‘বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা, ও িগুড়া ককন্দ্রে নারী ক ান্দ্রেল স্থাপন (১ম সংন্দ্র াবিত)’

ীর্ ষক প্রকল্পের নিনিড় পনরিীক্ষণ কার্ ষক্রম পবরচালনার বনবমত্ত পরামর্শক
প্রনিষ্ঠাল্পির কার্ শপনরনি [Terms of Reference (TOR)]

পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন কসক্টর-৫
িাস্তিায়ন পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগেি িাজস্ব বাগজগেি আওতায় ২০২০-২১ অর্ থবছগি িাজস্ব বাগজগেি
আওতায় ‘বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা, ও িগুড়া ককন্দ্রে নারী ক ান্দ্রেল স্থাপন (১ম সংন্দ্র াবিত) শীর্ ষক প্রকগেি রনরবড়
পরিবীক্ষণ কার্ ষক্রম পরিচালনাি রনরমত্ত পিামর্থক প্ররতষ্ঠান রনব থাচন (রনর্ থারিত বাগজে):
1. পিামর্থক প্ররতষ্ঠাগনি কার্ থপরিরর্ (ToR):
‘বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা, ও িগুড়া ককন্দ্রে নারী ক ান্দ্রেল স্থাপন (১ম সংন্দ্র াবিত) র্ীর্ থক প্রকগেি রনরবড় পরিবীক্ষগণি রনরমত্ত
পিামর্থক প্ররতষ্ঠান রনম্নরিরিত কার্ থারি সম্পন্ন কিগব:
১.১
১.২

