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বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 
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সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা 

 

“অাংশীোররত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (রপআররিরপ-৩) (১ম সাংদশারিত)” শীর্ ষক চলমান প্রকদল্পর সমীক্ষা  

কার্ ষক্রদমর Terms Of References (TOR) 

(ক)  প্রকদল্পর রববরণী: 

 

১ প্রকদল্পর নাম : “অাংশীোররত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (রপআররিরপ-৩) (১ম সাংদশারিত)” 

২। উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ । 

৩। বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ববার্ ড । 

৪। প্রকল্প এলাকা : বাাংলাদেদশর ০৮টি রবভাদগর ৬৪টি সজলা, ২১৫ উপদেলার ৬৫০ ইউবনয়ন 

 

 (খ)   প্রাক্করলত ব্যয়ঃ 

(লক্ষ টাকায়) 

প্রাক্করলত ব্যয় সমাট রজওরব প্রকল্প সাহায্য অন্যান্য 

মুল ২৩১৬৭.১৫ ১৯৯২৭.১৫ - ৩২৪০.০০ 

১ম সাংদশারিত  ২৭,৯৯০.৭৭ ২৩,৬৩৩.৪৭ - ৪৩৫৭.৩০ 
 

(গ) প্রকদল্পর 

বাস্তবায়নকাল: 

মূল (ক) শুরুর তাররখ : জুলাই ২০১৫ 

 (খ) সমারির তাররখ : জুন,২০২০ 

 ১সাংদশারিত (ক) শুরুর তাররখ : জুলাই ২০১৫ 

   (খ) সমারির তাররখ : জুন,২০২২ 
সম  

 (ঘ) প্রকদল্পর  উদেশ্য:  

১. গ্রাম উন্নয়দন সম্পৃক্ত সকদলর মদে সহদ াবগতা ও সমন্বদয়র পবরদবশ সৃবি করা; 

২. গ্রামবাসীগদের চাবহো অনুসাদর উন্নয়নমূলক বসবা প্রোন ও প্রাবির ব্যবস্থা বনবিত করা; 

৩. গ্রামবাসীগদের সবিবলত প্রদচিায় উন্নয়নমূলক পবরকল্পনা প্রেয়ন ও বাস্তবায়ন করা; 

৪. সরকাবর ও ববসরকাবর সাংস্থার সকল বসবা ও সহায়তা সাধারে েনগদের বনকট বপ ৌঁছাদনা বনবিত করা; 

৫. গ্রামীে েীবনমান উন্নয়দন গ্রামীে ক্ষুদ্র অবকাঠাদমা বনম ডাে ও বমরামত করা; 

৬. ইউবনয়ন পবরষেদক One Stop Service Delivery Station বহদসদব পবরেত করা; 

৭. উন্নয়ন কম ডকাদের সকল বেদে সচ্ছতা ও েবাববেবহতা বনবিত করা; 

৮. গ্রাম, ইউবনয়ন ও উপদেলার মদে Vertical Linkage এবাং বসবাগ্রহেকারী –বসবা প্রোনকারীদের মদে Horizontal- 

Linkage স্থাপন করা। 

  

 

 

 



 (ঙ) প্রিান প্রিান কার্ ষক্রম: 

১. গ্রাম করমটি (রজরস) গঠন এবাং গ্রাম করমটির মাধ্যদম স্থানীয় জনসািারদণর রবযমান সমস্যাসমূহ ইউরনয়ন পররর্দে 

উপস্থাপন। 

২. ইউরনয়ন সমন্বয় করমটির (ইউরসরস) মাধ্যদম সকল উন্নয়ন কম ষকাদে সাংদর্াগ ও সমন্বয় বৃরি। 

৩. ইউরনয়ন সমন্বয় করমটির সভায় (ইউরসরসএম) সখালাদমলা আদলাচনার মাধ্যদম রবরভন্ন িরদণর ক্ষুদ্র অবকাঠাদমা রনম ষাণ 

ও সাংস্কারসহ গ্রাম এলাকার সকল উন্নয়নমূলক কম ষকাে সঠিকভাদব বাস্তবায়ন করা। প্রকল্পভুক্ত গ্রামবাসী, ইউরনয়ন পররর্ে 

ও প্রকল্প সহায়তায় অাংরশোরীদত্বর রভরিদত গ্রাম ও ইউরনয়ন পর্ ষাদয় ক্ষুদ্র সভৌত অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন রবর্য়ক গ্রাম 

