প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্ যপরররি
(টিওআর)
“বাাংলাল্পেশ পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়সমূল্পের রশক্ষা সুরবিারে উন্নয়নকল্পে ববজ্ঞারনক
র্ন্ত্রপারি ক্রয়”

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ সসক্টর-৬ (রশক্ষা ও সামারিক)
বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ
পররকেনা মন্ত্রণালয়।
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পররকেনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ
রশক্ষা ও সামারিক সসক্টর
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www.imed.gov.bd

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার িন্য রনব যারিি প্রকল্পের রববরণী ও পরামশযক প্ররিষ্ঠাল্পনর কার্ যপরররি (ToR):

১।

প্রকল্পের নাম

২।
৩।
৪।

প্রশাসরনক মন্ত্রণালয়/রবভাগ
বাস্তবায়নকারী সাংস্থা
প্রকল্পের অবস্থান

: “বাাংলাল্পেশ পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়সমূল্পের রশক্ষা সুরবিারে উন্নয়নকল্পে ববজ্ঞারনক
র্ন্ত্রপারি ক্রয়”।
: মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়।
: বাাংলাল্পেশ রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরী করমশন।
:
রবভাগ
সিলা
উপল্পিলা
১
২
৩
সমগ্র বাাংলাল্পেশ
(ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়, রািশােী রবশ্বরবদ্যালয়, বাাংলাল্পেশ কৃরি রবশ্বরবদ্যালয়, বাাংলাল্পেশ প্রল্পকৌশল
ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়, িট্টগ্রাম রবশ্বরবদ্যালয়, িাোঙ্গীরনগর রবশ্বরবদ্যালয়, ইসলারমক
রবশ্বরবদ্যালয় (কুরিয়া), শােিালাল রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যায়ন (রসল্পলট), খুলনা রবশ্বরবদ্যালয়,
বঙ্গবন্ধু সশখ মুরিবর রেমান কৃরি রবশ্বরবদ্যালয় (গািীপুর), োিী সমাোঃ োল্পনশ রবজ্ঞান ও প্রযুরি
রবশ্বরবদ্যালয় (রেনািপুর), মাওলানা ভাসানী রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় (টাঙ্গাইল),
পটুয়াখালী রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় (পটুয়াখালী), িট্টগ্রাম প্রল্পকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়,
রািশােী প্রল্পকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়, খুলনা প্রল্পকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়, িট্টগ্রাম
রবশ্বরবদ্যালয়, ঢাকা প্রল্পকৌশল ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয়)

৫।

৬।

প্রাক্করলি ব্যয় (লক্ষ টাকা)
(ক) সমাট

:
:

মূল

সাংল্পশারিি

২২৬৫০.০০

২০৭৩০.০০

(খ) রিওরব
(গ) প্রকে সাোয্য

:
:

১২৬৫০.০০
(ল্পিরিরসএফ-১০০০০.০০)

(ল্পিরিরসএফ-১০০০০.০০)

বাস্তবায়ন সময়াে
(ক) শুরুর িাররখ
(খ) সমারির িাররখ

:
:
:

