
 ‘শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রজেক্ষণ প্রজতষ্ঠান 

স্থাপন (২য় সংন্নোজিত)’ শীর্ ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রম 

পররচালনার রনরমত্ত পরামে শক প্রজতষ্ঠান্ননর কার্ শপজরজি 

[Terms of Reference (ToR)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টি-৫ 

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 
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বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগগি িাজস্ব বাগজগেি আওতায় ২০২১-২২ অর্ থবছগি িাজস্ব বাগজগেি 

আওতায় ‘সেখ ফরজলাতুগেছা মুরজব চক্ষু হােপাতাল ও প্ররেক্ষণ প্ররতষ্ঠান স্থাপন (২য় েংগোরিত)’ শীর্ ষক 

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্ ষক্রম পররচালনার রনরমত্ত পিামে থক প্ররতষ্ঠান রনব থাচন (রনি থারিত বাগজে):  

 

1. পিামে থক প্ররতষ্ঠাগনি কার্ থপরিরি (ToR):  

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ল্পনর রনরমত্ত পিামে থক প্ররতষ্ঠান রনম্নরলরখত কার্ থারি েম্পে কিগব:  

(1) প্রকল্পের রববিণ (প্রকল্পেি পেভূরম, উগেশ্য, অনুগমািন/েংগোিগনি অবস্থা, অর্ থায়গনি রবষয় ইতযারি) পর্ থাগলাচনা ও 

পর্ থগবক্ষণ; 

(2) প্রকল্পের অর্ থবছিরভরত্তক বিাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তারিত অঙ্গরভরত্তক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আরর্ থক) অগ্রগরতি তথ্য 

েংগ্রহ, েরেগবেন, রবগেষণ, োিণী/সলখরচগে মাধ্যগম উপস্থাপন ও পর্ থাগলাচনা; 

(3) প্রকল্পের উগেশ্য অজথন অবস্থা পর্ থাগলাচনা এবং প্রকল্পের উগেশ্য ও লগ সেগমি আগলাগক output, Outcome এবং 

Goal পর্ থাগয়ি অজথন েম্পগকথ পর্ থাগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ;  

(4) রবরভে পণ্য ও সেবা েংগ্রগহি (procurement) সক্ষগে প্রচরলত আইন ও রবরিমালা (রপরপএ ২০০৬, রপরপআি 

২০০৮, উেয়ন েহগর্াগীি গাইডলাইন ইতযারি) এবং প্রকে িরলগল উরিরখত ক্রয় পরিকল্পনা প্ররতপালন কিা হগয়গছ 

রকনা সে রবয়গয় তুলনামূলক পর্ থাগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ; 

(5) েংগৃহীত রবরভে কার্ থ ও পণ্য ব্যবহাি ও িক্ষণাগবক্ষগণি জন্য প্রগয়াজনীয় জনবলেহ (সেকেই পরিকল্পনা) অনুষরঙ্গক 

রবষয় পর্ থাগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ; 

(6) েংগৃহীত রবরভে কার্ থ ও পণ্য েংরেষ্ট ক্রয়চুরিগত রনি থারিত সেরেরফগকেন/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুর্ায়ী 

প্রগয়াজনীয় পরিবীক্ষণ/র্াচাইগয়ি মাধ্যগম েংগ্রহ কিা হগয়গছ রক না সে রবষগয় পর্ থাগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ; 

(7) প্রকল্প অনুগমািন েংগোিন (প্রগর্াজয সক্ষগে) অর্ থ বিাে, অর্ থ ছাড়, রবল পরিগোি ইতযারি রবষগয় তথ্য-উপাগত্তি 

পর্ থাগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ: 

(8) ভরবষ্যগত এ িিগণি প্রকল্প বাস্তবায়গনি জন্য সেকেই (sustainable) পরিকল্পনা প্রণয়গন সুপারিে প্রিান; 

