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চলমান প্রকল্পের রনরবড় পররবীক্ষণ (In-depth Monitoring) মূল্যায়দনর জন্য রনর্ বারচত প্রকল্পের রর্র্রণী ও পরামর্ বক 

প্ররতষ্ঠাল্পনর কার্ বপরররি (ToR): 

 

ক। প্রকল্পের সংরিপ্ত রর্র্রণ: 
 

  

১। প্রকদল্পর নাম : “উদ্ভার্ন ও উল্পযাক্তা উন্নয়ন একাল্পেমী প্ররতষ্ঠাকরণ (১ম সংল্পর্ারিত)” র্ীর্ বক 

প্রকে। 

২। ক) উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : তথ্য ও যর্াগাল্পর্াগ প্রযুরক্ত রর্ভাগ। 

 খ) বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : র্াংলাল্পের্ করিউটার কাউরিল (রর্রসরস)। 

 ৩।      প্রকে এলাকা:       

 

রর্ভাগ যজলা উপল্পজলা রসটি কল্পপ বাল্পরর্ন/ল্পপৌরসভা সমগ্র র্াংলাল্পের্ 

ঢাকা ঢাকা ঢাকা রসটি উত্তর রসটি কল্পপ বাল্পরর্ন, আগারগাঁও, ঢাকা না 

 

৪। প্রকল্পের প্রাক্কলিরলত ব্যয়:                                                                                        (লি টাকায়) 

রর্র্য় অনুল্পমারেত প্রাক্কলিলন র্াস্তর্ায়নকাল অনুল্পমােল্পনর 

তাররখ 

পররর্তবন(+/-) 

 যমাট  রজওরর্ প্র: 

সা: 

অন্যান্য   ব্যয় 

(%) 

যময়াে 

(%) 

মূল ২২৯৭৩.৮৬ ২২৯৭৩.৮৬ -  জুলাই ২০১৬ 

হল্পত  

জুন, ২০১৯  

০৬/০৯/২০১৬ - - 

১ম 

সংল্পর্ারিত 

২৭১৬৫.০০ ২৭১৬৫.০০   জুলাই ২০১৬ 

হল্পত  

জুন, ২০২১ 

০৩/০২/২০২০   

যময়াে 

বৃরি 

২৭১৬৫.০০ ২৭১৬৫.০০   জুলাই ২০১৬ 

হল্পত  

জুন, ২০২৩ 

   

 

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

৬। প্রকল্পের সংরিপ্ত পটূরম, উল্পেশ্য ও মূল কার্ বক্রম: 

৬.১     প্রকল্পের পটূরম:  
 

  রূপকে র্াস্তর্ায়ল্পনর ২০২১ অংর্ রহল্পসল্পর্-র্াংলাল্পেল্পর্ একটি স্টাট বআপ ইল্পকারসল্পস্টম (Startup 

Ecosystem) ততরর ও উল্পযাক্তা সংস্কৃরত (Entrepreneurship Culture) উন্নয়ল্পনর লল্পিে তথ্য ও 

যর্াগাল্পর্াগ প্রযুরক্ত রর্ভাল্পগর আওতায় র্াংলাল্পের্ করিউটার কাউরিল কর্তবক সম্পূণ ব রজওরর্ অর্ বায়ল্পন যমাট ২২৯.৭৩৮৬ 

যকাটি টাকা ব্যল্পয় জুলাই ২০১৬ হল্পত জুন, ২০১৯ যময়াে আল্পলাচে প্রকেটি গত ০৬/০৯/২০১৬ তাররল্পখ একল্পনল্পক 

অনুল্পমারেত হয়। প্রকেটি যসল্পেম্বর, ২০১৬ এ অনুল্পমারেত হল্পলও প্রকল্পের বৃহৎ অর্ ব যর্ল্পহতু স্টাট বআপ যকািারনগুল্পলাল্পক 

অনুোন এর্ং ইক্যেইটি রহল্পসল্পর্ প্রোন করা হল্পর্ যসল্পহতু এ সংক্রান্ত একটি অর্ বায়ন রর্র্য়ক গাইেলাইন প্রস্তুত করার 

আর্শ্যকতা যেখা যেয়। তৎল্পপ্ররিল্পত গত ১৩/০৮/২০১৭ তাররল্পখ গাইেলাইনটি অনুল্পমারেত হয়। উক্ত গাইেলাইল্পনর 

