‘ক্লিক্লিক্যাল ক্ন্ট্রাসেপশি োক্লভেি ডেক্ললভারী ডরাগ্রাম’ শীর্ িক্
অপারেশনাল প্ল্যান (ওক্লপ)-এর নননিড় পনেিীক্ষণ ক্ার্ িক্রম পক্লরচালিার ক্লিক্লমত্ত

পোমশশক প্রনিষ্ঠারনে কার্ শপনেনি [Terms of Reference (TOR)]

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টি-৫
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগগি িাজস্ব বাগজগেি আওতায় ২০২০-২১ অর্ থবছগি িাজস্ব বাগজগেি
আওতায় ‘ক্লিক্লিক্যাল ক্ন্ট্রাসেপশি োক্লভেি ডেক্ললভারী ডরাগ্রাম’ শীর্ িক্ অপাগিশনাল প্ল্যান (ওক্লপ)-এর রনরবড়
পরিবীক্ষণ ক্ার্ িক্রম পক্লরচালিার ক্লিক্লমত্ত পিামশথক প্ররতষ্ঠান রনব থাচন (রনর্ থারিত বাগজে):
1. পিামশথক প্ররতষ্ঠাগনি কার্ থপরিরর্ (ToR):
অপাগিশনাল প্ল্যাগনি রনরবড় পরিবীক্ষগনি রনরমত্ত পিামশথক প্ররতষ্ঠান রনম্নরলরিত কার্ থারি েম্পন্ন কিগব:
(1)

ওক্লপ’র রববিণ (ওরপ’ি পেভূরম, উসেশ্য, অনুগমািন/েংগশার্গনি অবস্থা, অর্ থায়গনি রবষয় ইতযারি) পর্ থাগলাচনা ও
পর্ থগবক্ষণ;

(২)

ওক্লপ’র অর্ থবছিরভরত্তক বিাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তারিত অঙ্গরভরত্তক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আরর্ থক) অগ্রগরতি তথ্য
েংগ্রহ, েরন্নগবশন, রবগেষণ, োিণী/সলিরচগে মাধ্যগম উপস্থাপন ও পর্ থাগলাচনা;

(৩)

ওক্লপ’র উগেশ্য অর্জন অবস্থা পর্ থাগলাচনা এবং ওক্লপ’র উগেশ্য ও লগ সেগমি আগলাগক output পর্ থাগয়ি অজথন
পর্ থাগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ;

(৪)

রবরভন্ন পণ্য ও সেবা েংগ্রগহি (procurement) সক্ষগে প্রচরলত আইন ও রবরর্মালা (রপরপএ ২০০৬, রপরপআি ২০০৮,
উন্নয়ন েহগর্াগীি গাইডলাইন ইতযারি) এবং ওক্লপ িরলগল উরিরিত ক্রয় পরিকল্পনা প্ররতপালন কিা হগয়গছ/হগে রকনা
সে রবয়গয় তুলনামূলক পর্ থাগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ;

(৫)

েংগৃহীত/েংগ্রগহি প্ররক্রয়ার্ীন রবরভন্ন পণ্য ও সেবা পরিচালনা এবং িক্ষণাগবক্ষগণি জন্য প্রগয়াজনীয় জনবলেহ
(সেকেই পরিকল্পনা) অনুষরঙ্গক রবষয় পর্ থাগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ;

(৬)

েংগৃহীত/েংগ্রগহি প্ররক্রয়ার্ীন রবরভন্ন পণ্য ও সেবা েংরেষ্ট ক্রয়চুরিগত রনর্ থারিত সেরেরিগকশন/TOR, গুণগত মান,
পরিমাণ অনুর্ায়ী প্রগয়াজনীয় পরিবীক্ষণ/র্াচাইগয়ি মাধ্যগম েংগ্রহ কিা হগয়গছ/হগে রক না সে রবষসয় পর্ থাগলাচনা ও
পর্ থগবক্ষণ;

(৭)

