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প্রবাফ মূল্যায়দনয জন্য রনফ বারিত প্রকদল্পয রফফযণী ও                             ToR): 

 )                   : 

১.০ প্রকদল্পয নাভ :       ড়           (          ) 

২.০ ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ড়ক ও জনথ অরধদপ্তয  

৩.০ উদযাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ : ড়ক রযফন ও সতু ভন্ত্রণারয়/ড়ক রযফন ও ভাড়ক 

রফবাগ 

৪.০ প্রকদল্পয অফস্থান :               গ               ও    গ              

      । 

৫.০ প্রকদল্পয অনুদভারদত ব্যয় : ১০৩০৬.৭৮ রক্ষ টাকা(রজওরফ অথ বায়ন)। 

৬.০                  : ০১-০৩-২০১৫ সথদক ৩০-০৬-২০১৭ 

 

৭.০              ড়ক ও জনথ অরধদপ্তয ইদতাপূদফ ব ৮টি সজাদনয ভাধ্যদভ ৮টি “সজরা ড়ক উন্নয়ন 

প্রকল্প”এফাং “ক্ষরতগ্রস্থ ড়কমূদয জরুযী পুনফ বান” ীল বক অন্য একটি প্রকল্প গ্রণ কদযরির। রকন্তু ম্পদদয 

ীভাফদ্ধতা এফাং জাতীয় ও আঞ্চররক ভাড়কগুদরায উন্নয়ন অগ্রারধকায প্রদান কযায় সফ রকছু সজরা ড়দকয 

উন্নয়ন কাজ আাংরকবাদফ অভাপ্ত সথদক মায়। উক্ত সজরা ড়কগুদরায ভদধ্য গুরুত্বপূণ ব সজরা ড়দকয অভাপ্ত 

কাজ ভাপ্তকযদণয রদক্ষে ওজ অরধদপ্তয কর্তবক ১০ টি সজাদনয জন্য ১০  পৃথক প্রকল্প প্রস্তাফ কযা য়। রফদফিে 

প্রকদল্পয আওতায় রদরট সজাদনয ১০টি সজরা ড়দকয ১৯৫.০০ রক:রভ: এয ভদধ্য ৮৫.৮৮ রক:রভ: ড়ক 

সভযাভত/রনভ বাদণয প্রস্তাফ কযা দয়দি। এ সপ্ররক্ষদত ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ কর্তবক ৯৯৯৮.৩৮ রক্ষ 

টাকা প্রাক্কররত ব্যদয় এফাং ভাি ব ২০১৫ দত জুন ২০১৭ ম বন্ত সভয়াদদ সজরা ড়ক উন্নয়ন (রদরট সজান)” ীল বক 

প্রকল্পটি ০৯/০৬/২০১৫ তারযদে অনুরিত একদনক বায় অনুদভাদন কযা য় । যফতীদত সকান সকান অদেয 

রযভাণ ও ব্যয় হ্রা/বৃরদ্ধ এফাং ওজ সযট ররিউর ২০১৫ অনুমায়ী দযত্র প্রাক্করন কযায় ১৬ সপব্রুয়ারয ২০১৭ 

তারযদে অনুরিত রিরইর বায সুারযক্রদভ প্রকল্পটিয ১ভ াংদাধন ১২/০৩/২০১৭ তারযদে ভাননীয় ড়ক 

রযফন ও সতু ভন্ত্রী কর্তবক অনুদভারদত য় । 

৮.০ প্রকদল্পয উদেশ্যঃ প্রকদল্পয মূর উদেশ্য দে রদরট ড়ক সজাদনয অন্তর্ভ বক্ত ০৪টি ড়ক রফবাদগয আওতাধীন 

১০টি ভাড়দকয ৮৫.৮৮ রকঃরভঃ ক্ষরতগ্রস্থ ও কভ প্রস্থ সজরা ভাড়ক মথামথবাদফ উন্নয়ন কদয আন্তঃ 

উদজরা মানিরাির জতয ও রনরফ বঘ্ন কযায ভাধ্যদভ অথ বননরতক  কভ বকান্ড সজাযদায কযা। 

৯.০ প্রকদল্পয  প্রধান প্রধান কাম বক্রভঃ  

     ড়           ,  ড়           /      , ৩.৯২   .  .                  , ৪৩.৬৩   .   . 

