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১। পটভূম িঃ  

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মবমিন্ন  ন্ত্রণালয়/মবিাগ ও এদের আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার সসবাসমূহ 

মিমজটাইদজশদনর লদযে কাজ করদে। ইদতা দে অমধকাাংশ সসবা মিমজটাল সসবায় রূপান্তর করা হদয়দে। স াট ৭৬১ টি 

মিমজটাল সসবার তামলকা প্রণয়ন করা হদয়দে। উক্ত ৭৬১ টি মিমজটাল সসবার কার্ যকামরতা মনরদপযিাদব মূল্যায়দনর 

লদযে বাস্তবায়ন পমরবীযণ ও মূল্যায়ন মবিাগ একটি পরা শ যক প্রমতষ্ঠান মনব যাচন করদত র্াদে। মনব যামচত পরা শ যক 

প্রমতষ্ঠানটি র্থার্থ সূচদকর  ােদ  তথ্য ও উপাদের মিমেদত উমিমিত সসবাসমূদহর কার্ যকামরতা মূল্যায়ন করদব। 

  

২। পরা শ যক সসবার উদেশ্যিঃ  

 

(ক) সসবাসমূদহর কার্ যকামরতা মূল্যায়দনর লদযে র্থার্থ সূচক মনব যাচন; 

(ি) সূচক অনুর্ায়ী তথ্য সাংগ্রহ ও মবদেষণ; এবাং 

(গ) র্থার্থ তদথ্যর মিমেদত মিমজটাল সসবাসমূদহর কার্ যকামরতা মূল্যায়ন। 

 

৩। কাজ সম্পােদনর স য়ােিঃ  

 

চুমক্ত সম্পােদনর ৯০ মেদনর  দে পরা শ যক প্রমতষ্ঠানদক ক যপমরমধ অনুর্ায়ী সকল সসবা সম্পন্ন করদত হদব। 

 

৪। পরা শ যক প্রমতষ্ঠাদনর কার্ যপমরমধ (ToR): 

 

(৪.১)  রিরজোল সসবাসমূদহর সাংমযপ্ত মবদেষণ; 

(৪.২) সসবাসমূদহর কার্ যকামরতা মূল্যায়দনর সূচক মনধ যারণ; 

(৪.৩) সসবা গ্ররিতাদের রনকে সেদক সসবা সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রি; 

(৪.৪) একটি রনভভরদ াগ্য অনলাইদন তথ্য সাংগ্রিকারী সাংস্থা িদত রিরজোল সসবাসমূদহর ব্যবহার সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ; 

(৪.৫) সসবাসমূদহর  ান সম্পমকযত তথ্য সাংগ্রহ ও মবদেষণ;  

(৪.৬) সসবাসমূদহর প্রাপ্যতা, ব্যবহার এবাং সহদর্াগীতা প্রামপ্ত সম্পমকযত তথ্য সাংগ্রহ ও মবদেষণ; 

(৪.৭)  সসবাসমূদহর দূব যলতা সম্পমকযত তথ্য সাংগ্রহ ও মবদেষণ; 

(৪.৮)  তামলকাভুক্ত সসবাগুদলা রিরজোইদজশদনর ফদল জনগণ প্রকৃত সুফল পাদে রকনা, সসবা সপদত সমস্যা িদে রকনা, 

সসবার মানটি আদরা উন্নত করা  ায় রকনা এ রবষদয় সসবা গ্রিীতার মতামত গ্রিণ এবাং তারা মিমজটাল সসবা 

ব্যবহার কদর মক পমর াণ উপকৃত হদে তা মনরুপণ করা;  
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(৪.৯) সসবাসমূদহর স্থাময়দের মবষদয় তথ্য সাংগ্রহ ও মবদেষণ; 

(৪.১০) সাংগৃিীত তথ্য ও উপাদের মবদেষণ এবাং সূচদকর মিমেদত সসবাসমূদহর তুলনামূলক কার্ যকামরতা মূল্যায়ন; 

(৪.১১) প্রস্তুতকৃত কার্ যকামরতা মূল্যায়ন প্রমতদবেন সিায় উপস্থাপন ও  তা ত গ্রহণ; 

(৪.১২) সসবাসমূদহর কার্ যকামরতা মূল্যায়ন প্রমতদবেদনর উপর জাতীয় ক যশালা আদয়াজন; 

(৪.১৩) জাতীয় ক যশালার প্রাপ্ত  তা দতর মিমেদত প্রমতদবেন চূড়ান্ত করণ; 

 (৪.১৪) কর্তভপক্ষ কর্তভক রনর্ ভাররত অন্যান্য রবষয়াবরল। 

৫। পরা শ যক প্রমতষ্ঠানদক মনদনাক্তিাদব প্রমতদবেন োমিল করদত হদব: 

