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প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়দনর (Impact Evaluation) জন্য নিব বানিত প্রকল্পের নববরণী ও পরামর্ বক প্রনতষ্ঠাল্পির 

কার্ বপনরনি (ToR): 
 

ক। প্রকল্পের সংনিপ্ত নববরণ: 

 

১। প্রকদল্পর নাম : “সারাল্পেল্পর্ নর্িা প্রনতষ্ঠাল্পি কনিউটার ল্যাব ও ভাষা প্রনর্িণ ল্যাব স্থাপি 

(৩য় পর্ বায়)” র্ীষ বক প্রকে। 

২। ক) উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : তথ্র্ ও যর্াগাল্পর্াগ প্রযুনি নবভাগ। 

 খ) বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : তথ্য ও যর্াগাল্পর্াগ প্রযুনি অনিেপ্তর। 

 ৩।  প্রকে এলাকা:          

 

নবভাগ যজলা উপল্পজলা নসটি কল্পপ বাল্পরর্ি/ল্পপৌরসভা সমগ্র বাংলাল্পের্ 

সকল নবভাগ সকল যজলা ৪৯২টি ১২টি নসটি কল্পপ বাল্পরর্ি এবং  

৩২৮টি যপৌরসভা 

সমগ্র বাংলাল্পের্সহ 

যসৌনে আরব 

 

৪। প্রকল্পের প্রাক্কনলত ব্যয়:                                                                                        (লি টাকায়) 

নবষয় অনুল্পমানেত প্রাক্কলি বাস্তবায়িকাল অনুল্পমােল্পির 

তানরখ 

পনরবতবি(+/-) 

 যমাট  নজওনব প্র: 

সা: 

অন্যান্য   ব্যয় 

(%) 

যময়াে 

(%) 

মূল ২৯৮৯৮.০০ ২৯৮৯৮.০০ - - জানুয়ানর, ২০১৫ 

হল্পত  

নিল্পসম্বর, ২০১৬  

২৩/১২/২০১৪ - - 

সব বল্পর্ষ 

সংল্পর্ানিত 

৩৯৭৭৭.৭৫ ৩৯৭৭৭.৭৫ - - জানুয়ানর, ২০১৫ 

হল্পত  

যসল্পেম্বর, ২০১৯ 

২৬/০৬/২০১৮ - - 

প্রকৃত ব্যয় ৩৯০৫৬.২১ ৩৯০৫৬.২১ - - - - - - 

 

৫। প্রকদল্পর অর্ থায়ন (ঋণ, অনুোন ইকুইটি): প্রকেটি সম্পূণ থটাই রজওরব অর্ থায়দন বাস্তবায়ন করা হদে। 

৬। প্রকল্পের সংনিপ্ত পটূনম উল্পেশ্য ও মূল কার্ বক্রম: 

৬.১     প্রকল্পের পটূনম:  

 

The Hon’ble Prime Minister committed to implement the Vision 2021. Digital 

Bangladesh. Well equipped modern computer laboratories in the educational 

institutions at grass root level will contribute a lot for the expansion of ICT education 

in the country. ICT has been included as a subject in SSC & HSC level. Therefore, it is 

essential to build proper infrastructure to start the ICT subjects. To promote and co-

operate with the education labs under different projects and programs out of 30,000 

educational institutions in secondary level multimedia classrooms with one laptop 

computer Infrastructure Investment Facilitations Company (IIFC) evaluate these 

labs and recommend creating more labs in grass root level. Computer graphics and 

http://www.imed.gov.bd/


animation related jobs are available in the international market. To create facility for 

imparting training on computer graphics and animation to the students in the grass 

root level will be helpful getting job. Freelancing and outsourcing markets depend 

on technology and language. Computer enabled language lab are required to expand 

the IT related job market. 

