‘সুনামগঞ্জ জেলার তিনটি জেসরকাতর কলললের অেকাঠালমা উন্নয়ন’
-প্রকলের তনতেড় পতরেীক্ষলের েন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠালনর কার্ শপতরতি
(Terms of Reference)

পতরেীক্ষে ও মূল্যায়ন জসক্টর-৬
োস্তোয়ন পতরেীক্ষে ও মূল্যায়ন তেভাগ
পতরকেনা মন্ত্রোলয়।

কার্ শপতরতি
০১.

প্রকলের নাম

: সুনামগঞ্জ জেলার তিনটি জেসরকাতর কলললের অেকাঠালমা উন্নয়ন

০২.
০৩.
০৪.

উলযাগী মন্ত্রোলয়/ তেভাগ
োস্তোয়নকারী সংস্থা
প্রকে এলাকা

: তর্ক্ষা মন্ত্রোলয়/ মাধ্যতমক ও উচ্চ তর্ক্ষা তেভাগ
: তর্ক্ষা প্রলকৌর্ল অতিদপ্তর
:
তেভাগ
জেলা
উপলেলা
০১
০১
০৩

০৫.

প্রাক্কতলি ব্যয়

:

মূল

সংলর্ািন

জমাট

:

১৮৪৬.৮৫

সংলর্ািন হয়তন

তেওতে
প্রকে সাহায্য

:
:

১৮৪৬.৮৫
০.০০

-

োস্তোয়নকাল

:

মূল

০৬.

সংলর্ািন

তসটি কলপশালরর্ন/ জপৌরসভা
-

ব্যয় বৃতি ব্যতিলরলক জময়াদ
বৃতি

আরম্ভ

: অলক্টাের, ২০১৬

-

অলক্টাের, ২০১৬

সমাতপ্ত

: তিলসম্বর, ২০১৮

-

তিলসম্বর, ২০২১

০৭.

প্রকলের জমৌতলক অঙ্গ:
 একালিতমক-কাম-মাতিপারপাস ভেন তনমশাে
 আসোেপত্র ক্রয়

০৮.

প্রকলের উলেশ্য :
 তনে শাতিি প্রতসি তর্ক্ষা প্রতিষ্ঠালন েতি শি তর্ক্ষার্থীর িাতহদা পূরলের ললক্ষে অেকাঠালমাগি সুতেিা বৃতি করা;
 কোম্পালস তর্ক্ষা সহায়ক পতরলের্ সৃতি করা;
 তর্ক্ষার সাতে শক মালনান্নয়ন করা।

০৯.

তনতেড় পতরেীক্ষলের উলেশ্য:




প্রকলের প্রতিটি সাইট পতরদর্শনপূে শক মাঠ পর্ শায় হলি সংগৃহীি িথ্য তেলেষন কলর প্রকলের সাতে শক তিত্র তুলল িরা;
প্রকে োস্তোয়লন তেযমান সমস্যা তিতিি কলর প্রকলের অগ্রগতি ত্বরাতিি করার ললক্ষে কার্ শকর সুপাতরর্ করা;
প্রকলের মাধ্যলম অতেশি ফলাফল জটকসই করার ললক্ষে প্রলয়ােনীয় তদকতনলদ শর্না প্রদান করা।

১১. পরামর্শক প্রতিষ্ঠালনর দাতয়ত্ব:
ক)

প্রকলের আওিাভুক্ত সকল সাইট ( সুনামগঞ্জ জেলার তিনটি উপলেলা র্র্থা সদর, দতক্ষে সুনামগঞ্জ ও েগন্নািপুর উপলেলায়
তনে শাতিি তিনটি তর্ক্ষা প্রতিষ্ঠান) পতরদর্শন করলি হলে ;

খ)

প্রকে সম্পতকশি জমৌতলক িথ্য জর্মন প্রকলের অনুলমাদন পর্ শায়, পটভূতম, উলেশ্য, োস্তোয়নকাল, প্রাক্কতলি ব্যয়, অর্থ শায়লনর
উৎস, এতিট প্ল্োন ইিোতদ িথ্য পর্ শাললািনা করলি হলে এেং প্রকলের সাতে শক ও অঙ্গতভতিক অগ্রগতি তেলেষে কলর সারতে
ও জলখতিলত্রর মাধ্যলম িা উপস্থাপন করলি হলে;