মূল

সাংল্পশারিি

িানুয়ারর, ২০০৯
িানুয়ারর, ২০০৯

জুন, ২০১২
জুন, ২০১৫

১০৭৩০.০০

৭। পটভূরম:
পটভূরম: একটি সেল্পশর উন্নয়ল্পনর প্রকৃরি ও িরণ, উি সেল্পশর রশক্ষার িরণ এবাং গুনগি মাল্পনর উপর রনভযর কল্পর। বাাংলাল্পেশ এর ব্যরিক্রম
নয়। বাাংলাল্পেল্পশর উন্নয়ল্পন উচ্চরশক্ষার ভূরমকা রনোঃসল্পেল্পে গুরুত্বপূণ য। সেল্পশ বিযমল্পন ৮০টি রবশ্বরবদ্যালয় রবদ্যমান রল্পয়ল্পে। (২৭টি পাবরলক
রবশ্বরবদ্যালয়+৫৩টি প্রাইল্পভট রবশ্বরবদ্যালয়)। প্রায় ১০ লক্ষ োত্র-োত্রী এসব রবশ্বরবদ্যালল্পয় অধ্যয়ণ কল্পর। পাবরলক রবশ্বরবদ্যালয়সমূে
সরকার প্রেত্ত অল্পথ য পররিারলি েয়। বাাংলাল্পেশ সরকার রবশ্বরবদ্যালয়সমূেল্পক সর্ অথ য প্রোন কল্পর িা রবশ্বরবদ্যালল্পয়র রবরভন্ন িারেো পূরল্পণ
পর্ যাি নয়। এর ফল্পল রবশ্বরবদ্যালয়সমূল্পের ল্যাবল্পরটরী র্ন্ত্রপারি/সফটওয়ার এবাং ববজ্ঞারনক র্ন্ত্রপারি ক্রয় করা সম্ভব েয় না। ববজ্ঞারনক
এবাং ল্যাবল্পরটরী র্ন্ত্রপারির িারেো পূরল্পণর লল্পক্ষি রবশ্বরবদ্যালয় মঞ্জুরী করমশন ২২৬৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্করলি ব্যল্পয় িানুয়ারর, ২০০৯
সথল্পক জুন, ২০১৫ সময়াল্পে আল্পলািি প্রকেটি গ্রেণ ও বাস্তবায়ন করা েল্পয়ল্পে।
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৮। প্রকল্পের সমৌরলক অঙ্গসমূে:










১৮ পাবরলক রবশ্বরবদ্যালল্পয়র িন্য ববজ্ঞারনক র্ন্ত্রপারি ক্রয়;
কমযকিযাগল্পণর সবিন ভািারে;
কমযিারেগল্পণর সবিন ভািারে;
রপআইইউ অরফল্পসর ভাড়া;
রপআইইউ অরফল্পসর সেশনারী;
রপআইইউ অরফল্পসর কনটিনল্পিরি;
রপআইইউ অরফল্পসর ইকুইপল্পমন্ট;
রপআইইউ অরফল্পসর আসবাবপত্র;
রসরি ভিাট।

