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রনরফড় রযফীক্ষদণয জন্য রনফ বারিত প্রকদল্পয রফফযণী ওযাভশক প্ররতষ্ঠাননয কাম শরযরধ (ToR):
ক. প্রকনেয ংরক্ষপ্ত রফফযণ:
: কক্সফাজায রফভান ফন্দয উন্নয়ন (১ভ ম শায়) (৩য় ংনারধত)।

১. প্রকনেয নাভ

২. উনযাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ : সফাভরযক রফভান রযফন ও ম শটন ভন্ত্রণারয়।
৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

: সফাভরযক রফভান চরাচর কর্তশক্ষ (সফরফচক)

৪. প্রকে এরাকা (ংখ্যায় উনেখ কযনত নফ): কক্সফাজায দয উনজরা।
রফবাগ
মূর
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৫. (ক) প্রকে ব্যয়, ফাস্তফায়ন কার ও নুনভাদন ংক্রান্ত:
রফলয়

নুনভারদত প্রাক্কররত ব্যয়
প্র:া

ন্যা
ন্য
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য তারযখ
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(মূর প্রাক্কররত ব্যয় (মূর
ব্যনয়য%)
ফাস্তফায়ন
কানরয
%)

সভাট
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৬। প্রকনেয টভূরভ:
কক্সফাজায মুদ্র সকনতয ান াভরযক প্রনয়াজনন ২য় রফশ্বযুনেয ভয় কক্সফাজায রফভান ফন্দয রনভশাণ কযা য়। সদ স্বাধীন ওয়ায য
সথনক এটি সফাভরযক প্রনয়াজনন ব্যফহৃত নে। ফতশভানন কানগাশ ও প্যানঞ্জায রযফনণয জন্য এটি একটি গুরুত্বপূণ শ বযন্তযীণ রফভানফন্দয।
রফনশ্বয ফনচনয় দীঘ শতভ মুদ্র সকত কক্সফাজায সজরায় ফরস্থত রফধায় কক্সফাজায মুদ্র সকত বযন্তযীণ ম শটকনদয অকৃষ্ট কযা ছাড়াও
ফতশভানন রফনশ্বয কর সদনয ম শটকনদয অকৃষ্ট কযনত ভথ শ নয়নছ। স সপ্ররক্ষনত কক্সফাজায রফভানফন্দনযয উন্নয়ননয জন্য প্রকেটি গ্রণ কযা
য়্ ।
৭। প্রকনেয উনেশ্য:
ক) কক্সফাজায রফভান ফন্দনয সুরযয রফভান উড্ডয়ন-ফতযনণয জন্য ানযনার সুরফধা বৃরে কযা;
খ) সদনয ম শটন রনেয রফকান ায়তা;
গ) অঞ্চররক সমাগানমাগ ব্যফস্থা উন্নতকযণ;
ঘ) দুনম শাগকারীন ভনয় উকূরীয় ঞ্চনরয ানথ দ্রুততভ ভনয় যাজধানী ঢাকায সমাগানমাগ স্থান কযা।
৮। প্রকনেয মূর কাম শক্রভ












ভুরভ রধগ্রণ ৩০০.২৩ সক্টয;
ভূরভ উন্নয়ন ১৯,৯৬,৬৭০ ঘন রভটায;
ব্রীজ রনভশাণ ৫৯৫ রভটায(এররজআরড কর্তশক ফাস্তফায়ন)
সলা সপ্রানটকন ফাঁধ রনভশাণ ৪.৭৭৪ রক: রভ: (রফডরিউরডরফ কর্তশক ফাস্তফায়ন)
রফযভান যানওনয় ম্প্রাযণ, প্রস্তকযণ ও যানওনয়য রি বৃরেকযণ (২,১৯,১১৯ ফ: রভ:);
রফযভান গ্রাউন্ড রিটনভন্ট ও যক্ষাপ্রদ ফানেঁয কাজ ৬১,৪৬৫ ফঃ রভঃ;
শ
াওয়ায াউজ ও কনস্ট্রাক্ট কানযন্ট সযগুনরন (ররঅয) ৫১৭ ফগরভটায;
ীভানা প্রাচীয ও রনযাত্তা সপরসং ১০,৮৭০ যারনং রভটায;
এয়াযরপল্ড গ্রাউন্ড রাআটিং, ারন যফযা ন্যান্য কাজ;
২টি জী, ১টি রকঅ, ৩টি ভটযাআনকর ংগ্র;
যাভশক সফা (সফনদরক ১৫৪ জন ভা এফং স্থানীয় ১১৫৪ জনভা)

