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চলমান প্রকল্পের রনরবড় পররবীক্ষণ (In-depth Monitoring) কার্ যক্রদমর জন্য  প্রকল্পের রিিরণী ও পরামর্ শক প্ররিষ্ঠাল্পনর কার্ শপরররি 

(ToR): 

 

ক। প্রকল্পের সংরিপ্ত রিিরণ: 
 

  

১। প্রকদল্পর নাম : “XvKvi wgicyi¯’ 9 bs †mKk‡b 15 wU 14 Zjv wewkó AvevwmK d¬¨vU wbg©vণ 

cÖKí (2q ch©vq)” র্ীর্ শক প্রকে। 

২। ক) উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : গৃহায়ন ও গণপূিশ মন্ত্রণালয়। 

 খ) বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : জাতীয় গৃহায়ন  কর্তযপক্ষ। 

  ৩।  প্রকে এলাকা   :    

 

  রবভাগ সজলা উপদজলা/থানা রসটি কল্পপ শাল্পরর্ন/ল্পপৌরসভা সমগ্র বাাংলাদেশ 

ঢাকা ঢাকা রমরপুর-৯  ঢাকা-উত্তর রসটি কল্পপ শাল্পরর্ন        - 

  

  ৪। প্রকে ব্র্য়, িাস্তিায়ন কাল ও অনুল্পমাদন সংক্রান্ত:                   

                                                                                                                                               (লি টাকা) 

রির্য় অনুল্পমারদি প্রাক্করলি ব্যয় িাস্তিায়ন 

কাল 

মমাট 

সময় 

অনুল্পমাদল্পনর 

িাররখ 

পররিিশন (পর্ শায় 

রভরত্তক) 

পররিিশন (মূল প্রকল্পের 

তুলনায়) 

মমাট রজ

ওরি 

প্র:

সা: 

অন্যান্য 

(স্ব-   অথ যায়ন) 

মাস ব্যয় 

পররমাণ 

(%) 

সময় 

পররমাণ 

(%)  

ব্যয় 

পররমাণ 

(%) 

সময় 

পররমাণ 

(%)  

মূল ৯৩৬০৩.১৭ 
নাই নাই ৯৩৬০৩.১৭ 

জানুয়ারর 

২০১৭ সথদক  

জুন ২০২০ 

৪২ 

মাস  

১৯/০২/২০১৭ - - - - 

ব্যয় বৃরি 

ব্যরতদরদক সময়াে 

বৃরি (১ম সক্ষদে) 

৯৩৬০৩.১৭ 
নাই নাই ৯৩৬০৩.১৭ 

 জানুয়ারর 

২০১৭ সথদক  

জুন ২০২২ 

৬৬ 

মাস  

 ২৬/০৮/২০২০  - -  -  ২৪ মাস 

(৫৭.১২

%) 

      

৫। প্রকদল্পর অথ যায়ন (ঋণ, অনুোন ইকুইটি): প্রকেটি জাতীয় গৃহায়ন কর্তযপক্ষ এর  সম্পূণ য রনজস্ব অথ যায়দন বাস্তবায়ন করা হদে। 

৬। প্রকল্পের সংরিপ্ত পটভূরম উল্পেশ্য ও প্রস্তারিি মূল কার্ শক্রম: 
 

   ৬.১ প্রকল্পের পটভূরম: গৃহায়ন ও গণপূতয মন্ত্রণালদয়র আওতায় জাতীয় গৃহায়ন কর্তযপক্ষ কর্তযক সেদশর জনগদণর জন্য সারা সেদশ প্লট ও ফ্ল্যাট 

প্রকল্প রনম যাণ করা হদে। ক্রমবর্ যমান জনসাংখ্যা বৃরির সাদথ সাদথ আবাস সর্াগ্য জরমর পররমাণ হ্রাস পাদে । কাদজই অল্প জরমদত রকভাদব 

সবশী সলাদকর আবাসন সম্ভব তা রস্থর কদর কার্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপররহার্ য । এসব রবষয় রবদবচনায় সরদখ জাতীয় গৃহায়ন কর্তযপক্ষ 

রনজস্ব জরমদত  প্রকল্প শুরু কদরদে ফদল স্বল্প ও  মধ্যম আদয়র জনগণ সাশ্রয়ী মূদল্য ফ্ল্যাট ক্রয় করদত সমথ য হদব। এদহন পরররস্থরতদত সীরমত 

