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“আইদডরিরপদকন রদেভ পয এনযারসাং একদ টু ারবিদ (আইরডইএ)” প্রকল্প ীল িক চরভান প্রকদল্পয
রনরফড় রযফীক্ষণ রযচারনায জন্য টাভি অফ সযপাদযস (ToR) প্রণয়ন
ক)

প্রকদল্পয রফফযণীীঃ

১।

প্রকদল্পয নাভ

: আইদডরিরপদকন রদেভ পয এনযারসাং একদ টু ারবিদ (আইরডইএ) প্রকল্প

২।

উদযাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ

: রনফ িাচন করভন রচফারয়

৩।

: ফাাংরাদদ রনফ িাচন করভন

৪।

:

খ।

প্রকদল্পয ব্যয়ীঃ (রক্ষ টাকায়)
১৪১৯.০০
২৭১৯৯.০০
৬৭৮৩৭.৫০

১
২
গ)

১৩৭৯১৯.০০
১৬৩৬৯৯.০০
১৮৮৩৩০.০০

ফাস্তফায়নকারীঃ

১ভ ফায ব্যয় বৃরি ব্যরতদযদক সভয়াদ বৃরি
১ভ
২য় াংদারধতব্যয় ও সভয়াদ বৃরি (
৩য় ফায ব্যয় বৃরি ব্যরতদযদক সভয়াদ বৃরি
ঘ)

১৩৬৫০০.০০
১৩৬৫০০.০০
১২০৪৯২.৫০

)

১ জুরাই ২০১১ –
১ জুরাই ২০১১ –
১ জুরাই ২০১১ –
১ জুরাই ২০১১ –
১ জুরাই ২০১১ –

৩০ জুন ২০১৬
৩১ রডদম্বয ২০১৭
৩১ রডদম্বয ২০১৭
৩১ রডদম্বয ২০১৮
৩০ জুন ২০১৯

প্রকদল্পয টভূরভীঃ
স্বচ্ছতায াদথ মথামথ সফা প্রদান রনরিত কযদণ নাগরযকদদয রযরচরত ঠিকবাদফ দ্রুততায াদথ রনধ িাযণ এফাং
নাগরযকদদয প্রাপ্য সফা ম্পদকি জানা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি। ভরিত জাতীয় রযচয় রনফন্ধন ব্যফস্থা নাগরযকদদয ঠিক
রযরচরত মাচাইকযদণ যকারয/দফযকারয াংস্থামূদক ায়তা প্রদান কযদফ। রফদেয রফরবন্ন সদদ নাগরযকদদয
রযরচরত মাচাইদয়য িরত রদদফ NID ব্যফস্থা প্রচররত আদছ।
২০০৮ াদরয জাতীয় াংদ রনফ িাচদনয প্রাক্কাদর রনফ িাচন করভন কর্তিক রফরবন্ন উন্নয়ন দমাগী াংস্থা/দদদয আরথ িক
ায়তায় “ছরফ সবাটায তাররকা প্রণয়ন ও জাতীয় রযচয় ত্র প্রদাদন ায়তা প্রদান” প্রকদল্পয ভাধ্যদভ ছরফ

-2সবাটায তাররকা প্রণয়ন কযা য় মায পদর রনফ িাচদন ম্পুণ ি স্বচ্ছতা ও গ্রণদমাগ্যতা রনরিত কযা ম্ভফ য়। ছরফ
সবাটায তাররকা প্রণয়নকাদর সদদয ৮৬ রভররয়ন নাগরযকদদয একটি তথ্য বান্ডায ততযী কযা য় একই াদথ কর
রনফরন্ধত নাগরযকদদয াধাযণভাদনয জাতীয় রযচয়ত্র প্রদান কযা য়।
২০০৮ াদর ছরফ সবাটায তাররকা প্রণয়দনয অরবজ্ঞতা ও প্রস্তুতকৃত নাগরযক ডাটাদফজ কাম িকযবাদফ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ
আদযা ম্প্রারযত জাতীয়রযচয়রনফন্ধনব্যফস্থা ফাস্তফায়দন যকাদযয জন্য একটি অপূফ ি সুদমাগ সৃরি দয়দছ। কর
সবাটাযদক NID Card ব্যফস্থানায় উৎারত কদয যকায ডাটাদফজ এয রবরিদত রযপূণ ি NID system
ফাস্তফায়দনয জন্য ২০১০ াদর জাতীয় রযচয় রনফন্ধন আইন প্রণয়দনয ভাধ্যদভ রনফ িাচন করভনদক দারয়ত্ব প্রদান কযা য়।
এ ব্যফস্থা যকারয ও সফযকারয ম িাদয় সফা প্রদাদনয সক্ষদত্র নাগরযকদদয রযচয় নাক্তকযণ ও এয মথাথ িতা ও তযতা
রনরূদনয প্রধান ভাধ্যভ রদদফ কাজ কযদফ। এ রদক্ষয যকায ফাাংরাদদ রনফ িাচন করভদন National ID and
Registration Wing (NIDW)স্থান কদযদছ।
রফযভান কাগদজয ততযী ন্যানার আইরড কাদড িয পরতায সপ্রক্ষাদট রনযািা ম্বররত National ID
Systemপ্রফতিন কযা দর ঠিক কাদজ ঠিক টাদগটি গ্রু রনফ িাচদন সুদূযপ্রাযী ভূরভকা ারন কযদফ মা যাষ্ট্র এফাং
নাগরযকদদয এদক অদন্যয প্ররত রফোদমাগ্যতা বৃরি াদফ। উর্য িক্ত সপ্রক্ষাদট Full-fledged NID system
প্রণয়দনয রদক্ষয ফাাংরাদদ রনফ িাচন করভন Identification System for Enhancing Access to Services
(IDEA)প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযদছ।
প্রকদল্পয উদেশ্যীঃ