৮। প্রকনেয অরথ শক ও ফাস্তফ গ্রগরত:
প্রাপ্ত তথ্য নুানয, সভ, ২০১৯ ম শন্ত প্রকনেয অরথ শক গ্রগরত ৮৩৫৯৪.১৩ রক্ষ টাকা মা প্রকনেয ক্রভপুরঞ্জত ফাস্তফ গ্রগরত
৪১.৪৭%।
খ)

শ
যাভ শকপ্ররতষ্ঠাননয কাম রযরধ
TOR

১০.০

যাভশক প্ররতষ্ঠাননয দারয়ত্বঃ


প্রকনেয রফফযণ (টভূরভ, উদেশ্য, অনুদভাদন/াংদাধসনয ফস্থা, থ শায়ননয রফলয় আতযারদ কর প্রনমাজয তথ্য) ম শানরাচনা;



প্রকদল্পয ারফ বক এফাং রফস্তারযত অাংগরবরিক ফাস্তফায়ন (ফাস্তফ ও আরথ বক) অগ্রগরতয তথ্য াংগ্র, রিদফন, রফদেলণ,
াযণী/শরখরিদেয ভাধ্যদভ উস্থান ও ম বাদরািনা;



প্রকদল্পয উদেশ্য অজবদনয অফস্থা ম বাদরািনা ও ম বদফক্ষণ;



প্রকদল্পয আওতায় ম্পারদত রফরবি ণ্য, কাম ব ও শফা াংগ্রদয ( Procurement) সক্ষনে প্রচররত ংগ্র অআন ও রফরধভারা
(ররএ, ররঅয, উন্নয়ন নমাগীয গাআডরাআন আতযারদ) প্ররতারন কযা নয়নছ/নে রক-না স রফলনয় ম শানরাচনা ও ম শনফক্ষণ;



প্রকনেয অওতায় ংগৃরত/ংগ্রনয প্ররক্রয়াধীন ণ্য, কাম শ ও সফা ংরিষ্ট ক্রয়চুরিনত রনধ শারযত BOQ নুমায়ী রযভাণ ংগ্র
এফং সেররপনকন নুমায়ী গুণগত ভান রনরিত কযা নে রকনা তা ম শনফক্ষণ ও ম শানরাচনা (এনক্ষনে সেররপনকন নুমায়ী
গুণগতভান রনরিত কযা নে রকনা তা ভাঠ ম শায় নত নমুনা ংগ্র ও গনফলণাগানয যীক্ষায ভাধ্যনভ মাচাআ কযা। এছাড়া ভাঠ
ম শায় নত নযজরভন রযদশন Individual Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus
Group Discussion) এয ভাধ্যনভ তথ্য ংগ্র;



প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ম্পরকবত রফরবি রফলয় শমভনঃ এরির/আযএরির ফযাে, অথ ব ছাড়, অথ বায়দন রফরম্ব, রফর রযদাধ, ণ্য, কাম ব ও
শফা ক্রয়/াংগ্রদয শক্ষদে রফরম্ব, জরভ অরধগ্রদণ রফরম্ব, প্রকল্প ব্যফস্থানায ভান এফাং প্রকদল্পয শভয়াদ ও ব্যয় বৃরি ইতযারদয কাযণ
অন্যান্য রদক রফদেলণ, ম বদফক্ষণ ও দম বাদরািনা;

