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“চাহিদা হিহিক সরকাহর প্রাথহিক হিদ্যালয় উন্নয়ন (১ি পর্ যায়)”
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গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাদদি সরকার
পহরকল্পনা িন্ত্রণালয়
িাস্তিায়ন পহরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন হিিাগ
হিক্ষা ও সািাহিক সসক্টর
সির-ই-িাাংলানগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd
হনহিড় পহরিীক্ষণ কার্ যক্রদির িন্য হনি যাহচত প্রকদল্পর হিিরণী ও পরািিযক প্রহতষ্ঠাদনর কার্ যপহরহি (ToR):
১।
২।
৩।
৪।

প্রকদল্পর নাি
প্রিাসহনক িন্ত্রণালয়/হিিাগ
িাস্তিায়নকারী সাংস্থা
প্রকদল্পর অিস্থান

: চাহিদা হিহিক সরকাহর প্রাথহিক হিদ্যালয় উন্নয়ন (১ি পর্ যায়)।
: প্রাথহিক ও গণহিক্ষা িন্ত্রণালয়।
: প্রাথহিক হিক্ষা অহিদপ্তর।
:
হিিাগ
সিলা
উপদিলা
১
২
৩
সিগ্র িাাংলাদদি ব্যাপী।

৫।

প্রাক্কহলত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
(ক) সিাট
(খ) হিওহি
(গ) প্রকল্প সািায্য

:
:
:
:

মূল
৯১২৩৮৪.৯৮
৯১২৩৮৪.৯৮
-

সাংদিাহিত
-

৬।

িাস্তিায়ন সিয়াদ
(ক) শুরুর তাহরখ
(খ) সিাহপ্তর তাহরখ

:
:
:

মূল
জুলাই, ২০১৬
হিদসম্বর, ২০২২

সাংদিাহিত
-

৭। প্রকদল্পর প্রিান অঙ্গ/কার্ যক্রিসমূি:


নিেযাণ ও পূর্য কাজ: চানিদানিনিক অনর্নরক্ত ৪০,০০০ শ্রেণী কক্ষ নিেযাণ; ৮০০০ টি সরকানর প্রাথনেক নিদ্যালল্পে পািীে জল ও
স্যানিল্পেশি সুনিিা তর্নর; এিং অন্যান্য নিেযাণিেী কাজ।



সম্পদ সংগ্রি ও ক্রে: ৩৬৫০০ টি শ্রেণী কল্পক্ষ উঁচু-নিচু শ্রিঞ্চ এিং ৩৫০০ টি নশক্ষক কল্পক্ষ শ্রচোর, শ্রেনিল, আলনেরা ইর্যানদ
সরিরাি; এিং অন্যান্য আসিািপত্র ক্রে।



ভূনে অনিগ্রিি প্রভৃনর্।

৮। প্রকদল্পর উদেশ্য:


সরকাহর প্রাথহিক হিদ্যালদয় চাহিদাহিহিক অহতহরক্ত ৪০,০০০ সেণী কক্ষ হনিযাণ;



৮০০০ টি সরকাহর প্রাথহিক হিদ্যালদয় পানীয় িল ও স্যাহনদটিন সুহিিা ততহর;



৩৬৫০০ টি সেণী কদক্ষ উঁচু-হনচু সিঞ্চ এিাং ৩৫০০ টি হিক্ষক কদক্ষ সচয়ার, সটহিল, আলহিরা ইতযাহদ সরিরাি;



হিক্ষার িান উন্নয়দনর িাধ্যদি সািাহিক তিষম্য হ্রাস ও হিক্ষায় প্রদিিাহিকার বৃহিকরণ;



