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রনরফড় রযফীক্ষদণয জন্য রনফ যারচত প্রকদল্পয রফফযণী ও যোভ থযকয কোম থবযবধ (ToR): 

 

1. প্রকদল্পয নাভ : জরুরয ২০০৭ ঘূরণ যিড় পুনরুদ্ধায ও পুনফ যাসন প্রকল্প। 

[Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration 

Project (ECRRP) (LGED Part)] 

2. উদযাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ : স্থানীয় সযকায রফবাগ; স্থানীয় সযকায, ল্লী উন্নয়ন ও সভফায় ভন্ত্রণারয়।  

3. ফাস্তফায়নকাযী সাংস্থা : স্থানীয় সযকায প্রদকৌর অরধদপ্তয। 

4. প্রকদল্পয অফস্থান : ৯টি শজরাঃ ফযগুনা, রদযাজপুয, টুয়াখারী, ফরযার, শবারা, িারকাঠী, 

খুরনা, সাতক্ষীযা ও ফাদগযহাে শজরা। 

 

5. প্রাক্কনলত ব্যয় ও িাস্তিায়নকাল:   

                                                                                                                       (রক্ষ োকায়)  

অনুমভাদমনয ম শায় প্রাক্কররত ব্যয় 

কভাট: 

রজওরফ: 

রএ: 

      রনজস্ব অথ শা: 

িাস্তিায়নকাল  ব্যয় হ্রা/বৃরি (%) 

 

মূর রিররয তুরনায় সি বল্পশষ ংমারধত 

রিরর’য তুলনায় 

মূর ২৮৯৫৯.২৫ 

১৩৩.২৫ 

২৮৮২৬.০০ 

আগষ্ট ২০০৮ হদত 

জুন, ২০১৩ 

- - 

১ভ সাংদারধত ৮৯৫২৯.৮২ 

৩৭২.২২ 

৮৯১৫৭.৬০ 

আগষ্ট ২০০৮ হদত 

জুন, ২০১৪ 

৬০৫৭০.৫৭ 

(২০৯.১৬) 

- 

২য় সাংদারধত  ১৯৫১৭০.০০ 

৭৯৫.০০ 

১৯৪৩৭৫.০০ 

আগষ্ট ২০০৮ হদত 

রিদসম্বয ২০০১৭  

১৬৬২১০.৭৫ 

(৫৭৩.৯৫) 

১০৫৬৪০.১৮ 

(১১৭.৯৯) 

 

৬.  জুন, ২০১৬ ম যন্ত প্রকদল্পয ক্রভপুরঞ্জত আরথ যক অগ্রগরত ৯৩৬৩৪.৪০  রক্ষ োকা ফা (৪৮%)।  
 

৭.      প্রকদল্পয উদেশ্যঃ প্রকদল্পয মূর উদেশ্য হর-  

(১) সুায সাইদলান (রসিয)-এয ন্যায় প্রাকৃরতক দুদম যাগ ও জদরাচ্ছ্বাদসয সভয় সম্পদসহ গৃহাররত জীফ-জন্তু ও জনগদণয 

জন্য রনযাদ আশ্রয় প্রদান কযা; 

(২) প্রাথরভক রক্ষায সুরফধা সৃরষ্টয ভাধ্যদভ সকদরয জন্য রক্ষায সুদমাগ প্রদান কযা;  

(৩) শবৌত অফকাঠাদভা রনভ যাণ এফাং আশ্রয় শকন্দ্র ব্যফহাদযয ভাধ্যদভ প্রতযক্ষ ও দযাক্ষ বাদফ কভ যসাংস্থাদনয সুদমাগ সৃরষ্ট কযা;  

(৪) রফরবন্ন সাভারজক এফাং সযকারয কভ যসূরচ শমভন- ইরআই, এনরজও-শদয প্ররক্ষণ কাম যক্রভ ইতযারদয জন্য সুদমাগ সৃরষ্ট 

কযা।   
  

৮. প্রকদল্পয প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহঃ 

সাইদলান শসল্টায রনভ যাণ ও রফযভান সাইদলান শসল্টায উন্নয়ন, সাইদলান শসল্টায সাংদমাগকাযী সড়ক (ব্রীজ/কারবাে যসহ) 

রনভ যাণ/পুন:রনভ যাণ। 
 

৯.০ িামশ বল্পকি দানয়ত্বীঃ 

9.১   প্রকযেয বফফযণ (প্রকযেয নোভ , উযযোগী ভন্ত্রণোরয় , ফোস্তফোয়নকোযী ংস্থো , ফোস্তফোয়নকোর, প্রোক্কবরত ব্যয় , ফছযবববিক ব্যয় 

প্রোক্করন, প্রকযেয উযেশ্য, অনুযভোদন/ংযোধন, অথ থোয়ন, প্রকযেয টভূবভ ইতযোবদ ংবিষ্ট কর তথ্য ম থোযরোচনো); 

