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নননিড় নিিীক্ষণেি জন্য ননি বানিত প্রকল্পেি নিিিেী ও যাভ শমেয োম শরযরধ (ToR): 

ক. প্রকল্পেি নিিিেী: 

1. প্রকদল্পয নাভ : “ফাংরামদ কযরওময়য ঈশ্বযদী কথমে াফনা ময় ঢারাযচয ম শন্ত নতুন 

কযরওময় রাইন রনভ শাণ (১ভ ংমারধত)” ীল শে প্রেল্প। 

2. উদযাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ : শযরথ ভন্ত্রণারয় 

3. ফাস্তফায়নকাযী সাংস্থা : ফাাংরাদদ শযরওদয়  

4. প্রকদল্পয অফস্থান : নামটায ও াফনা 

 

5. প্রাক্কনিত ব্যয় ও িাস্তিায়নকাি:   

                                                                                                                       (রক্ষ টাকায়)  

অনুমভাদমনয ম শায় প্রাক্কররত ব্যয় 

কভাট: 

রজওরফ: 

রএ: 

      রনজস্ব অথ শা: 

িাস্তিায়নকাি  ব্যয় হ্রা/বৃরি (%) 

 

মূর রিররয তুরনায় সি বল্পেষ ংমারধত 

রিরর’য তুিনায় 

মূর অনুমভারদত ৯৮২৮৬.৫৭ 

৯৮২৮৬.৫৭ 

- 

- 

অমক্টাফয, ২০১০ কথমে 

জুন, ৩০/০৬/২০১৫ 

- - 

১ভ ংমাধন ১৪৩,৬০২.৬৭ 

১৪৩,৬০২.৬৭ 

- 

- 

অদটাফয, ২০১০ হদত 

জুন, ২০১৬ 

৪৫৩১৬.১০ 

(৪৬.১১) 

- 

৬.  ক্রভপুরঞ্জত অগ্রগরত জুন ২০১৬ : আরথ চক ৯৫০৪২.৭৫ রক্ষ  োকো (৬৬.১৮%) 

 

৭.      প্রকদল্পয উদেশ্যঃ ভোঝগ্রোভ, ঈশ্বযদী যত োফনো যয় ঢোরোযচয মন্ত ৭৮.৮ বক:বভ: নতুন যযরথ বনভ টোযণয ভোধ্যযভ যোজফোবড় 

ও ঈশ্বযদী, োফনো যযর যন ওয়োযকটয ভযধ্য াংযমোগ স্থোন কযো। 

  

৮. প্রকদল্পয প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহঃ 

(ক) ভোঝগ্রোভ যস্টযন কবম্পউ োয যফজড কোরোয রোই  বগন্যোবরাং বযস্টভ স্থোন।  

(খ) ৭টি যস্টযন নন-ইন্টোযরকড কোরোয রোই বগন্যোবরাং বযস্টভ স্থোন। 

(গ) ৭৮৬ একয ভূবভ অবধগ্রণ। 

(ঘ) যবৌত অফকোঠোযভো বনভ টোণ মথো- ৭৮.৪০ বক:বভ: িডযগজ যযরওযয় বরাংক বনভ টোণ। 

(ঙ) ৫৭০ বভ: িীজ (০৪টি) বনভ টোণ। 

(চ) প্ল্যো পযভ ৮টি যস্টন বনভ টোণ। 

(ছ) স্টোপ যকোয়ো োয বনভ টোণ। 

(জ) যোভ টক যফো। 
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খ. িামে বল্পকি কার্ বনিনধ (TOR) : 

৯.০ িামে বল্পকি দানয়ত্বঃ 

৯.১   প্রকযেয বফফযণ (প্রকযেয নোভ , উযদ্যোগী ভন্ত্রণোরয় , ফোস্তফোয়নকোযী াংস্থো , ফোস্তফোয়নকোর, প্রোক্কবরত ব্য়, ফছযবববিক 

ব্য় প্রোক্করন , প্রকযেয উযেশ্য , অনুযভোদন/াংযোধন, অথ টোয়ন, প্রকযেয  ভূবভ ইতযোবদ াংবিষ্ট কর তথ্য  

ম টোযরোচনো); 

৯.২ প্রকযেয োবফ টক এফাং বফস্তোবযত অঙ্গবববিক ফোস্তফোয়ন অগ্রগবতয (ফোস্তফ ও আবথ টক) তথ্য াংগ্র, বন্নযফন, বফযিলণ, 

োযবণ/যরখবচযেয ভোধ্যযভ উস্থোন ও ম টোযরোচনো ; 