আল্পলাল্পক এেভাইজার যর্াে ব, রসল্পলকর্ন করমটি এর্ং পারফরল্পমি মরনটররং করমটি গঠন করা হয় এর্ং তা 

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


০৮/১০/২০১৭ তাররল্পখ মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্তবক অনুল্পমারেত হয় এছাড়া প্রকল্পের অর্ বায়ন রর্র্য়ক গাইেলাইন অনুর্ায়ী 

প্রকে হল্পত সীে যস্টজ, যগ্রার্ যস্টজ এর্ং গাইল্পেে স্টাট বআপ এর যিল্পে রর্রনল্পয়াল্পগর লল্পিে Startup 

Bangladesh Ltd. র্ীর্ বক যকািারন গঠল্পনর রর্র্য়টি গত ১৯/০৮/২০১৯ তাররল্পখ অনুরষ্ঠত মরন্ত্রসভা তর্ঠল্পক 

নীরতগত অনুল্পমােন যপল্পয়ল্পছ। যকািারন গঠল্পনর কার্ বকম সিন্ন হল্পত আরও কল্পয়ক মাস সময় যলল্পগ যর্ল্পত পারর। 

পরর্তীল্পত প্রকে হল্পত টাল্পগ বল্পটে ইনল্পভস্টল্পমন্ট এর আওতায় ‘ইন্টার অপাল্পরর্ল রেরজটাল যপল্পমন্ট প্ল্োটফম ব’ ততররর 

রর্র্য়টি রপএসরস করমটি সভায় অনুল্পমারেত হয় এর্ং রেরপরপল্পত এর জন্য প্রল্পয়াজনীয় র্রাে রাখার সুপাররর্ করা হয়। যস 

আল্পলাল্পক এর জন্য ৫৫.১০ যকাটি টাকা র্রাে যরল্পখ অন্যান্য খাত যর্ল্পক সমন্বয় কল্পর যমাট ৪৩.২৬১৪ যকাটি টাকা ব্যয় 

বৃরি (১৮.৮৩) কল্পর সর্ বল্পমাট ব্যয় ২৭১.০০ যকাটি টাকা, রকছু নতুন অল্পের অন্তর্ভ বরক্ত ও রকছু অল্পের ব্যয় সমন্বয়, 

র্াস্তর্ায়ন যময়াে ২ র্ছর বৃরি অর্ বাৎ জুলাই, ২০১৬ হল্পত জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ১ম সংল্পর্ারিত প্রকেটি অনুল্পমারেত হল্পয়ল্পছ। 

  

৬.২।    প্রকল্পের উল্পেশ্য রন্নররূপ: 

 র্াংলাল্পেল্পর্ একটি উদ্ভার্নী ইল্পকারসল্পস্টম এর্ং উল্পযাক্তা র্ান্ধর্ সংস্কৃরত ততরর; 

 উদ্ভার্ন ও উল্পযাক্তা উন্নয়ন একাল্পেরম প্ররতষ্ঠাকরণ এর্ং ৪০০ উদ্ভার্নী পল্পের উন্নয়ন; 

 প্রযুরক্তগত উদ্ভার্ন এর্ং উল্পযাক্তা উন্নয়ন; 

 উদ্ভার্নী সংস্কৃরতল্পক প্রারতষ্ঠারনকীকরণ এর্ং র্ারণরজেকীকরণ; এর্ং  

 তরুণ উদ্ভার্কল্পের সিমতা বৃরি। 

 

৬.৩।    প্রকল্পের মূল কার্ বক্রম: 

    প্রকল্পের মূল কার্ বক্রম সমূহ রন্নররূপ: 

১.  উদ্ভার্ন ও উল্পযাক্তা উন্নয়ন একাল্পেমী প্ররতষ্ঠা করা; 

২.  ৪০০ উদ্ভার্নী আইরসটি পে র্া যসর্া ততররল্পত স্টাট বআপল্পের অর্ বায়ন ও অন্যান্য সহায়তা প্রোণ; 

৩.  স্টাট বআপ যকািারনল্পত রর্রনল্পয়াল্পগর লল্পিে একটি যকািারন গঠন; 

৪.  ৩০০০ তরুণ উদ্ভার্কল্পক প্ররর্িণ প্রোনসহ স্টাট বআপল্পের প্রল্পয়াজনীয় যমন্টররং প্রোন; 

৫.  ইউরনভারস বটি এরিরভর্ন যপ্রাগ্রাম, যসরমনার, ওয়াকবর্প, বুটকোি, স্টাট বআপ কনফাল্পরি, ইন্টারন্যার্নাল যরাে    