ওক্লপ’র ঝরুঁ ক অর্ থাৎ বাস্তবায়ন েম্পরকথত রবরভন্ন েমস্যা সর্মন অর্ থায়গন রবলম্ব, বাস্তবায়গন পণ্য কার্ থ ও সেবা
ক্রয়/েংগ্রগহি সক্ষগে রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অিক্ষতা এবং ওক্লপ’র সময়াি ও ব্যয় বৃরি ইতযারিি কািণেহ েংরেষ্ট অন্যান্য
রবষয় রবগেষণ, পর্ থগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ;

(৮)

ওক্লপ অনুগমািন েংগশার্ন (প্রগর্াজয সক্ষগে ) অর্র্ বিাে, অর্ থ ছাড়, রবল পরিগশার্ ইতযারি রবষগয় তথ্য-উপাগত্তি
পর্ থাগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ:

(৯)

উন্নয়ন েহগর্াগী েংস্থা (র্রি র্াগক) কর্তথক চুরি স্বাক্ষি, চুরত্তি শতথ, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকিণ ও অনুগমািন, অর্ থ ছাড়,
রবল পরিগশাগর্ েম্মরত প্রিান ও রবরভন্ন রমশন এি সুপারিশ ইতযারিি তথ্য-রভরত্তক পর্ থাগলাচনা ও পর্ থগবক্ষণ;

(১০) ওক্লপ েমারিি পি সৃষ্ট সুরবর্ারি সেকেই (sustainable) কিাি লগক্ষয মতামত প্রিান;
(১১) ওক্লপ’র উগেশ্য, লক্ষয, কার্ থক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, ওক্লপ ব্যবস্থাপনা, ঝরুঁ ক, সময়াি, ব্যয়, অজথন ইতযারি রবষয়
রবগবচনা কগি একটি SWOT Analysis;
(12) ওরপ েংরেষ্ট নরর্পে পর্ থাগলাচনা ও মাঠ পর্ থায় হগত প্রাি তগথ্যি রবগেষগণি আগলাগক োরব থক পর্ থাগলাচনা, পর্ থগবক্ষণ
ও প্রগয়াজনীয় সুপারিশেহ একটি িেড়া প্ররতগবিন প্রণয়ন ও জাতীয় কমথশালায় তা উপস্থাপন কিগব;
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(১৩) ওক্লপ ব্যবস্থাপনা, লাই্ন ডাইগিক্টি রনগয়াগ, জনবল রনগয়াগ, ওক্লপ বাস্তবায়ন করমটি ও রিয়ারিং করমটি’ি েভা
আগয়াজন, কমথপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, েভাি রেিান্ত প্ররতপালন, অগ্রগরতি তথ্য সপ্রিণ ইতযারি পর্ থাগলাচনা ও
পর্ থগবক্ষণ;
(১৪) ইন্টািনাল ও এক্সোিনাল অরডে হগয়গছ রকনা; হগল অরডে আপরত্ত আগছ রকনা; আপরত্ত র্াকগল কয়টি, রববিণ কী,
জরড়ত অসর্ থি পরিমাণ ইতযারি পর্ থাগলাচনা;
(১৫) ওরপ’ি আওতায় েম্পারিত রবরভন্ন গগবষণা ও েমীক্ষা-এি মাধ্যগম প্রণীত প্ররতগবিগন উরিরিত সুপারিগশি আগলাগক
গৃহীত ব্যবস্থা;
(১৬) মানব-েম্পি উন্নয়গনি লগক্ষয ওরপি আওতায় পরিচারলত প্ররশক্ষণ ও কমথশালা রবরভন্ন রিক পর্ থাগলাচনা;
(১৭) ওরপি আওতায় পরিচারলত িীর্ থগময়ািী ও স্বল্পগময়ািী পরিবাি পরিকল্পনা পিরতি রবরভন্ন রবষয় রবগেষণ কসি
এতিেংক্রান্ত কার্ থক্রম েম্পসকথ সুপারিশ প্রিান;
(১৮) কর্তথপক্ষ কর্তথক রনর্ থারিত অন্যান্য রবষয়াবরল।
2. পিামশথক প্ররতষ্ঠান ও পিামশথকগগণি সর্াগ্যতা:
পিামশথক প্ররতষ্ঠান ও
ক্ররমক
রশক্ষাগত সর্াগ্যতা
পিামশথক
অ)
পিামশথক প্ররতষ্ঠান
প্রগর্াজয নয়
আ)