সরকাহর প্রাথহিক হিদ্যালদয়র হিক্ষার িান উন্নীতকরণ; এিাং



সরকাহর প্রাথহিক হিদ্যালদয় হিশু িান্ধি পহরদিি হনহিতকরণ।
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৯। হনহিড় পহরিীক্ষণ কাদির উদেশ্যসমূি (কার্ যপহরহি):
(1) প্রকদল্পর হিিরণ (পটভূহি, উদেশ্য, অনুদিাদন/সাংদিািদনর অিস্থা, অথ যায়দনর হিষয় ইতযাহদ সকল প্রদর্ািয তথ্য) পর্ যাদলাচনা
ও পর্ যদিক্ষণ;
(2) প্রকদল্পর অথ যিছরহিহিক কিয পহরকল্পনা, অথ যিছরহিহিক িরাে, ছাড় ও ব্যয় ও হিস্তাহরত অঙ্গহিহিক িাস্তিায়ন (িাস্তি ও
আহথ যক) অগ্রগহতর তথ্য সাংগ্রি, সহন্নদিিন, হিদেষণ, সারণী/ সলখহচদের িাধ্যদি উপস্থাপন ও পর্ যাদলাচনা;
(3) প্রকদল্পর উদেশ্য অিযদনর অিস্থা পর্ যাদলাচনা ও প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগ সেদির আদলাদক output পর্ যাদয়র অিযন পর্ যাদলাচনা
ও পর্ যদিক্ষণ;
(4) প্রকদল্পর আওতায় সম্পাহদত/চলিান হিহিন্ন পণ্য, কার্ য ও সসিা সাংগ্রদির (Procurement) সক্ষদে প্রচহলত সাংগ্রি আইন ও
হিহিিালা (হপহপএ, হপহপআর, উন্নয়ন সিদর্াগীর গাইিলাইন ইতযাহদ) এিাং প্রকল্প দহলল উহিহখত ক্রয় পহরকল্পনা প্রহতপালন
করা িদয়দছ/িদে হক না সস হিষদয় তুলনামূলক পদর্ যাদলাচনা ও পর্ যদিক্ষণ;
(5) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃিীত/সাংগৃিীতব্য পণ্য, কার্ য ও সসিা পহরচালনা এিাং রক্ষণাদিক্ষদণর িন্য প্রদয়ািনীয় িনিলসি (সটকসই
পহরকল্পা) আনুষহঙ্গক হিষয় পর্ যাদলাচনা ও পর্ যদিক্ষণ;
(6) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃিীত/সাংগ্রদির প্রহক্রয়ািীন হিহিন্ন পণ্য, কার্ য ও সসিা সাংহেষ্ট ক্রয়চুহক্তদত হনি যাহরত
সেহসহিদকিন/BOQ/TOR, গুণগত িান, পহরিাণ অনুর্ায়ী প্রদয়ািনীয় পহরিীক্ষণ/র্াচাইদয়র িাধ্যদি সাংগ্রি করা
িদয়দছ/িদে হক না সস হিষদয় পর্ যাদলাচনা ও পর্ যদিক্ষণ;
(7) প্রকদল্পর ঝহুঁ ক অথ যাৎ িাস্তিায়ন সম্পহকযত হিহিন্ন সিস্যা সর্িন অথ যায়দন হিলম্ব, িাস্তিায়দন পণ্য, কার্ য ও সসিা ক্রয়/সাংগ্রদির
সক্ষদে হিলম্ব, ব্যিস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকদল্পর সিয়াদ ও ব্যয় বৃহি ইতযাহদর কারণসি অন্যান্য হদক হিদেষণ, পদর্ যাদলাচনা ও
পর্ যদিক্ষণ;
(8) প্রকল্প অনুদিাদন সাংদিািন (প্রদর্ািয সক্ষদে) অথ য িরাে, অথ য ছাড়. হিল পহরদিাি ইতযাহদ হিষদয় তথ্য-উপাদির পর্ যাদলাচনা ও
পর্ যদিক্ষণ;