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


 

9.২  প্রকযেয োবফ থক এফং বফস্তোবযত অঙ্গবববিক ফোস্তফোয়ন অগ্রগবতয (ফোস্তফ ও আবথ থক) তথ্য ংগ্র, বিযফন, বফযিলণ, 

োযবণ/যরখবচযেয ভোধ্যযভ উস্থোন ও ম থোযরোচনো; 

9.৩  প্রকযেয উযেযশ্যয বফযীযত অবজথত অগ্রগবত বফযিলণ ও ম থোযরোচনো ; 

9.৪  প্রকযেয আওতোয় ম্পোবদত /চরভোন বফববি  ণ্য, কোম থ ও যফো ংগ্রযয (Procurement) যেযে বফযভোন আইন ও 

বফবধভোরো (ববআয, উিয়ন যমোগীয গোইড রোইনস্ ইতযোবদ ) প্রোবতোরন কযো যয়যছ /যে বক নো তো ম থযফেণ ও 

ম থোযরোচনো (এযেযে দযে প্রবিয়োকযণ ও মূল্যোয়ন ম থোযরোচনো কযো ফোঞ্চনীয় ; বডববযত ফবণ থত িয় কোম থিযভয 

প্যোযকজমূ বোঙ্গো যয়যছ বকনো , বোঙ্গো যর তোয কোযণ মোচোই এফং মথোমথ কর্তথযেয অনুযভোদনিযভ যয়যছ বকনো তো 

যীেো কযো প্রযয়োজন);  

9.৫  প্রকযেয আওতোয় ংগৃবত /ংগৃবতব্য ণ্য , কোম থ ও যফো বযচোরনো এফং যেণোযফেযণয জন্য প্রযয়োজনীয় জনফর 

আনুলোবঙ্গক বফলয়োবদ বনযয় ম থযফেণ ও ম থোযরোচনো; 

9.৬  প্রকযেয আওতোয় ংগৃবত /ংগ্রযয প্রবিয়োধীন ণ্য , কোম থ ও যফো ংবিষ্ট িয়চুবিযত বনধ থোবযত  BoQ অনুমোয়ী বযভোণ 

ংগ্র এফং যেববপযকন অনুমোয়ী গুণগত ভোন বনবিত কযো যে বকনো তো ম থযফে ণ ও ম থোযরোচনো (এযেযে 

যেববপযকন অনুমোয়ী গুণগতভোন বনবিত কযো যে বকনো তো ভোঠ ম থোয় যত নমুনো ংগ্র ও গযফলণোগোযয যীেোয 

ভোধ্যযভ মোচোই কযো ফোঞ্চনীয়। এছোড়ো ভোঠ ম থোয় যত যযজবভন বযদ থন Individual Interview, KII (Key 

Informant Information) & FGD (Focus Group Discussion) এয ভোধ্যযভ  তথ্য ংগ্র কযযত যফ); 
 

৯.7 বডবব-যত ফছয বববিক কভ থ বযকেনো ও অথ থ চোবদোয প্রোক্করন যমৌবিকতো এফং প্রকযেয শুরু যত কভ থ বযকেনো অনুমোয়ী 

প্রকে ফোস্তফোয়ন কযো যয়যছ/যে বকনো তো যীেো কযো; বযকেনোয োযথ ব্যতযয় ঘটযর তো বচবিত কযয প্রবতকোযয যোভ থ 

এফং ববফষ্যযতয জন্য সুোবয প্রদোন; 

৯.8 প্রকযেয ফোস্তফোয়ন ম্পবকথত বফববি ভস্যো যমভন ভূবভ অবধগ্রণ , ইউটিবরটি স্থোনোন্তয, অথ থোয়যন বফরম্ব, প্রকে ফোস্তফোয়ন অথ থোৎ 

ণ্য, কোম থ ও যফো িয়/ংগ্রযয যেযে বফরম্ব, ব্যফস্থোনোয় দুফ থরতো, প্রকযেয যভয়োদ ও ব্যয় বৃবি ইতযোবদ কোযণ অন্যোন্য 

বদক বফযিলণ, ম থযফেণ ও ম থোযরোচনো; 

৯.9  প্রকল্পেি সম্ভাব্য exit plan ম্পমেশ ম শামরাচনা ও ভতাভত প্রদান; 

৯.১০  প্রকযেয SWOT বফযিলণ ; এদক্ষদে োবফ থকবোযফ বচবিত ফরতো অনুযণ এফং ত্রুটি, দৃফ থরতো ফো অঙ্গবত উিযযণয রযেয 

প্রযয়োজনীয় সুোবয প্রণয়ন 

৯.11  আথ থ-োভোবজক যপ্রেোট বফযফচনোয় প্রকেটি গ্রযণয যমৌবিকতো মোচোই ;  

