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নিনিড় পনরিীক্ষল্পণর িন্য নিি যানিত প্রকল্পের নিিরণী ও পরামি যক প্রনতষ্ঠাল্পির কার্ যপনরনি (ToR): 

 

ক. প্রকল্পের সাংনক্ষপ্ত নিিরণ: 

 

 
 

 

১.০ প্রকল্পের িাম  : “নিল্পকএসনপ’র প্রনমলা প্রনিক্ষণার্থীল্পের উন্নয়ি” িীর্ যক প্রকে। 

২.০ উল্পযাগী মন্ত্রণালয়/নিভাগ  : যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় । 

৩.০ িাস্তিায়িকারী সাংস্থা  : িাাংলাল্পেি ক্রীড়া নিক্ষা প্রনতষ্ঠাি।  

৪.০ প্রকে এলাকা/অিস্থাি : নিল্পকএসনপ, নিরািী, সাভার, ঢাকা।  

৫.০ প্রকল্পের অনুল্পমানেত ব্যয় : ৪৭৩৬.৪৩ লক্ষ টাকা (সম্পূণ য নিওনি)।  

৬.০ প্রকে িাস্তিায়িকাল  : জুলাই ২০১৭ হল্পত জুি ২০২২ ।  

 

৭.০ প্রকল্পের পটভূনম : 

১৯৭১ সাল্পল স্বািীিতার পর িাাংলাল্পেি আর্থ য-সামানিক অিকাঠাল্পমা উন্নয়ল্পির পািাপানি ক্রীড়া উন্নয়ল্পির উপর গুরুত্বাল্পরাপ কল্পরি। 

সসই সপক্ষাপল্পট সরকারী ও সিসরকারী খাল্পত ক্রীড়া উন্নয়ল্পি ব্যাপক উল্পযাগ গ্রহণ করা হয়। তারই িারািানহকতায় িাাংলাল্পেল্পির 

ক্রীড়ার মাি আন্তিযানতক মাল্পির করার উল্পেশ্য ১৯৭১ সর্থল্পক ২০১৬ পর্ যন্ত একানিক প্রকে গ্রহণ করা হয়। ইল্পতামল্পে মাষ্টার প্লাল্পির 

৯০% কাি সম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে। আঞ্চনলক পর্ যাল্পয় ক্রীড়া প্রসাল্পরর লল্পক্ষে প্রল্পতেক নিভাল্পগ একটি কল্পর আঞ্চনলক প্রনিক্ষণ সকন্দ্র গল্পড় 

সতালা হল্পয়ল্পে। সকল আঞ্চনলক প্রনতষ্ঠাি সর্থল্পক প্রনতভািাি সখল্পলায়াড়ল্পের উন্নত প্রনিক্ষল্পণর িন্য ঢাকা সকল্পন্দ্র নিল্পয় আসা হয়। ঢাকা 

সকল্পন্দ্র নিজ্ঞাি নভনিক আধুনিক প্রনিক্ষল্পণর ব্যিস্থার মােল্পম প্রনিক্ষণার্থীল্পের সর্াগ্যতার চূড়ান্ত উিীল্পণ যর ব্যিস্থা করা হয়। সসই লল্পক্ষে 

ঢাকা সকন্দ্রল্পক আধুনিক সুল্পর্াগ সুনিিা প্রোল্পির মােল্পম সসন্টার অি এনিল্পলন্ট নহল্পসল্পি ততরী করা। নিল্পকএসনপ’র ঢাকা ও আঞ্চনলক 

প্রনিক্ষণ সকন্দ্রগুল্পলার অিকাঠাল্পমা উন্নয়ি হল্পয়ল্পে নকন্তু প্রনমলাল্পের িন্য আলাো অিকাঠাল্পমা ও েক্ষ নিল্পির্ল্পজ্ঞর অভাি র্থাকায় 

আধুনিক প্রনিক্ষল্পণর অসুনিিা হল্পে। এমতািস্থায়, প্রনমলাল্পের িন্য আলাো অিকাঠাল্পমা নিম যাণ এিাং প্রল্পয়ািিীয় প্রনিক্ষল্পণর িািস্থা 

করার লল্পক্ষে “নিল্পকএসনপ’র প্রনমলা প্রনিক্ষণার্থীল্পের উন্নয়ি” িীর্ যক প্রকেটি গৃহীত হয়।   

