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নননিড় নিিীক্ষণেি জন্য ননি বানিত প্রকল্পেি নিিিেী ও যাভ শকেয োম শরযরধ (ToR): 

ক. প্রকল্পেি নিিিেীীঃ 

1. প্রকদল্পয নাভ : ফাাংরাদদ গ্রোভীণ ারন সযফযাহ ও স্যারনদেন প্রকল্প (১ভ সাংদারধত)। 
Bangladesh Rural Water Supply and Sanitation Project 

(BRWSSP) (1
st
 Revised) 

2. উদযাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ : ল্লী । 
3. ফাস্তফায়নকাযী সাংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রল্পকৌশল অনধদপ্তি 

4. প্রকদল্পয অফস্থান : চট্রগ্রাভ, কুরভল্লা, ঢাকা, পরযদপুয, ফাদগযহাে, ফরযার, ফগুড়া, ফাক্ষ্মাণফাড়ীয়া, 

চাঁদপুয, শপনী, শগাারগঞ্জ, মদায, হরফগঞ্জ, রিনাইদহ, খুরনা, রকদাযগঞ্জ, 

কুরড়গ্রাভ, রক্ষীপুয, ভাদাযীপুয, ভাগুড়া, ভারনকগঞ্জ, শভৌরবীফাজায, মুরিগঞ্জ, 

নড়ারই, নাযায়ণগঞ্জ, শনায়াখারী, রদযাজপুয, যাংপুয, সাতক্ষীযা, সুনাভগঞ্জ, 

রসদরে ও োাংগাইর। 

 

5. প্রাক্কনলত ব্যয় ও িাস্তিায়নকাল :   

                                                                                                                       (রক্ষ োকায়)  

অনুমভাদমনয ম শায় প্রাক্কররত ব্যয় 

কভাট: 

রজওরফ: 

রএ: 

      সুরফধাদবাগী 

িাস্তিায়নকাল  ব্যয় হ্রা/বৃরি (%) 

 

মূর রিররয তুরনায় সি বল্পশষ ংমারধত 

রিরর’য তুলনায় 

মূর অনুমভারদত ৬৮১৯৪.৩০ 

১৪৩৯.০৬ 

৫৫৫০৩.৫৪ 

১১২৫১.৭০ 

জুলাই ২০১২ হদত 

জুন, ২০১৬ 

- - 

১ভ ংমাধন ৩৮৪১২.১৯ 

১৩২৪.৪৭ 

৩২৯৬২.৮৩ 

৪১২৪.৯০ 

জুলাই ২০১২ হল্পত 

নিল্পসম্বি ২০১৭ 

-২৯৭৮২.১১  

(-৪৩.৬৭) 

- 

৬.  জুন, ২০১৬ ম যন্ত প্রকদল্পয ক্রভপুরঞ্জত আরথ যক অগ্রগরত ১৪৪৬০.৮১ রক্ষ োকা (৩৭.৬৫%)।  
৭.      প্রকদল্পয উদেশ্যঃ  

 আল্পস বননক ও লিনাক্ত এলাকা ননি বািন কল্পি ননন ’ি মাধ্যল্পম স্থ্ানীয় সিকাি , কনমউননটি ও প্রাইল্পিট স্পন্সিল্পদি সম্পৃক্ত 

কল্পি াইল্পি মাধ্যল্পম ানন সিিিাল্পহি জন্য াই স্থ্ান; 

 উচ্চ লিনাক্ত ও আল্পস বননক সমস্যাযুক্ত ইউননয়ন ও গ্রাম ননি বািন কল্পি নন াইি ওয়াটাি সাপ্লাই নসল্পেম ননম বাে কিা ; 

 ননি বানিত ইউননয়ল্পনি অনত দনিদ্র জনসাধািল্পেি কম খিল্পি ল্যানিন ননম বাে ; 

 স্থ্ানীয় প্রাইল্পেট ণসক্টল্পিি মাধ্যল্পম ননি বানিত গ্রাল্পম গুনগত স্যাননল্পটশন ব্যিস্থ্া নিিতবন সম্পল্পকব সল্পিতনতা শনক্তশালীকিন ; 

 উকািল্পোগীল্পদি দক্ষতা বৃনিকিে; 

 
  

৮. প্রকদল্পয প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহঃ 

 গ্রামীন াই ওয়াটাি সাপ্লাই নিম 

 আল্পস বননক, আয়িে ও লিনাক্ত এলাকায় াননি নিনেন্ন অশন 

 দুল্প্ বাগকালীন সময় সংনিষ্ট এলাকায় ননিাদ াননি অশন 

 ণলা কে ল্যানিন 

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


 

 

 

খ. িামশ বল্পকি কা্ বনিনধ (TOR) : 

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); 

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 থযফেণ 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 ওয়াটাি ও স্যাননল্পটশন/ািনলক ণহলথ  

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 ওয়াটাি ও স্যাননল্পটশন/ািনলক ণহলথ  

কক্টময োমজয অরবজ্ঞতা ; 

গ) ইনিননয়াি/ 

আল্পস বননক/ািনলক ণহলথ   

নিল্পশষজ্ঞ 

 ররবর ইরিরনয়ারযং -

এ স্নাতে রিগ্রী 

ংবিষ্ট বফলযয় 

ভোস্টো থ/উচ্চতয বডগ্রী 

থোকযর অগ্রোবধকোয প্রদোন 

কযো যফ।  

 ররবর ইরিরনয়ারযং োমজ েভমক্ষ ০৫ (াঁি) ফছমযয 

অরবজ্ঞতা আল্পস বননক/ািনলক ণহলথ  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।  