(9) প্রকল্পের আওর্াে নিেযাণািীি/নিি যানচর্ সরকারী প্রাথনেক নিদ্যালেসমূি চানিদার/শ্রর্ানক্তকর্ার নিনিল্পর্ নিি যাচি করা িল্পেল্পে
নকিা র্া র্াচাই করা;
(10) হিক্ষার িান উন্নয়দনর িাধ্যদি সািাহিক তিষম্য হ্রাস, হিক্ষায় প্রদিিাহিকার বৃহিকরণ এিাং হিশু িান্ধি পহরদিি হনহিতকরণ
লদক্ষয িাস্তিায়নািীন প্রকল্পটি র্থার্থ অগ্রগহত িদে হকনা তা র্াচাই করা;
(11) প্রকদল্পর আওতায় হনিযাণ ও পূতযকাি এিাং আসিািপেসি অন্যান্য সকল অঙ্গসমূদির িাস্তিায়ন কার্ যক্রি সিয়, গুণগতিান ও
ব্যদয়র হিদিচনায় র্থার্থ হকনা তা র্াচাই করা;
(12) প্রকল্পের আওর্াে নিনেযর্ শ্রিৌর্ অিকাঠাল্পোর গুণগর্ োি র্াচাই এিং চানিদার শ্রপ্রনক্ষল্পর্ নিনেযর্ অিকাঠাল্পোর র্থার্থ
ব্যিিার সংক্রান্ত র্থ্যানদ পর্ যাল্পলাচিা করা;
(13) প্রকল্প সিাহপ্তর পর নিনেযর্/শ্রেরাের্কৃর্ শ্রিৌর্ অিকাঠাল্পোসি অন্যান্য সৃষ্ট সুহিিাহদ সটকসই (sustainable) করার লদক্ষয
িতািত প্রদান;
(14) প্রকদল্পর উদেশ্য, লক্ষয, প্রকদল্পর কার্ যক্রি, িাস্তিায়ন পহরকল্পনা, প্রকল্প ব্যিস্থাপনা, ঝহুঁ ক, সিয়াদ, ব্যয়, অিযন ইতযাহদ হিষয়
হিদিচনা কদর একটি SWOT ANALYSIS;
(15) প্রকল্প সাংহেষ্ট নহথপে পর্ যাদলাচনা ও িাঠ পর্ যায় িদত প্রাপ্ত তদথ্যর হিদেষদণর আদলাদক সাহি যক পর্ যাদলাচনা, পর্ যদিক্ষণ, ও
প্রদয়ািনীয় সুপাহরিসি একটি প্রহতদিদন প্রণয়ন করদি ও িাতীয় কিযিালায় প্রহতদিদনটি উপস্থাপন করদি। িাতীয় কিযিালায়
প্রাপ্ত িতািত সহন্নদিি কদর চূড়ান্ত প্রহতদিদন প্রণয়ন করদি;
(16) প্রকল্প ব্যিস্থাপনাাঃ প্রকল্প পহরচালক হনদয়াগ, িনিল হনদয়াগ, প্রকল্প ব্যিস্থাপনা কহিটির সিা, প্রকল্প হিয়াহরাং কহিটির সিা
আদয়ািন, কিযপহরকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন, সিার ও প্রহতদিদদনর হসিান্ত িাস্তিায়ন, অগ্রগহতর তথ্য সপ্রররণ ইতযাহদ পর্ যাদলাচনা
ও পর্ যদিক্ষণ;
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(17) প্রকল্পের সুনিিাল্পিাগী/শ্রেকল্পিাল্ডারগল্পণর উপর জনরল্পপর োধ্যল্পে প্রাপ্ত ের্ােল্পর্র নিল্পেষণ করা;
(18) সেীক্ষা শ্রথল্পক প্রাপ্ত র্ল্পথ্যর নিনিল্পর্ সানি যক পর্ যাল্পলাচিা এিং প্রাপ্ত ফলাফল্পলর নিনিল্পর্ সুনিনদ যষ্ট সুপানরশ প্রণেি; এিং
(19) কর্তযপক্ষ কর্তযক হনি যাহরত অন্যান্য হিষয়ািলী।
১০। হনহিড় পহরিীক্ষণ কাদির িন্য সপিাগত সর্াগ্যতা:
ক্রাঃনাং
১.