অরভজ্ঞতা
 এতিেংক্রান্ত কাগজ ন্যযনতম ৩(রতন) বছগিি
অরভজ্ঞতা
 েংরেষ্ট রবষগয় ন্যযনতম ১০(িশ) বছগিি
কাগজি অরভজ্ঞতা;
 রপরপএ ২০০৬ ও রপরপআি ২০০৮ েম্পগকথ
জ্ঞান র্াকা আবশ্যক;
 ন্যযনতম ১(এক)টি রনরবড় পরিবীক্ষণ কাগজি
অরভজ্ঞতা;
 করম্পউোি জ্ঞান, প্ররতগবিন প্রণয়গন
অরভজ্ঞতা; প্ররতগবিন উপস্থাপসনি েক্ষমতা;
 অন্য সকান েংরেষ্ে কাগজি অরভজ্ঞতা
অরতরিি সর্াগ্যতা রহগেগব রবগবরচত হগব।

ক) িলগনতা (Team
Leader)

 অর্ থনীরত/েমাজরবজ্ঞান/
রবজ্ঞান/ব্যবো/রচকৎো রবজ্ঞান
ইতযারি
রবষগয়
ন্যযনতম
স্নাতগকাত্তি ক্লেক্লগ্র
 প্রকল্প
ব্যবস্থাপনা
রবষগয়
স্নাতগকাত্তি ক্লেক্লগ্র অর্বা সর্
সকান েংরেষ্ট রবষগয় রপএইচরড
ক্লেক্লগ্র
অর্বা
উচ্চতি
ক্লেক্লগ্রর্ািীগিি অগ্রারর্কাি প্রিান
কিা হগব।

ি) জনরমরত রবগশষজ্ঞ
(Demography
Expert)

 জনরমরত/পরিেংখ্যান/ব্যবহারিক  েংরেষ্ট রবষগয় ন্যযনতম ১০(িশ) বছগিি
কাগজি অরভজ্ঞতা;
পরিেংখ্যান/Population
Science বা অনুরূপ রবষগয়  স্বাস্থয, জনেংখ্যা ও পরিবাি কল্যাণ রবষয়ক
স্নাতগকাত্তি বা তদূিথ রডরগ্র
ওরপ/প্রকগল্পি মরনেরিং কাগজ অরভজ্ঞতা
রবগশষত: জনেংখ্যা রনয়ন্ত্রগণি রবরভন্ন স্বল্প,
মধ্য ও িীর্ থগময়ািী পিরতি প্রগয়াগ েম্পগকথ
অরভজ্ঞতা;
 রপরপএ ২০০৬ ও রপরপআি ২০০৮ েম্পগকথ
জ্ঞান র্াকা আবশ্যক;
 পরিবীক্ষণ কাগজি অরভজ্ঞতা অরতরিি
সর্াগ্যতা রহগেগব রবগবরচত হগব।
 করম্পউোি জ্ঞান, প্ররতগবিন প্রণয়গন
অরভজ্ঞতা; প্ররতগবিন উপস্থাপসনি েক্ষমতা;
 গবষণা, নমুনায়ন, প্রশ্নপে প্রণয়ন, রবরভন্ন
র্িগণি পরিেংখ্যানগত রবগেষণ ইতযারি
রবষগয় জ্ঞান;
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ক্ররমক

পিামশথক প্ররতষ্ঠান ও
পিামশথক
গ) রিরনকযাল
কনট্রাগেপশন
রবগশষজ্ঞ (Clinical
Contraception
Expert)