(9) প্রকল্পের উগেশ্য, লক্ষয, কার্ থক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াি, ব্যয়, অজথন ইতযারি রবষয় 

রবগবচনা কগি একটি SWOT Analysis; 

(10) প্রকল্পেি আওতায় রনরম থত সেখ ফরজলাতুগেছা মুরজব চক্ষু হােপাতাল ও প্ররেক্ষণ প্ররতষ্ঠাগন মাধ্যগম প্রণীত পরিচারলত 

রবরভে পরিগষবা এবং প্ররেক্ষণ কার্ থক্রম েম্পগকথ তথ্য েংগ্রহ, পর্ থাগলাচনা এবং মূল্যায়গনি মাধ্যগম প্রকগল্পি প্রভাব 

েম্পরকথত প্ররতগবিন প্রণয়ন;  

(11) প্রকল্পের বাস্তবাগয়াগনাত্তি ঝুঁরক কািণেহ েংরেষ্ট অন্যান্য রবষয় রবগেষণ, পর্ থগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ; 

(12) প্রকল্প েংরেষ্ট নরর্পে পর্ থাগলাচনা ও মাঠ পর্ থায় হগত সেবা/পরিগষবা েম্পগকথ প্রাপ্ত তথ্য রবগেষগণি আগলাগক োরব থক 

পর্ থাগলাচনা, পর্ থগবক্ষণ ও প্রগয়াজনীয় সুপারিেেহ একটি খেড়া প্ররতগবিন প্রণয়ন ও জাতীয় কম থোলায় তা উপস্থাপন 

কিগব; 

(13) প্রকে ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প রনগয়াগ, প্রকল্প বাস্তবাগয়াগনাত্তি জনবল রনগয়াগ ও জনবল ব্যবস্থাপনা ইতযারি পর্ থাগলাচনা ও 

পর্ থগবক্ষণ; 



- 2 - 

 

(14) ইন্টািনাল ও এক্সোিনাল অরডে হগয়গছ রকনা; হগল অরডে আপরত্ত আগছ রকনা; আপরত্ত র্াকগল কয়টি, রববিণ কী, 

জরড়ত অগর্ থি পরিমাণ ইতযারি পর্ থাগলাচনা; 

(15) মানব-েম্পি উেয়গনি লগক্ষয প্রকেি আওতায় পরিচারলত প্ররেক্ষণ ও কম থোলা  রবরভে রিক পর্ থাগলাচনা; 

(16) কর্তথপক্ষ কর্তথক রনি থারিত অন্যান্য রবষয়াবরল। 

2. পিামে থক প্ররতষ্ঠান ও পিামে থকগগণি সর্াগ্যতা:  

ক্ররমক 
পিামে থক প্ররতষ্ঠান ও 

পিামে থক 
রেক্ষাগত সর্াগ্যতা  অরভজ্ঞতা 

অ) পিামে থক প্ররতষ্ঠান প্রগর্াজয নয় • এতিেংক্রান্ত কাগজ ন্যযনতম ৩(রতন) বছগিি 

অরভজ্ঞতা 

আ) ক) িলগনতা (Team 

Leader) 
• োরমরজক রবজ্ঞান/ 

রবজ্ঞান/ব্যবো/রচরকৎো 

রবজ্ঞান বা অনুরূপ রবষগয় 

ন্যযনতম স্নাতগকাত্তি রিরি  

• প্রকল্প ব্যবস্থাপনা রবষগয় 

স্নাতগকাত্তি রিরি অর্বা সর্ 

সকান েংরেষ্ট রবষগয় 

রপএইচরড রিরি অর্বা 

উচ্চতি রিরিিািীগিি 

অগ্রারিকাি প্রিান কিা হগব।  

• েংরেষ্ট রবষগয় ন্যযনতম ১০(িে) বছগিি কাগজি 

অরভজ্ঞতা;  

