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রনরফড় রযফীক্ষদণয জন্য রনফ বারিত প্রকদল্পয রফফযণী ও যাভ শক প্ররতষ্ঠাদনয কাম শরযরধ ToR

ক.প্রকদল্পয রফফযণীীঃ 

. প্রকদল্পয নাভ  কুরিগ্রাভ জেরায রিরাভাযী ও উররপুয উজেরাধীনবফযাগীয াট ও রিরভাযী

ফন্দয ব্রহ্মপুত্র নজদয ডান তীজযয বাঙ্গন জত যক্ষা প্রকল্প ২য় ম শায় ১ভ

ংজারধত

২. উদযাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয়

৩. ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা ফাাংরাদদ ারন উন্নয়ন সফার্ ব

৪. প্রকদল্পয অফস্থান

যংপুয কুরিগ্রাভ রিরাভাযীও উররপুয

 

   ৫. অনুদভারদত ফাস্তফায়নকার ও ব্যয় (রক্ষ টাকা) : 

অনুজভাদজনয ম শায় জভয়াদ  অনুজভারদত ব্যয় 

সভাট: 

রজওরফ: 

রএ: 

রনজস্ব অথ বায়ন: 

হ্রা/বৃরি (%) 

মূর রডররয 

তুরনায় 

ফ বদল াংদারধত 

রর্রর’য তুরনায় 

মূর অনুজভারদত নজবম্বয ২০১২ 

দত জুন ২০১৬ 

২৫৬৯১ ৭৯ 

২৫৬৯১ ৭৯ 

- 

- 

- - 

১ভ ংজাধন নজবম্বয ২০১২ 

দত জুন ২০১৭ 
২৫৬৯১ ৭৯ 

২৫৬৯১ ৭৯ 

- 

- 

- - 

ব্যয় বৃরি 

ব্যরতদযদক সভয়াদ 

বৃরি 

- - সভয়াদ বৃরি ১ 

ফছয(২৫%) 

- 

 
   ৬. ক্রভপুরিত অগ্রগরত জুন ২০১৬ : আরথ বক ১২৪৪২.৯১ রক্ষ টাকা  (৪৮.৪৩%) 

    ৭.   নদী তীয াংযক্ষদণয ভাধ্যদভ ব্রহ্মপুত্র নদদয র্ান তীদযয বাঙ্গন প্ররতদযাধ কদয কুরড়গ্রাভ সজরায

রিরভাযী ও উররপুয উদজরাধীন বফযাগীয াট ও রিরভাযী ফন্দয এফাং অন্যান্য গুরুত্বপূণ বস্থানা সমভনীঃ স্কুর কদরজ

ভরজদ ভাদ্রাা পুরর সেন ইতযারদ স্থাফয অস্থাফয ম্পদ যক্ষা কযাই প্রকদল্পয মূর উদেশ্য।

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


 

  ৮.  

৮ তীয ংযক্ষণ কাে

৮ জরুযী ফাঁধ ংযক্ষণকাজ

৮ নদী জেরেং

৮ ক্রফায পুনফ বান

৮ অন্যান্য আনুলারঙ্গক কাজ ম্পন্ন

খ. যাভ বদকয কাম বরযরধ (TOR) : 

৯.০ যাভ বদকয দারয়ত্বীঃ 

৯.১ প্রকজল্পয টভূরভ, উদেশ্য, অনুদভাদন/াংদাধ ন, প্রকল্প ব্যয়, ফাস্তফায়নকার , রর্রর অনুমায়ী ফছযরবরিক ফযাে, 

ফযাে অনুমায়ী ব্যয় প্রাাংরগক কর তথ্য ম বদফক্ষণ ও ম বাদরািনা; 

৯.২  প্রকদল্পয অাংগরবরিক ফাস্তফায়ন অগ্রগরতয ফাস্তফ ও আরথ বক  তথ্য াংগ্র, াযরণ/ সরখরিদত্রয ভাধ্যদভ   উস্থান ও 

