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চলমান প্রকল্পের নননিড় পনরিীক্ষল্পের জন্য ননি বানচত প্রকল্পের নিিরেী ও পরামর্বক প্রনতষ্ঠাল্পনর কার্ বপনরনি (ToR):
ক। প্রকল্পের সংনক্ষপ্ত নিিরে:
১। প্রকল্পের নাম
২। উদযাগী মন্ত্রণালয়
৩। বাস্তবায়নকারী সাংস্থা
৪। প্রকদল্পর অবস্থান

: িঙ্গিন্ধু শর্খ মুনজবুর রহমান নল্প ানিল্পেটার রাজর্াহী স্থাপন
: নিজ্ঞান ও প্ররযু্নি মন্ত্রোলে।
: িঙ্গিন্ধু শর্খ মুনজির রহমান নল্প ানিল্পেটার।
: শিাোলীো, রাজর্াহী।

৫। অনুদমারেত ব্যয় ও বাস্তবায়নকালঃ
প্রাক্করলত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
সব বদশষ
মূল
সাংদশারিত
২২২০৩.০০
-

বাস্তবায়নকাল
মূল
জুলাই, ২০১৭ হল্পত
জুন, ২০২১

সব বদশষ
সাংদশারিত
-

অরতক্রান্ত ব্যয় (মূল
প্রাক্করলত ব্যদয়র
%)
-

অরতক্রান্ত সময়
(মূল বাস্তবায়ন
কাদলর %)
-

৬। প্রকদল্পর উদেশ্যঃ
 রাজর্াহীল্পত একটি আধুননক নল্প ানিল্পেটার স্থাপল্পনর মাধ্যল্পম জনসািারল্পের মল্পধ্য মহাকার্ সম্পনকবত নিজ্ঞান ও প্রযনির নিন ন্ন
নিষোনি অিনহত কল্পর নিজ্ঞানমনস্ক ইনতিাচক সমাজ গঠল্পন সহােতা করা;
 নর্ক্ষা-নিল্পনািল্পনর সুল্পর্াগ সৃনি কল্পর স্কুলগামী নর্ক্ষািী ও তরুন প্রজন্মল্পক উৎসানহত করার মাধ্যল্পম নিজ্ঞান ও প্রযনি নিষেক
নর্ক্ষাে উৎসানহত করা; এিং
 মহাকার্ নিষেক গল্পিষোর সুল্পর্াগ সৃনিসহ নিনজটাল ও সাইনিনিক প্রির্বনীিস্তু প্রির্বল্পনর সুল্পর্াগ সৃনির মাধ্যল্পম রাজর্াহী
নল্প ানিল্পেটারল্পক একটি অনানুষ্ঠাননক নিজ্ঞান নর্ক্ষা-নিল্পনািন শকন্দ্র নহল্পসল্পি ততনর করা।
৭। প্রকদল্পর মূল কার্ বক্রমঃ
 নল্প ানিল্পেটাল্পরর জন্য িন ননমবাে;
 প্লাল্পনল্পটনরোম র্ন্ত্রপানত ক্রে;
 নিন ন্ন িরল্পনর এনিনিটস ক্রে;
 9D নসমুল্পলর্ন নিল্পেটার ক্রে;
 অিজারল্প টনর শটনলল্পস্কাপ ক্রে ইতযানি।
৮। প্রকদল্পর আরথ বক ও বাস্তব অগ্রগরতঃ
প্রাপ্ত তথ্য মদত, শসল্পেম্বর’২০২০ পর্ বন্ত প্রকদল্পর ক্রমপুরিত আরথ বক অগ্রগরত ১৬.৩৯% ও বাস্তব অগ্রগরত প্রায় ৪৭%।
খ। পরামর্বক প্রনতষ্ঠাল্পনর কার্ বপনরনি (ToR):
১। প্রকেটির রনরবড় পররবীক্ষণ (In-depth Monitoring) কার্ বক্রম পনরচালনার জন্য পরামর্বক প্রনতষ্ঠান ননম্নরূপ
িানেত্ব পালন করল্পি;
(১) প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম , উদেশ্য , অনুদমােন / সাংদশািদনর অবস্থা, অথ বায়দনর রবষয় ইতযারে সকল প্রদর্াজয তথ্য ) পর্ বাদলাচনা ও
পর্ বদবক্ষণ;
(২) প্রকদল্পর অথ ববছর ন রিক কমব পররকল্পনা, অথ ববছর রভরিক বরাে, অথ ব ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও
আরথ বক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরিদবশন, রবদেষণ, সারণী/ সলখরচদের মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ বাদলাচনা;
(৩) প্রকদল্পর উদেশ্য অজবদনর অবস্থা পর্ বাদলাচনা ও প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগ সেদমর আদলাদক output পর্ বাদয়র অজবন পর্ বাদলাচনা ও
পর্ বদবক্ষণ;