ঙ)

প্রকদল্পয ারফ িক উদেশ্য র ফাাংরাদদদয কর নাগরযদকয জন্য রনযাদ ঠিক ও রনবিযদমাগ্য জাতীয় রযচয়ত্র ব্যফস্থা
চালুকযণ মা অরধকতয দক্ষ ও স্বচ্ছদফা প্রদাদনয রবরি রদদফ কাজ কযদফ।
প্রকদল্পয প্রধান প্রধান কাম িক্রভ:

চ)








স্মাট ি জাতীয় রযচয়ত্র উৎাদন ও রফতযণ
াপ্লাই ইনেদরন এন্ড সভইনদটন্যাস অফ রডদন্ট্রারাইজড সটকদনাররজ ইনফ্রাস্ট্রাকচায
,
াপ্লাই ইনেদরন এন্ড সভইনদটন্যাস অফ রডর এন্ড রডআযএ(াবিায াড িওয়যায ও আনুলরিক মন্ত্রারত)
ডাটা সিায ও রডআযএ এয জন্য অযাকর অযারপ রফরবআযএ পটওয়যায ক্রয় ও াদাট ি ারবি
াপ্লাই ইনেদরন এন্ড সভইনদটন্যাস অফ বাযচুয়ার প্রাইদবট সনটওয়াকি (ডাটা কাদনকটিরবটি)

ছ) যাভিক প্ররতষ্ঠাদনয দারয়ত্বীঃ

(১) প্রকদল্পয রফফযণ (টভূরভ, উদেশ্য, অনুদভাদন/াংদাধ
(২)

, অথ িায়দনয রফলয় ইতযারদ কর প্রদমাজয তথ্য)