আদয়র সলাকদের জন্য পররকরল্পত বহু তলা রবরশষ্ট আবারসক ফ্ল্যাট রনম যাণ পূব যক রবক্রয় করা হদল আবাসন সমস্যা ক্রমান্বদয় সমার্ান করা 

সর্দত পাদর। এ লদক্ষয স্বল্প জায়গায় পররকরল্পতভাদব ভবন রনম যাদণর মাধ্যদম ঢাকার রমরপুর ৯ নাং সসকশদন স্বল্প ও  মধ্যম আদয়র সলাকদের 

রনকট রবরক্রর জন্য আবারসক ফ্ল্যাট রনম যাদণর লদক্ষয আদলাচয “XvKvi wgicyi¯’ 9 bs †mKk‡b 15 wU 14 Zjv wewkó AvevwmK d¬¨vU 

wbg©vণ cÖKí (2q ch©vq)” শীষ যক প্রকল্পটি সমাট ৯৩৬০৩.১৭ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যদয় জানুয়ারর ২০১৭ সথদক জুন ২০২২ সময়াদে 

অনুদমারেত হদয়দে ও বাস্তবায়নার্ীন রদয়দে। 

 

   ৬.২  প্রকল্পের উল্পেশ্য: 

            ক) পররকরল্পত উপাদয় অল্প জরমর উপর সব যারর্ক সুদর্াগ সুরবর্া সম্বরলত অতযাধুরনক আবারসক ভবন রনম যাদণর মাধ্যদম তীব্র 

আবাসন সমস্যা হ্রাস করা; 

       L) নাগররক সুদর্াগ সুরবর্া প্রোন করা এবাং আধুরনক সুদর্াগ সুরবর্া সৃরষ্টর মাধ্যদম পররকরল্পত উপাদয় জনগদণর আবাসন 

ব্যবস্থার উন্নয়ন করা; 

            গ) আগ্রহী ব্যরিদের যুরিসাংগত মূদল্য তাদের রনজস্ব একটি আবারসক ফ্ল্যাট ক্রদয়র সক্ষে  ততরর  করা । 

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


    ৬.৩ প্রস্তারিি মূল কার্ শক্রম: 

             আদলাচয প্রকদল্পর রিরপরপ অনুর্ায়ী 15 টি 1৪ তলা রবরশষ্ট ভবন রনম যাদণর পররকল্পনা রদর়্েদে। প্রস্তারিি প্রকল্পের আওিায় 

১৪.৪০ একর জরম ক্রয়, ভূরম উন্নয়ন, রিরভন্ন টাইল্পপর ১৫৬০ টি ফ্ল্যাট রনম শাণ, রিরভন্ন িরল্পনর ৫ টি র্ানিাহন ক্রয়, পাম্প সমাটর 

স্থাপন, রিদ্যযিায়ন, গ্যাস লাইন সরবরাহ, সেন ও রাস্তা  রনম শাণ কাজ ইিযারদ। 

 

খ। পরামর্ শক প্ররিষ্ঠাল্পনর কার্ শপরররি (ToR): 

১।  প্রকেটির রনরবড় পররবীক্ষণ (In-depth Monitoring) কার্ শক্রম পররচালনার জন্য পরামর্ শক প্ররিষ্ঠান রনম্নরূপ  

দারয়ত্ব পালন করল্পি; 

      (১) প্রকদল্পর রববরণ ( পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশার্দনর অবস্থা, অথ যায়দনর রবষয় ইতযারে সকল প্রদর্াজয তথ্য) পর্ যাদলাচনা ও পর্ যদবক্ষণ; 

      (২) প্রকদল্পর অথ যবের রভরিক কম য পররকল্পনা, অথ যবের রভরিক বরাে, োড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন ( বাস্তব ও আরথ যক) 

অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদেষণ, সাররণ / সলখরচদের মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ যাদলাচনা; 

      (৩) প্রকদল্পর উদেশ্য অজযদনর অবস্থা পর্ যাদলাচনা ও প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগ সেদমর আদলাদক output পর্ যাদয়র অজযন পর্ যাদলাচনা ও 

পর্ যদবক্ষণ; 

      (৪) প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/চলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ য ও সসবা সাংগ্রদহর (procurement) সক্ষদে প্রচরলত সাংগ্রহ আইন ও রবরর্মালা 