করমটি (রজরস) রস্কম ও ইউরসরস রস্কম বাস্তবায়ন করা। গ্রাম ও ইউরনয়ন পর্ ষাদয় ক্ষুদ্র অথচ গ্রামবাসীদের জন্য অরত 

প্রদয়াজনীয় রবরভন্ন িরদণর সভৌত অবকাঠাদমা রজরস রস্কম রহসাদব পাড়া রাস্তা, কালভাট ষ, সাঁদকা, স্কুল সমরামত, লাইদেরর, 

সেদনজ, টিউবওদয়ল, স্যারনটারর ল্যারিন, আদস ষরনক পরীক্ষাকরণ, প্রাথরমক রশক্ষার মাদনান্নয়ন এবাং ইউরসরস রস্কম রহদসদব 

রপঠা সমলা, জাতীয় রেবস উের্াপন, বইদমলা, বৃক্ষদমলা, পররষ্কার-পররচ্ছন্ন রবর্য়ক, পররদবশ দূর্ণ সম্পরকষত সদচতনতা 

বৃরি ইতযারে রস্কমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। 

৪. গ্রামীণ জনগদণর েক্ষতা উন্নয়দনর জন্য Field Proposal Type Training (FPTT) বাস্তবায়ন করাসহ আয় ও 

কম ষসাংস্থাদনর সুরবিাদথ ষ েক্ষতা উন্নয়ন প্ররশক্ষণ প্রোন। 

     

(চ) লেযমাো: 

 ৫৮৫০ টি গ্রাম উন্নয়ন করমটি (রভরিরস) গঠন; 

 ৩১৫৮৩৫ টি গ্রাম উন্নয়ন করমটি রমটিাং (রভরিরসএম) আদয়াজন; 

 ৬৫০ টি ইউরনয়ন সকা-অরি ষদনশন করমটি (ইউরসরস) গঠন; 

 ৩৮১৯৬ টি ইউরনয়ন সকা- সকা-অরি ষদনশন করমটি রমটিাং (ইউরসরসএম) আদয়াজন; 

 ৬৪৯৭১২ জনদক চারহোরভরিক প্ররশক্ষণ প্রোন; 

 ১৭৭১৬ টি রভরিরস রস্কম গ্রহণ। 

 

(ছ) পরামশ ষক প্ররতষ্ঠাদনর োরয়ত্বঃ 

১) প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািদনর অবস্থা, অথ ষায়দনর রবর্য় ইতযারে সকল প্রদর্াজয তথ্য) 

পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ; 

২) প্রকদল্পর অথ ষবছররভরিক কম ষ পররকল্পনা, অথ ষবছররভরিক বরাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও 

আরথ ষক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদণর্ণ, সাররণ/ সলখরচদের মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ ষাদলাচনা; 

৩) প্রকদল্পর উদেশ্য অজষদনর অবস্থা পর্ ষাদলাচনা ও প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগ সেদমর আদলাদক output পর্ ষাদয়র অজষন 

পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ; 



৪) প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/চলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ষ ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) সক্ষদে প্রচরলত সাংগ্রহ 

আইন ও রবরিমালা (রপরপএ, রপরপআর, উন্নয়ন সহদর্াগীর গাইিলাইন ইতযারে) এবাং প্রকল্প েরলদল উরল্লরখত ক্রয় 

পররকল্পনা প্ররতপালন করা হদয়দছ/হদচ্ছ রক না সস সকল রবর্দয় তুলনামূলক পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ; 

৫) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ষ ও সসবা পররচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজীনয় জনবলসহ 

(দটকসই পররকল্পনা) আনুর্রঙ্গক রবর্য় পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ; 

৬)  প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগ্রদহর প্ররক্রয়ািীন রবরভন্ন পণ্য, কার্ ষ ও সসবা সাংরণষ্ট ক্রয়চুরক্তদত রনি ষাররত 

সেরসরিদকশন/BBQ/TOR, গুণগত মান, পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/র্াচাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা 

হদয়দছ/ হদচ্ছ রক না সস রবর্দয় পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ; 

৭) প্রকদল্পর ঝুঁরক অথ ষাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকষত রবরভন্ন সমস্যা সর্মন অথ ষায়দন রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ ষ ও সসবা 

ক্রয়/সাংগ্রদহর সক্ষদে রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরি ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক 

রবদণর্ণ, পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্র্ণ; 