• বারষ থক উেয়ন কম থসূরচি আওতায় স্বাস্থয, পুরষ্ট ও 

জনেংখ্যা রবষয়ক প্রকল্প/প্রকে বাস্তবায়ন/ 

পরিবীক্ষগণ ন্যযনতম ৫বছগিি অরভজ্ঞতা;  

• গবষণা, নমুনায়ন, প্রশ্নপে প্রণয়ন, রবরভে িিগণি 

পরিেংখ্যানগত রবগেষণ ইতযারি রবষগয় জ্ঞান; 

• ন্যযনতম ১(এক)টি প্রভাব মূল্যায়ন কাগজি 

অরভজ্ঞতা;  

• করম্পউোি জ্ঞান, প্ররতগবিন প্রণয়গন অরভজ্ঞতা; 

প্ররতগবিন উপস্থাপগনি েক্ষমতা;  

• অন্য সকান েংরেষ্ট কাগজি অরভজ্ঞতা অরতরিি 

সর্াগ্যতা রহগেগব রবগবরচত হগব।  

 

 খ) প্রগকৌেলী 

(Engineer) 
• নুযনতম রবএেরে (ইন 

রেরভল ইরিরনয়ারিং)  

• অনুরূপ রবষগয় স্নাতগকাত্তি 

বা তদূর্দ্থ রডরগ্রিািীগিি 

অগ্রারিকাি প্রিান কিা হগব 

• েংরেষ্ট রবষগয় ন্যযনতম ১০(িে) বছগিি কাগজি 

অরভজ্ঞতা;  

• হােপাতাল রনম থাণ কাগজ নুযনতম ৩ (রতন) বছগিি 

অরভজ্ঞতা; 

• রপরপএ ২০০৬ ও রপরপআি ২০০৮ েম্পগকথ জ্ঞান 

র্াকা আবশ্যক;  

• প্রকল্প পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন কাগজি অরভজ্ঞতা 

অরতরিি সর্াগ্যতা রহগেগব রবগবরচত হগব। 

• করম্পউোি জ্ঞান, প্ররতগবিন প্রণয়গন অরভজ্ঞতা; 

প্ররতগবিন উপস্থাপগনি েক্ষমতা;  

 

 গ) চক্ষু সিাগ রবগেষজ্ঞ 

(Eye Specialist) 
• রচরকৎো রবজ্ঞাগন স্নাতকেহ 

রডও/এমএে/এফরেরপএে বা 

তদুর্দ্থ রডরগ্র এবং 

• এমরপএইচ রডরগ্র  

• চক্ষু সিাগ রবষগয় আধুরনক র্ন্ত্রপারত ও 

এতিেংক্রান্ত রবরভে কার্ থক্রম েম্পগকথ েম্যক 

িািণা র্াকা আবশ্যক;  

• চক্ষু েংক্রান্ত রবরভে উচ্চতি সকাে থ পরিচালনাি 

রনরমত্ত রবস্তারিত জ্ঞান 

 

3. পিামে থক প্ররতষ্ঠাগনি সডরিভাগিবলেমূহ: 

ক্ররমক সডরলভাগিবলেমূহ জমািাগনি েময় মন্তব্য 

1)  প্রািরিক প্ররতগবিন চুরি স্বাক্ষগিি ১৫ রিগনি মগধ্য  

2)  ১ম খেড়া প্ররতগবিন চুরি স্বাক্ষগিি ৬০ রিগনি মগধ্য  
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ক্ররমক সডরলভাগিবলেমূহ জমািাগনি েময় মন্তব্য 

3)  ২য় খেড়া প্ররতগবিন চুরি স্বাক্ষগিি ৭৫ রিগনি মগধ্য  

4)  কম থোলাি পি চূড়ান্ত খেড়া প্ররতগবিন চুরি স্বাক্ষগিি ৯০ রিগনি মগধ্য  

5)  চূড়ান্ত প্ররতগবিন চুরি স্বাক্ষগিি ১০০ রিগনি মগধ্য  

 

4. আইএমইরড কর্তথক প্রগিয়: 

ক) অনুগমারিত প্রকে িরলল ও প্রকগল্পি েমারপ্ত মূল্যায়ন প্ররতগবিন; 

খ) েংরেষ্টগিি োগর্ প্রগয়াজনীয় সর্াগাগর্াগ স্থাপগনি লগক্ষয েহগর্ারগতা প্রিান. 

