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নননফড় নযফীক্ষণেয জন্য ননফ বানিত প্রকল্পেয নফফযেী ও যাভ শকেয োম শরযরধ (ToR): 

ক. প্রকল্পেয নফফযেীীঃ 

1. “পূফ শাচর নতুন য” ীল শে প্রেল্প  

2. 

3. যাজধানী উন্নয়ন যাজউে

4. প্রকদল্পর অবস্থান         ঢাো, নাযায়নগঞ্জ ও গারজপুয । 
5. অনুল্পভানদত ফাস্তফায়নকার ও ব্যয় (রক্ষ টাকা) : 

নুকভাদকনয ম শায় মভয়াদ  নুকভারদত ব্যয় হ্রা/বৃরি (%) 

মূর রিররয তুরনায় ফ বল্পল অনুল্পভাদল্পনয তুরনায় 

মূর নুকভারদত জুরাই  ১৯৯৫ জুন, 

২০১০ 

৩৩১১৭৪.৫০ -  

১ভ ংকাধন জুরাই  ১৯৯৫ জুন, 

২০১৩ 

৭৭৮২১৪.৫৭ ১৩৪.৯৮%  

১ভ ব্যয় বৃরি ব্যরতমযকে 

মভয়াদ বৃরি 

জুরাই  ১৯৯৫ জুন, 

২০১৮ 

৭৭৮২১৪.৫৭   

6. জুন ২০১৬ পয যন্ত আশথ যক অগ্রগশি: ২৫৫৬৫৮.৪৫ রক্ষ টাো (৩২.৮৫%)। 

7. 

ে) ঢাো কযয ার্শ্শফতী এরাোয় নতুন অফারে এরাো সৃরি ; 

খ) রযেরল্পত নগযায়কনয ভাধ্যকভ রযকফকয বাযাম্য যক্ষা েযা ; 

গ) রযকফ ফান্ধফ ও মটেআ রযকফ সৃরি ;  

ঘ) রফদ্যভান অফান ভস্যায ভাধান ; এফং 

ঙ) নতুন য উন্নয়কনয ভাধ্যকভ থ শননরতে েভ শোন্ড বৃরি েযা।   

8. প্রেকল্পয প্রধান প্রধান ংগমূঃ  

(ে) ভূরভ উন্নয়ন ; 

(খ) মরে ও খার উন্নয়ন ; 

(গ) যাস্তা রনভ শাণ, মেন রনভ শাণ, ব্রীজ রনভ শাণ, স্কুর ও ভরজদ রনভ শাণ ; 

(ঘ) ররংে মযাি স্থান ; 

(ঙ) কুরির ফ্লাআওবায ততযী এফং  

(ি) রফদ্যুৎ, ারন ও গ্যা যফযা।  
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খ. যাভ বল্পকয কাম বনযনধ (TOR) : 

9. পরামল যককর দাশিত্ব (ToR):  

9.1. প্রেকল্পয টভূনভ, উল্পেশ্য, অনুল্পভাদন/ংল্পাধ ন, প্রকে ব্যয়, ফাস্তফায়নকার , নিনন অনুমায়ী ফছযনবনিক 

ফযাে, ফযাে অনুমায়ী ব্যয় প্রাংনগক কর তথ্য ম বল্পফক্ষে ও ম বাল্পরািনা;  

9.2. প্রকল্পেয অংগনবনিক  ফাস্তফায়ন অগ্রগনতয ফাস্তফ ও আনথ বক  তথ্য ংগ্র, াযনে/ ণরখনিল্পেয ভাধ্যল্পভ   

উস্থান ও নফল্পেলে; 

9.3. প্রকল্পেয উল্পেশ্য অজবল্পনয ল্পথ অগ্রগনত ম বল্পফক্ষে ও  ম বাল্পরািনা এফং পরপ্রসু কযায জন্য গৃীত কাম বাফরী 

প্রকল্পেয উল্পেল্পশ্যয াল্পথ াভঞ্জস্যপূে ব নকনা তা ম বাল্পরািনা ও ভতাভত প্রদান; 

9.4. প্রকল্পেয আওতায় ম্পানদত/িরভান নফনবন্ন ণ্য, কাম ব ও ণফা ংগ্রল্পয (Procurement) ণক্ষল্পে প্রিনরত 

ংগ্র আইন ও নফনধভারা (ননআয, উন্নয়ন ল্পমাগীয গাইিরাইন ইতযানদ) প্রনতারন কযা ল্পয়ল্পছ/ল্পে নক না 

ণ নফলল্পয় ল্পম বাল্পরািনা ও ম বল্পফক্ষে; 

9.5. প্রকল্পেয আওতায় ংগৃীত / ংগৃীতব্য  ণ্য, কাম ব ও ণফা  নযিারনায জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনফর 

আনুলনিক নফলয়ানদ ম বাল্পরািনা ও ম বল্পফক্ষে;  

9.6. প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ম্পনকবত নফনবন্ন ভস্যাফরী ণমভন : অথ বায়ল্পন নফরম্ব, ণ্য, কাম ব ও ণফা ক্রয়/ংগ্রল্পয 

ণক্ষল্পে নফরম্ব, প্রকে ব্যফস্থানায ভান এফং  প্রকল্পেয ণভয়াদ ও ব্যয় বৃনি  নফনবন্ন নদক নফল্পেলে, ম বল্পফক্ষে  

ও ল্পম বাল্পরািনা ; 

9.7. প্রেকল্পয অওতায় ম্পারদত মূর োম শক্রভমূকয োম শোরযতা ও উকমারগতা রফকেলণ এফং রফকল পরতা 

(Success Stories, মরদ থাকে) রফলকয় অকরাোত; 

