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 নিনিড় পনিিীক্ষণেি জন্য রনব বারিত প্রকদল্পর রববরণী ও পিামর্ শণরি রা্ শপনিন  (ToR): 

ক. প্রকদল্পর রববরণী: 

১ প্রকদল্পর নাম : অগ্রান রাি নিনিণে গুরুত্বপূে শ পল্লী অিরাঠাণমা উন্নয়ি প্ররল্প-২ (১ম সংণর্ান ে) 

২ উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার রবভাগ 

৩ বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অরিেপ্তর  

 

৪.০ প্ররল্প এলারা: 

নিিাগ জেলা উপণেলা  

সরল নিিাগ সরল জেলা সরল উপণেলা (নসটি রণপ শাণির্ি িাণে) 

 

৫. অনুণমানেে ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:            (লক্ষ টারায়) 

৫.১ অনুণমানেে ব্যয়  : মূল নেওনি প্ররল্প সাহায্য (নিশ্ব ব্যাংর) 

 জমাট : ৬০৭৬৪৪.০০ ৬০৭৬৪৪.০০ - 

 

৫.২ িাস্তিায়িরাল : শুরুি োনিখ সমানিি োনিখ 

মূল  : জুলাই ২০১৫ জুি ২০২১ 

 

৬.      প্রকদল্পর উদেশ্যঃ  

 কৃনিে ও অকৃনিে পণেি উৎপােি বৃনি ও িাোিোে সহনেরিণেি েন্য সানি শর গ্রামীে জ্াগাণ্াগ জিটওয়ারশ উন্নয়ি; 

 প্রত্যন্ত অঞ্চলের সালে গ্রাে গ্সন্টার মালকেট উন্নত্ সড়ক গ্েটওয়াকে এর সংল াগ স্থাপে এবং 

 রামীণ গ্ ৌত্ অবকাঠালমা উন্নয়লের মাধ্যলম স্বল্প ও দীর্ ে গ্ময়াদী কম েসংস্থালের সুল াগ সৃষ্টি করা। 

 

 

৭. প্রকদল্পর  প্রিান প্রিান অঙ্গসমূহঃ 

 মাণরশট উন্নয়ি      ৬৩ টি 

 জিাট ল্যানডং ঘাট       ৪০টি 

 উপণেলা সড়র উন্নয়ি     ৪৬৪.০৯ নরনম   

 ইউনিয়ি সড়র উন্নয়ি     ১৩৮২.০৫ নর.নম 

 উপণেলা সড়ণর নিে নিম শাে     ১০৬৩.০৫ নম. 

 অন্যান্য সড়ণর অিরাঠাণমা নিম শাে    ১৪৪৭১.৩৯ নম. 

 গ্রাম সড়র উন্নয়ি      ৭৪৭৬.২৩ নর.নম 

 গ্রামীে সড়র িক্ষোণিক্ষে     ২১৩০.৮৪ নর.নম 

 গ্রামীে সড়ণর িীে/রালিাট শ িক্ষোণিক্ষে   ৬৩৬.২৪ নম. 
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০৮. পরামশ বক প্ররতষ্ঠাদনর কার্ বপরররি  (ToR): 

 

০৮.১ প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািদনর অবস্থা, অর্ বায়দনর রবষয় ইতযারে সকল প্রদর্াজয তথ্য) পর্ বাদলািনা 

ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৮.২ প্রকদল্পর অর্ ববছররভরিক কম বপররকল্পনা, অর্ ববছররভরিক বরাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অরঙ্গভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও 

আরর্ বক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদেষণ, সাররণ/দলখরিদের মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ বাদলািনা;  

 

০৮.৩ প্রকদল্পর উদেশ্য অজবদনর অবস্থা পর্ বাদলািনা ও প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগ সেদমর আদলাদক output পর্ বাদয়র অজবন 

পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৮.৪ প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/িলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) সক্ষদে প্রিরলত সাংগ্রহ আইন ও 

রবরিমালা (রপরপএ, রপরপআর, উন্নয়ন সহদর্াগীর গাইডলাইন ইতযারে) এবাং প্রকল্প েরলল উরিরখত ক্রয় পররকল্পনা প্ররতপালন 