 

ক্র: 

নাং 

প্রমতদবেদনর না  স য়কাল সাংখ্যা 

ক। প্রারমিক প্রমতদবেন (ইনদসপশন মরদপাট য) (দটকমনকোল/ 

মিয়ামরাং) সভা 

চুমক্ত সম্পােদনর ১৫ মেদনর  দে ৪০ কমপ 

ি। ১  িসড়া প্রমতদবেন (দটকমনকোল/মিয়ামরাং) সভা চুমক্ত সম্পােদনর ৭৫ মেদনর  দে ৪০ কমপ 

গ। ২য় িসড়া প্রমতদবেন (মিদসম দনশন ক যশালার) চুমক্ত সম্পােদনর ৮০ মেদনর  দে ৭৫ কমপ 

ঘ। চূড়ান্ত প্রমতদবেন (বাাংলা ৪০ ও ইাংদরমজ ২০) চুমক্ত সম্পােদনর ৯০ মেদনর  দে ৬০ কমপ 

  

 ৬। পরা শ যক প্রমতষ্ঠান ও পরা শ যকদের প্রকৃমত ও সর্াগ্যতা:  

 

ক্র:  

নাং 

ফা য ও পরা শ যক মশযাগত সর্াগ্যতা অমিজ্ঞতা 

 

১। ফা য 

(পরা শ যক 

প্রমতষ্ঠান) 

--- 

 

 গদবষণা ও মূল্যায়ন সাংক্রান্ত কাদজ ন্যেনত  ৩ (মতন) 

বেদরর  অমিজ্ঞতা থাকদত হদব ;  

  াঠ পর্ যাদয় িাটা সাংগ্রহ, িাটা প্রমক্রয়াকরণ ও মরদপাট য 

প্রণয়ন এ অমিজ্ঞতা; 

 পর্ যাপ্ত জনবল ও প্রদয়াজনীয় সহায়ক সা গ্রী োকদত িদব। 

২। ক) টি  মলিার   

 

(ক) স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় 

হদত সর্দকান রবষদয়  

স্নাতদকাের মিমগ্রধারী। 
 

(খ) মপএইচমি 

মিমগ্রধারীদের অগ্রামধকার 

সেয়া হদব 

 গদবষণা ও মূল্যায়ন কাদজ ক পদয ০৫ (পাঁচ বেদরর   

     অমিজ্ঞতা  সম্পন্ন হদত হদব;  

 ক পদয ১টি অনলাইন মসদিদ র মূল্যায়দনর অমিজ্ঞতা 

থাকদত হদব। 

 প্রমতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় েযতা থাকদব হদব; 

 প্রকাশনা থাকদত হদব। 

 

ি) ICT মবদশষজ্ঞ স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত 

কমম্পউটার সাদয়ন্স 

ইমিমনয়ামরাং 

(CSE)/স  াদনর 

মবষদয় ন্যেনত  স্নাতক 

 সাংমেষ্ট মবষদয় মূল্যায়ন সাংক্রান্ত কাদজ ন্যেনত  ০৩ (মতন) 

বেদরর অমিজ্ঞতা সম্পন্ন হদত হদব; 

 Data Analysis করার অমিজ্ঞতা থাকদত  

    হদব; 
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মিমগ্র;  

স্নাতদকাের 

মিমগ্রধারীদের অগ্রামধকার 

সেওয়া হদব; 

 সফটওয়োর মূল্যায়ন কাদজ অমিজ্ঞতা সম্পন্ন হদত হদব; 

 প্রমতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় েযতা থাকদত হদব। 

 

গ) িাটা ব্যবস্থাপনা    

    মবদশষজ্ঞ 

স্বীকৃত মবশ্বমবদ্যালয় হদত 

পমরসাংখ্যান মবষদয় 

স্নাতদকাের মিমগ্র 

 িাটা ব্যবস্থাপনায় ন্যেনত  ০৩ (মতন) বেদরর বাস্তব 

অমিজ্ঞতা সম্পন্ন হদত হদব; 

 Statistical Software পমরচালনায় েযতা।   

 

৭। সসবা ক্রয়কারী সাংস্থা (আইএ ইমি) কর্তযক প্রদেয়: 

 

     ক) সসবা রিরজোদজশদনর তারলকা ও সাংমেষ্ট মবমিন্ন প্রমতদবেন এবাং 

 ি) মবমিন্ন সিকদহাল্ডাদরর সাদথ সর্াগাদর্াদগর জন্য প্রদয়াজনীয় সহদর্ামগতা প্রোন ইতোমে। 

 

                                                                                

                

 