৮) প্রকল্প অনুদমােন সাংদশািন (প্রদর্াজয সক্ষদে) অথ ষ বরাে, অথ ষ ছাড়, রবল পররদশাি ইতযারে রবর্দয় তথ্য-উপাদির 

পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ; 

৯) উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা (র্রে থাদক) কর্তষক চুরক্ত স্বাক্ষর, চুরক্তর শতষ, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন, অথ ষ ছাড়, রবল 

পররদশাদি সম্মরত ও রবরভন্ন রমশন এর সুপাররশ ইতযারের তথ্য-উপািরভরিক পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ; 

১০) প্রকল্প সমারির পর সৃষ্ট সুরবিারে সটকসই (sustainable) করার লদক্ষয মতামত প্রোন; 

১১) প্রকদল্পর উদেশ্য, লক্ষয, প্রকদল্পর কার্ ষক্রম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াে, ব্যয়, অজষন ইতযারে 

রবর্য় রবদবচনা কদর একটি SWOT ANALYSIS; 

১২) প্রকল্প সাংরণষ্ট নরথপে পর্ ষাদলাচনা ও মাঠ পর্ ষায় হদত প্রাি তদথ্যর রবদণর্দণর আদলাদক সারব ষক পর্ ষাদলাচনা, পর্ ষদবক্ষণ ও 

প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ এবটি প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ও জাতীয় কম ষশালায় প্ররতদবেনটি উপস্থাপন করদব। জাতীয় 

কম ষশালায় প্রাি মতামত সরন্নদবশ কদর চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

১৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকল্প রিয়াররাং করমটির সভা 

আদয়াজন, কম ষপররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্ররতদবেদনর রসিান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগরতর তথ্য সপ্ররণ ইতযারে 

পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ; 

১৪) ইন্টারনাল অরিট সম্পদকষ পর্ ষাদলাচনা ও মতামত প্রোন; 

১৫) এক্সটারনাল অরিট সম্পদকষ পর্ ষাদলাচনা ও মতামত প্রোন; 

১৬) অরিট আপরি আদছ রকনা, থাকদল কয়টি, রববরন কী, জরড়ত অদথ ষর পররমাণ ইতযারে রবর্দয় পর্ ষদবক্ষণ সহ মতামত প্রোন 

এবাং; 

১৭) কর্তষপক্ষ কর্তষক রনি ষাররত অন্যান্য রবর্য়াবরল। 

 

 



(জ) পরামশ ষক প্ররতষ্ঠান ও পরামশ ষদকর প্রকৃরত ও সর্াগ্যতাঃ 

ক্রঃ 

নঃ 

পরামশ ষক প্ররতষ্ঠান 

ও পরামশ ষক 

প্ররতষ্ঠাদনর পরামশ ষক 

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১. পরামশ ষক প্ররতষ্ঠান   গদবর্ণা এবাং প্রকল্প রনরবড় পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সাংক্রান্ত 

সমীক্ষা পররচালনায় নূন্যতম ০৩ (রতন) বছদরর অরভজ্ঞতা।  

 (ক) টিম বলর্ার: 

 

 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত 

সমাজ রবজ্ঞান/ অথ ষনীরত/ সমাজকম ষ 

/সমাজকল্যাণ/ সমিমী রবর্দর্ 

স্নাতদকাির রিরগ্র। সাংরণষ্ট রবর্দয় 

রপএইচরি রিরগ্রিারীদের  অগ্রারিকার 

।  

গ্রামীণ অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ মরনটররাং কাদজ ১০ (েশ) 

বছদরর অরভজ্ঞতা থাকদত হদব। 

টিম রলিার রহদসদব ৫ (পাঁচ) বছদরর অরভজ্ঞতা থাকদত হদব এবাং 

সমিমী রবর্দয় প্রকাশনা থাকদত হদব কমপদক্ষ ৩ (রতন) টি । 

 রপরপএ ২০০৬, রপরপআর ২০০৮ এবাং অন্যান্য আরথ ষক রবরি 

রবিান সম্পদকষ সম্যক িারণা থাকদত হদব; 

 প্ররতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অরভজ্ঞতা থাকদত হদব । 

 (খ) প্রদকৌশলরবে 

 