১.৩
১.৪
১.৫
১.৬

১.৭

১.৮
১.৯

১.১০
১.১১
১.১২
১.১৩
১.১৪
১.১৫
১.১৬

প্রকল্পেি সম্ভাব্যতা র্াচাই পর্ ষাল্পলাচনা;
প্রকল্পেি রিিিণ (পটভূরম, উল্পেশ্য, অনুল্পমাদন/সংল্পশাধল্পনি অিস্থা, অর্ ষায়ল্পনি উৎস, উল্পযাগী মন্ত্রণালয়, িাস্তিায়নকািী
সংস্থা, িাস্তিায়নকাল, অনুল্পমারদত ব্যয়, িছিরিরত্তক ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকে এলাকা রনি ষাচল্পন যর্ৌরিকতাসহ সকল প্রল্পর্াজ্য
তথ্য) পর্ ষাল্পলাচনা ও পর্ ষল্পিক্ষণ;
প্রকল্পেি সিল, দুি ষল, সম্ভািনা, ঝরুঁ ক ইতযারদ রির্য় রিল্পিচনা কল্পি একটি swot analysis;
প্রকল্পেি অর্ ষিছিরিরত্তক িিাে, ছাড় ও ব্যয় এিং রিস্তারিত অঙ্গরিরত্তক িাস্তিায়ন (িাস্তি ও আরর্ ষক) অগ্রগরতি তথ্য
সংগ্রহ, রিল্পের্ণ, সািরণ/যলখরচল্পেি মাধ্যল্পম উপস্থাপন ও পর্ ষাল্পলাচনা;
প্রকল্পেি উল্পেশ্য ও লগল্পেল্পমি আল্পলাল্পক output পর্ ষাল্পয়ি অজ্ষন পর্ ষাল্পলাচনা;
প্রকল্পেি আওতায় সম্পারদত/চলমান রিরিন্ন পণ্য, কার্ ষ ও যসিা সংগ্রল্পহি (procurement) যক্ষল্পে প্রচরলত আইন
ও রিরধমালা (রপরপএ, রপরপআি) অনুর্ায়ী হগে রকনা তাি রবগের্ণ এবং প্রকগেি রিরপরপল্পত উরিরখত ক্রয় পদ্ধরত
অনুর্ায়ী কিা হল্পয়ল্পছ/হল্পে রকনা যস রিয়ল্পয় পর্ ষাল্পলাচনা;
প্রকল্পেি আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রল্পহি জ্ন্য প্ররক্রয়াধীন রিরিন্ন পণ্য, কার্ ষ ও যসিা সংরেষ্ট ক্রয় চুরিল্পত রনধ ষারিত
যেরসরিল্পকশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুর্ায়ী প্রল্পয়াজ্নীয় পরিিীক্ষণ/ র্াচাইল্পয়ি মাধ্যল্পম সংগ্রহ কিা
হল্পয়ল্পছ/হল্পে রকনা যস রিয়ল্পয় পর্ ষাল্পলাচনা ও পর্ ষল্পিক্ষণ;
প্রকল্পেি আওতায় সংগ্রল্পহি জ্ন্য পরক্রয়াধীন রিরিন্ন পণ্য, কার্ ষ ও যসিা পরিচালনা এিং িক্ষণাল্পিক্ষল্পণি জ্ন্য প্রল্পয়াজ্নীয়
জ্নিলসহ (যটকসই পরিকেনা) অনুর্রঙ্গক রির্য় পর্ ষাল্পলাচনা;
প্রকে িাস্তিায়ন সম্পরকষত রিরিন্ন সমস্যা যর্মন কাজ্ শুরু কিল্পত রিলম্ব অর্ ষায়ল্পন রিলম্ব, পণ্য, কার্ ষ ও
যসিাক্রয়/সংগ্রল্পহি যক্ষল্পে রিলম্ব, ব্যিস্থাপনায় অদক্ষতা, প্রকল্পেি যময়াদ ও ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারদি কািণসহ অন্যান্য রদক
পর্ ষল্পলাচনা;
প্রকে সংরেষ্ট নরর্পে পর্ ষাল্পলাচনা ও মাঠ পর্ ষায় হল্পত প্রাপ্ত তল্পথ্যি রিল্পের্ল্পণি আল্পলাল্পক সারি ষক পর্ ষাল্পলাচনা ও
প্রল্পয়াজ্নীয় সুপারিশসহ একটি প্ররতল্পিদন প্রণয়ন এিং জ্াতীয় কমষশালায় প্ররতল্পিদন উপস্থাপন;
প্রকে পরিচালক রনল্পয়াগ, প্রকে িাস্তিায়ন করমটিি সিা, রিয়ারিং করমটিি সিাসহ অন্যান্য সিা পরিকেনা রিিাল্পগি
পরিপে অনুর্ায়ী হল্পে রকনা তাি পর্ ষাল্পলাচনা;
িারর্ ষক কমষপরিকেনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন, সিাি রসদ্ধান্ত ও প্ররতল্পিদল্পনি সুপারিশ িাস্তিায়ন, অগ্রগরতি তথ্য ইতযারদ
পর্ ষাল্পলাচনা;
ইন্টািনাি ও এক্সোিনাি অরিে হগয়গছ রকনা; হগি আপরত্ত আগছ রকনা; আপরত্ত র্াকগি কয়টি, রববিণ কী, জরড়ত
অগর্ থি পরিমাণ ইতযারি পর্ থাগিাচনা;
প্রকে সামারপ্তি পি সৃষ্ট সুরিধারদ যটকসই (sustainable) কিাি লল্পক্ষয মতামত প্রদান;
প্রকল্পেি Exit Plan সম্পল্পকষ পর্ ষাল্পলাচনা; এিং
র্র্ার্র্ কর্তষপক্ষ কর্তষক রনল্পদ ষরশত অন্যান্য রির্য়ািরল।

ফামষ ও ফান্দ্রমরষ পরাম ন্দ্রষ কর প্রকৃবত ও কর্াগ্যতা:

২.০
ক্র:
নং
১)

ফামষ ও ফান্দ্রমরষ
পরাম কষ
পরাম কষ প্রবতষ্ঠান

২)