     যর্া ইতোরে আল্পয়াজন; 

৬.   পরামর্ বক রনল্পয়াগ-১৪ জন; 

৭.   জনর্ল রনল্পয়াগ-১৫ জন; 

৮.   র্ন্ত্রপারত ও ফারন বচার ক্রয় ইতোরে; 

 

খ। পরামর্ বক প্ররতষ্ঠাল্পনর কার্ বপরররি (ToR): 

 

১।    প্রকেটির রনরবড় পররবীক্ষণ (In-depth Monitoring) কার্ বক্রম পররচালনার জন্য পরামর্ বক প্ররতষ্ঠান রন্নররূপ  

োরয়ত্ব পালন করল্পর্; 

 

(১) প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশাধদনর অবস্থা, অর্ থায়দনর রবষয় ইতযারে সকল প্রদ াজয তথ্য) 

প থাদলাচনা ও প 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 প থাদলাচনা; 

(৩) প্রকদল্পর উদেশ্য অজথদনর অবস্থা প থাদলাচনা ও প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগ-সেদমর আদলাদক output প থাদয়র অজথন 

প থাদলাচনা ও প থদবক্ষণ; 

(৪) প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/চলমান রবরভি পণ্য, কা থ ও সসবা সাংগ্রদহর (procurement) সক্ষদে প্রচরলত সাংগ্রহ 

আইন ও রবরধমালা (রপরপএ ২০০৬, রপরপআর ২০০৮, উিয়ন সহদ াগীর গাইডলাইন ইতযারে) এবাং প্রকল্প েরলল উরিরখত 

ক্রয় পররকল্পনা প্ররতপালন করা হদয়দছ/হদে রক না সস রবষদয় তুলনামূলক পদ থাদলাচনা ও প থদবক্ষণ; 

(৫) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্য পণ্য, কা থ ও সসবা পররচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ 

(সটকসই পররকল্পনা) আনুষরঙ্গক রবষয় প থাদলাচনা ও প থদবক্ষণ; 
 



(৬) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগ্রদহর প্ররক্রয়াধীন রবরভি পণ্য, কা থ ও সসবা সাংরেষ্ট ক্রয়চুরিদত রনধ থাররত 

সেরসরিদকশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পররমাণ অনু ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/  াচাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা 

হদয়দছ/ হদে রক না সস রবষদয় প থাদলাচনা ও প থদবক্ষণ; 

(৭) প্রকদল্পর ঝুঁরক অর্ থাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকথত রবরভি সমস্যা স মন অর্ থায়দন রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কা থ ও সসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর 

সক্ষদে রবলম্ব, ব্যবস্থাপনার মান ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরি ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদেষণ, পদ থাদলাচনা ও 

প থদবক্ষণ; 

(৮) প্রকল্প অনুদমােন সাংদশাধন (প্রদ াজয সক্ষদে) অর্ থ বরাে, অর্ থ ছাড়, রবল পররদশাধ ইতযারে রবদষদয় তথ্য উপাদির 

প থাদলাচনা ও প থদবক্ষণ; 

(৯) উিয়ন সহদ াগী সাংস্থা ( রে র্াদক) কর্তথক চুরি বাকাক্ষর , চুরির শতথ, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন, অর্ থ ছাড়, রবল 

পররদশাদধ সম্মরত ও রবরভি রমশন এর সুপাররশ ইতযারের তথ্য-উপািরভরিক প থাদলাচনা ও প থদবক্ষণ; 

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

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

রবদবচনা কদর একটি SWOT ANALYSIS করা; 

(১২) র্াংলাল্পেল্পর্ উদ্ভার্নী ইল্পকারসল্পস্টম এর্ং উল্পযাক্তা র্ান্ধর্ সংস্কৃরত ততরর ও উদ্ভার্ন ও উল্পযাক্তা উন্নয়ন একাল্পেরম প্ররতষ্ঠাকরণ  

        এর্ং ৪০০ উদ্ভার্নী পল্পের উন্নয়ন এর্ং প্রযুরক্তগত উদ্ভার্ন এর্ং উল্পযাক্তা উন্নয়ল্পন প্রকল্পের কার্ বক্রম রর্স্তারত পর্ বাল্পলাচনা; 

(১৩) উদ্ভার্নী সংস্কৃরতল্পক প্রারতরষ্ঠরনকীকরণ, র্ারণরজেকীকরণ এর্ং তরুণ উদ্ভার্কল্পের সিমতা বৃরিল্পত প্রকল্পের  গুরুত্ব রনরুপণ; 