(রপরপএ, রপরপআর, উন্নয়ন সহদর্াগীর গাইিলাইন ইতযারে) এবাং প্রকল্প েরলসল উরিরখত ক্রয় পররকল্পনা প্ররতপালন করা হদয়দে/হদে রক না সস রবষদয় 

তুলনামূলক পদর্ যাদলাচনা ও পর্ যদবক্ষণ; 

      (৫) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ য ও সসবা পররচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ (সটকসই পররকল্পনা) 

আনুষরঙ্গক রবষয় পর্ যাদলাচনা ও পর্ যদবক্ষণ; 

     (৬) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগ্রদহর প্ররক্রয়ার্ীণ রবরভন্ন পণ্য, কার্ য ও সসবা সাংরেষ্ট ক্রয়চুরিদত রনর্ যাররত সেরসরফদকশন/BOQ/TOR, 

গুণগত মান, পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/ র্াচাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদয়দে/হদে রক না সস রবষদয় পর্ যাদলাচনা ও পর্ যদবক্ষণ; 

     (৭) প্রকদল্পর ঝুঁরক অথ যাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকযত রবরভন্ন সমস্যা সর্মন অথ যায়দন রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ য ও সসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর সক্ষদে রবলম্ব, 

ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরি ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদেষণ, পর্ যাদলাচনা  ও পর্ যদবক্ষণ; 

     (৮) প্রকল্প অনুদমােন সাংদশার্ন (প্রদর্াজয সক্ষদে ) অথ য বরাে, অথ য োড়,  রবল পররদশার্ ইতযারে রবষদয়  তথ্য উপাদির পর্ যাদলাচনা ও পর্ যদবক্ষণ; 

     (৯) উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা (র্রে থাদক ) কর্তযক চুরি স্বাক্ষর, চুরির শতয, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন, অথ য োড় রবল পররদশাদর্ সম্মরত 

ও রবরভন্ন রমশন এর সুপাররশ ইতযারের তথ্য-উপািরভরিক পর্ যাদলাচনা ও পর্ যদবক্ষণ; 

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

    (১১) রনরম যত/রনরম যতব্য ভবদনর রবরভন্ন র্রদনর রিজাইন (স্থাপতয নকশা, কাঠাদমাগত নকশা, প্লারম্বাং নকশা ও তবদ্যযরতক নকশা) অনুর্ায়ী কাজসমূহ 

র্থার্থভাদব বাস্তবায়ন হদয়দে/হদে রকনা তা র্াচাইপূব যক পর্ যাদলাচনা ও পর্ যদবক্ষণসহ ভরবষ্যদতর জন্য পরামশ য প্রোন;  

   (১২) রনম যাণ কাদজ ব্যবহৃত রনম যাণ  সামগ্রীর গুণগতমান র্াচাই করা (প্রদয়াজদন সটদের মাধ্যদম) এবাং রনরম যত স্থাপনার গুণগতমান পর্ যাদলাচনা ও 

পর্ যদবক্ষণ; 

   (১৩) প্রকেটি িাস্তিায়ল্পনর পূল্পি শ IEE এিং EIA কর্তশক ছাড়পত্র এিং রিরপরপ-মি পররল্পির্-এর প্রভাি ও পররকরেি নগরায়ল্পণর মাধ্যল্পম 

পররল্পিল্পর্র ভারসাম্য রিা রির্ল্পয় পর্ শাল্পলাচনা, পর্ শল্পিিণ ও সুপাররর্; 

  (১৪) প্রকদল্পর উদেশ্য, লক্ষয, প্রকদল্পর কার্ যক্রম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াে, ব্যয়, অজযন ইতযারে রবষয় রবদবচনা কদর 

একটি SWOT ANALYSIS; 

 (১৫) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাাঃ প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকল্প রেয়াররাং করমটির সভা আদয়াজন,  

কম যপররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্ররতদবেদনর রসিান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগরতর তথ্য সপ্ররণ ইতযারে পর্ যাদলাচনা ও পর্ যদবক্ষণ; 

 (১৬) সমীক্ষায় প্রাি রবরভন্ন পর্ যদবক্ষদণর রভরিদত সারব যক পর্ যাদলাচনা ও প্রদয়াজনীয় সুপাররশ প্রণয়ন; 