 

৮.০ প্রকল্পের উল্পেশ্য  ও লক্ষেমাত্রা :  

 

সেল্পি ক্রীড়া সক্ষল্পত্র সম্ভািিাময় ও প্রনতভািাি িিীি প্রনমলা সখল্পলায়াড়গণল্পক েীর্ য সময়ােী নিজ্ঞাি নভনিক উন্নত প্রনিক্ষণ প্রোি 

পূি যক আঞ্চনলক ও আন্তিযানতক পর্ যাল্পয়র প্রনতল্পর্ানগতায় অাংিগ্রহল্পণর মােল্পম সেল্পির সুিাম বৃনি করা ;  

 

(১) নিযমাি প্রনিক্ষকল্পের পািাপানি প্রকল্পে অন্তর্ভ যক্ত সেিী ও নিল্পেিী নিল্পির্জ্ঞ দ্বারা প্রকল্পে ২০০ িি প্রনমলা ও নিল্পকএসনপ ২৫০ 

িি প্রনমলা নিজ্ঞাি নভনিক আধুনিক প্রনিক্ষল্পণর আওতায় আসল্পি। ফল্পল প্রনমলাল্পের সখলার মাি আন্তিযানতক পর্ যাল্পয় উন্নীত হল্পি ; 

 

(২) নিযমাি অিকাঠাল্পমা সল্পে আধুনিক র্ন্ত্রপানত সাংল্পর্াল্পগর মােল্পম উন্নত প্রনিক্ষল্পণর ব্যিস্থে করা। এল্পত কল্পর উন্নত নিল্পের 

সাল্পর্থ তাল নমনলল্পয় এল্পেল্পির প্রনমলাল্পের আধুনিক প্রনিক্ষল্পণর মােল্পম আন্তিযানতক পর্ যাল্পয় ভাল ফল্পলর মােল্পম সেল্পির সুিাম িল্পয় 

নিল্পয় আসা । 
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৯.০ প্রকল্পের মূল কার্ যক্রম/প্রিাি প্রিাি অে ও ব্যয় :  

      (লক্ষ টাকায়) 

অল্পের িাম (পনরমাণসহ) পনরমাণ/সাংখ্যা অনুল্পমানেত ব্যয় 
সরঞ্জামানে ও র্ন্ত্রপানত  ৪১টি  ২৫০.০০ 

আসিািপত্র ১১৫৯টি  ১৫০.০০ 

প্রনমলা প্রনিক্ষণার্থী সহাল্পেল  ৫২০০ িঃনমঃ ১৪৫৫.৬৫ 

ইিল্পিার নক্রল্পকট সসন্টার  ৯০০ িঃনমঃ ৩২৫.০০ 

সুইনমাংপুল (নিমসহ) ১৩৬০ িঃনমঃ ৬০০.০০ 

সাি-সেিিসহ এনরয়া লাইটিাং ৫০০ সকনভএ ১৬২.৭৮ 

গ্যালানর, ল্যান্ডল্পকাপ ও সেইি ৫৩২ িঃনমঃ ২০০.০০ 

সীমািা প্রািীর ৬৭১ িঃনমঃ ৯৮.০০ 

রাস্তা ও গ্যাল্পরি ৬৬৯ িঃনমঃ ২৫০.০০ 

সখলার সামগ্রী  ৫৭৯৮টি  ১৫০.০০ 

প্রনিক্ষণ ব্যয়  ২২২ িি  ১০০০.০০ 

তিল্পেনিক সফর ১০ িি ৫০.০০ 

পরামি যক  ১৮ িিমাস ৩০.০০ 

সম্মািী নফ সর্থাক ১০.০০ 

নিনিি সর্থাক ৫.০০ 

 

খ) পরামি যক প্রনতষ্ঠাল্পির কার্ যপনরনি (TOR) : 
 

১০. পরামি যক প্রনতষ্ঠাল্পির োনয়ত্বঃ 

১০.১ প্রকল্পের নিিরণ (পটভূনম, উল্পেশ্য, অনুল্পমােি/সাংল্পিািল্পির অিস্থা, অর্থ যায়ল্পির নির্য় ইতোনে সকল প্রল্পর্ািে তথ্য) পর্ যাল্পলািিা ও 