 

5. প্রকগল্পি োি-েংগক্ষপ: 

1)  প্রকল্পেি নাম : ‘সেখ ফরজলাতুগেছা মুরজব চক্ষু হােপাতাল ও প্ররেক্ষণ প্ররতষ্ঠান স্থাপন (২য় েংগোরিত)’ 

2)  উগযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয়/স্বাস্থয সেবা রবভাগ 

3)  বাস্তবায়নকািী সংস্থা : স্বাস্থয অরিিপ্তি 

4)  প্রকল্প এলাকা : সগাপালগি 

5)  প্রাক্করলত ব্যয় (সকাটি োকায়) 

সমাে  ১৪১.৩১৪৪ 

রজওরব  ১৪১.৩১৪৪ 

6)  বাস্তবায়নকাল :  

শুরুি তারিখ  সম ২০১০ 

েমারপ্তি তারিখ  জুন ২০১৫ 

7)  প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ : • প্রারন্তক পর্ থাগয় স্বাস্থয সেবা সপৌুঁগছ সিবাি জন্য একটি ১০০ েয্যারবরেষ্ট রবগেষারয়ত 

চক্ষু হােপাতাল ও ইনরিটিউে প্ররতষ্ঠা কিা; 

• নাে থ প্যািাগমরডগকল এবং ডািািগিি স্বল্প ও িীর্ থগময়ািী প্ররেক্ষগণি মাধ্যগম 

মানবেম্পি উেয়গনি ব্যবস্থা কিা;  

• চক্ষু েংক্রান্ত সিাগগি রবষগয় গগবষণা পরিচালনা ও েংগঠিত কিা;  

• চক্ষু রবর্য়ক রবল্পশর্ারয়ত সসবা সাব ষজনীন করা; 

• চক্ষু সেবায় গুণগতমান েহজপ্রাপ্যতা রনরিতকিণ কগি েহগি প্ররতরষ্ঠত চক্ষু 

হােপাতালগুগলাি উপি সিাগীি চাপ হ্রােকিণ; এবং  

• দূিবতী অঞ্চগলি রচরকৎো সকন্দ্রগুগলা ও জাতীয় চক্ষু ইনরিটিউগেি মগধ্য কার্ থকি 

সিফাগিল পর্দ্রত গগড় সতালা। 

8)  প্রধান অঙ্গসমূহ : • প্রকল্পের আওতায় ১টি হাসপাতাল কাম একাল্পিরমক কাম প্রশাসরনক ভবন (৬ তলা 

ফাউল্পেশল্পন ৬ তলা) সহ ২১টি ভবন রনম থাগণি েংস্থান িগয়গছ। আবারসক ভবল্পনর 

মল্পে রল্পয়ল্পে অরফসাস ষ সকায়ার্ ষার, স্টাফ  সকায়ার্ ষার, স্টাফ িরল্পমর্রী, িক্টরস 

িরল্পমর্রী, কাউল্পেলর িরল্পমর্রী, সরন্টাল সহাল্পস্টল, স্টুল্পিন্ট সহাল্পস্টল, সেইনী 

িরল্পমর্রী, নাল্পস ষস িরল্পমর্রী, পাম্প হাউজ ইতযারি রনম ষাল্পের সংস্থান রল্পয়ল্পে। 

এোড়া র্ানবাহন ক্রয়, র্ন্ত্রপারত ও আসবাবপত্র ক্রয় এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ। 
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