করা হদয়দছ/হদে রক না সস রবষদয় তুলনামূলক পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৮.৫ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ব ও সসবা পররিালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ 

(দটক সই পররকল্পনা) আনুষরঙ্গক রবষয় পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৮.৬ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগ্রদহর প্ররক্রয়ািীন রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংরেষ্ট ক্রয়চুরিদত রনি বাররত 

সেরসরিদকশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/র্ািাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা  

হদয়দছ/হদে রক না সস রবষদয় তুলনামূলক পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৮.৯ প্রকদল্পর ঝুঁরক অর্ বাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকবত রবরভন্ন সমস্যা সর্মন অর্ বায়দন রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ ব ও সসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর 

সক্ষদে রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরি ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদেষণ, পর্ বাদলািনা ও 

পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৮.১০ প্রকল্প অনুদমােন সাংদশািন (প্রদর্াজয সক্ষদে) অর্ ব বরাে, অর্ ব ছাড়, রবল পররদশাি ইতযারে রবষদয় তর্া-উপাদির পর্ বাদলািনা 

ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৮.১১ উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা (র্রে র্াদক) কর্তবক চুরি স্বাক্ষর, চুরির শতব, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন, অর্ ব ছাড়, রবল 

পররদশাদি সম্মরত ও রবরভন্ন রমশন এর সুপাররশ ইতযারের তথ্য-উপািরভরিক পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৮.১২ প্রকল্প সমারপ্তর পর সৃষ্ট সুরবিারে সটকসই (sustainable) করার লদক্ষয মতামত প্রোন; 

 

০৮.১৩ প্রকদল্পর উদেশ্য লক্ষয, প্রকদল্পর কার্ বক্রম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াে, ব্যয় অজবন ইতযারে রবষয় 

রবদবিনা কদর এক টি  SWOT ANALYSIS; 

 

০৮.১৪ প্রকল্প সাংরেষ্ট নরর্পে পর্ বাদলািনা ও মাঠ পর্ বায় হদত প্রাপ্ত তদথ্যর রবদেষদণর আদলাদক সারব বক পর্ বাদলািনা, পর্ বদবক্ষণ, ও 

প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ একটি প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ও জাতীয় কদমৌশালায় প্ররতদবেনটি উপস্থাপন করদব। জাতীয় 

কম বশালায় প্রাপ্ত মতামত সরন্নদবশ কদর চুড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

 

০৮.১৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পররিালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকল্প রিয়াররাং করমটির সভা 

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

পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৮.১৬ ইন্টািিাল অনিট; 

 

০৮.১৭ এক্সটািিাল অনিট; 

 

০৮.১৮ অনিট আপনি আণে নরিা; থারণল রয়টি, নিিিে নর, েনড়ে অণথ শি পনিমাে ইেযানে; 

 

০৮.১৯ কর্তবপক্ষ কর্তবক রনি বাররত অন্যান্য রবষয়াবরল। 
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০৯. ফাম শ ও ফাণম শি পিামর্ শণরি প্রকৃনে ও জ্াগ্যো:  

 

ক্র. ফাম শ ও ফাণম শি 

পিামর্ শর 

নর্ক্ষাগে জ্াগ্যো অনিজ্ঞো 

১) পিামর্ শর 

প্রনেষ্ঠাি 

-  গণিিণা/ প্ররল্প পনিিীক্ষে ও মূল্যায়ি সংক্রান্ত স্টানি পনিচালিায় 

ন্যযিেম ০৩ (নেি)  িেণিি অনিজ্ঞো; 

২) র) টিম নলিাি- নসনিল ইনিনিয়ানিং-এ স্নাের; 

উচ্চেি নিনগ্র থারণল 

অগ্রান রাি প্রোি রিা হণি 

 

 গণিিো/স্টানি পনিচালিায় রমপণক্ষ ১০ (ের্) িেণিি  অনিজ্ঞো; 