পর্ যল্পিক্ষণ ;  

১০.২  প্রকল্পের অর্থ যিের নভনিক কম যপনরকেিা, অর্থ যিের নভনিক িরাে, োড় ও ব্যয় এিাং নিস্তানরত অেনভনিক িাস্তিায়ি (িাস্তি ও আনর্থ যক) 

অগ্রগনতর তথ্য সাংগ্রহ, সনন্নল্পিিি, নিল্পের্ণ, সারণী/ল্পলখনিল্পত্রর মােল্পম উপস্থাপি ও পর্ যাল্পলািিা; 

১০.৩  প্রকল্পের উল্পেশ্য অিযল্পির অিস্থা পর্ যাল্পলািিা ও প্রকল্পের উল্পেশ্য ও লগ সেল্পমর আল্পলাল্পক Output পর্ যাল্পয়র অিযি পর্ যাল্পলািিা ও 

পর্ যল্পিক্ষণ; 

১০.৪  প্রকল্পের আওতায় সম্পানেত/িলমাি নিনভন্ন পণ্য, কার্ য ও সসিা সাংগ্রল্পহর (Procurement) সক্ষল্পত্র প্রিনলত পািনলক 

প্রনকউরল্পমন্ট আইি ও নিনিমালা (PPR, উন্নয়ি সহল্পর্ানগর গাইিলাইি ইতোনে) এিাং প্রকে েনলল্পল উনিনখত ক্রয় পনরকেিা 

প্রনতপালি করা হল্পয়ল্পে/হল্পে নক-িা সস সকল নির্ল্পয় তুলিামূলক পর্ যাল্পলািিা ও পর্ যল্পিক্ষণ; 

১০.৫ প্রকল্পের আওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্য নিনভন্ন পণ্য, কার্ য ও সসিা পনরিালিা এিাং রক্ষণাল্পিক্ষল্পণর িন্য প্রল্পয়ািিীয় িিিলসহ (ল্পটকসই 

পনরকেিা) আনুর্নেক নির্য় পর্ যাল্পলািিা ও পর্ যল্পিক্ষণ; 

১০.৬ প্রকল্পের আওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্য প্রনক্রয়ািীি নিনভন্ন পণ্য, কার্ য ও সসিা সাংনেষ্ট ক্রয়ুকনক্তল্পত নিি যানরত সপেসনসনফল্পকিি/ BOQ/ 

TOR, গুণগত মাি, পনরমাণ অনুর্ায়ী প্রল্পয়ািিীয় পনরিীক্ষণ/র্ািাইল্পয়র মােল্পম সাংগ্রহ করা হল্পয়ল্পে/হল্পে নক-িা তা পর্ যাল্পলািিা ও 

পর্ যল্পিক্ষণ;  

১০.৭ প্রকল্পের ঝুঁনক অর্থ যাৎ িাস্তিায়ি সম্পনকযত নিনভন্ন নির্য় সর্মি: অর্থ যায়ল্পি নিলম্ব, িাস্তিায়ল্পি পণ্য, কার্ য ও সসিা ক্রয়/সাংগ্রল্পহর সক্ষল্পত্র নিলম্ব, 

অব্যিস্থাপিার অেক্ষতা এিাং প্রকল্পের সময়াে ও ব্যয় বৃনি ইতোনের কারণসহ অন্যান্য নেক নিল্পের্ণ, পর্ যল্পিক্ষণ ও পল্পর্ যাল্পলািিা; 

১০.৮ প্রকল্পের অনুল্পমােি (প্রল্পর্ািে সক্ষল্পত্র) অর্থ য িরাে, অর্থ য োড়, নিল পনরল্পিাি ইতোনে নির্ল্পয় তথ্য-উপাল্পির পর্ যল্পিক্ষণ ও পর্ যাল্পলািিা;  

১০.৯ উন্নয়ি সহল্পর্াগী সাংস্থা (র্নে র্থাল্পক) কর্তযক ুকনক্ত স্বাক্ষর, ুকনক্তর িতয, ক্রয় প্রস্তাি প্রনক্রয়াকরণ ও অনুল্পমােি, অর্থ য োড়, নিল পনরল্পিাল্পি 

সম্মনত ও নিনভন্ন নমিি এর সুপানরি ইতোনের তথ্য-উপািনভনিক পর্ যল্পিক্ষণ ও পর্ যাল্পলািিা ;  