  

৬.২।    প্রকল্পের উল্পেশ্য নিম্নরূপ: 

 তথ্য প্রযুনি নিভ বর প্রনর্িণ অবকাঠাল্পমা ততনর; 

 তথ্য প্রযুনি নিভ বর নর্িা ব্যবস্থা; এবং 

 ইন্টারল্পিল্পটর সাল্পে সকলল্পক যুি করা। 

 

৬.৩।    প্রকল্পের মূল কার্ বক্রম: 

    প্রকল্পের মূল কার্ বক্রমসমূহ নিম্নরূপ: 

১.  যপল্পরাল, ওল্পয়ল এন্ড লুনিল্পকন্ট; 

২.  মুদ্রণ ও মনিহারী; 

৩.  সািারণ সরবরাহ এবং কাঁিামাল সামগ্রী; 

৪.  যমরামত ও সংরিণ; 

৫.  প্রনর্িণ; 

৬. র্ন্ত্রপানত ও সরঞ্জামানে ইতযানে; 

 

খ। পরামর্ বক প্রনতষ্ঠাল্পির কার্ বপনরনি (ToR): 

 

১।    প্রকেটির প্রভাব মূল্যায়ি (Impact Evaluation) কার্ বক্রম পনরিালিার জন্য পরামর্ বক প্রনতষ্ঠাি নিম্নরূপ  

োনয়ত্ব পালি করল্পব; 

(১) প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশাধদনর অবস্থা, অর্ থায়দনর রবষয়, ইতযারে পর্ থাদলাচনা ও পর্ থদবক্ষণ; 

(২) প্রকদল্পর অর্ থবছর-রভরিক কম থ পররকল্পনা, অর্ থবছর-রভরিক বরাে, অর্ থ ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন 

(বাস্তব ও আরর্ থক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরিদবশন, রবদেষণ, সারণী/ সলখরচদের মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ থাদলাচনা; 

(৩) নিনপনপ ও লগ যেল্পমর আল্পলাল্পক output, outcome ও impact পর্ বাল্পয় অজবি পর্ থাদলাচনা ও পর্ থদবক্ষণ; 

(৪) প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভি পণ্য, কার্ থ ও সসবা সাংগ্রদহর (procurement) সক্ষদে প্রচরলত সাংগ্রহ আইন ও 

রবরধমালা (রপরপএ ২০০৬, রপরপআর ২০০৮, উিয়ন সহদর্াগীর গাইডলাইন ইতযারে) প্ররতপালন করা হদয়দছ/হদে রক না সস 

রবষদয় পদর্ থাদলাচনা ও পর্ থদবক্ষণ; 

(৫) প্রকদল্পর আওতায় সৃষ্ট সুরবধারে (পণ্য, অবকাঠাদমা ও সসবা) পররচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ 

আনুষরঙ্গক রবষয় পর্ থাদলাচনা ও পর্ থদবক্ষণ; 

(৬) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত রবরভি পণ্য, কার্ থ ও সসবা সাংরেষ্ট ক্রয়চুরিদত রনধ থাররত সেরসরিদকশন/BOQ/TOR, গুণগত 

মান, পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/ র্াচাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদয়দছ রক না সস রবষদয় পর্ থাদলাচনা ও 

পর্ থদবক্ষণ; 

(৭) প্রকদল্পর কার্ থক্রম বাস্তবায়দনর িদল প্রকদল্পর লক্ষয ও উদেশ্য অনুর্ায়ী রক পররবতথন হদয়দছ তা রবরভি জাতীয়/স্থানীয় তদথ্য 

(প্রদর্াজয সক্ষদে) এবাং সবজলাইন সাদভ থর (র্রে র্াদক) আদলাদক তুলনামূলক পর্ থাদলাচনা করা; 

(৮) প্রকদল্পর BCR ও IRR অজবি পর্ বাল্পলািিা ও পর্ বল্পবিণ;  

(৯) প্রকল্প অনুদমােন, সাংদশাধন, অর্ থ বরাে, অর্ থ ছাড়, রবল পররদশাধ ইতযারে রবদষদয় তথ্য উপাদির পর্ থাদলাচনা ও পর্ থদবক্ষণ; 

 

(১০)  প্রকল্প সমারির পর সৃষ্ট সুরবধারে সটকসই (sustainable) করার লদক্ষয মতামত প্রোন; 

 

(১১) প্রকদল্পর উদেশ্য, লক্ষয, প্রকদল্পর কার্ থক্রম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াে, ব্যয়, অজথন ইতযারে রবষয় 

রবদবচনা কদর একটি SWOT ANALYSIS করা; 

(১২)  তথ্য প্রযুনি নিভ বর প্রনর্িণ অবকাঠাল্পমা ততনরর ফল্পল প্রনর্নিত জিবল গড়ার যিল্পে প্রকল্পের ূনমকা কতটুকু নিল তা   