গ)

প্রকে োস্তোয়লন তেতভন্ন সমস্যা র্র্থা প্রকে ব্যেস্থাপনায় অদক্ষিা, অপর্ শাপ্ত এতিতপ েরাে, অর্থ শছালড় েটিলিা তেলম্ব অর্থো
অপর্ শাপ্ত অর্থ শছাড়, তেললম্ব তেল পতরলর্াি, প্রকলের ক্রয়কালে তেলম্ব, তনমশাে কালে তেলম্ব, তনমশাে কালের ত্রুটি, প্রকে োস্তোয়লন
োিাঁ, প্রকলের ব্যয় ও জময়াদ বৃতি, তিতপতপ সংলর্ািন প্রভৃতি তেষয় (র্তদ পতরলতক্ষি হয়) পর্ শাললািনা করলি হলে;

ঘ)

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা যেমন প্রকল্প পরিচালক রনয়য়াগ, জনবল রনয়য়াগ, কমমপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন
করমটিি সভা আয়য়াজন, প্রকল্প রিয়ারিিং করমটিি সভা আয়য়াজন, সভাি রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, আইএমইরিি পরিবীক্ষণ
প্ররিয়বদয়নি সুপারিশ প্ররিপালন ইিযারদ পর্ শাললািনা করলি হলে;

ঙ)

ক্রয় কালে তেযমান আইন ও তেতি (তপতপএ-২০০৬ এেং তপতপআর-২০০৮) অনুসরন করা হলয়লছ তকনা িা পরীক্ষা করলি
হলে এেং জিতললগর্ন অে ফাইন্যাতিয়াল পাওয়ার অনুয়াতয় র্র্থার্র্থভালে ক্রয় কার্ শক্রলমর অনুলমাদন গ্রহে করা হলয়লছ তকনা
িা পর্ শাললািনা করলি হলে;

ি)

তনমশাে কাে এেং তনমশাে কালের ব্যেহৃি উপকরলে গুেমান রক্ষা করা হলে তকনা িা পর্ শলেক্ষে করলি হলে। িাছাড়া তনমশাে
কালের তেেরে (bill of quantity) এেং আসোেপত্র ক্রয়/সরেরালহর জক্ষলত্র তনি শাতরি মান (specification) েোয়
রাখা হলয়লছ তকনা িা পর্ শাললািনা করলি হলে;

ছ)

উপকারলভাগী এেং অংর্ীেনলদর উপর েতরপ পতরিালনা করলি হলে এেং েতরলপ প্রাপ্ত মিামি তেলেষে করলি হলে;

ে)

প্রকলের সেল তদক, দুে শল তদক, সুলর্াগ ও হুমতকসমূহ তিতিি ও তেলেষে করলি হলে;

ঝ)

সলে শাপতর প্রকলের কার্ শক্রম ত্বরাতিি করা ও োস্তোয়ন তেষলয় পর্ শলেক্ষলের আললালক প্রলয়ােনীয় সুপাতরর্সহ প্রতিলেদন
প্রেয়ন করলি হলে, এেং

ঞ) তনতেড় পতরেীক্ষেকালল র্র্থার্র্থ কর্তশপক্ষ কর্তশক তনতেড় পতরেীক্ষে সংতেি আলরাতপি অন্যান্য দাতয়ত্ব পালন করলি হলে;

১২. তনতেড় পতরেীক্ষলের েন্য প্রলয়ােনীয় জর্াগ্যিা ও অতভজ্ঞিা:
ক্রতমক
জপর্াদাতরলত্বর িরন
১. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান
২.