ক) টিম বলিার

অবভজ্ঞতা

-

 প্রকল্প পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত োবি পবরচালনায়
ন্যূনতম ৩ (বতন) িছন্দ্ররর অবভজ্ঞতা।
 প্রকল্প পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত োবি পবরচালনায় ১০
িছন্দ্ররর অবভজ্ঞতা।
 েবর্ণা, নমুনায়ন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, রবরভন্ন র্িগণি
পরিসংখ্যাণেত রবগের্ণ ইতযারি রবর্গয় জ্ঞান;
 কমপন্দ্রক্ষ ৩টি প্রকন্দ্রল্পর বনবিড় পবরিীক্ষণ কার্ ষক্রন্দ্রমর প্রকা না
থাকন্দ্রত ন্দ্রি।
 পািবলক প্রবকউরন্দ্রমন্ট এূাক্ট (বপবপএ) ও পািবলক
প্রবকউরন্দ্রমন্ট রুলস (বপবপআর-২০০৮) সম্পন্দ্রকষ প্রব ক্ষণ ও
অবভজ্ঞতা।
 সামবগ্রক বির্ন্দ্রয় সমন্বয় সািন কন্দ্রর প্রবতন্দ্রিদন প্রণয়ন্দ্রন
অবভজ্ঞতা; এিং
 উপস্থাপনা দক্ষতা (Presentation Skill)

কর্ ককান বির্ন্দ্রয়
স্নাতন্দ্রকাত্তর বিবগ্র
(সংবিষ্ট বফন্দ্রে বপএইচবি
বিবগ্রিারীন্দ্রক অগ্রাবিকার
প্রদান করা ন্দ্রি)।

খ) বসবভল
ইবিবনয়ার

গ) প্রন্দ্রেক্ট
মবনটবরং এন্ড
ইভালুন্দ্রয় ন
কে াবলে

ব ক্ষাগত কর্াগ্যতা

বসবভল ইবিবনয়াবরং এ
স্নাতক

 পূতষ বনমষাণ/ভিন বনমষাণ কান্দ্রে ৭ িছন্দ্ররর অবভজ্ঞত;
 বিবভন্ন বনমষাণ উপকরণ পরীক্ষা কন্দ্রর তদবির্ন্দ্রয় মতামত
প্রদান্দ্রনর অবভজ্ঞতা;
 পািবলক প্রবকউরন্দ্রমন্ট এূাক্ট (বপবপএ) ও পািবলক
প্রবকউরন্দ্রমন্ট রুলস (বপবপআর-২০০৮) সম্পন্দ্রকষ প্রব ক্ষণ ও
অবভজ্ঞতা।

কর্ ককান বির্ন্দ্রয়
 সংবিষ্ট কক্ষন্দ্রে কমপন্দ্রক্ষ ৭ (সাত) িছন্দ্ররর অবভজ্ঞতা;
স্নাতন্দ্রকাত্তর
 করম্পউোি জ্ঞান, প্ররতগবিন প্রণয়গন অরভজ্ঞতা, প্ররতগবিন
(প্রকল্প ্যবিস্থাপনায় উ্চততর
উপস্থাপগনি সক্ষমতা;
বিবগ্রিারীন্দ্রক অগ্রাবিকার 
প্রদান করা ন্দ্রি)।

িবণ ষত প্রবতন্দ্রিদনসমূ দাবখল করন্দ্রত ন্দ্রি:

৩.০

ক্ররমক

প্ররতগবিন

জমািাগনি সময়

1)

প্রািরিক প্ররতগবিন

চুরি স্বাক্ষগিি ১৫ রিগনি মগে

2)

১ম িসড়া প্ররতগবিন

চুরি স্বাক্ষগিি ৬০ রিগনি মগে

3)

২ম িসড়া প্ররতগবিন

চুরি স্বাক্ষগিি ৭৫ রিগনি মগে

4)

কমথর্ািাি পি চূড়ান্ত িসড়া প্ররতগবিন

চুরি স্বাক্ষগিি ৯০ রিগনি মগে

5)

চূড়ান্ত প্ররতগবিন

চুরি স্বাক্ষগিি ১০০ রিগনি মগে

মন্তব্য

৪.০ প্রকন্দ্রল্পর সংবক্ষপ্ত বিিরণ:
০১.