৯.৩ প্রকযেয উযেযশ্যয বফযীযত অবজটত অগ্রগবত বফযিলণ ও ম টোযরোচনো ; 

৯.৪  প্রকযেয আওতো য় ম্পোবদত /চরভোন বফববন্ন ণ্য , কোম ট ও যফো াংগ্রযয (Procurement) যক্ষযে বফদ্যভোন 

আইন ও বফবধভোরো (ববআয, উন্নয়ন যমোগীয গোইড রোইন স্ ইতযোবদ) প্রোবতোরন কযো যয়যছ /যে বক নো তো 

ম টযফক্ষণ ও ম টোযরোচনো (এযক্ষযে দযে প্রবিয়োকযণ ও মূল্যোয়ন ম টোযরোচ নো কযো ফোঞ্চনীয়; বডববযত ফবণ টত িয় 

কোম টিযভয প্যোযকজমূ বোঙ্গো যয়যছ বকনো , বোঙ্গো যর তোয কোযণ মোচোই এফাং মথোমথ কর্তটযক্ষয অনুযভোদনিযভ 

যয়যছ বকনো তো যীক্ষো কযো প্রযয়োজন) ;  

৯.৫  প্রকযেয আওতোয় াংগৃবত /াংগৃবতব্ ণ্য , কোম ট ও যফো বযচোরনো এফাং যক্ষ ণোযফক্ষযণয জন্য প্রযয়োজনীয় 

জনফর আনুলোবঙ্গক বফলয়োবদ বনযয় ম টযফক্ষণ  ও ম টোযরোচনো; 

৯.৬  প্রকযেয আওতোয় াংগৃব ত/াংগ্রযয প্রবিয়োধীন ণ্য , কোম ট ও যফো াংবিষ্ট িয়চুবিযত বনধ টোবযত BoQ অনুমোয়ী 

বযভোণ াংগ্র , যেববপযকন অনুমোয়ী গুণগত ভোন  বনবিত এফাং ToR অনুমোয়ী যোভ টক যফো  অবজটত 

যয়যছ/যে বকনো তো ম টযফক্ষণ ও ম টোযরোচনো (এযক্ষযে যেববপযকন অনুমোয়ী গুণগতভোন বনবিত কযো যে 

বকনো তো ভোঠ ম টোয় যত নমুনো াংগ্র ও গযফলণোগোযয যীক্ষোয ভোধ্যযভ মোচোই কযো ফোঞ্চনীয় । এছোড়ো ভোঠ ম টোয় 

যত যযজবভন বযদর্ ন Individual Interview, KII (Key informant Information) & FGD 

(Focus Group Discussion) এয ভোধ্যযভ  তথ্য াংগ্র কযযত যফ); 

৯.৭ বডবব-যত ফছয বববিক অথ ট চোবদো ও য অনুমোয়ী ফযোে োওয়ো যগযছ বকনো  অথ টোৎ ভন্ত্রণোরযয়য ফোযস্ক  অনুমোয়ী প্রকে যনয়ো 

যয়যছ বকনো এফাং প্রকযেয শুরু যত কভ ট বযকেনো অনুমোয়ী প্রকে ফোস্তফোয়ন কযো যয়যছ /যে বকনো তো যীক্ষো কযো; 

বযকেনোয োযথ ব্তযয় ঘ যর তো বচবিত কযয প্রবতকোযয যোভ ট এফাং ববফষ্যযতয জন্য সুোবয প্রদোন ; 

৯.8 বনধ টোবযত ভযয় প্রকযেয উযেশ্য ফোস্তফোয়যনয রযক্ষয বডবব প্রনয়ন মথোমথ বছর বকনো তো বফযিলণ, ম টযফক্ষণ ও ম টোযরোচনো; 

৯.9  প্রকল্পেি সম্ভাব্য exit plan ম্পমেশ ম শামরাচনা ও ভতাভত প্রদান; 

৯.১০  আথ ট-োভোবজক যপ্রক্ষো  বফযফচনোয় প্রকেটি গ্রযণয যমৌবিকতো মোচোই; 

৯.১১ প্রকযেয SWOT বফযিলণ ; এক্ষযে োবফ টকবোযফ বচবিত ফরতো, ত্রুটি, দৃফ টরতো ফো অঙ্গবত ম শামরাচনা ও ত্রুটি, দৃফ টরতো 

উযিোযযণয রযক্ষয প্রযয়োজনীয় সুোবয প্রণয়ন; 