(১৫)  সমীক্ষায় প্রাি রবরভি প থদবক্ষদণর রভরিদত সারব থক প থাদলাচনা ও প্রদয়াজনীয় সুপাররশ প্রণয়ন; 

     (১৬) প্রকল্প সাংরেষ্ট নরর্পে প থাদলাচনা ও মাঠ প থায় হদত প্রাি তদথ্যর রবদেষদণর আদলাদক সারব থক প থাদলাচনা, প থদবক্ষণ, ও 

প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ একটি প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ও জাতীয় কম থশালায় প্ররতদবেনটি উপস্থাপন করদব। জাতীয় 

কম থশালায় প্রাি মতামত সরিদবশ কদর চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

(১৭) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাাঃ প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকল্প রিয়াররাং করমটির 

সভা, আদয়াজন, কম থ-পররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্ররতদবেদনর রসিান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগরতর তথ্য সপ্ররণ ইতযারে 

প থাদলাচনা ও প থদবক্ষণ; 

(১৮)  প্রকদল্পর অরডট কা থক্রম প থাদলাচনা ও প থদবক্ষণ (ইন্টারনাল অরেট, এক্সটারনাল অরেট, অরেট আপরত্ত সংক্রান্ত যর্মন: 

কতটি অরেট ও কত টাকার ইতোরে); 

(১৯)  কর্তথপক্ষ কর্তথক রনধ থাররত অন্যান্য রবষয়াবরল। 

 
 

২। রন্নররলরখত প্ররতল্পর্েনসমূহ পরামর্ বক প্ররতষ্ঠানল্পক োরখল করল্পত হল্পর্: 

 

নং প্ররতল্পর্েল্পনর নাম সময়কাল সংখ্যা 

ক। প্রাররিক প্ররতল্পর্েন (ইনল্পসপর্ন ররল্পপাট ব) (ল্পটকরনকোল/ 

রস্টয়াররং) সভা 

চুরক্ত সিােল্পনর ১৫ রেল্পনর মল্পে ৪০ করপ 

খ। ১ম খসড়া প্ররতল্পর্েন (ল্পটকরনকোল/রস্টয়াররং) সভা চুরক্ত সিােল্পনর ৭৫ রেল্পনর মল্পে ৪০ করপ 

গ। ২য় খসড়া প্ররতল্পর্েন (রেল্পসরমল্পনর্ন কম বর্ালার) চুরক্ত সিােল্পনর ৯০ রেল্পনর মল্পে ৭৫ করপ 

ঘ। চূড়ান্ত প্ররতল্পর্েন (র্াংলা ৪০ ও ইংল্পররজ ২০) চুরক্ত সিােল্পনর ১০০ রেল্পনর মল্পে ৬০ করপ 

 

   

  



৩। পরামর্ বক প্ররতষ্ঠান ও পরামর্ বকল্পের প্রকৃরত ও যর্াগ্যতা:  

 

নং ফাম ব ও পরামর্ বক রর্িাগত যর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 
 

১। ফাম ব 

(পরামর্ বক প্ররতষ্ঠান) 

--- 

 

 গল্পর্র্ণা অর্বা প্রকল্পের মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীিা পররচালনায় 

ন্যেনতম ৩ (রতন) র্ছল্পরর  অরভজ্ঞতা র্াকল্পত হল্পর্ ;  
 

 মাঠ পর্ বাল্পয় োটা সংগ্রহ, োটা প্ররক্রয়াকরণ ও ররল্পপাট ব প্রণয়ন এ 

অরভজ্ঞতা; 
 

 পর্ বাপ্ত জনর্ল ও প্রল্পয়াজনীয় সহায়ক সামগ্রী র্াকদত হদব; 

২। ক) টিম রলোর   

 

(ক) স্বীকৃত রর্শ্বরর্যালয় 

হল্পত ব্যর্সায় প্রর্াসন রর্র্ল্পয় 

স্মাতকসহ রবষদয়  

স্নাতল্পকাত্তর রেরগ্রিারী। 
 

(খ) রপএইচরে রেরগ্রিারীল্পের 

অগ্রারিকার যেয়া হল্পর্ 

 গদবষণা ও মূল্যায়ন কাল্পজ কমপল্পি ১০ (েশ) র্ছল্পরর   

     অরভজ্ঞতা  সিন্ন হল্পত হল্পর্;  