              (২x০.৯০      ), ১১.২০   .   .                 (৩.৭০          ), ৪.৯৭ 

                                    (৩.৭০          ), ১০.৮১                        
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         (২x০.৯০), ১০.৪৫                          এ              (৩.৭০          ),       

           (৫ ),                (২৮ ),    -ও          ,             ও-                     ।   

        

খ)                            (ToR) 

১০.০                         

১০.১         ৬০                ও                              

১০.২   প্রকল্পেয বফফযণ (প্রকল্পেয নাভ, উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়, ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা, ফাস্তফায়নকার, প্রাক্কবরত ব্যয়, 

ফছযবববিক ব্যয় প্রাক্করন, প্রকল্পেয উল্পেশ্য, অনুল্পভাদন/ংল্পাধন, অথ থায়ন, প্রকল্পেয টভূবভ ইতযাবদ ংবিষ্ট কর 

তথ্য ম থাল্পরাচনা); 

১০.৩  প্রকল্পেয াবফ থক এফং বফস্তাবযত অঙ্গবববিক ফাস্তফায়ন অগ্রগবতয (ফাস্তফ ও আবথ থক) তথ্য ংগ্র, বিল্পফন, 

বফল্পিলণ, াযবণ/লরখবচল্পেয ভাধ্যল্পভ উস্থান ও ম থাল্পরাচনা; 

১০.৪    প্রকল্পেয উল্পেল্পশ্যয বফযীল্পত অবজথত অগ্রগবত বফল্পিলণ ও ম থাল্পরাচনা; 

১০.৫  প্রকল্পেয আওতায় ম্পাবদত/চরভান বফববি ণ্য, কাম থ ও লফা ংগ্রল্পয (Procurement) লেল্পে বফযভান 

আইন ও বফবধভারা       -২০০৬, ববআয-২০০৮) প্রবতারন কযা ল্পয়ল্পছ/ল্পে বক না তা ম থল্পফেণ ও 

ম থাল্পরাচনা (এল্পেল্পে দযে প্রবিয়াকযণ ও মূল্যায়ন ম থাল্পরাচনা কযা ফাঞ্চণীয়; বডববল্পত ফবণ থত িয় কাম থিল্পভয 

প্যাল্পকজমূ বাঙ্গা ল্পয়ল্পছ বকনা, বাঙ্গা ল্পর তায কাযণ মাচাই এফং মথামথ কর্তথল্পেয অনুল্পভাদনিল্পভ ল্পয়ল্পছ 

বকনা তা যীো কযা প্রল্পয়াজন);  

১০.৬  প্রকল্পেয আওতায় ংগৃবত/ংগৃবতব্য ণ্য, কাম থ ও লফা বযচারনা এফং যেণাল্পফেল্পণয জন্য প্রল্পয়াজনীয় 

জনফর আনুলবঙ্গক বফলয়াবদ বনল্পয় ম থল্পফেণ ও ম থাল্পরাচনা; 

১০.৭  প্রকল্পেয আওতায় ংগৃবত/ংগ্রল্পয প্রবিয়াধীন ণ্য, কাম থ ও লফা ংবিষ্ট িয়চুবিল্পত বনধ থাবযত  BoQ অনুমায়ী 

বযভাণ ংগ্র এফং লেববপল্পকন অনুমায়ী গুণগত ভান বনবিত কযা ল্পে বকনা তা ম থল্পফেণ ও ম থাল্পরাচনা 

(এল্পেল্পে লেববপল্পকন অনুমায়ী গুণগতভান বনবিত কযা ল্পে বকনা তা ভাঠ ম থায় ল্পত নমুনা ংগ্র ও 

গল্পফলণাগাল্পয যীোয ভাধ্যল্পভ মাচাই কযা ফাঞ্চণীয়। এছাড়া ভাঠ ম থায় ল্পত ল্পযজবভন বযদ থন Individual 

Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus Group Discussion) এয 

ভাধ্যল্পভ  তথ্য ংগ্র কযল্পত ল্পফ); 

১০.৮ বডবব-লত ফছয বববিক কভ থ বযকেনা ও অথ থ চাবদায প্রাক্করন লমৌবিকতা এফং প্রকল্পেয শুরু ল্পত কভ থ 

বযকেনা অনুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়ন কযা ল্পয়ল্পছ/ল্পে বকনা তা যীো কযা; বযকেনায াল্পথ ব্যতযয় ঘটল্পর তা 

বচবিত কল্পয প্রবতকাল্পযয যাভ থ এফং ববফষ্যল্পতয জন্য সুাবয প্রদান; 

১০.৯ প্রকল্পেয ফাস্তফায়ন ম্পবকথত বফববি ভস্যা লমভন ভূবভ অবধগ্রণ, ইউটিবরটি স্থানান্তয, অথ থ ছাল্পড় বফরম্ব, প্রকে 