রফদেলণ; 

৯.৩  প্রকদল্পয উদেশ্য অজবদনয দথ অগ্রগরত ম বদফক্ষণ ও ম বাদরািনা এফাং পরপ্রসু কযায জন্য গৃীত কাম বাফরী প্রকদল্পয 

উদেদশ্যয াদথ াভিস্যপূণ ব রকনা তা ম বাদরািনা ও ভতাভত প্রদান; 

৯.৪ প্রকদল্পয আওতায় ম্পারদত/িরভান রফরবন্ন ণ্য, কাম ব ও সফা াংগ্রদয (Procurement) সক্ষদত্র প্রিররত াংগ্র 

আইন ও রফরধভারা (ররআয, উন্নয়ন দমাগীয গাইর্রাইন ইতযারদ) প্ররতারন কযা দয়দছ/দে রক না স রফলদয় 

দম বাদরািনা ও ম বদফক্ষণ; 

৯.৫  প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত / াংগৃীতব্য  ণ্য, কাম ব ও সফা  রযিারনায জন্য প্রদয়াজনীয় জনফর আনুলরঙ্গক 

রফলয়ারদ ম বাদরািনা ও ম বদফক্ষণ;  

৯.৬ প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ম্পরকবত রফরবন্ন ভস্যাফরী সমভন : অথ বায়দন রফরম্ব, ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়/াংগ্রদয সক্ষদত্র 

রফরম্ব, প্রকল্প ব্যফস্থানায ভান এফাং প্রকদল্পয সভয়াদ ও ব্যয় বৃরি রফরবন্ন রদক রফদেলণ, ম বদফক্ষণ ও ম বাসরািনা; 

৯.৭ প্রকজল্পয আওতায় ম্পারদত মূর কাম শক্রভমূজয কাম শকারযতা ও উজমারগতা রফজেলণ  এফং রফজল পরতা 

(Success Stories, মরদ থাজক) রফলজয় আজরাকাত; 

৯.৮ উরল্লরখত প্রাপ্ত রফরবন্ন ম বদফক্ষদণয রবরিদত ারফ বক ম বাদরািনা; 

৯.৯ প্রকসল্পয ফররদক, দুফ বররদক, সুদমাগ ও ঝুঁরক (SWOT) রফজেলণ এফং দুফ শরতা ও  িযাজরি জভাকাজফরায় মজথাযুক্ত 

সুারয প্রদান; 

৯.১০ প্রকদল্পয ম্ভাব্য exit plan ম্পজকশ ম শাজরািনা ও ভতাভত প্রদান; 

৯.১১ এ প্রকজল্পয কাম শক্রজভয াজথ অন্য প্রকজল্পয কাম শক্রজভয বৈততায রফলয়টি সুষ্পষ্টকযণ  
৯.১২ অনুদভারদত রর্রর অনুমায়ী প্রকদল্পয অনুকূদর ম্পারদত রর্জাইন ও সেররপদকন অনুমায়ী কাদজয

গুণগত ভান ও রযভাণ ঠিক আদছ রকনা মািাইকযণ  
৯.১৩ একই নদীদত ও একই এরাকায় ভজাতীয় অন্য প্রকদল্পয তুরনা  
৯.১৪ প্রকদল্পয আওতায় ম্পারদত ষ্ট্যারর্ ম বাদরািনা  
৯.১৫ একই নাদভ ভাপ্ত ১ভ ম বাদয়য উয আদরাকাত; 
৯.১৬    ম বদফক্ষদণয আদরাদক সুারয প্রণয়ন; এফাং 

৯.১৭ ক্রয়কাযী াংস্থা (আইএভইরর্) কর্তবক রনধ বারযত প্রকল্প াংরেষ্ট্ অন্যান্য রফলয়ারদ।  



 

১০. যাভ শক প্ররতষ্ঠান ও যাভ শজকয প্রকৃরত ও জমাগ্যতাীঃ 

 