 এ সিরকবত কাল্পজর কমপল্পি ০৫ (পাঁচ) র্ছল্পরর র্াস্তর্   

    অরভজ্ঞতা  র্াকল্পত হল্পর্;  

 কমপল্পি ১টি রনরর্ড় পররর্ীিণ কাল্পজর অরভজ্ঞতা র্াকল্পত হল্পর্। 
 

 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভি পণ্য, কা থ ও সসবা সাংগ্রদহর 

(Procurement) সক্ষদে প্রচরলত আইন ও রবরধমালা (রপরপএ-

২০০৬/রপরপআর-২০০৮ ও উিয়ন সহদ াগীর গাইডলাইন ইতযারে) 

অনুসরণপূব থক কা থসম্পােদন বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব;  

 প্ররতল্পর্েন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় েিতা র্াকল্পর্ হল্পর্; 

 SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software 

    পররচালনায় েিতা;  এর্ং 

 প্রকার্না র্াকল্পত হল্পর্। 

খ) পররর্ীিণ ও 

মূল্যায়ন রর্ল্পর্র্জ্ঞ 

স্বীকৃত রর্শ্বরর্যালয় হল্পত 

রসরভল ইরিরনয়াররং 

রর্র্ল্পয় ন্যেনতম স্নাতক 

রেরগ্র;  

স্নাতল্পকাত্তর রেরগ্রিারীল্পের 

অগ্রারিকার যেওয়া হল্পর্; 

 সংরিষ্ট রর্র্ল্পয় প্রকে মূল্যায়ন সংক্রান্ত কাল্পজ ন্যেনতম ০৩     

    (রতন) র্ছল্পরর অরভজ্ঞতা  সিন্ন হল্পত হল্পর্; 

 গল্পর্র্ণা ও মূল্যায়ন কাল্পজ কমপল্পি ০৩(রতন)র্ছল্পরর অরভজ্ঞতা  

    সিন্ন হল্পত হল্পর্; 

 প্ররতল্পর্েন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় েিতা র্াকল্পত হল্পর্; 

  

গ)  ICT রর্ল্পর্র্জ্ঞ  

     

স্বীকৃত রর্শ্বরর্যালয় হল্পত 

EEE/ CSE or 

Equivalent রর্র্ল্পয় 

ন্যেনতম স্নাতক রেরগ্র; 
 

স্নাতল্পকাত্তর রেরগ্রিারীল্পের 

অগ্রারিকার যেওয়া হল্পর্; 

 সফটওয়োর ও প্ররর্িণ সংক্রান্ত মূল্যায়ন কাল্পজ ন্যেনতম ৩  

    (রতন) র্ছল্পরর অরভজ্ঞতা  সিন্ন হল্পত হল্পর্; 

 মাল্পকবট ররসাচ ব যমন্টররং, যযোার্াল এ্ড  রেরজটাল মাল্পকবটিং    

     যপ্রাোি যেল্পভলপল্পমন্ট সংক্রান্ত কাল্পজর অরভজ্ঞতা র্াকল্পল         

     অগ্রারিকার প্রোন করা হল্পর্; 

ঘ) োটা ব্যর্স্থাপনা    

    রর্ল্পর্র্জ্ঞ 

স্বীকৃত রর্শ্বরর্যালয় হল্পত 

পররসংখ্যান রর্র্ল্পয় 

স্নাতল্পকাত্তর রেরগ্র 

 োটা ব্যর্স্থাপনায় ন্যেনতম ৫ (পাঁচ) র্ছল্পরর র্াস্তর্ অরভজ্ঞতা  

    সিন্ন হল্পত হল্পর্; 

 SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package  

     পররচালনায় েিতা;   

 

     ৪।  যসর্া ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইরে) কর্তবক প্রল্পেয়: 

 

     ক) প্রকে েরলল ও প্রকে সংরিষ্ট রর্রভন্ন প্ররতল্পর্েন (রেরপরপ ও আররেরপরপ); এর্ং 

 খ) রর্রভন্ন যস্টকল্পহাল্ডাল্পরর সাল্পর্ যর্াগাল্পর্াল্পগর জন্য প্রল্পয়াজনীয় সহল্পর্ারগতা প্রোন ইতোরে। 

 

                                                                                                                

(ল্পমা: আব্দুল মরজে এনরেরস) 

মহাপররচালক ও সভাপরত 

TOR চুড়ান্তকরণ সংক্রান্ত 

করমটি। 