১০.১০ প্রকে সমানপ্তর সৃষ্ট সুনিিানে সটকসই (sustainable) করার লল্পক্ষে মতামত প্রোি;  

১০.১১ প্রকল্পের উল্পেশ্য, লক্ষে, প্রকল্পের কার্ যক্রম, িাস্তিায়ি পনরকেিা, প্রকে িািস্থাপিা, ঝুঁনক, সময়াে, ব্যয়, অিযি ইতোনে নির্য় নিল্পিিিা 

কল্পর একটি SWOT Analysis;  

১০.১২ প্রকল্পের সাংনেষ্ট িনর্থপত্র পর্ যাল্পলািিা ও মাঠ পর্ যায় হল্পত প্রাপ্ত তল্পথ্যর নিল্পের্ল্পণর আল্পলাল্পক সানি যক পর্ যাল্পলািিা, পর্ যল্পিক্ষণ ও প্রল্পয়ািিীয় 

সুপানরিসহ একটি প্রনতল্পিেি প্রণয়ি করল্পি ও িাতীয় কম যিালায় প্রনতল্পিেিটি উপস্থাপি করল্পি। িাতীয় কম যিালায় প্রাপ্ত মতামত সনন্নল্পিি 

কল্পর চূড়ান্ত প্রনতল্পিেি প্রণয়ি করল্পি;  

১০.১৩ প্রকে ব্যিস্থাপিা, প্রকে পনরিালক নিল্পয়াগ, িিিল নিল্পয়াগ, প্রকে ব্যিস্থাপিা কনমটির সভা, প্রকে নেয়ানরাং কনমটির সভা আল্পয়ািি, 

কম যপনরকেিা প্রণয়ি ও িাস্তিায়ি সভার ও প্রনতল্পিেল্পির নসিান্ত িাস্তিায়ি, অগ্রগনতর তথ্য সপ্ররণ ইতোনে পর্ যাল্পলািিা ও পর্ যল্পিক্ষণ;   

১০.১৪ প্রকল্পের ইন্টারিাল ও এিটারিাল অনিট সম্পন্ন হল্পয়ল্পে নক িা, হল্পল উক্ত প্রকল্পে অনিট আপনি আল্পে নক িা,র্থাকল্পল কয়টি, নিিরণ কী, 

িনড়ত অল্পর্থ যর পনরমাণ ইতোনে নির্য় সাংক্রান্ত তথ্যানে পর্ যাল্পলািিা করা;  

১০.১৫ কর্তযপক্ষ কর্তযক নিি যানরত অন্যান্য নির্য়ািনল।  

 



১১. পরামি যক প্রনতষ্ঠাল্পির প্রকৃনত ও সর্াগ্যতা : 
 

 

ক্রঃিাং পরামি যল্পকর িরণ নিক্ষাগত সর্াগ্যতা অনভজ্ঞতা 

১ পরামি যক প্রনতষ্ঠাি 

 

 

 

 

 

গল্পির্ণা এিাং প্রকল্পের নিনিড় পনরিীক্ষণ সাংক্রান্ত োনি পনরিালিায় 

ন্যেিতম ০৩ (নতি) িেল্পরর অনভজ্ঞতা। 

২ পরামি যক প্রনতষ্ঠাল্পির পরামি যক 

(ক) টীম নলিার নসনভল ইনঞ্জনিয়ানরাং-এ স্নাতক 

নিগ্রীসহ সাংনেষ্ট নির্ল্পয় 

মাোস য/উচ্চতর নিগ্রী র্থাকল্পল 

অগ্রানিকার প্রোি করা হল্পি।  

 

 

ক)  সাংনেষ্ট কাল্পি ১০ (েি) িেল্পরর িাস্তি অনভজ্ঞতা ।  

খ)  টিম নলিার নহল্পসল্পি প্রকল্পের পনরিীক্ষণ ও মূল্যায়ি কাল্পি ০৩  

(নতি) িল্পেরর অনভজ্ঞতাসহ প্রকে িাস্তিায়ি নির্ল্পয় সম্যক িারণা 

র্থাকল্পত হল্পি । 

গ)  সরকারী ক্রয় কার্ যক্রম সম্পনকযত  অনভজ্ঞতা; 