৯। প্রকল্পের উল্পেশ্য:
 োত্রল্পের অরভজ্ঞিা এবাং েক্ষিাল্পক প্রগাঢ় করার লল্পক্ষি িাল্পেরল্পক সোয়িা প্রোন করা, র্াল্পি িারা সেল্পশর আথ য-সামারিক
উন্নয়ল্পন ভূরমকা রাখল্পি পাল্পর;
 আধুরনক রবজ্ঞান ও প্রযুরির উন্নরির রবিল্পয় সমসামরয়ক জ্ঞান এবাং অরভজ্ঞিা অিযল্পনর উল্পেল্পশ্য োত্র-োত্রীল্পের েক্ষিা বৃরি
করা;
 উচ্চ রশক্ষার সক্ষল্পত্র রবরভন্ন রবিল্পয় উচ্চির গল্পবিণা এবাং অধ্যয়ল্পন সেল্পর্ারগিা করা।
১০। বিযমান কাল্পির উল্পেশ্যসমূে:
(১) প্রকল্পের রববরণ (পটভূরম ,উল্পেশ্য ,অনুল্পমােন/সাংল্পশািল্পনর অবস্থা, অথ যায়ল্পনর রবিয় ইিিারে সকল প্রল্পর্ািি িথ্য)
পর্ যাল্পলািনা;
(২) প্রকল্পের অথ যবেররভরত্তক কময পররকেনা, অথ যবেররভরত্তক বরাে, োড় ও ব্যয় এবাং সারব যক ও রবস্তাররি অঙ্গরভরত্তক
বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আরথ যক) অগ্রগরির িথ্য সাংগ্রে ,সরন্নল্পবশন ,রবল্পেিণ ,সারণী /সলখরিল্পত্রর মাধ্যল্পম উপস্থাপন ও
পর্ যাল্পলািনা;
(৩) প্রকল্পের উল্পেশ্য ও লগ সেল্পমর আল্পলাল্পক output , outcome ও impact পর্ যাল্পয়র অিযন পর্ যাল্পলািনা ও পর্ যল্পবক্ষণ;
(৪) প্রকল্পের আওিায় সম্পারেি রবরভন্ন পণ্য ও সসবা সাংগ্রল্পের (Procurement) সক্ষল্পত্র প্রিরলি আইন ও রবরিমালা
(রপরপএ ,রপরপআর ,উন্নয়ন সেল্পর্াগীর গাইিলাইন ইিিারে) প্ররিপালন করা েল্পয়ল্পে/েল্পে রক না সস রবিল্পয় পল্পর্ যাল্পলািনা ও
পর্ যল্পবক্ষণ;
(৫) প্রকল্পের আওিায় সৃি সুরবিারে (পণ্য ও সসবা) পররিালনা এবাং রক্ষণাল্পবক্ষল্পণর িন্য প্রল্পয়ািনীয় িনবলসে আনুিরঙ্গক
রবিয় পর্ যাল্পলািনা ও পর্ যল্পবক্ষণ ;
(৬) প্রকল্পের আওিায় সাংগৃেীি রবরভন্ন পণ্য ও সসবা সাংরেি ক্রয়চুরিল্পি রনি যাররি সিরসরফল্পকশন/BOQ/TOR, গুণগি
মান ,পররমাণ অনুর্ায়ী প্রল্পয়ািনীয় পররবীক্ষণ/র্ািাইল্পয়র মাধ্যল্পম সাংগ্রে করা েল্পয়ল্পে রক না সস রবিল্পয় পল্পর্ যাল্পলািনা ও
পর্ যল্পবক্ষণ;
(৭) প্রকল্পের কার্ যক্রম বাস্তবায়ল্পনর ফল্পল প্রকল্পের লক্ষি ও উল্পেশ্য অনুর্ায়ী রক পররবিযন েল্পয়ল্পে িা রবরভন্ন িািীয়/স্থানীয়
িল্পথ্য (প্রল্পর্ািি সক্ষল্পত্র) এবাং সবিলাইন সাল্পভযর (র্রে থাল্পক) আল্পলাল্পক তুলনামূলক পর্ যাল্পলািনা করা;