 রডরর-সত ফছয রবরত্তক কভশ রযকেনা ও অরথ শক চারদায সমৌরিকতা এফং প্রকনেয শুরু নত কভশ রযকেনা নুমায়ী প্রকে
ফাস্তফায়ন কযা নয়নছ/নে রকনা তা যীক্ষা কযা; রযকেনায ানথ ব্যতযয় ঘটনর তা সুরনরদ শষ্টবানফ রচরিত কনয প্ররতকানয যাভশ
এফং বরফষ্যনতয জন্য সুারয প্রদান;


প্রকদল্পয ঝরুঁ ক অথ বাৎ ক্রয়/াংগ্রদয শক্ষদে রফরম্ব, ব্যফস্থানায় অদক্ষতা ও প্রকদল্পয শভয়াদ ও ব্যয় বৃরি ইতযারদয কাযণ অন্যান্য
রদক রফদেলণ, ম বাদরািনা ও ম বদফক্ষণ;



প্রকদল্পয ফররদক, দুফ বররদক, সুদমাগ ও ঝরুঁ ক ( SWOT) রফনিলণ এফং বরফষ্যদত একই ধযদনয প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়দনয শক্ষদে
মনথাযুি সুারয প্রদান;



প্রকল্প ভারিয য সৃষ্ট সুরফধারদ শটকই (Exit Plan) কযায রদক্ষয ভতাভত প্রদান;



প্রকদল্পয মানফান, শভরনারযজ ও মন্ত্রারত, অরপ মন্ত্রারত, আফাফে াংগ্র ও ব্যফাদযয তথ্যারদ াংগ্র;



উরিরখত প্রাি রফরবি ম বদফক্ষদণয রবরিদত প্রনয়াজনীয় সুারয প্রকল্প এরাকা শথদক াংগৃীত তদথ্যয রবরিদত ভীক্ষা প্ররতদফদন
প্রণয়ন ও ক্রয়কাযী াংস্থা (আইএভইরি) কর্তবক অনুদভাদন গ্রণ;



স্থানীয় ম বাদয় একটি ও জাতীয় ম বাদয়য একটি কভবারা আদয়াজন কদয ভীক্ষা কাদজয ম বদফক্ষ ণ (Findings) মূ ফরত
কযা ও কভশারায় প্রাপ্ত ভতাভত/সুারযমূ রফনফচনা কনয ভীক্ষা প্ররতনফদনটি চূড়ান্তকযণ; এফাং



ক্রয়কাযী াংস্থা (আইএভইরি)-এয াদথ ভদয় ভদয় আদরািনা ও যাভবক্রদভ আদযারত অন্যান্য াংরেষ্ট কাম বক্রভ ম্পাদন।

১১.০
ক্র: নং

যাভশক প্ররতষ্ঠাননয প্রকৃরত ও সমাগ্যতাঃ
পাভশ ও পানভশয
যাভশক

১)

পাভশ

২)

ক) টিভ ররডায-

রক্ষাগত সমাগ্যতা

রবজ্ঞতা

-

গনফলণা এফং প্রকনেয ফাস্তফায়ন ও রনরফড় রযফীক্ষণ
ংক্রান্ত স্টারড রযচারনায় ন্যযনতভ ০১ (এক) ফছনযয
রবজ্ঞতা।
ক) ংরিষ্ট কানজ ১০ (দ) ফছনযয রবজ্ঞতা।
খ) টীভ ররডায রননফ প্রকনেয রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন কানজ
০৩ (রতন) ফছনযয রবজ্ঞতা প্রকে ফাস্তফায়ন রফলনয়
ম্যক ধাযণা থাকনত নফ।
গ) যকাযী ক্রয় কাম শক্রভ ম্পরকশত রবজ্ঞতা।