স্বীকৃত ববশ্বববদ্যালয় হদত ববএসবস 

ইন বসবভল ইবজিবনয়ার ও 

স্নাতদকাত্তর বর্বগ্র।  

 রসরভল ইরিরনয়ার রবদশর্কদর গ্রামীণ অবকাঠাদমা উন্নয়ন 

ও রক্ষণাদবক্ষণ কাদজ ৫ (পাঁচ) বছদরর অরভজ্ঞতা থাকদত 

হদব।  

 কবম্পউটাদরর মাইদরাসফট ওয়ার্ ড, এদেল, SPSS সহ 

অন্যান্য Statistical Software Package 

পবরচালনায় েে হদত হদব এবাং 

 বপবপএ ২০০৬ এবাং বপবপআর ২০০৮ সম্পদকড সম্যক ধারো 

থাকদত হদব;  

 প্রবতদবেন প্রেয়ন ও উপস্থাপনায় অবভজ্ঞতা থাকদত হদব; 

এবাং 

 (গ)আথ ষ-সামারজক 

রবদশর্জ্ঞ 

স্বীকৃত স্বীকৃত ববশ্বববদ্যালয় হদত 

সমাে-ববজ্ঞান/ কৃরর্/ কৃরর্-

অথ ষনীরত/অথ ষনীরত/  সমিমী রবর্দয় 

রবর্দর্ স্নাতদকাির রিরগ্র থাকদত 

হদব।  

 বাাংলাদেদশর গ্রামীণ অবকাঠাদমা উন্নয়দনর মাধ্যদম আথ ষ-

সামারজক অবস্থার মানেে রনি ষারণ করদত পারার উপর ৫ 

(পাঁচ) বছদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা থাকদত হদব। 

 (ঘ)  পররসাংখ্যানরবে স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত 

পররসাংখ্যান রবর্দয় নূন্যতম 

স্নাতদকাির রিরগ্র। 

 সাংরণষ্ট কাদজ ৫ (পাঁচ) বছদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা সম্পন্ন। 

 করম্পউটাদরর মাইদক্রাসিট ওয়াি ষ, এদক্সল, SPSSসহ 

অন্যান্য Statistical Software package 

পররচালনায় েক্ষ হদত হদব এবাং  

 িাটা ব্যবস্থাপনা, িাটা এরি, এনালাইরসস ইতযারে রবর্দয় ৩ 

বছদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা থাকদত হদব।  

 

 

 

 



(ঝ) পরামশ ষক প্ররতষ্ঠান কর্তষক রনদরবরণ ষত প্ররতদবেনসমূহ োরখল করদত হদবঃ 

ক্রঃ 

নঃ 

প্ররতদবেদনর নাম োরখদলর সময় সাংখ্যা 

১. প্রাররিক প্ররতদবেন (বাাংলায়) চুরক্ত সম্পােদনর ১৫ রেদনর মদধ্য। ১২ করপ সটকরনকযাল করমটির সভার জন্য এবাং  

১২ করপ রিয়াররাং করমটির সভার জন্য  

(১২+১২)= ২৪করপ । 

২. ১ম খসড়া প্ররতদবেন 

(বাাংলায়) 

চুরক্ত সম্পােদনর ৭৫ রেদনর মদধ্য। ১২করপ সটকরনকযাল করমটির সভার জন্য এবাং  

১২ করপ রিয়াররাং করমটির সভার জন্য  

(১২+১২)= ২৪ করপ । 

৩. ২য়  খসড়া প্ররতদবেন 

(বাাংলায়) 

চুরক্ত সম্পােদনর ৯০ রেদনর মদধ্য। ৮০ করপ জাতীয় কম ষশালার জন্য  

৪. ২য়  খসড়া প্ররতদবেন 

(বাাংলায় ও ইাংদররজদত) 

চুরক্ত সম্পােদনর ১০০ রেদনর মদধ্য। ১২ করপ সটকরনকযাল করমটির সভার জন্য এবাং  

১২ করপ রিয়াররাং করমটির সভার জন্য  

(১২+১২)= ২৪ করপ । 

৫. চুড়ান্ত প্ররতদবেন 

(বাাংলায় ও ইাংদররজদত) 

চুরক্ত সম্পােদনর ১২০ রেদনর মদধ্য। (৪০+২০)= ৬০ করপ 

 

(ঞ) ক্রয়কারী কর্তষক প্রদেয় : 

 প্রকল্প েরলল (রিরপরপ/আররিরপরপ/রপরসআর): 

 রবরভন্ন সিকদহাল্ডাদরর সাদথ সর্াগাদর্াদগর জন্য সহদর্ারগতা প্রোন, ইতযারে।  

 

 

 

 

 

 