3

(৮) প্রকল্প পরিচালককি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষতা, অরিজ্ঞতা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং ক্রয় সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ, সিা
আকয়াজন, রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং প্রকল্প পরিচালক রিসাকব মেয়াদ ইতযারদ তথ্যসমূি মূল্যায়ন ও রবকেষণ কিা;
(৯) প্রকল্প অনুকোদন, সংকিাধন (যরদ থাকক), অথ থায়ন, অথ থ ছাড় এবং রবল পরিকিাধ ইতযারদ রবষয়ক তথ্য ও উপাত্ত রবকেষণ
কিা;
(১০) প্রককল্পি আওতাধীন রনব থারচত রবশ্বরবদ্যালয়সমূকি রনকয়ারজত রিক্ষককদি প্রককল্পি আওতায় প্ররিক্ষণ প্রদান/গকবষণা কায থক্রে
পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যারদ যাচাই কিা;
(১১) প্রকল্পের ইন্টািনাল ও এক্সটািনাল অরিট সম্পন্ন িকয়কছ রক না, িকল উক্ত প্রককল্প অরিট আপরত্ত আকছ রক না, থাককল কয়টি,
রববিণ কী, জরড়ত অকথ থি পরিোণ ইতযারদ রবষয় সংক্রান্ত তথ্যারদ পয থাকলাচনা কিা;
(১২) অনুকোরদত DPP/RDPP এি লকক্ষযি সাকথ গুণগত ও পরিোণগত প্ররিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যারদি তুলনামূলক রবকেষণ
কিা;
(১৩) প্ররিক্ষণাথী/গকবষণাি জন্য প্রাথী রনব থাচকন রবকবরচত রনণ থায়ক এবং ব্যবিািকারি পয থাকয় ঘাটরত ইতযারদ রবষয় পয থাকলাচনা
কিা;
(১৪) প্রককল্পি আওতায় ক্রয়কৃত অরিস য্ন্ত্রপারত/করম্পউটাি যরপারত/ববজ্ঞারনক ও ল্যাবকিটিী যরপারত/আসবাবপত্র/বই এবং
সিায়ক দ্রব্যারদ রবতিণ প্ররক্রয়া এবং িক্ষণাকবক্ষণ সম্পরকথত তথ্য যাচাই কিা;
(1৫) প্রককল্পি আওতায় সিবিািকৃত যরপারতি গুণগত োন যাচাই এবং চারিদাি মপ্ররক্ষকত সিবিাি যরপারতি যথাযথ ব্যবিাি
সংক্রান্ত তথ্যারদ পয থাকলাচনা কিা;
(১৬) প্রককল্পি আওতাধীন ক্রয়কৃত ববজ্ঞারনক যরপারতি মটকসই (Sustainability) উন্নয়ন সম্পরকথত সুপারিি প্রদান কিা;
(১৭) প্রককল্পি সুরবধাকিাগী/মেককিাল্ডািগকণি উপি জরিকপি োধ্যকে প্রাপ্ত েতােকতি রবকেষণ কিা;
(১৮) প্রককল্পি আওতায় বাস্তবারয়ত কায থক্রে, বাস্তবায়ন পদ্ধরত, সৃষ্ট সুরবধারদ, সৃষ্ট সুরবধারদ মটকসই রবষয়ক ও সৃষ্ট সুরবধারদ
পরিচালনা ইতযারদি SWOT ANALYSIS;
(১৯) সেীক্ষা মথকক প্রাপ্ত তকথ্যি রিরত্তকত সারব থক পয থাকলাচনা;
(২০) সেীক্ষাি োধ্যকে প্রাপ্ত িলািকলি রিরত্তকত সুরনরদ থষ্ট সুপারিি প্রণয়ন; এবং
(২১) চুরক্তকালীন সেকয় কর্তথপক্ষ কর্তথক আকিারপত অন্যান্য সংরেষ্ট কায থারদ সম্পাদন।
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১১। মূল্যায়ন কাল্পির িন্য সপশাগি সর্াগ্যিা:
ক্রোঃনাং
১.
২.
(১)

(২)

পল্পের িরণ
পরামশযক প্ররিষ্ঠান

অরভজ্ঞিা
সাংরেি সক্ষল্পত্র কমপল্পক্ষ ৩ (রিন) বেল্পরর কাল্পির
অরভজ্ঞিা।

পরামশযক প্ররিষ্ঠাল্পনর প্রল্পফশনাল
েলল্পনিা
সর্ল্পকান স্বীকৃি রবশ্বরবদ্যালয় েল্পি
সমকরনকিাল/ইল্পলকরিকিাল
এিান্ড
ইল্পলকিরনক্স ইরিরনয়াররাং এ রবএসরস রিরগ্র।
সাংরেি সক্ষল্পত্র উচ্চির রিরগ্রিারীল্পক
অগ্রারিকার প্রোন করা েল্পব।
ইল্পলকরিকিাল এিান্ড সর্ল্পকান স্বীকৃি রবশ্বরবদ্যালয় েল্পি
ইল্পলকিরনক্স
ইল্পলকরিকিাল
এিান্ড
ইল্পলকিরনক্স
ইরিরনয়ার
ইরিরনয়াররাং এ রবএসরস রিরগ্র।

(৩)

সমািরবজ্ঞানী

(৪)

