড়, রবল
পরিকশাকি েম্মরত ও রবরেন্ন রেশন এি সুপারিশ ইতযারেি তথ্য-উপািরেরিে পর্ যাকলািনা ও পর্ যকবক্ষণ;
(10) গুণগত োি, দক্ষ ব্যিস্থাপিা এিং সোি সুল্পর্াল্পগর নিনিল্পত োধ্যনেক নিক্ষার সানি যক োল্পিান্নয়ল্পির লকক্ষয প্রকল্পের আওতায়
বাস্তবায়নািীন োর্ যক্রেেমূহ এবং োরব যে অগ্রগরত র্র্থার্র্থ হকে রেনা তা র্ািাই েিা;
(11) রেকল্পি আওতায় রনেযাণ ও পূতযোি, আেবাবপে, আইরেটি ও অন্যান্য েিঞ্জাোরে রভৃরতেহ েেল অিেমূকহি বাস্তবায়ন
োর্ যক্রে েেয়, গুণগতোন ও ব্যকয়ি রবকবিনায় র্র্থার্র্থ রেনা তা র্ািাই েিা;
(12) োধ্যনেক নিক্ষার উন্নয়ল্পি কানরকুোে, প্রনিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধনত, নিনিন্ন সকাস য, সপ্রাগ্রাে প্রভৃনতসমূল্পহ প্রকল্পের আওতায়
িাস্তিায়িািীি কার্ যক্রল্পের প্রাসনিকতা, র্থাথ যতা এিং গুণগতনদকসমূহ র্াচাই করা;
(13) রেল্প েোরপ্তি পি সৃষ্ট সুরবিারে সটেেই (sustainable) েিাি লকক্ষয েতােত রোন;
(14) রেকল্পি উকেশ্য, লক্ষয, রেকল্পি োর্ যক্রে, বাস্তবায়ন পরিেল্পনা, রেল্প ব্যবস্থাপনা, ঝরুঁ ে, সেয়াে, ব্যয়, অিযন ইতযারে রবষয়
রবকবিনা েকি এেটি SWOT ANALYSIS;
(15) রেল্প েংরেষ্ট নরর্থপে পর্ যাকলািনা ও োঠ পর্ যায় হকত রাপ্ত তকথ্যি রবকেষকণি আকলাকে োরব যে পর্ যাকলািনা, পর্ যকবক্ষণ, ও
রকয়ািনীয় সুপারিশেহ এেটি ররতকবেন রণয়ন েিকব ও িাতীয় েেযশালায় ররতকবেনটি উপস্থাপন েিকব। িাতীয় েেযশালায়
রাপ্ত েতােত েরন্নকবশ েকি চূড়ান্ত ররতকবেন রণয়ন েিকব;
(16) রেল্প ব্যবস্থাপনাাঃ রেল্প পরিিালে রনকয়াগ, িনবল রনকয়াগ, রেল্প ব্যবস্থাপনা েরেটিি েো, রেল্প রস্টয়ারিং েরেটিি েো
আকয়ািন, েেযপরিেল্পনা রণয়ন ও বাস্তবায়ন, েোি ও ররতকবেকনি রেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগরতি তথ্য সরেিণ ইতযারে পর্ যাকলািনা
ও পর্ যকবক্ষণ;
(17) প্রকল্পের সুনিিাল্পিাগী/সেকল্পহাল্ডারগল্পণর উপর জনরল্পপর োধ্যল্পে প্রাপ্ত েতােল্পতর নিল্পেষণ করা;
(18) সেীক্ষা সথল্পক প্রাপ্ত তল্পের নিনিল্পত সানি যক পর্ যাল্পোচিা এিং প্রাপ্ত িোিল্পের নিনিল্পত সুনিনদ যষ্ট সুপানরি প্রণয়ি; এিং
(19) ের্তযপক্ষ ের্তযে রনি যারিত অন্যান্য রবষয়াবলী।
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১০। রনরবড় পরিবীক্ষণ োকিি িন্য সপশাগত সর্াগ্যতা:
ক্রাঃনং
১.

