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শনশফড় শযফীক্ষসেয িন্য শনফ বাশিত প্রকল্পেয শফফযেী ও পরামল শকের োয শপরররি (ToR) 
 

ক. প্রকল্পেয শফফযেীীঃ 

 

প্রকল্পেয নাভ 

 

উল্পযাগী ভন্ত্রোরয়/শফবাগ 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা যুব উন্নয়ন অরিেপ্তর।

 

প্রকল্পেয অফস্থান ৬১ টি জজার (পাব শত্য ৩ টি জজা বাকে) ৬৬ টি উপকজা। 

 

  ৫.     অনুল্পভাশদত ফাস্তফায়নকার ও অনুল্পভাশদত ব্যয় : 

 

অনুকমােকের পয শায় জময়াে  অনুকমারেত্ ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 

হ্রা/বৃরি 

(মূ রিরপরপর 

তুোয়) 

ফ বল্পল অনুল্পভাদল্পনয 

তুরনায় 

মূ অনুকমারেত্  - - 

১ম ংকলািে  

(১ম পয শায় কত্ স্থাোন্তররত্ 

আব শত্ে ঋণ ত্রব  

ক্ষ টাো অন্তর্ভ শক্ত যা এরিরপকত্ 

অর্ শ ছাকের প্রকয়াজে কবো।)  

- 

 

  ৬.    ক্রমপুরিত্ অগ্রগরত্ (জুে ২০১৬)   :   আরর্ শে ১৭৩০.০০ ক্ষ টাকা (প্রেল্প ব্যকয়র তুোয় ৩৪%)। 
          

  ৭.     প্রকল্পেয উল্পেশ্যীঃ  

 

 ক্ষুদ্র যুবকের েম শংস্থাকের সুকযাগ

 

 

 

 

 

 

৮.     প্রকল্পেয প্রধান প্রধান অঙ্গমূীঃ 

      ক)   ৩১,০০০ টি (প্ররত্ উপকজায় প্রায় ৪৭০ টি েকর);  
 

      খ)   ৩১,০০০ জেকে প্রোে (প্রকত্যেকে ৫ াজার টাো েকর জমাট ১৫৫০.০০ ক্ষ টাো); 
   ২০৯৭.৩৪ ক্ষ টাোর ঋণ ায়ত্া প্রোে (১ম পয শায় কত্ স্থাোন্তররত্ আব শত্ে ঋণ ত্রব ক্ষ টাো এবং এ 

পয শাকয়র আব শত্ে ঋণ ত্রব ক্ষ টাো);  
 

)   ১২৩৬টি স্থােীয় ও ১টি ববকেরলে (১৬৭.৬৩ ক্ষ টাো);

   (৬৫ টি) েরিউটার (৭১টি), আবাবপত্র (৬৮৯টি) এবং ংগ্র (৬৫টি);
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খ.  যাভ বল্পকয কাম বশযশধ (TOR) : 

 

৯. যাভ বল্পকয দাশয়ত্বীঃ 
 

৯.১ প্রেকল্পর টভূশভ, উল্পেশ্য, অনুল্পভাদন/ংল্পাধ ে, প্রকে ব্যয়, ফাস্তফায়নকার , শিশশ/ আররিরপরপ অনুমায়ী ফছযশবশিক ফযাে, 

ফযাে অনুমায়ী ব্যয় প্রাংশগক কর তথ্য ম বল্পফক্ষে ও ম বাল্পরািনা; 

৯.২  প্রকল্পেয অংগশবশিক  ফাস্তফায়ন অগ্রগশতয ফাস্তফ ও আশথ বক  তথ্য ংগ্র, রিকবল, রবকেণ,াযশে/ সরখশিল্পেয ভাধ্যল্পভ   

উস্থান ও ম বাল্পরািনা; 

৯.৩  প্রকল্পেয উল্পেশ্য অিবল্পনয ল্পথ/পয শাকয় অগ্রগশত ম বল্পফক্ষে ও  ম বাল্পরািনা এফং পরপ্রসূ কযায িন্য গৃীত কাম বাফরী প্রকল্পেয 

উল্পেল্পশ্যয াল্পথ াভঞ্জস্যপূে ব শকনা তা ম বাল্পরািনা ও ভতাভত প্রদান; 