        নিরূপণ করা; 

(১৩)   সারাল্পেল্পর্ ICT নর্িার নবস্তার এবং ইন্টারল্পিট নভনিক েি জির্নি গড়ার নবষল্পয় প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ি; 

(১৪)  সমীক্ষায় প্রাি রবরভি পর্ থদবক্ষদণর রভরিদত সারব থক পর্ থাদলাচনা ও প্রদয়াজনীয় সুপাররশ প্রণয়ন; 

(১৫) উনিনখত পর্ বাল্পলািিার নভনিল্পত সানব বক পর্ বল্পবিণ; 

(১৬) প্রল্পয়াজিীয় সুপানরর্ প্রণয়ি এবং    

(১৭)  প্রকদল্পর অরডট কার্ থক্রম পর্ থাদলাচনা ও পর্ থদবক্ষণ (ইন্টারিাল অনিট, এক্সটারিাল অনিট, অনিট আপনি সংক্রান্ত যর্মি: 

কতটি অনিট ও কত টাকার ইতযানে); 

(১৮)  কর্তথপক্ষ কর্তথক রনধ থাররত অন্যান্য রবষয়াবরল। 
 

 

২। নিম্ননলনখত প্রনতল্পবেিসমূহ পরামর্ বক প্রনতষ্ঠািল্পক োনখল করল্পত হল্পব: 

 

িং প্রনতল্পবেল্পির িাম সময়কাল সংখ্যা 

ক। প্রারনিক প্রনতল্পবেি (ইিল্পসপর্ি নরল্পপাট ব) 

(ল্পটকনিকযাল/নিয়ানরং)সভা 

চুনি সিােল্পির ১৫ নেল্পির মল্পে ৪০ কনপ 

খ। ১ম খসড়া প্রনতল্পবেি (ল্পটকনিকযাল/নিয়ানরং) সভা চুনি সিােল্পির ৭৫ নেল্পির মল্পে ৪০ কনপ 

গ। ২য় খসড়া প্রনতল্পবেি (নিল্পসনমল্পির্ি কম বর্ালার) চুনি সিােল্পির ৯০ নেল্পির মল্পে ৭৫ কনপ 

ঘ। চূড়ান্ত প্রনতল্পবেি (বাংলা ৪০ ও ইংল্পরনজ ২০) চুনি সিােল্পির ১০০ নেল্পির মল্পে ৬০ কনপ 

 

৩। পরামর্ বক প্রনতষ্ঠাি ও পরামর্ বকল্পের প্রকৃনত ও যর্াগ্যতা:  

 

িং ফাম ব ও পরামর্ বক নর্িাগত যর্াগ্যতা অনভজ্ঞতা 
 

১। ফাম ব 

(পরামর্ বক প্রনতষ্ঠাি) 

--- 

 

 গল্পবষণা অর্বা প্রকল্পের মূল্যায়ি সংক্রান্ত সমীিা পনরিালিায় 

ন্যযিতম ৩(নতি) বিল্পরর  অনভজ্ঞতা োকল্পত হল্পব ;  
 

 মাঠ পর্ বাল্পয় িাটা সংগ্রহ, িাটা প্রনক্রয়াকরণ ও নরল্পপাট ব প্রণয়ি এ 

অনভজ্ঞতা; 
 

 পর্ বাপ্ত জিবল ও প্রল্পয়াজিীয় সহায়ক সামগ্রী র্াকদত হদব; 

২। ক) টিম নলিার   

 

(ক) স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালয় 

হল্পত যর্ল্পকাি রবষদয়  

স্নাতল্পকাির নিনগ্রিারী। 
 

(খ) নপএইিনি নিনগ্রিারীল্পের 

অগ্রানিকার যেয়া হল্পব 

 গদবষণা ও মূল্যায়ি কাল্পজ কমপল্পি ১০ (েশ) বিল্পরর   

     অনভজ্ঞতা  সিন্ন হল্পত হল্পব;  

 এ সিনকবত কাল্পজর কমপল্পি ০৫ (পাঁচ) বিল্পরর বাস্তব   

    অনভজ্ঞতা  োকল্পত হল্পব;  

 কমপল্পি ১টি প্রভাব মূল্যায়ি/নিনবড় পনরবীিণ কাল্পজর 

অনভজ্ঞতা োকল্পত হল্পব। 
 

 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভি পণ্য, কার্ থ ও সসবা সাংগ্রদহর 