ক্ররভক যাভ শক প্ররতষ্ঠান ও 

যাভ শক প্ররতষ্ঠাজনয 

যাভ শক 

রক্ষাগত জমাগ্যতা অরবজ্ঞতা 

১) যাভ শক প্ররতষ্ঠান   গজফলণা এফং প্রকল্প রযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন ংক্রান্ত স্টারড রযিারনায় 

ন্যযনতভ ০৩(রতন) ফছজযয অরবজ্ঞতা। 

২ ক টিভ ররডায স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় 

জথজক ররবর ারন

ম্পদ ইরিরনয়ারযং এ

স্নাতক রডগ্রী ংরেষ্ট

রফলজয় ভাস্টা শ উচ্চতয

রডগ্রী থাকজর

অগ্রারধকায প্রদান কযা

জফ।

 ারন ম্পদ ংরেষ্ট কাজে কভজক্ষ ১০

দ ফছজযয অরবজ্ঞতা; 

 টিভ ররডায রজজফ কাে অরবজ্ঞতা; 

 ারন ম্পদ ষ্ট্রাকিাযার রডোইন ংরেষ্ট

কাজে অরবজ্ঞতা;

 করম্পউটায রফলদয় ব্যফারযক জ্ঞান এফং 

 প্ররতদফদন উস্থানায় রফদল  দক্ষতা।

খ রভড জরজবর

ইরিরনয়ায

স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় 

জথজক ন্যন্যতভ

ররবর ারন ম্পদ

ইরিরনয়ারযং এ স্নাতক

রডরগ্র

 ারন ম্পদ ংরেষ্ট কাজে ০৫ (াঁি)

ফছজযয অরবজ্ঞতা।

গ আথ শ াভারেক

রফজলজ্ঞ

স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় 

জথজক ভােরফজ্ঞান/ 

অথ শনীরত/সর্বরদভন্ট 

োরর্জ/রযাংখ্যান/ 

ভাজকল্যাণ/ভাজকভ ব 

রফলদয় স্দাতদকািয 

রর্গ্রীধাযী

 আথ শ াভারেক গজফলণা ণ

ংরেষ্ট কাজে ০৫ াঁি ফছজযয অরবজ্ঞতা।

(ঘ) রযাংখ্যানরফদ স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় 

জথজক রযংখ্যান / 

পররত রযংখ্যান  

রফলজয় স্নাতজকাত্তয  

রডগ্রী  

 

 তথ্য াংগ্র, ব্যফস্থানা ও রফদেলদণ ০৩ 

(রতন) ফছদযয ফাস্তফ অরবজ্ঞতা; 

 প্ররতদফদন প্রণয়ন ও উস্থানায় দক্ষতা; 

এফাং 

 করম্পউটায রফলদয় ব্যফারযক জ্ঞান। 

   

 



 

 

 

১১. রনদনারররখত প্ররতদফদনমূ দারখর কযদত দফীঃ

ক্র নং প্ররতজফদজনয নাভ দারখজরয ভয়

 ইনজন রযজাট শ চুরক্ত ম্পাদজনয ১৫ রদজনয ভজে

 ১ভ খিা প্ররতজফদন চুরক্ত ম্পাদজনয ৭৫ রদজনয ভজে

 ২য় খিা প্ররতজফদন চুরক্ত ম্পাদজনয ৯০ রদজনয ভজে

 চুিান্ত প্ররতজফদন ফাংরায় ৪০ কর ও ইংজযরেজত 
২০ কর

চুরক্ত ম্পাদজনয ১০০ রদজনয ভজে

 

১২. ক্লায়েন্ট কর্তকৃ প্রয়েে: 

 প্রকল্প েলিি ও প্রকল্প সংলিষ্ট লিলিন্ন প্রলিয়িেন (যেমন: আইএমইলি-০৫ প্রলিয়িেন); 

 লিলিন্ন যেকয়হাল্ডায়েে সায়ে যোগায়োয়গে জন্য প্রয়োজনীে সহয়োলগিা প্রোন। 