৯.৪  প্রকল্পেয আওতায় ম্পাশদত/িরভান শফশবন্ন ণ্য, কাম ব ও সফা ংগ্রল্পয ( Procurement ) জক্ষকত্র প্রচরত্ ংগ্র আইে 

ও রবরিমাা (রপরপএ ২০০৬ এবং রপরপআর ২০০৮) প্ররত্পাে েরা কয়কছ/কে রেো জ রবকয় পয শাকাচো ও পয শকবক্ষণ;  

৯.৫ প্রকল্পেয আওতায় ংগৃীত/ংগৃীতব্য ণ্য ও সফা শযিারনা এফং প্রল্পয়ািনীয় িনফর আনুষ্ঠাশনক শফলয়াশদ শনল্পয় 

ম বাল্পরািনা/ম বল্পফক্ষে; 

৯.৬ প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ম্পশকবত শফশবন্ন ভস্যাফরী সমভন: অথ বায়ল্পন শফরম্ব, ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়/ংগ্রল্পয সক্ষল্পে শফরম্ব, প্রকে 

ব্যফস্থানায ভান এফং প্রকল্পেয সভয়াদ ও ব্যয় বৃশি শফশবন্ন শদক শফল্পেলে, ম বল্পফক্ষে ও ম বাল্পরািনা;  

৯.৭ প্রকল্পেয আওতায় আত্মকভ বংস্থাল্পন শনল্পয়াশিত যুফল্পদয ফাল্পয়াগ্যা প্লান্ট স্থান এফং  এর প্রবাফ ম্পশকবত শফস্তাশযত তথ্যাশদ 

ম বাল্পরািনা ও শফল্পেলে; 

৯.৮ অনুল্পভাশদত আরশিশশ’য রক্ষযভাোয তুরনায় প্রকল্পেয আওতায় অিবল্পনয (স্থাশত ব্যাল্পয়াগ্যা প্লান্ট) তুরনামূরক শফল্পেলে এফং 

শনশভ বত প্লাল্পন্টয গুেগত এফং শযভােগত শফলল্পয়য ম বাল্পরািনা ও শফল্পেলে ; 

৯.৯ যুফ উন্নয়ন অশধদপ্তল্পযয গাইিরাইল্পনয আল্পরাল্পক ঋে শযল্পাধ িশত ও ঋে গ্রীতায শনফ বািন িশত শফল্পেলে এফং ঋে শফতযে 

ও শযল্পাধ ম বাল্পয় ত্রুটি/ শফচ্যযশত (যরে র্াকে) রচরিত্ কযা; 

৯.১০ প্রকল্পেয ফর শদক, দুফ বরশদক, সুল্পমাগ ও ঝুঁশক (SWOT) শফল্পেলে এফং দুফ বরতা ও িযাল্পরঞ্জ সভাকাল্পফরায় মল্পথাযুক্ত সুাশয 

প্রেয়ন; 

৯.১১ প্রকল্পেয আওতায় িারেত্ মূ োয শক্রমমূকর কাম বকাশযতা ও উপকযারগত্া শনরুে এফং শফল্পল পরতা (Success 

stories, যরে র্াকে) রবকয় আকােপাত্; 

৯.১২   প্রকল্পেয ম্ভাব্য exit plan ম্পল্পকব ম বাল্পরািনা ও ভতাভত প্রদান; 

৯.১৩   ম বল্পফক্ষল্পেয আল্পরাল্পক সুাশয প্রেয়ন; এফং 

৯.১৪   ক্রয়কাযী ংস্থা (আইএভইশি) কর্তবক শনধ বাশযত প্রকে ংশেষ্ট অন্যান্য শফলয়াশদ। 

 

১০. পরামল শে প্ররত্ষ্ঠাে ও পরামল শকের প্রকৃরত্ ও জযাগ্যত্াাঃ 

 

ক্ররমে 

েং 

পরামল শে প্ররত্ষ্ঠাে ও 

পরামল শে প্ররত্ষ্ঠাকের 

পরামল শে 

রলক্ষাগত্ জযাগ্যত্া অরভজ্ঞত্া 

১. পরামল শে প্ররত্ষ্ঠাে -  গকবণা এবং প্রেল্প পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ে ংক্রান্ত স্টারি 