৯.1২  প্রকে ংবিষ্ট প্রোপ্ত বফববি ম থযফেযণয বববিযত োবফ থক ম থোযরোচনো ; 

৯.১৩  ক্রয়কািী সংস্থ্া (আইএমইনি) কর্তবক ননধ বানিত প্রকে সংনিষ্ট অন্যান্য নিষয়ানদ।  

 

১০.০ পোভ থ ও পোযভ থয যোভ থযকয প্রকৃবত ও যমোগ্যতো:  

ক্র: 

নং 

পোভ থ ও পোযভ থয যাভ শে রক্ষাগত কমাগ্যতা অরবজ্ঞতা 

১) পাভ শ -  গমফলো এফং প্রেল্প রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ংক্রান্ত 

স্ট্যারি রযচারনায় ন্যযনতভ ৩ (রতন)  ফছমযয অরবজ্ঞতা; 

২) ে) টিভ ররিায-  ররবর ইরিরনয়ারযং -

এ স্নাতে রিগ্রী 

 ংবিষ্ট বফলযয় 

ভোস্টো থ/উচ্চতয বডগ্রী 

থোকযর অগ্রোবধকোয 

প্রদোন কযো যফ।  

 

 ররবর ইরিরনয়ারযং োমজ েভমক্ষ ১০ (দশ) ফছমযয 

অরবজ্ঞতা নিনডং ননম বাে কক্টময োমজয অরবজ্ঞতা ; 

 াফররে প্ররেউযমভন্ট এযাক্ট (ররএ) ও াফররে 

প্ররেউযমভন্ট রুর (ররআয) -এয রফলময় োজ েযায 

অরবজ্ঞতা ; 

  েরম্পউটামযয োমজ দক্ষতা ।  

 উস্থ্ানা দক্ষতা। 



 

খ)  রভি-করমবর ইরিিঃ  ররবর ইরিরনয়ারযং -

এ স্নাতে রিগ্রী 

 ংবিষ্ট বফলযয় 

ভোস্টো থ/উচ্চতয বডগ্রী 

থোকযর অগ্রোবধকোয 

প্রদোন কযো যফ।  

 ররবর ইরিরনয়ারযং োমজ েভমক্ষ ০৫ (াঁি) ফছমযয 

অরবজ্ঞতা নিনডং ননম বাে কক্টময োমজয অরবজ্ঞতা ; 

গ) ইনিননয়াি  ররবর ইরিরনয়ারযং -

এ স্নাতে রিগ্রী 

ংবিষ্ট বফলযয় 

ভোস্টো থ/উচ্চতয বডগ্রী 

থোকযর অগ্রোবধকোয প্রদোন 

কযো যফ।  

 ররবর ইরিরনয়ারযং োমজ েভমক্ষ ০৫ (াঁি) ফছমযয 

অরবজ্ঞতা সড়ক  কক্টময োমজয অরবজ্ঞতা ; 

ঘ) আথ শ-াভারজে   

রফমলজ্ঞ 
অথ শনীরত/ভাজরফজ্ঞান/  

রযংখ্যান রফলময় 

ন্যযনতভ স্নাতমোত্তয রিরগ্র 

 আথ শ-াভারজে গমফলণা ংরিষ্ট োমজ ে ভমক্ষ ৩ 

(রতন) ফছমযয অরবজ্ঞতা; 

 রফরবন্ন Statistical Software Package 

নিিালনায় দক্ষতা; 

 

 

১২.০ রনম্নরররখত প্রবতযফদনমূ দোবখর কযযত যফ: 

ক্র নং প্ররতমফদমনয নাভ দারখমরয ভয় ভন্তব্য 

১) ইনমন রযমাট শ চুরি ম্পাদমনয ১৫ রদমনয ভমে  

২) ১ভ খড়া প্ররতমফদন চুরি ম্পাদমনয ৭৫ রদমনয ভমে  

৩) ২য় খড়া প্ররতমফদন চুরি ম্পাদমনয ৯০ রদমনয ভমে  

৪) চূড়ান্ত প্ররতমফদন  (ফাংরায় ৪০ কন   ও ইংমযজীমত  

২০ কন) 

চুরি ম্পাদমনয ১০০ রদমনয ভমে  

 

 

১৩.০ ক্লোযয়ন্ট কর্তথক প্রযদয়: 

 প্রকে দবরর ও প্রকে ংবিষ্ট বফববি প্রবতযফদন (যমভন: আইএভইবড-০৫ প্রবতযফদন); 

 বফববি যস্টকযোল্ডোযযয োযথ যমোগোযমোযগয জন্য প্রযয়োজনীয় যমোবগতো প্রদোন ইতযোবদ।  

 