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা

অরভজ্ঞতা

 রচরকৎো রবজ্ঞাগন স্নাতকেহ  বারষ থক উন্নয়ন কমথসূরচি আওতায় স্বাস্থয, পুরষ্ট
এমরপএইচ রডরগ্র
ও জনেংখ্যা রবষয়ক প্রকল্প/ওরপ বাস্তবায়ন বা
পরিবীক্ষগণ ন্যযনতম ৫বছগিি অরভজ্ঞতা;
 রিরনকযাল জন্ম রনয়ন্ত্রণ ও পরিবাি কল্যাণ
েম্পরকথত আধুরনক রবষয়ক জ্ঞান;

3. পিামশথক প্ররতষ্ঠাগনি সডরিভাগিবলেমূহ:
ক্ররমক
সডরলভাগিবলেমূহ

জমািাগনি েময়

1)

প্রািরিক প্ররতগবিন

চুরি স্বাক্ষগিি ১৫ রিগনি মগধ্য

2)

১ম িেড়া প্ররতগবিন

চুরি স্বাক্ষগিি ৬০ রিগনি মগধ্য

3)

২ম িেড়া প্ররতগবিন

চুরি স্বাক্ষগিি ৭৫ রিগনি মগধ্য

4)

কমথশালাি পি চূড়ান্ত িেড়া প্ররতগবিন

চুরি স্বাক্ষগিি ৯০ রিগনি মগধ্য

5)

চূড়ান্ত প্ররতগবিন

চুরি স্বাক্ষগিি ১০০ রিগনি মগধ্য

মন্তব্য

4. আইএমইরড কর্তথক প্রগিয়:
ক) অনুগমারিত ওরপ;
ি) েংরেষ্টগিি োগর্ প্রগয়াজনীয় সর্াগাগর্াগ স্থাপসনি লগক্ষয েহসর্ারগতা প্রিান.
5. অপাগিশনাল প্ল্যাগনি োি-েংগক্ষপ:
1) ওরপ’ি নাম
:
2) উগযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ :
3) বাস্তবায়নকািী েংস্থা
:
4) প্রকল্প এলাকা
:
5) প্রাক্করলত ব্যয় (সকাটি োকায়)
সমাে
রজওরব
প্রকল্প োহায্য
আিরপএ
6) বাস্তবায়নকাল
:
শুরুি তারিি
েমারিি তারিি
ওপি’র
উদ্দেশ্যসমূ হ
7)
:

‘ক্লিক্লিক্যাল ক্ন্ট্রাসেপশি োক্লভেি ডেক্ললভারী ডরাগ্রাম’
স্বাস্থ্র্ ও পরিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয়/স্বাস্থয রশক্ষা ও পরিবাি কল্যাণ রবভাগ
পরিবাি কল্যাণ অরর্িিি
েমগ্র বাংলাগিশ
1498.4180
1070.7397
427.6783
402.6485
জানুয়ারি ২০১৭
জুন ২০২২
i. To contribute in reducing Total Fertility Rate (TFR)
from 2.3 to 2.0 by 2022
ii. To increase CPR with 20% share of LARC and PM in
method-mix.
iii. To provide quality clinical contraception (LARC & PM)
services including Post-Partum Family Planning (PPFP)
and Post MR/MRM PAC FP services with special focus
in the hard-to-reach and low performing areas including
urban slums.
iv. To improve functional coordination with DGHS
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specially for PPFP services and other ministries (intra
and inter sectoral)
v. To build service providers' skill on LARC & PM
services
vi. To ensure procurement and supply of LARC & PM
commodities all over the country.
vii. To strengthen Quality of Care including clinical
supervision and monitoring in delivering LARC & PM
services
viii. To strengthen partnership among GO-NGOs & private
sector for expansion of LARC & PM services coverage.
8) প্রধান অঙ্গসমূ হ

: 








Strengthening LARC & PM Services
Ensuring availability of LARC & PM Contraceptives
and MSR.
Strengthening LARC & PM Services in hard-to-reach,
low performing and urban areas through Regional
Service Package (RSP)
Quality of care of family planning- LARC & PM
services
Capacity building of the service providers and research
activities.
Co-ordination and Collaboration with NGOs and
private sector.
Intra and Inter-sectoral Coordination and Collaboration.
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