ফাস্তফায়ন অথ থাৎ ণ্য, কাম থ ও লফা িয়/ংগ্রল্পয লেল্পে বফরম্ব, ব্যফস্থানায় দুফ থরতা, প্রকল্পেয লভয়াদ ও ব্যয় বৃবি 

ইতযাবদ কাযণ অন্যান্য বদক বফল্পিলণ, ম থল্পফেণ ও ম থাল্পরাচনা; 

১০.১০  প্রকল্পেয SWOT বফল্পিলণ ; এল্পেল্পে াবফ থকবাল্পফ বচবিত ফরতা, ত্রুটি, দুফ থরতা ফা অঙ্গবত ম বাদরািনা ও ত্রুটি, 

দুফ থরতা উল্পিাযল্পণয রল্পেয প্রল্পয়াজনীয় সুাবয প্রণয়ন; 

 ০.          success story                                                  Sustainable 

plan                                      

১০.১২  আথ থ-াভাবজক লপ্রোট বফল্পফচনায় প্রকেটিয প্রবাফ মূল্যায়ন;  



 ০. ৩                             output, outcome ও impact                           

         

 ০. ৪       BCR   IRR                            

১০.1৫  প্রকল্পেয ফাস্তফায়ল্পনয আল্পগ ও ল্পয এয  বফববি রুল্পট ট্রাবপক ববরউল্পভয তুরনামূরক ম থাল্পরাচনা; 

১০.1৬ প্রকল্পেয ড়কমূল্প াইন-বগন্যার লাস্ট এয ব্যফায এফং ট্রাবপক লফা এফং শংখরায় এগুল্পরায প্রবাফ 

মূল্যায়ন;  

১০.১৭  উবিবখত প্রাপ্ত বফববি ম থল্পফেল্পণয বববিল্পত প্রল্পয়াজনীয় সুাবয প্রকে এরাকা লথল্পক ংগৃীত তল্পথ্যয বববিল্পত 

মূল্যায়ন  প্রবতল্পফদন প্রণয়ন ও িয়কাযী ংস্থা (আইএভইবড) কর্তথক অনুল্পভাদন গ্রণ; 

১০.১৮ স্থানীয় ম থাল্পয়য একটি ও জাতীয় ম থাল্পয়য একটি কভ থারা আল্পয়াজন কল্পয মূল্যায়ন কাল্পজয ম থল্পফেণ 

(Findings) মূ অফবত কযা ও কভ থারায় প্রাপ্ত ভতাভত/সুাবযমূ বফল্পফচনা কল্পয মূল্যায়ন প্রবতল্পফদনটি 

চূড়ান্তকযণ; এফং 

১০.১৯  ক্রয়কাযী াংস্থা (আইএভইরি) কর্তবক রনধ বারযত প্রকল্প াংরিষ্ট অন্যান্য রফলয়ারদ।  

১১.০      ও                       ও          

ক্র: 

নাং 

পাভ থ ও পাল্পভ থয 

যাভ থক 

রক্ষাগত সমাগ্যতা অরবজ্ঞতা 

১) যাভ থক পাভ থ -  গদফলণা এফাং প্রকল্প রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন াংক্রান্ত 

স্ট্োরি রযিারনায় ন্যেনতভ ১ (এ )  ফিদযয অরবজ্ঞতা; 

২) ক) টিভ বরডায- ররবর ইরিরনয়ারযাং -এ স্দাতক 

রিগ্রী াংরিষ্ট রফলদয় 

ভাস্ট্া ব/উচ্চতয রিগ্রী থাকদর 

অগ্রারধকায প্রদান কযা দফ।  

 

 ররবর ইরিরনয়ারযাং কাদজ কভদক্ষ ১০ (দ) ফিদযয 

অরবজ্ঞতা; 

                                 ৩(   ) 

            /                          

           ৫(   )             ; 

 ড়ক ও সতু রনভ বাণ াংক্রান্ত কাদজ ন্যেনতভ ০৫ (াঁি) 

ফিদযয ফাস্তফ অরবজ্ঞতা; 

  াফররক প্ররকউযদভন্ট এোক্ট (ররএ) ও াফররক  

প্ররকউযদভন্ট রুর (ররআয) -এয রফলদয় কাজ কযায 

অরবজ্ঞতা; 