র্) কনম্পউটার নির্ল্পয় ব্যিহানরক জ্ঞাি এিাং প্রনতল্পিেি উপস্থাপিায় 

নিল্পির্  েক্ষতা। 

(খ) নমি-সলল্পভল   

      ইনঞ্জনিয়ার  

ন্যন্যতম নসনভল ইনঞ্জনিয়ানরাং-এ 

স্নাতক নিগ্রী । 

 

ক) সাংনেষ্ট কাল্পি ৫ (পাঁি) িেল্পরর অনভজ্ঞতা । 

 

খ)  পনরিীক্ষণ ও মূল্যায়ি কাল্পি ০৩ (নতি) িেল্পরর অনভজ্ঞতা ।  

  (গ) আর্থ য-সামানিক 

নিল্পির্জ্ঞ 

 

 

 

 

 

 

স্বীকৃত নিেনিযালয় হল্পত 

অর্থ যিীনত/সমািনিজ্ঞাি/সমািকল্যাণ/ 

সমািকম য নির্ল্পয় নুেিতম 

স্নাতল্পকাির নিগ্রী ।  

 

ক) সাংনেষ্ট কাল্পি ৫ (পাঁি) িেল্পরর অনভজ্ঞতা ।  

 

খ) পনরিীক্ষণ ও মূল্যায়ি কাল্পি ০৩ (নতি) িেল্পরর অনভজ্ঞতা । 

 

(র্) পনরসাংখ্যািনিে স্বীকৃত নিেনিযালয় হল্পত 

পনরসাংখ্যাি নির্ল্পয় স্নাতল্পকাির  

নিগ্রী 

 ক) তথ্য সাংগ্রহ, ব্যিস্থাপিা ও নিল্পের্ল্পণ ০৫ (পাঁি) িেল্পরর িাস্তি 

অনভজ্ঞতা।  

খ) সাল্পভ য, িাটা ম্যাল্পিিল্পমন্ট, SPSS সহ অন্যান্য Statistical 

Software Package পনরিালিায় েক্ষতা। 

 

১২. পরামি যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক নিম্নিনণ যত প্রনতল্পিেিসমূহ োনখল করল্পত হল্পি : 
 

ক্রনমক প্রনতল্পিেল্পির িাম ও সাংখ্যা োনখল্পলর সময় 

১. ইিল্পসপিি প্রনতল্পিেি  (সটকনিকোল ১২ + নেয়ানরাং ১২) কনপ ুকনক্ত সম্পােল্পির ১৫ নেল্পির মল্পে 

২. ১ম খসড়া প্রনতল্পিেি  (সটকনিকোল ১২ + নেয়ানরাং ১২) কনপ ুকনক্ত সম্পােল্পির ৬০ নেল্পির মল্পে 

৩. ২য় খসড়া প্রনতল্পিেি  (সটকনিকোল ১২ কনপ) এিাং 

(ল্পিনসনমল্পিিি কম যিালা ৮০ কনপ) 
ুকনক্ত সম্পােল্পির ৯০ নেল্পির মল্পে 

৪. চূড়ান্ত প্রনতল্পিেি (িাাংলায় ও ইাংল্পরিীল্পত)  (িাাংলা ৪০ + ইাংল্পরিী ২০) কনপ ুকনক্ত সম্পােল্পির ১২০ নেল্পির মল্পে 

 

*সকল প্রনতল্পিেি মহাপনরিালক, পনরিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সসক্টর-৬(নিক্ষা ও সামানিক), আইএমইনি িরাির োনখল করল্পত হল্পি। প্রনতল্পিেিগুল্পলা 

Unicode Based Font হল্পত হল্পি। 

 

১৩.   ক্লাল্পয়ন্ট কর্তযক প্রল্পেয় : 
 

 প্রকে েনলল ও প্রকে সাংনেষ্ট নিনভন্ন প্রনতল্পিেি (সর্মি: নিনপনপ/আরনিনপনপ/নপনসআর/মূল্যায়ি প্রনতল্পিেি) এিাং 

 নিনভন্ন সেকল্পহাল্ডাল্পরর সাল্পর্থ সর্াগাল্পর্াল্পগর িন্য প্রল্পয়ািিীয় সহল্পর্ানগতা প্রোি। 
 