প্রকন্দ্রল্পর নাম

:

‘বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা, ও িগুড়া ককন্দ্রে নারী ক ান্দ্রেল স্থাপন (১ম

০২.

সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়

:

সংন্দ্র াবিত)’।
ব ল্প মন্ত্রণালয়।

০৩.

িাস্তিায়নকারী সংস্থা

:

িাংলান্দ্রদ ব ল্প কাবরগবর স ায়তা ককে (বিটাক)

০৪.

প্রকল্প এলাকা

:

চট্টগ্রাম, খুলনা ও িগুড়া কেলা।

০৫

প্রাক্কবলত ্যবয় (লক্ষ টাকায়)

:

মূল

সংন্দ্র াবিত

(ক) কমাট

:

৩১৬০.৯৯

৭৪৫৯.৭৮

(খ) বেওবি

:

৩১৬০.৯৯

৭৪৫৯.৭৮

(গ) প্রকল্প সা ায্য

:

-

-

িাস্তিায়ন কাল

:

মূল

সংন্দ্র াবিত

(ক) আরন্দ্রের তাবরখ

:

জুলাই/২০১৮

জুলাই/২০১৮

০৬.

০৭.

০৮.

(খ) সমাবপ্তর তাবরখ
:
জুন/২০২১
জুন/২০২২
প্রকন্দ্রল্পর উন্দ্রেশ্য:
 নারী ক ান্দ্রেল বনমষাণ, এন্দ্রত ২৮৪েন প্রব ক্ষণাথীর আিাসন্দ্রনর ্যবিস্থা ন্দ্রি;
 দক্ষ েন বি উন্নয়ন্দ্রনর েন্য শ্রম িাোন্দ্ররর চাব দাবভবত্তক প্রবতটি কেন্দ্রি ৩০ েন কন্দ্রর ৯টি কেন্দ্রি ২৭০েন
প্রব ক্ষণাথীন্দ্রক প্রব ক্ষণ প্রদান করা;
 প্রব ক্ষণ ও কমষিাোন্দ্রর বলঙ্গ বির্ম্য দূরীকরণ এিং কভৌগবলক সমঘনত্ব সৃবষ্টন্দ্রত স ায়তা করা;
 কদন্দ্র এিং কদন্দ্র র িাইন্দ্রর প্রব ক্ষণাথীন্দ্রদর েন্য কান্দ্রের সুন্দ্রর্াগ বৃবি করা।
প্রকন্দ্রল্পর প্রিান প্রিান অঙ্গ:








5.0

পাঁচতলা বিব ষ্ট ক ান্দ্রেল ভিন বনমষাণ-৩টি ( প্রবতটি ২৫৮২.৬৮ ি:বম:);
অন্যান্য বনমষাণ (ওয়াটার বরোভষার, সীমানা প্রাচীর, কম্পাউন্ড কেইন, এন্দ্রপ্রাচ করাি ইতূাবদ বনমষাণ);
িব :স্থ বিতরণ লাইন, িব :স্থ বিদ্যূতায়ন, কসবিবফউগাল পাম্প, কম্পাউন্ড/বনরাপত্তা লাইটিং, এলটি তার;
সন্দ্রয়ল কটে/ বিবেটাল েবরপ/বপবিএ কটে;
িাগান এিং ল্যান্ডন্দ্রেবপং;
কবম্পউটার ও আনুর্বঙ্গক র্ন্ত্রপাবত ক্রয়;
আসিািপে ক্রয়।

আইএমইরি কর্তথক প্রগিয়:
ক) অনুগমারিত রিরপরপ/আিরিরপরপ;
ি) সংরেষ্টগিি সাগর্ প্রগয়াজনীয় যর্াোগর্াে স্থাপগণি িগক্ষয সহগর্ারেতা প্রিান।