 করম্পউটায রফলদয় ব্যফারযক জ্ঞান এফাং  প্রকদল্পয 

ফাস্তফায়ন/রযফীক্ষণ/মূল্যায়ন প্ররতদফদন প্রণয়ন ও 

উস্থানায় রফদল দক্ষতা। 



 খ)  বভড-লরল্পবর 

ইবজিঃ 

ন্যেনতভ ররবর ইরিরনয়ারযাং -এ 

স্দাতক রিরগ্র 

 ররবর ইরিরনয়ারযাং কাদজ কভদক্ষ ৫ (াঁি) ফিদযয 

অরবজ্ঞতা; 

 ড়ক ও সতু রনভ বাণ াংক্রান্ত কাদজ ন্যেনতভ ০৩ (রতন) 

ফিদযয ফাস্তফ অরবজ্ঞতা; 

 াফররক প্ররকউযদভন্ট এোক্ট (ররএ) ও াফররক  

প্ররকউযদভন্ট রুর (ররআয) -এয রফলদয় কাজ কযায 

অরবজ্ঞতা; 

 করম্পউটায রফলদয় ব্যফারযক জ্ঞান এফাং  প্রকদল্পয 

ফাস্তফায়ন/রযফীক্ষণ/মূল্যায়ন প্ররতদফদন প্রণয়দণ রফদল 

দক্ষতা। 

 গ)  ড়ক বনযািা 

বফল্পলজ্ঞ  

ন্যেনতভ ররবর ইরিরনয়ারযাং -এ 

স্দাতক রিরগ্র 

 ররবর ইরিরনয়ারযাং কাদজ কভদক্ষ ৫ (াঁি) ফিদযয 

অরবজ্ঞতা;  

 ড়ক রনযাত্তা াংক্রান্ত কাদজ ৩(রতন) ফিদযয ফাস্তফ 

অরবজ্ঞতা;  

 করম্পউটায রফলদয় ব্যফারযক জ্ঞান এফাং  প্রকদল্পয 

ফাস্তফায়ন/রযফীক্ষণ/মূল্যায়ন প্ররতদফদন প্রণয়দণ রফদল 

দক্ষতা। 

 ঘ) আথ থ-াভাবজক   

বফল্পলজ্ঞ 

অথ বনীরত/ভাজরফজ্ঞান/  

রযাংখ্যান রফলদয় ন্যেনতভ 

স্দাতদকাত্তয রিরগ্র 

 আথ ব-াভারজক গদফলণা াংরিষ্ট কাদজ কভদক্ষ ৫ 

(াঁি) ফিদযয অরবজ্ঞতা; 

 রফরবন্ন Statistical Software Package 

রযিারনায় দক্ষতা; 

 করম্পউটায রফলদয় ব্যফারযক জ্ঞান এফাং  প্রকদল্পয 

ফাস্তফায়ন/রযফীক্ষণ/মূল্যায়ন প্ররতদফদন প্রণয়দণ রফদল 

দক্ষতা। 
 

১২.০                                            খ            

ক্ররভক প্ররতদফদদনয নাভ ও াংখ্যা দারেদরয ভয় 

১. ইনদন প্ররতদফদন 

(সটকরনকোর ২০ + রস্ট্য়ারযাং ২০) কর 

চুরক্ত ম্পাদদনয ১৫ রদদনয ভদধ্য 

২. ১ভ েড়া প্ররতদফদন 

(সটকরনকোর ২০ + রস্ট্য়ারযাং ২০) কর 

চুরক্ত ম্পাদদনয ৭৫ রদদনয ভদধ্য 

৩. ২য় েড়া প্ররতদফদন 

(সিররভদনন কভ বারা ৭৫ কর) 

চুরক্ত ম্পাদদনয ৯০ রদদনয ভদধ্য 

৪. চূড়ান্ত প্ররতদফদন (ফাাংরায় ও ইাংদযজীদত) 

(ফাাংরা ৪০ + ইাংদযজী ২০) কর 

চুরক্ত ম্পাদদনয ১০০ রদদনয ভদধ্য 

 

*  কর প্ররতদফদন ভারযিারক, রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয-২ (রযফন), আইএভইরি ফযাফয দারের কযদত 

দফ। প্ররতদফদনগুদরা Nikosh Font এ দত দফ। 

১৩.০ ক্লাদয়ন্ট কর্তবক প্রদদয়: 

 প্রকল্প দররর ও প্রকল্প াংরিষ্ট রফরবন্ন প্ররতদফদন (সমভন: রিরর/আযরিরর/রযদ বন প্ররতদফদন       )  

এফাং 

 রফরবন্ন সস্ট্কদাল্ডাদযয াদথ সমাগাদমাদগয জন্য প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান। 