ছ
ছ
ছ
রফস্তারযত অঙ্গরবরিক ফাস্তফায়ন
(ফাস্তফ ও আরথ িক) অগ্রগরতয তথ্য াংগ্র, রন্নদফন, রফদেলণ, াযণী/ সরখরচদত্রয ভাধ্যদভ উস্থান ও
ম িাদরাচনা;
(৩) প্রকদল্পয উদেশ্য অজিদনয অফস্থা ম িাদরাচনা ও
output
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(৪) প্রকদল্পয আওতায় ম্পারদত/চরভান রফরবন্ন ণ্য, কাম ি ও সফা াংগ্রদয (Procurement) সক্ষদত্র প্রচররত
াংগ্র আইন ও রফরধভারা (ররএ, ররআয, উন্নয়ন দমাগীয গাইডরাইন ইতযারদ)
প্ররতারন কযা দয়দছ/দচ্ছ রক না স রফলদয়
দম িাদরাচনা ও ম িদফক্ষণ;
(৫) প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত/াংগৃীতব্য ণ্য, কাম ি ও সফা রযচারনা এফাং যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য প্রদয়াজনীয়
জনফর
আনুলঙ্গঙ্গক রফলয় ম িাদরাচনা ও ম িদফক্ষণ;
(৬) প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত/াংগ্রদয প্ররক্রয়াধীন রফরবন্ন ণ্য, কাম ি ও সফা াংরেি ক্রয়চুরক্তদত রনধ িারযত
সেররপদকন/BOQ/TOR, গুণগত ভান, রযভাণ অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় রযফীক্ষণ/মাচাইদয়য ভাধ্যদভ াংগ্র
কযা দয়দছ/দচ্ছ রক না স রফলদয় ম িাদরাচনা ও ম িদফক্ষণ;
(৭) প্রকদল্পয ঝরুঁ ক অথ িাৎ ফাস্তফায়ন ম্পরকিত রফরবন্ন ভস্যা সমভন অথ িায়দন রফরম্ব, ফাস্তফায়দন ণ্য, কাম ি ও সফা
ক্রয়/াংগ্রদয সক্ষদত্র রফরম্ব, ব্যফস্থানায় অদক্ষতা ও প্রকদল্পয সভয়াদ ও ব্যয় বৃরি ইতযারদয কাযণ অন্যান্য
রদক রফদেলণ, দম িাদরাচনা ও ম িদফক্ষণ;
(৮)
(
)
,
ছ .
;
(৯)
,
,
,
ছ ,
;
(১০) প্রকল্প ভারিয য সৃি সুরফধারদ সটকই (sustainable) কযায রদক্ষয ভতাভত প্রদান;
(১১)
SWOT ANALYSIS;
(১২) প্রকল্প াংরেি নরথত্র ম িাদরাচনা ও ভাঠ ম িায় দত প্রাি তদথ্যয রফদেলদণয আদরাদক
প্রদয়াজনীয় সুারয একটি প্ররতদফদন প্রণয়ন কযদফ ও জাতীয় কভিারায় প্ররতদফদনটি উস্থান
কযদফ। জাতীয় কভিারায় প্রাি ভতাভত রন্নদফ কদয চূড়ান্ত প্ররতদফদন প্রণয়ন কযদফ;
(১৩) প্রকল্প ব্যফস্থানাীঃ প্রকল্প রযচারক রনদয়াগ জনফর রনদয়াগ প্রকল্প ব্যফস্থানা করভটিয বা প্রকল্প রেয়ারযাং
করভটিয বা আদয়াজন কভিরযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন বায ও প্ররতদফদদনয রিান্ত ফাস্তফায়ন অগ্রগরতয
তথ্য সপ্রেযণ ইতযারদ
(১৪) কর্তিক্ষ কর্তিক রনধ িারযত অন্যান্য রফলয়াফরী।
জ) যাভিক প্ররতষ্ঠান ও যাভিদকয প্রকৃরত ও সমাগ্যতাীঃ
:
১)

-



ণা
০১
ছ
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২)

 প্রকল্প ফাস্তফায়ন, রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন
ম্পদকি স্বচ্ছ ধাযণা ও আথ ি-াভারজক উন্নয়ন
রফলদয় কভদক্ষ ১৫(দনয) ফছদযয ফাস্তফ
অরবজ্ঞতা থাকা আফশ্যক;
 টীভ ররডায রদদফ াংরেি রফলদয় কভদক্ষ
০৩ (রদন) ফছদযয অরবজ্ঞতা থাকদত দফ;
 করম্পউটাদযয ভাইদক্রাপট ওয়াড ি, এদের,
SPSS  অন্যান্য Statistical
Software Package রযচারনায় দক্ষ
দত দফ এফাং
 ররএ ২০০৬ এফাং ররআয ২০০৮ ম্পদকি
ম্যক ধাযণা থাকদত দফ;
 প্ররতদফদন প্রণয়ন ও উস্থানায় অরবজ্ঞতা
থাকদত দফ; এফাং
 াংরেি রফলদয় প্রকানা থাকদত দফ।

)
/
/
.

.

/
/
–
.

ঘ) রযাংখ্যানরফদ

ঘ)

.


০৫

ছ

 ররএ ২০০৬ এফাং ররআয ২০০৮ ম্পদকি
ম্যক ধাযণা থাকদত দফ;


 াংরেি কাদজ ৫ (াঁচ) ফছদযয ফাস্তফ
রযাংখ্যান/পররত
অরবজ্ঞতা ম্পন্ন।
রযাংখ্যান/ডাটা
 তথ্য ব্যফস্থানা ডাটা এনারাইর
ম্যাদনজদভি রফলদয় ন্যযনতভ
প্ররতদফদন প্রণয়ন রফলদয় ন্যযনতভ ০৩ (রতন)
স্দাতদকািয রডরগ্র।
ফছদযয ফাস্তফ অরবজ্ঞতা ম্পন্ন।

-



৫

ছ

Statistical
Software
Package রযচারনায় দক্ষতা;
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