9.8. উনিনখত প্রাপ্ত নফনবন্ন ম বল্পফক্ষল্পেয নবনিল্পত ানফ বক ম বাল্পরািনা; 

9.9. প্রকণেয ফরনদক, দুফ বরনদক, সুল্পমাগ ও ঝুঁনক (SWOT) রফকেলণ এফং দ্যফ শরতা ও  চুাকরঞ্জ মভাোকফরায় 

মকথাযুক্ত সুারয প্রদান; 

9.10. আইনটি ণফা াযাল্পদল্প ম্প্রানযত কল্পয গ্রাভাঞ্চর ম বন্ত ননব বযল্পমাগ্য ও াশ্রয়ী মূল্পে আইনটি সুনফধা ণ ুঁল্পছ ণদয়া য 

জন্য প্রকল্পেয আওতায় গৃীত কাম বক্রভমূ নিনিতকযে ও তা ম বাপ্ত নকনা তা নফল্পেলন ও প্রল্পয়াজনীয় সুাযন প্রদান ;  

9.11. প্রকল্পেয ম্ভাব্য exit plan ম্পকেশ ম শাকরাচনা ও ভতাভত প্রদান; 

9.12. ম বল্পফক্ষল্পেয আল্পরাল্পক সুানয প্রেয়ন; এফং 

9.13. ক্রয়কাযী ংস্থা (আইএভইনি) কর্তবক ননধ বানযত প্রকে ংনেষ্ট অন্যান্য নফলয়ানদ।  

10. ফাম য ও ফাকম যর পরামল যককর প্রকৃশি ও সযাগ্যিা:  

ক্ররভে নং ফাম য ও ফাকম যর 

যাভ শে 

রক্ষাগত মমাগ্যতা রবজ্ঞতা 

১.  যাভ শে প্ররতষ্ঠান -  গকফলণা/ প্রেল্প রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ংক্রান্ত িারি 

রযচারনায় ০৩ ফছকযয ফাস্তফ রবজ্ঞতা ; 

  অআএভআরি ের্তশে রযচাররত রনরফি রযফীক্ষণ প্রবাফ 

মূল্যায়ন ংক্রান্ত ন্যুনতভ ০১টি িারি পরবাকফ ম্পাদন 

েযকত কফ।  

২. ক) টিভ ররিায ররবর আরঞ্জরনয়ারযং 

এ ন্যুনতভ স্দাতে 

 ররবর আরঞ্জরনয়ারযং োকজ ন্যুনতভ ১০ ফছকযয 

রবজ্ঞতা; 

 ররবর েনষ্ট্রােন , ফ্ল্যাইওভার ও ব্রীজ শনম যাণ  ইিযাশদ 



শবকি াম্প্রশিক মকি উদ্ভাশবি প্রযুশিগি জ্ঞান ও  

কাকজর অশভজ্ঞিা;  

 সভৌি অবকাঠাকমা শনম যাণ খাকি প্রকল্প 

বাস্তবািন/মশনটশরিং-এর অশভজ্ঞিা ; এবিং 

 টিম রলডার রহদসদব কাজ করার অরভজ্ঞতা; 

 করিউটার রবষদয় ব্যবহাররক জ্ঞান 

 প্ররতদবেন উপস্থাপনায় রবদশষ েক্ষতা 

 

 খ) নগয রযেল্পনা 

রফকলজ্ঞ 

নগয রযেল্পনা 

রফলকয় ন্যুনতভ স্দাতে 

 নগর পশরকল্পনা শবি ম্পশকযি কাকজ ন্যুনতভ ৫ 

বছকরর অশভজ্ঞিা; 

 রকারী খাকি প্রকল্প বাস্তবািন/মশনটশরিং-এ অশভজ্ঞিা। 

 গ) ননবর ইনঞ্জননয়ায ররবর আরঞ্জরনয়ারযং 

এ ন্যুনতভ স্দাতে 

 নগর পশরকল্পনা শবি ম্পশকযি কাকজ ন্যুনতভ ৫ 

বছকরর অশভজ্ঞিা; 

 রকারী খাকি প্রকল্প বাস্তবািন/মশনটশরিং-এ অশভজ্ঞিা। 

 ঘ) িাটা ম্যাকনজকভন্ট 

মোররি 

রযংখ্যান রফলকয় 

ন্যুনতভ স্দাতকোত্তয 

রিগ্রী 

িাটা ম্যাকনজকভকন্ট ন্যুনতভ ৩ ফছকযয ফাস্তফ রবজ্ঞতা 

SPSS পটওয়ায রযচারনায় দক্ষ কত কফ।  

 

11. রনম্নরররখত প্ররতকফদনমূ দারখর েযকত কফ: 

ক্ররভে নং প্ররতকফদকনয নাভ দারখকরয ভয় ভন্তব্য 

1)  আনকন রযকাট শ চুরক্ত ম্পাদকনয ১৫ রদকনয ভকধ্য  

2)  ১ভ খিা প্ররতকফদন চুরক্ত ম্পাদকনয ৭৫ রদকনয ভকধ্য  

3)  ২য় খিা প্ররতকফদন চুরক্ত ম্পাদকনয ৯০ রদকনয ভকধ্য  

4)  চুিান্ত প্ররতকফদন (ফাংরায় ৪০ কন ও 

আংকযরজকত ২০ কন) 

চুরক্ত ম্পাদকনয ১০০ রদমনয ভকধ্য  

 

12. ক্লাইন্ট কর্তযক প্রকদি: 

 

12.1. প্রকল্প দশ ও প্রকল্প িংশিষ্ট শবশভন্ন প্রশিকবদন ; 

12.2. শবশভন্ন স্ট্যাককাল্ডাকরর াকথ সযাগাকযাকগর জন্য প্রকিাজনীি কযাশগিা প্রদান ইিযাশদ। 

 