 সংনিষ্ট রাণে ১০ (ের্) িেণিি অনিজ্ঞো এিং টিমনলিাি নহণসণি 

রমপণক্ষ ১ (এর)টি পনিিীক্ষে ও মূল্যায়ি সমীক্ষা পনিচালিা রিাি 

অনিজ্ঞো;  

  সড়র নিম শাে নিিণয় অনিজ্ঞো থারণে হণি; 

  পািনলর প্রনরউিণমন্ট এযাক্ট (নপনপএ) ও পািনলর প্রনরউিণমন্ট রুলস 

(নপনপআি), e-GP এিং উন্নয়ি সহণ্াগীি গাইি লাইি অনু্ায়ী রাে 

রিাি অনিজ্ঞো; 

 প্ররতদবেন প্রণয়দন নিণর্ি েক্ষতা; 

    উপস্থাপিা েক্ষো (Presentation Skill) খ)  নমি-

জলণিল ইনিিঃ 

নুযিেম নসনিল ইনিনিয়ানিং -

এ স্নাের নিনগ্র 

 নসনিল ইনিনিয়ানিং রাণে রমপণক্ষ ৫ (পাঁচ) িেণিি অনিজ্ঞো এিং 

সংনিষ্ট রাণে ৩ (নেি) িেণিি অনিজ্ঞো থারণে হণি;  

 পনিিীক্ষে ও মূল্যায়ি  রাণে অনিজ্ঞো অগ্রান রািপ্রাি; 

 পািনলর প্রনরউিণমন্ট এযাক্ট (নপনপএ) ও পািনলর প্রনরউিণমন্ট রুলস 

(নপনপআি) -এি নিিণয় রাে রিাি অনিজ্ঞো। এোড়া e-GP এিং 

উন্নয়ি সহণ্াগীি গাইি লাইি অনু্ায়ী রাে রিাি অনিজ্ঞো; 

 রনিউটাণি রবদশষ  েক্ষতা, প্ররতদবেন প্রণয়দন েক্ষতা; 

গ) আথ শ-

সামানের   

নিণর্িজ্ঞ 

জিণিলপণমন্ট স্টযানিে/ 

অথ শিীনে/সমােনিজ্ঞাি/দূণ্ শাগ 

ব্যিস্থাপিা নিিণয় নিিণয় 

ন্যযিেম স্নােণরািি নিনগ্র 

 গণিিো/স্টানি পনিচালিায় রমপণক্ষ ৫ (পাঁচ) িেণিি  অনিজ্ঞো; 

 আথ শ-সামানের িা সমোেীয় রাণে ১ িেণিি অনিজ্ঞো; 

ঘ) িাটা 

ম্যাণিেণমন্ট   

নিণর্িজ্ঞ 

পনিসংখ্যাি নিিণয় নুন্যেম 

স্নােণরািি নিনগ্র 

 িাটা ম্যাণিেণমন্ট  সংনিষ্ট  রাণে রমপণক্ষ ৫ (পাঁচ) িেণিি 

অনিজ্ঞো;   

 নিনিন্ন Statistical Software Package পররিালনায় েক্ষতা; 

 

 

১০. রনম্নরলরখত প্রনেণিেিসমূহ োনখল রিণে হণি: 

ক্র িং প্রনেণিেণিি িাম োনখণলি সময় 

১) ইিণসপর্ি নিণপাট শ চুনি সিােণিি ১৫ নেণিি মণে 

২) ১ম খসড়া প্রনেণিেি চুনি সিােণিি ৬০ নেণিি মণে 

৩) ২য় খসড়া প্রনেণিেি চুনি সিােণিি ৭৮ নেণিি মণে 

৪) ওয়ারশর্ণপি সুপানিণর্ি আণলাণর Draft 

Final Report 

চুনি সিােণিি ৮০ নেণিি মণে 

৪) চূড়ান্ত প্রনেণিেি চুনি সিােণিি ১০০ নেণিি মণে 

 

 

 

১১. ক্লাদয়ন্ট কর্তবক প্রদেয়: 

 প্রকল্প দলিি ও প্রকল্প সংলিষ্ট লিলিন্ন প্রলিবিদন (যেমন: লিলিলি)। 

 