 (১৭) প্রকল্প সাংরেষ্ট নরথপে পর্ যাদলাচনা ও মাঠ পর্ যায় হদত প্রাি তদথ্যর রবদেষদণর আদলাদক সারব যক পর্ যাদলাচনা, পর্ যদবক্ষণ ও প্রদয়াজনীয় 

সুপাররশসহ একটি প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ও জাতীয় কম যশালায় প্ররতদবেনটি উপস্থাপন করদব। জাতীয় কম যশালায় প্রাি মতামত সরন্নদবশ কদর চুড়ান্ত 

প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

 (১৮) অরিট সম্পােদনর আদলাদক অরিট সম্পরকযত তথ্য পর্ যাদলাচনা (ইন্টারনাল অরিট, এক্সটারনাল অরিট, অরিট আপরি সাংক্রান্ত সর্মন: কতটি 

অরিট ও কত টাকার অরিট ইতযারে);  

 (১৯) কর্তযপক্ষ কর্তযক রনর্ যাররত অন্যান্য রবষয়াবরল।   

২।রনম্নরলরখি প্ররিল্পিদনসমূহ পরামর্ শক প্ররিষ্ঠানল্পক দারখল করল্পি হল্পি:  

নং প্ররিল্পিদল্পনর নাম সময়কাল সংখ্যা 

ক। প্রাররম্ভক প্ররতদবেন (ইনল্পসপর্ন ররল্পপাট শ) (ল্পটকরনকযাল/রিয়াররং) সভা চুরি সম্পাদল্পনর ১৫ রদল্পনর মল্পধ্য ৪০ করপ 

খ। ১ম খসড়া প্ররিল্পিদন (ল্পটকরনকযাল/রিয়াররং) সভা চুরি সম্পাদল্পনর ৭৫ রদল্পনর মল্পধ্য ৪০ করপ 

গ। ২য় খসড়া প্ররিল্পিদন (ল্পিরসরমসনর্ন কম শর্ালার) চুরি সম্পাদল্পনর ৯০ রদল্পনর মল্পধ্য ৭৫ করপ 

ঘ। খসড়া চূড়ান্ত প্ররিল্পিদন (িাংলা  ও ইংল্পররজ ) (ল্পটকরনকযাল/রিয়াররং) সভা চুরি সম্পাদল্পনর ৯৫ রদল্পনর মল্পধ্য ৩০ করপ 

ঙ। চূড়ান্ত প্ররিল্পিদন (িাংলা ৪০ ও ইংল্পররজ ২০) চুরি সম্পাদল্পনর ১০০ রদল্পনর মল্পধ্য ৬০ করপ 



 

৩। পরামর্ শক প্ররিষ্ঠান ও পরামর্ শকল্পদর প্রকৃরি ও মর্াগ্যিা:  

নং ফাম শ ও পরামর্ শক রর্িাগি মর্াগ্যিা অরভজ্ঞিা 

১। ফাম শ 

(পরামর্ শক প্ররিষ্ঠান) 

---- 

 

 গল্পির্ণা অথবা প্রকল্পের মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীিা পররচালনায় 

ন্যযনিম ৩ (রতন) িছল্পরর   অরভজ্ঞিা থাকল্পি হল্পি;  

 মাঠ পর্ শাল্পয় িাটা সংগ্রহ, িাটা প্ররক্রয়াকরণ ও ররল্পপাট শ প্রণয়ন এ 

অরভজ্ঞিা; 

 পর্ শাপ্ত জনিল ও প্রল্পয়াজনীয় সহায়ক সামগ্রী থাকদত হদব; 

২। ক) টিম রলিার   

(মূল্যায়ন রিল্পর্র্জ্ঞ) 

(ক) স্বীকৃি রিশ্বরিদ্যালয় হল্পি 

মর্ল্পকান রবষদয়  স্নািল্পকাত্তর 

রিরগ্রিারী। 

(খ) সংরিষ্ট রির্ল্পয় রপএইচরি 

রিরগ্রিারীল্পদর অগ্রারিকার মদয়া 

হল্পি। 

 গদবষণা ও মূল্যায়ন কাল্পজ কমপল্পি ০৫ (পাঁচ) িছল্পরর অরভজ্ঞিা  

সম্পন্ন হল্পি হল্পি;  