ররবর আরঞ্জরনয়ারযং -এ স্দাতক
রডগ্রী ংরিষ্ট রফলনয়
ভাস্টা/শ উচ্চতয রডগ্রী থাকনর
গ্রারধকায প্রদান কযা নফ।

ঘ) করম্পউটায রফলনয় ব্যফারযক জ্ঞান এফং প্ররতনফদন
উস্থানায় রফনল দক্ষতা।
খ) রভড-সরনবর
আরঞ্জঃ

ন্যন্যতভ ররবর আরঞ্জরনয়ারযং -এ ক) ংরিষ্ট কানজ ৫ (াঁচ) ফছনযয রবজ্ঞতা।
স্দাতক রডরগ্র
খ) রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন কানজ ৩ (রতন) ফছনযয রবজ্ঞতা।

ক্র: নং
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ক্ররভক
১.

পাভশ ও পানভশয
যাভশক

রক্ষাগত সমাগ্যতা

রবজ্ঞতা

গ) অথ শ-াভারজক
রফনলজ্ঞ

স্বীকৃত
রফশ্বরফযারয়
নত ক) ংরিষ্ট কানজ ৫ (াঁচ) ফছনযয রবজ্ঞতা।
থ শনীরত/
ভাজরফজ্ঞান/
খ) রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন কানজ ৩ (রতন) ফছনযয রবজ্ঞতা।
ভাজকল্যাণ/ ভাজকভশ রফলনয়
ন্যযনতভ স্দাতনকাত্তয রডগ্রী

ঘ)রযাংখ্যানরফদ

স্বীকৃত রফশ্বরফযারয় নত
রযাংখ্যান রফলনয় স্দাতনকাত্তয
রডগ্রী

ক) তথ্য াংগ্র, ব্যফস্থানা ও রফদেলদণ ০৫ (াঁি) ফছদযয
ফাস্তফ অরবজ্ঞতা।
খ) াদবব, িাটা ম্যাদনজদভন্ট,
SPSS  ন্যান্য
Statistical Software Package রযচারনায়
দক্ষতা।

যাভশক প্ররতষ্ঠান কর্তশক রনম্নফরণ শত প্ররতনফদনমূ দারখর কযনত নফঃ
প্ররতনফদননয নাভ ও ংখ্যা
আননন প্ররতনফদন

দারখনরয ভয়
চুরি ম্পাদননয ১৫ রদননয ভনধ্য

(সটকরনকযার ২০ + রস্টয়ারযং ২০) কর
২.

১ভ খড়া প্ররতনফদন

চুরি ম্পাদননয ৬০ রদননয ভনধ্য

(সটকরনকযার ২০ + রস্টয়ারযং ২০) কর
৩.

২য় খড়া প্ররতনফদন

চুরি ম্পাদননয ৯০ রদননয ভনধ্য

(সটকরনকযার ২০ + রস্টয়ারযং ২০) কর এফং
(সডররভননন কভশারা ১৩০ কর)
৪.

চূড়ান্ত প্ররতনফদন (ফাংরায় ও আংনযজীনত)

চুরি ম্পাদননয ১২০ রদননয ভনধ্য

(ফাংরা ৪০ + আংনযজী ২০) কর
* কর প্ররতনফদন ভারযচারক, রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্টয-৬, অআএভআরড ফযাফয দারখর কযনত নফ। প্ররতনফদনগুনরা Unicode
Based Font নত নফ।
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ক্লানয়ন্ট কর্তশক প্রনদয়:
 প্রকে দররর ও প্রকে ংরিষ্ট রফরবন্ন প্ররতনফদন (সমভন: রডরর/অযরডরর/রযদশন প্ররতনফদন); এফং
 রফরবন্ন সস্টকনাল্ডানযয ানথ সমাগানমানগয জন্য প্রনয়াজনীয় নমারগতা প্রদান।