পররসাংখ্যানরবে

১২।

রশক্ষাগি সর্াগ্যিা
-




সাংরেি সক্ষল্পত্র কমপল্পক্ষ ১০ (েশ) বেল্পরর
অরভজ্ঞিা।
কমপল্পক্ষ ১ (এক) টি মরনটররাং ও মূল্যায়ন কাল্পির
অরভজ্ঞিা।



সাংরেি সক্ষল্পত্র কমপল্পক্ষ ৫ (পাঁি) বেল্পরর
অরভজ্ঞিা।
 মরনটররাং ও মূল্যায়ন কাল্পি কমপল্পক্ষ ৩ (রিন)
বেল্পরর অরভজ্ঞিা।
সর্ল্পকান স্বীকৃি রবশ্বরবদ্যালয় েল্পি  সাংরেি সক্ষল্পত্র কমপল্পক্ষ ৫ (পাঁি) বেল্পরর
সমািরবজ্ঞান/সমাি কময রবিল্পয় মাোর
অরভজ্ঞিা।
রিরগ্র।
 মরনটররাং ও মূল্যায়ন কাল্পি কমপল্পক্ষ ৩ (রিন)
বেল্পরর অরভজ্ঞিা।
সর্ল্পকান স্বীকৃি রবশ্বরবদ্যালয় েল্পি সমীক্ষা/গল্পবিণা কার্ যক্রম পররিালনা, িথ্য ব্যবস্থাপনা
পররসাংখ্যান এ রবএসরস রিরগ্র।
কার্ যক্রম এবাং রবল্পেিল্পণ কমপল্পক্ষ ৫ (পাঁি) বেল্পরর
অরভজ্ঞিা।

পরামশযক প্ররিষ্ঠান কর্তযক রনম্নবরণ যি প্ররিল্পবেনসমূে োরখল করল্পি েল্পবোঃ
ক্ররমক
১.
২.
৩.
৪.
৫.



প্ররিল্পবেল্পনর নাম ও সাংখ্যা
ইনল্পসপশন প্ররিল্পবেন
(সটকরনকিাল ১২ + রেয়াররাং ১২) করপ
১ম খসড়া প্ররিল্পবেন
(সটকরনকিাল ১২ + রেয়াররাং ১২) করপ
২য় খসড়া প্ররিল্পবেন
(সিরসরমল্পনশন কমযশালা ৮০ করপ)
২ম খসড়া প্ররিল্পবেন
(সটকরনকিাল ১২ ) করপ
চূড়ান্ত প্ররিল্পবেন (বাাংলায় ও ইাংল্পরিীল্পি)
(বাাংলা ৪০+ ইাংল্পরিী ২০)করপ

োরখল্পলর সময়
চুরি সম্পােল্পনর ১৫ রেল্পনর মল্পধ্য
চুরি সম্পােল্পনর ৬০ রেল্পনর মল্পধ্য
চুরি সম্পােল্পনর ৯০ রেল্পনর মল্পধ্য
চুরি সম্পােল্পনর ১০০ রেল্পনর মল্পধ্য
চুরি সম্পােল্পনর ১২০ রেল্পনর মল্পধ্য

সকল প্ররিল্পবেন মোপররিালক, পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৬ (রশক্ষা ও সামারিক সসক্টর), আইএমইরি বরাবর োরখল করল্পি েল্পব।
প্ররিল্পবেনগুল্পলা Unicode Based Font েল্পি েল্পব। মুদ্রণ ব্যয় পরামশযক প্ররিষ্ঠান কর্তযক রনব যাে করল্পি েল্পব।

১৩।

ক্লাল্পয়ন্ট কর্তযক প্রল্পেয়:




প্রকে েরলল ও প্রকে সাংরেি রবরভন্ন প্ররিল্পবেন (সর্মন: রিরপরপ/আররিরপরপ/রপরসআর/মূল্যায়ন প্ররিল্পবেন); এবাং
রবরভন্ন সেকল্পোল্ডাল্পরর সাল্পথ সর্াগাল্পর্াল্পগর িন্য প্রল্পয়ািনীয় সেল্পর্ারগিা প্রোন।
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