(Procurement) সক্ষদে প্রচরলত আইন ও রবরধমালা (রপরপএ-

২০০৬/রপরপআর-২০০৮) অনুসরণপূব থক কার্ থসম্পােদন বাস্তব অরভজ্ঞতা 

র্াকদত হদব;  

 প্রনতল্পবেি প্রণয়ি ও উপস্থাপিায় েিতা োকল্পব হল্পব; 

 SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software 

    পনরিালিায় েিতা;  এবং 

 প্রকার্িা োকল্পত হল্পব। 

খ) পনরবীিণ ও 

মূল্যায়ি 

নবল্পর্ষজ্ঞ/ICT 

নবল্পর্ষজ্ঞ  

স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালয় হল্পত 

কনিউটার সাল্পয়ন্স 

(CSE) বা সমজাতীয় 

নবষল্পয় ন্যযিতম স্নাতক 

নিনগ্র;  

স্নাতল্পকাির নিনগ্রিারীল্পের 

 সংনিষ্ট নবষল্পয় প্রকে মূল্যায়ি সংক্রান্ত কাল্পজ ন্যযিতম ০৩     

    (নতি) বিল্পরর অনভজ্ঞতা  সিন্ন হল্পত হল্পব; 

 গল্পবষণা ও মূল্যায়ি কাল্পজ কমপল্পি ০৩ (নতি) বিল্পরর   

    অনভজ্ঞতা সিন্ন হল্পত হল্পব; 

 তথ্য প্রযুনি নিভ বর নর্িা ব্যবস্থা ও ইন্টারল্পিল্পট সংক্রান্ত    

    মূল্যায়ি কাল্পজ ন্যযিতম ৩ (নতি) বিল্পরর অনভজ্ঞতা  সিন্ন   



অগ্রানিকার যেওয়া হল্পব;     হল্পত হল্পব; 

 যটকনিকযাল Specification/BoQ/ToR ততনরর   

     নবষল্পয় অনভজ্ঞতা োকল্পত হল্পব। 

 প্রনতল্পবেি প্রণয়ি ও উপস্থাপিায় েিতা োকল্পত হল্পব; 

গ) মূল্যায়ি 

নবল্পর্ষজ্ঞ/নর্িা 

নবল্পর্ষজ্ঞ 

স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালয় হল্পত 

Bachelor of 

Education নবষল্পয় 

ন্যযিতম স্নাতক নিনগ্র; 
 

স্নাতল্পকাির নিনগ্রিারীল্পের 

অগ্রানিকার যেওয়া হল্পব; 

  তথ্য প্রযুনি নিভ বর প্রনর্িণ অবকাঠাল্পমা ততনর সংক্রান্ত  

     মূল্যায়ি কাল্পজ ন্যযিতম ৩ (নতি) বিল্পরর অনভজ্ঞতা  সিন্ন   

     হল্পত হল্পব; 

 প্রনতল্পবেি প্রণয়ি ও উপস্থাপিায় েিতা োকল্পত হল্পব; 

ঘ) িাটা ব্যবস্থাপিা    

    নবল্পর্ষজ্ঞ 

স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালয় হল্পত 

পনরসংখ্যাি নবষল্পয় 

স্নাতল্পকাির নিনগ্র 

 িাটা ব্যবস্থাপিায় ন্যযিতম ৫(পাঁি) বিল্পরর বাস্তব অনভজ্ঞতা  

    সিন্ন হল্পত হল্পব; 

 SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software  

     পনরিালিায় েিতা;   

 

     ৪।  যসবা ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইনি) কর্তবক প্রল্পেয়: 

 

     ক) প্রকে েনলল ও প্রকে সংনিষ্ট নবনভন্ন প্রনতল্পবেি (নিনপনপ ও আরনিনপনপ); এবং 

 খ) নবনভন্ন যিকল্পহাল্ডাল্পরর সাল্পে যর্াগাল্পর্াল্পগর জন্য প্রল্পয়াজিীয় সহল্পর্ানগতা প্রোি ইতযানে। 

 

                                                                                                                

(ল্পমা: আব্দুল মনজে এিনিনস) 

মহাপনরিালক ও সভাপনত 

TOR চুড়ান্তকরণ সংক্রান্ত 

কনমটি। 