পররচাোয় ন্যযেত্ম ০৩ (রত্ে) বছকরর অরভজ্ঞত্ািি। 

২. পরামল শে প্ররত্ষ্ঠাকের পরামল শে 

(ে)টিম রিার: স্বীকৃত্ রবশ্বরবদ্যায় কত্ 

ামারজে রবজ্ঞাে অনুে/ রবজকে 

স্টারি অনুে/ আইরবএ জত্ 

ন্যযেত্ম স্দাত্কোত্তর রিগ্রী।  

 

রপএইচরি রিগ্রীিারীকের 

অগ্রারিোর জেয়া কব। 

 প্রেল্প বাস্তবায়ে , পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ে িকেশ স্বে 

িারণা এবং উরিরখত্ রবকয় েমপকক্ষ ১০ (েল) বছকরর 

বাস্তব অরভজ্ঞত্া; 

 টিম রিার রককব োজ েরার অরভজ্ঞত্া; 

 প্রশকউযল্পভন্ট ংক্রান্ত কাল্পি ফাস্তফ অশবজ্ঞতা; 

 েরিউটার শফলল্পয় ব্যফাশযক জ্ঞান এবং 

 প্রশতল্পফদন উস্থানায় শফল্পল  দক্ষতা। 



 (খ)  বাকয়াগ্যা প্লান্ট 

রবকলজ্ঞ  

স্বীকৃত্ রবশ্বরবদ্যায় কত্ রবজ্ঞাে  

অনুকের জয জোে রবকয় 

অন্ততল্পক্ষ স্দাত্কোত্তর রিগ্রী 

 বাকয়াগ্যা প্লান্ট স্থাপকের ও রক্ষোকবক্ষকের 

     শফলল্পয়  ০৫ (াঁি) বছকরর বাস্তব অরভজ্ঞত্া। 

(গ) ভশনটশযং এন্ড 

ইবযালুল্পয়ন 

রবকলজ্ঞ 

স্বীকৃত্ রবশ্বরবদ্যায় সথল্পক  

াভাশিক শফজ্ঞাল্পনয জয জোে 

রবকয় অন্ততল্পক্ষ  স্দাত্কোত্তর  

রিগ্রী  

 

 প্রকে ফাস্তফায়ন ভশনটশযং ও ইবযালুল্পয়ন কাল্পি ০৫ 

(পাঁচ) বছকরর বাস্তব অরভজ্ঞত্া। 

(ঘ) শযংখ্যানশফদ স্বীকৃত্ রবশ্বরবদ্যায় জর্কে 

পররংখ্যাে/ ফরত্ পররংখ্যাে  

রবকয় স্দাত্কোত্তর  রিগ্রী  

 

 তথ্য ংগ্র, ব্যফস্থানা ও শফল্পেলল্পে ০৩ (শতন) ফছল্পযয 

ফাস্তফ অশবজ্ঞতা; 

 প্রশতল্পফদন প্রেয়ন ও উস্থানায় দক্ষতা; এফং 

 েরিউটার শফলল্পয় ব্যফাশযক জ্ঞান। 

 

১১. পরামল শে প্ররত্ষ্ঠাে ের্তশে রেম্নবরণ শত্ প্ররত্কবেেমূ োরখ েরকত্ কব: 

 

ক্ররমে প্ররত্কবেকের োম োরখকর ময় 

১. ইেকপলে প্ররত্কবেে চুরক্ত িােকের ১৫ রেকের মকে 

২. ১ম খো প্ররত্কবেে চুরক্ত িােকের ৭৫ রেকের মকে 

৩. ২য় খো প্ররত্কবেে চুরক্ত িােকের ৯০ রেকের মকে 

৪. চূোন্ত প্ররত্কবেে (বাংায় ৪০ কশ  ও ইংকরজীকত্ ২০ কশ) চুরক্ত িােকের ১০০ রেকের মকে 

 

1২.  ক্লায়েন্ট কর্তকৃ প্রয়েে: 

 প্রকল্প েলিি ও প্রকল্প সংলিষ্ট লিলিন্ন প্রলিয়িেন (যেমন: আইএমইলি-০৫ প্রলিয়িেন, লিলিলি/ আরলিলিলি ইিযালে); 

 লিলিন্ন যেকয় াল্ডায়রর সায়ে যোগায়োয়গর জন্য প্রয়োজনীে স য়োলগিা প্রোন ইিযালে। 

 

 

 

 

 