৯.১২  প্রকে াংবিষ্ট প্রোপ্ত বফববন্ন ম টযফক্ষযণয বববিযত োবফ টক ম টোযরোচনো ; এফাং 

৯.১৩ ক্রয়কািী সংস্থা (অআএমআনি) কর্তবক ননধ বানিত প্রকে সংনিষ্ট ন্যান্য নিষয়ানদ।  



 

 

 

১০.০ পোভ ট ও পোযভ টয যোভ টযকয প্রকৃবত ও যমোগ্যতো:  

ক্র: 

নং 

পোভ ট ও পোযভ টয যাভ শে রক্ষাগত কমাগ্যতা অরবজ্ঞতা 

১) পাভ শ -  গমফলো এফং প্রেল্প রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ংক্রান্ত 

স্ট্যারি রযচারনায় ন্যযনতভ ৩ (রতন)  ফছমযয অরবজ্ঞতা; 

২) ে) টিভ ররিায- ররবর ইরিরনয়ারযং -এ 

স্নাতে রিগ্রী াংবিষ্ট 

বফলযয় ভোস্টো ট/উচ্চতয 

বডগ্রী থোকযর অগ্রোবধকোয 

প্রদোন কযো যফ।  

 

 ররবর ইরিরনয়ারযং োমজ েভমক্ষ ১০ (দ) ফছমযয 

অরবজ্ঞতা ড়ে কক্টময োমজয নুযনতভ ৫ (াঁচ) 

ফছমযয অরবজ্ঞতা ; 

 াফররে প্ররেউযমভন্ট এযাক্ট (ররএ) ও াফররে 

প্ররেউযমভন্ট রুর (ররআয) -এয রফলময় োজ েযায 

অরবজ্ঞতা ; 

   েরম্পউটামযয োমজ দক্ষতা ।  

    উস্থনা দক্ষতা (Presentation Skill) 

খ)  রভি-করমবর ইরিিঃ ন্যন্যতভ ররবর 

ইরিরনয়ারযং -এ স্নাতে 

রিরগ্র 

 ররবর ইরিরনয়ারযং োকজ েভমক্ষ ৫ (াঁচ) ফছমযয 

অরবজ্ঞতা কযর কক্টময োমজয নুযনতভ ৩ (রতন) 

ফছমযয অরবজ্ঞতা ;  

গ)  কযর রনযাত্তা 

রফমলজ্ঞ  

ন্যন্যতভ ররবর 

ইরিরনয়ারযং -এ স্নাতে 

রিরগ্র 

 ররবর ইরিরনয়ারযং োমজ েভমক্ষ ৫ (াঁচ) ফছমযয 

অরবজ্ঞতা কযর কক্টময োমজয নুযনতভ ৩ (রতন) 

ফছমযয অরবজ্ঞতা ;  

ঘ) আথ শ-াভারজে   

রফমলজ্ঞ 
অথ শনীরত/ভাজরফজ্ঞান/  

রযংখ্যান রফলময় 

ন্যযনতভ স্নাতমোত্তয রিরগ্র 

 আথ শ-াভারজে গমফলণা ংরিষ্ট োমজ ে ভমক্ষ ৩ 

(রতন) ফছমযয অরবজ্ঞতা; 

 রফরবন্ন Statistical Software Package 

নিিািনায় দক্ষতা; 

 

১1.০ রনম্নরররিত প্রবতযফদনমূ দোবখর কযযত যফ: 

ক্র নং প্ররতমফদমনয নাভ দারখমরয ভয় ভন্তব্য 

১) ইনমন রযমাট শ চুরি ম্পাদমনয ১৫ রদমনয ভমে  

২) ১ভ খড়া প্ররতমফদন চুরি ম্পাদমনয ৭৫ রদমনয ভমে  

৩) ২য় খড়া প্ররতমফদন চুরি ম্পাদমনয ৯০ রদমনয ভমে  

৪) চূড়ান্ত প্ররতমফদন  (ফাংরায় ৪০ কন   ও 

ইংমযজীমত ২০ কন) 

চুরি ম্পাদমনয ১০০ রদমনয ভমে  

 

১2.০ ক্লোযয়ন্ট কর্তটক প্রযদয়: 

 প্রকে দবরর ও প্রকে াংবিষ্ট বফববন্ন প্রবতযফদন (যমভন: আইএভইবড-০৫ প্রবতযফদন); 

 বফববন্ন যস্টকযোল্ডোযযয োযথ যমোগোযমোযগয জন্য প্রযয়োজনীয় যমোবগতো প্রদোন ইতযোবদ। 

 

 