 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য, কার্ য ও সসবা সাংগ্রদহর 

(Procurement) সক্ষদে প্রচরলত আইন ও রবরর্মালা (রপরপএ-

২০০৬/রপরপআর-২০০৮ ও উন্নয়ন সহদর্াগীর গাইিলাইন ইতযারে) 

অনুসরণপূব যক কার্ যসম্পােদন বাস্তব অরভজ্ঞতা থাকদত হদব;  

 প্ররিল্পিদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দিিা থাকল্পি হল্পি; 

SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software 

Package পররচালনায় দিিা;   

খ) পররিীিণ ও 

মূল্যায়ন রিল্পর্র্জ্ঞ 

স্বীকৃি রিশ্বরিদ্যালয় হল্পি 

রসরভল ইরিরনয়াররংরির্ল্পয় 

ন্যযনিম স্নািক রিরগ্র; 

স্নািল্পকাত্তর রিরগ্রিারীল্পদর 

অগ্রারিকার মদওয়া হল্পি; 

 রনম যাণ কাদজ ন্যযনিম ৩ (রতন) িছল্পরর অরভজ্ঞিা  সম্পন্ন হল্পি হল্পি; 

 গদবষণা ও মূল্যায়ন কাল্পজ কমপল্পি ০৫ (পাঁচ) িছল্পরর অরভজ্ঞিা  

সম্পন্ন হল্পি হল্পি;  

 আিাসন প্রকে সংক্রান্ত কাল্পজর অরভজ্ঞিা থাকল্পল অগ্রারিকার প্রদান 

করা হল্পি; 
 প্ররিল্পিদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দিিা থাকল্পি হল্পি; 

SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software 

Package পররচালনায় দিিা থাকদল অগ্রারর্কার প্রদান করা হল্পি;  
গ) মূল্যায়ন  রিল্পর্র্জ্ঞ স্বীকৃি রিশ্বরিদ্যালয় হল্পি   

ইদলকরিকযাল 

 ইরিরনয়াররং রির্ল্পয় ন্যযনিম 

স্নািক রিরগ্র; 

স্নািল্পকাত্তর রিরগ্রিারীল্পদর 

অগ্রারিকার মদওয়া হল্পি;  

 ইদলকরিকযাল ও রনম যাণ সংক্রান্ি মূল্যায়ন কাল্পজ ন্যযনিম ৩ (রতন) 

িছল্পরর অরভজ্ঞিা  সম্পন্ন হল্পি হল্পি;   

 আিাসন প্রকে সংক্রান্ত কাল্পজর অরভজ্ঞিা থাকল্পল অগ্রারিকার প্রদান 

করা হল্পি; 
 প্ররিল্পিদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দিিা থাকল্পি হল্পি; 

SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software 

Package পররচালনায় দিিা থাকদল অগ্রারর্কার প্রদান করা হল্পি; 
ঘ) িাটা ব্যিস্থাপনা 

রিল্পর্র্জ্ঞ 

স্বীকৃি রিশ্বরিদ্যালয় হল্পি 

পররসংখ্যান/করম্পউটার 

সাল্পয়ন্স রির্ল্পয় স্নািল্পকাত্তর 

রিরগ্র । 

 িাটা ব্যিস্থাপনায় ন্যযনিম ৫(পাঁচ) িছল্পরর িাস্তি অরভজ্ঞিা সম্পন্ন 

হল্পি হল্পি; 

SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software 

Package পররচালনায় দিিা থাকদত হদব।   

৪। ক্রয়কারী সাংস্থা (আইএমইরি) কর্তশক প্রল্পদয়: 

 ক) প্রকে দরলল ও প্রকে সংরিষ্ট রিরভন্ন প্ররিল্পিদন (রিরপরপ/আররিরপরপ ও রপরসআর); এিং 

 খ) রিরভন্ন মিকল্পহাল্ডাল্পরর সাল্পথ মর্াগাল্পর্াল্পগর জন্য প্রল্পয়াজনীয় সহল্পর্ারগিা প্রদান ইিযারদ। 

 

                                                                                                                                  স্বাক্ষররত  

১৫/১০/২০২০  

                                                                                                                                  (সমাাঃ আব্দুল মরজে এনরিরস) 

মহাপররচালক, সসক্টর-০৭, আইএমইরি 

 ও সভাপরি 

TOR চুড়ান্তকরণ সংক্রান্ত করমটি। 



 

 

 