পকেি িিণ
পিােশযে ররতষ্ঠান

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা
-

অরেজ্ঞতা
েংরেষ্ট সক্ষকে েেপকক্ষ ০১ (এে) বছকিি োকিি
অরেজ্ঞতা।

২.
(১)

পিােশযে ররতষ্ঠাকনি রকিশনাল
েলকনতা
সর্কোন স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় হকত রশক্ষা/ 
সিকেলপকেন্ট স্টারিি/েোি রবজ্ঞান
অনুষে হকত োস্টাি রিরগ্র।

েংরেষ্ট সক্ষকে উচ্চতি রিরগ্রিািীকে
অগ্রারিোি রোন েিা হকব।

(২)

রেরেল ইরঞ্জরনয়াি

সর্কোন স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় হকত রেরেল
ইরঞ্জরনয়ারিং এ রবএেরে রিরগ্র।

(৩)

েোিরবজ্ঞানী

সর্কোন স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় হকত
েোিরবজ্ঞান/েোি েেয রবষকয় োস্টাি
রিরগ্র।

(৪)

পরিেংখ্যানরবে

সর্কোন স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় হকত
পরিেংখ্যাকন োস্টাি রিরগ্র।

েংরেষ্ট সক্ষকে েেপকক্ষ ১০ (েশ) বছকিি
অরেজ্ঞতা।
েেপকক্ষ ১ (এে) টি েরনটরিং ও মূল্যায়ন
োকিি অরেজ্ঞতা।
 েলকনতা রহকেকব োি েিাি অরেজ্ঞতা।
 োধ্যরেে স্তকি রশক্ষা ব্যবস্থা েংক্রান্ত েম্যক্ষ
িািণা ও অরেজ্ঞতা।
 েিোিী ক্রয় েংক্রান্ত েম্যক্ষ িািণা ও
অরেজ্ঞতা।
 েংরেষ্ট সক্ষকে েেপকক্ষ ৫ (পাঁি) বছকিি
অরেজ্ঞতা।
 েরনটরিং ও মূল্যায়ন োকি েেপকক্ষ ৩
(রতন) বছকিি অরেজ্ঞতা।
 েিোিী ক্রয় েংক্রান্ত েম্যক্ষ িািণা ও
অরেজ্ঞতা।
 েংরেষ্ট সক্ষকে েেপকক্ষ ৫ (পাঁি) বছকিি
অরেজ্ঞতা।
 েরনটরিং ও মূল্যায়ন োকি েেপকক্ষ ৩
(রতন) বছকিি অরেজ্ঞতা।
েেীক্ষা/গকবষণা োর্ যক্রে পরিিালনা, তথ্য
ব্যবস্থাপনা োর্ যক্রে এবং রবকেষকণ েেপকক্ষ ৫
(পাঁি) বছকিি অরেজ্ঞতা।

১১। পিােশযে ররতষ্ঠান ের্তযে রনম্নবরণ যত ররতকবেনেমূহ োরখল েিকত হকবাঃ
ক্ররেে
১.
২.
৩.
৪.


ররতকবেকনি নাে ও েংখ্যা
ইনকেপশন ররতকবেন
(সটেরনেযাল ২০ + রস্টয়ারিং ২০) েরপ
১ে খেড়া ররতকবেন
(সটেরনেযাল ২০ + রস্টয়ারিং ২০) েরপ
২য় খেড়া ররতকবেন
(সিরেরেকনশন েেযশালা ১৩০ েরপ)
চূড়ান্ত ররতকবেন (বাংলায় ও ইংকিিীকত)
(বাংলা ৪০+ ইংকিিী ২০) েরপ

োরখকলি েেয়
চুরক্ত েম্পােকনি ১৫ রেকনি েকধ্য
চুরক্ত েম্পােকনি ৬০ রেকনি েকধ্য
চুরক্ত েম্পােকনি ৯০ রেকনি েকধ্য
চুরক্ত েম্পােকনি ১২০ রেকনি েকধ্য

েেল ররতকবেন েহাপরিিালে, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টি-৬ (রশক্ষা ও োোরিে সেক্টি), আইএেইরি বিাবি োরখল েিকত হকব।
ররতকবেনগুকলা Unicode Based Font হকত হকব। মুদ্রণ ব্যয় পিােশযে ররতষ্ঠান ের্তযে রনব যাহ েিকত হকব।

১২।

ক্লাকয়ন্ট ের্তযে রকেয়:



রেল্প েরলল ও রেল্প েংরেষ্ট রবরেন্ন ররতকবেন (সর্েন: রিরপরপ/আিরিরপরপ/রপরেআি/মূল্যায়ন ররতকবেন); এবং
রবরেন্ন সস্টেকহাল্ডাকিি োকর্থ সর্াগাকর্াকগি িন্য রকয়ািনীয় েহকর্ারগতা রোন।
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