পদদর িরণ
পরািিযক প্রহতষ্ঠান

হিক্ষাগত সর্াগ্যতা
-

অহিজ্ঞতা
সাংহেষ্ট সক্ষদে কিপদক্ষ ০১ (এক) িছদরর কাদির
অহিজ্ঞতা।

২.
(১)

পরািিযক প্রহতষ্ঠাদনর প্রদিিনাল
দলদনতা
সর্দকান স্বীকৃত হিশ্বহিদ্যালয় িদত হসহিল 
ইহিহনয়াহরাং এ হিএসহস হিহগ্র।
সাংহেষ্ট সক্ষদে উচ্চতর হিহগ্রিারীদক 
অগ্রাহিকার প্রদান করা িদি।

(২)

হিি-সলদিল
হসহিল ইহিহনয়ার

সর্দকান স্বীকৃত হিশ্বহিদ্যালয় িদত হসহিল
ইহিহনয়াহরাং এ হিএসহস হিহগ্র।

(৩)

হিদিষজ্ঞ (হিক্ষা)

সর্দকান স্বীকৃত হিশ্বহিদ্যালয় িদত হিক্ষা/
সিদিলপদিন্ট িাহিি/সিাি হিজ্ঞান
অনুষদ িদত িািার হিহগ্র।

(৪)

পহরসাংখ্যানহিদ

সর্দকান স্বীকৃত হিশ্বহিদ্যালয় িদত
পহরসাংখ্যান এ িািার হিহগ্র।

সাংহেষ্ট সক্ষদে কিপদক্ষ ১০ (দি) িছদরর
অহিজ্ঞতা।
কিপদক্ষ ১ (এক) টি িহনটহরাং ও মূল্যায়ন কাদির
অহিজ্ঞতা।
 দলদনতা হিদসদি কাি করার অহিজ্ঞতা।
 সরকারী ক্রয় সাংক্রান্ত সম্যক্ষ িারণা ও অহিজ্ঞতা।
 সাংহেষ্ট সক্ষদে কিপদক্ষ ৫ (পাঁচ) িছদরর
অহিজ্ঞতা।
 িহনটহরাং ও মূল্যায়ন কাদি কিপদক্ষ ৩ (হতন)
িছদরর অহিজ্ঞতা।
 সরকারী ক্রয় সাংক্রান্ত িারণা ও অহিজ্ঞতা।
 সাংহেষ্ট সক্ষদে কিপদক্ষ ৫ (পাঁচ) িছদরর
অহিজ্ঞতা।
 িহনটহরাং ও মূল্যায়ন কাদি কিপদক্ষ ৩ (হতন)
িছদরর অহিজ্ঞতা।
 প্রাথহিক স্তদর হিক্ষা ব্যিস্থা সাংক্রান্ত সম্যক্ষ িারণা
ও অহিজ্ঞতা।
সিীক্ষা/গদিষণা কার্ যক্রি পহরচালনা, তথ্য ব্যিস্থাপনা
কার্ যক্রি এিাং হিদেষদণ কিপদক্ষ ৫ (পাঁচ) িছদরর
অহিজ্ঞতা।

১১। পরািিযক প্রহতষ্ঠান কর্তযক হনম্নিহণ যত প্রহতদিদনসমূি দাহখল করদত িদিাঃ
ক্রহিক
১.
২.
৩.
৪.


প্রহতদিদদনর নাি ও সাংখ্যা
ইনদসপিন প্রহতদিদন
(সটকহনকযাল ২০ + হিয়াহরাং ২০) কহপ
১ি খসড়া প্রহতদিদন
(সটকহনকযাল ২০ + হিয়াহরাং ২০) কহপ
২য় খসড়া প্রহতদিদন
(সিহসহিদনিন কিযিালা ১৩০ কহপ)
চূড়ান্ত প্রহতদিদন (িাাংলায় ও ইাংদরিীদত)
(িাাংলা ৪০+ ইাংদরিী ২০) কহপ

দাহখদলর সিয়
চুহক্ত সম্পাদদনর ১৫ হদদনর িদধ্য
চুহক্ত সম্পাদদনর ৬০ হদদনর িদধ্য
চুহক্ত সম্পাদদনর ৯০ হদদনর িদধ্য
চুহক্ত সম্পাদদনর ১২০ হদদনর িদধ্য

সকল প্রহতদিদন িিাপহরচালক, পহরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৬ (হিক্ষা ও সািাহিক সসক্টর), আইএিইহি িরাির দাহখল করদত িদি।
প্রহতদিদনগুদলা Unicode Based Font িদত িদি। মুদ্রণ ব্যয় পরািিযক প্রহতষ্ঠান কর্তযক হনি যাি করদত িদি।
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১২।

ক্লাদয়ন্ট কর্তযক প্রদদয়:



প্রকল্প দহলল ও প্রকল্প সাংহেষ্ট হিহিন্ন প্রহতদিদন (সর্িন: হিহপহপ/আরহিহপহপ/হপহসআর/মূল্যায়ন প্রহতদিদন); এিাং
হিহিন্ন সিকদিাল্ডাদরর সাদথ সর্াগাদর্াদগর িন্য প্রদয়ািনীয় সিদর্াহগতা প্রদান।
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