পরামর্শক প্রতিষ্ঠালনর সদস্য
ক) টিম তলিার

তর্ক্ষাগি জর্াগ্যিা
--

অতভজ্ঞিা
কমপলক্ষ ০৩ েছলরর অতভজ্ঞিা

জকান স্বীকৃি তেশ্বতেযালয় হলি 
তেএসতস (তসতভল ইতঞ্জতনয়াতরং)
অর্থো এর সমমান তিতগ্র।



টিম তলিার তহলসলে পতরেীক্ষে ও
মূল্যায়ন কালে অন্তি ০১টি গলেষো;
পতরেীক্ষে ও মূল্যায়ন কালে ১০ েছলরর
অতভজ্ঞিা;
সরকাতর ক্রয় কালের িারো।

খ) সমােিত্বতেদ/অর্থ শনীতিতেদ

জকান স্বীকৃি তেশ্বতেযালয় হলি 
সমােতেজ্ঞান,
সমােকমশ,
সমােকল্যান এেং অর্থ শনীতি তেষলয় 
সম্মান তিতগ্র।

সমােিত্বতেদ/সমােকমী/অর্থ শনীতিতেদ
তহলসলে ০৫ েছর কালের অতভজ্ঞিা;
পতরেীক্ষে ও মূল্যায়ন কালে ০৩ েছলরর
অতভজ্ঞিা।

গ) তসতভল ইতঞ্জতনয়ার

জকান স্বীকৃি তেশ্বতেযালয় হলি 
তেএসতস (তসতভল ইতঞ্জতনয়াতরং)
তিতগ্র।


তসতভল ইতঞ্জতনয়াতরং কালে ০৫ েছলরর
অতভজ্ঞিা;
পতরেীক্ষে ও মূল্যায়ন কালে ০৩ েছলরর
অতভজ্ঞিা।

ঘ) পতরসংখ্যানতেদ

জকান স্বীকৃি তেশ্বতেযালয় হলি 
পতরসংখ্যান তেষলয় সম্মান তিতগ্র।

িথ্য ব্যেস্থাপনা ও তেলেষলে ০৫ েছলরর
অতভজ্ঞিা;
পতরেীক্ষে ও মূল্যায়ন কালে ০৩ েছলরর
অতভজ্ঞিা।



১৩. প্রতিলেদলনর িাতলকা, েমাদান ও অন্যান্য:
ক্রতমক
১
২
৩
৪

প্রতিলেদলনর িরে ও সংখ্যা
প্রারতম্ভক প্রতিলেদন
(TC এর েন্য ২০ কতপ এেং SC এর েন্য ২০ কতপ)
১ম খসড়া প্রতিলেদন
(TC এর েন্য ২০ কতপ এেং SC এর েন্য ২০ কতপ)
২য় খসড়া প্রতিলেদন
(োিীয় কমশর্ালার েন্য ৮০ কতপ)
চূড়ান্ত প্রতিলেদন
(োংলা ৪০ কতপ এেং ইংলরতে ২০ কতপ )

েমাদালনর সময়সীমা
চুতক্ত স্বাক্ষলরর ১৫ তদলনর মলধ্য
চুতক্ত স্বাক্ষলরর ৬০ তদলনর মলধ্য
চুতক্ত স্বাক্ষলরর ৯০ তদলনর মলধ্য
চুতক্ত স্বাক্ষলরর ১২০ তদলনর মলধ্য



TC= Technical Committee এেং SC= Steering Committee



পরমর্শক প্রতিষ্ঠান সকল প্রতিলেদন আইএমইতির পতরেীক্ষে ও মূল্যায়ন জসক্টর-৬ এর মহাপতরিাললকর তনকট েমা প্রদান করলে;

১৪. ক্লালয়ন্ট কর্তশক প্রলদয় সহলর্াতগিা:
ক) ক্লালয়ন্ট কর্তশক শুধু তনলির িথ্য/দতলল (প্রাপ্যিা সালপলক্ষ) সরেরাহকরে* উন্নয়ন প্রকে প্রস্তাে ো তিতপতপ;
* প্রকে পতরেীক্ষে প্রতিলেদন;
খ) প্রকে কর্তশপলক্ষর সালর্থ জর্াগালর্ালগ সহালর্াতগিা প্রদান।