(৪) প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত / চলমান রবরভি পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংগ্রদহর (procurement) সক্ষদে প্রচরলত সাংগ্রহ আইন ও
রবরিমালা (রপরপএ-২০০৬, রপরপআর-২০০৮, ইতযারে) এবাং প্রকল্প েরলদল উরিরখত ক্রয় পররকল্পনা প্ররতপালন করা হদয়দছ/হদে রক না সস
সকল রবষদয় তুলনামূলক পদর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ;
(৫) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ব ও সসবা পররচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ (দটকসহ
পররকল্পনা) আনুষরঙ্গক রবষয় পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ;
(৬) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগ্রদহর প্ররেয়ািীন রবরভি পণ্য ও শ ৌত কার্ ব সাংরেষ্ট ক্রয়চুরিদত রনি বাররত
সেরসরিদকশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/ র্াচাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদয়দছ/হদে রক না
সস রবষদয় পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ;
(৭) প্রকদল্পর ঝরুঁ ক অথ বাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকবত রবরভি সমস্যা সর্মন অথ বায়দন রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ ব ও সসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর সক্ষদে
রবলম্ব, ব্যবস্থাপনা, মান অেক্ষতা ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরি ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদেষণ, পদর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ;
(৮) প্রকল্প অনুদমােন সাংদশািন (প্রদর্াজয সক্ষদে ) অথ ব বরাে, অথ ব ছাড়, রবল পররদশাি ইতযারে রবদষদয় তথ্য উপাদির পর্ বাদলাচনা ও
পর্ বদবক্ষণ;
(৯) প্রকল্প সমারপ্তর পর সৃষ্ট সুরবিারে সটকসই (sustainable) করার লদক্ষয মতামত প্রোন;
(১০) প্রকদল্পর উদেশ্য, লক্ষয, প্রকদল্পর কার্ বক্রম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝরুঁ ক, সময়াে, ব্যয়, অজবন ইতযারে রবষয় রবদবচনা
কদর একটি SWOT ANALYSIS করা;
(১১) রনমবাণকাদজ ব্যবহৃত রনমবান সামগ্রীর গুনগত র্াচাই করা (প্রদয়াজদন সটদের মাধ্যদম) এবাং রনরমবত স্থাপনার গুনগতমান পর্ বাদলাচনা ও
পর্ বদবক্ষণ;
(১২) প্রকল্প সাংরেষ্ট নরথপে পর্ বাদলাচনা ও মাঠ পর্ বায় হদত KII, FDG, স্থানীে কমবর্ালা ইতযানির মাধ্যল্পম প্রাপ্ত তদথ্যর রবদেষদণর
আদলাদক সারব বক পর্ বাদলাচনা, পর্ বদবক্ষণ, ও প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ একটি প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ও জাতীয় কমবশালায় প্ররতদবেনটি
উপস্থাপন করদব। জাতীয় কমবশালায় প্রাপ্ত মতামত সরিদবশ কদর চুড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ;
(১৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকল্প রেয়াররাং করমটির সভা,
আদয়াজন, কমব-পররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্ররতদবেদনর রসিান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগরতর তথ্য সপ্ররণ ইতযারে পর্ বাদলাচনা ও
পর্ বদবক্ষণ;
(১৪) প্রকল্পের অনিট কার্ বক্রম পর্ বাল্পলাচনা ও পর্ বল্পিক্ষে (ইন্টারনাল অরিট, এক্সটারনাল অরিটি,অরিট আপরি সাংক্রান্ত সর্মন: কতটি অরিট
ও কত টাকার ইতযারে);
(১৫) সমীক্ষায় প্রাপ্ত রবরভি পর্ বদবক্ষদণর রভরিদত সারব বক পর্ বাদলাচনা ও প্রদয়াজনীয় সুপাররশ প্রণয়ন;
(১৬) কর্তবপক্ষ কর্তবক রনি বাররত অন্যান্য রবষয়াবরল।
২। ননম্ননলনখত প্রনতল্পিিনসমূহ পরামর্বক প্রনতষ্ঠানল্পক িানখল করল্পত হল্পি:
নং
ক।
খ।
গ।
ঘ।

প্রনতল্পিিল্পনর নাম
প্রারনিক প্রনতল্পিিন (ইনল্পসপর্ন নরল্পপাট ব) (ল্পটকননকযাল/নিোনরং) সভা
১ম খসড়া প্রনতল্পিিন (ল্পটকননকযাল/নিোনরং) সভা
২ে খসড়া প্রনতল্পিিন (ল্পিনসনমননর্ন কমবর্ালার)
চূড়ান্ত প্রনতল্পিিন (িাংলা ৪০ ও ইংল্পরনজ ২০)

সমেকাল
চুনি সম্পািল্পনর ১৫ নিল্পনর মল্পধ্য
চুনি সম্পািল্পনর ৭৫ নিল্পনর মল্পধ্য
চুনি সম্পািল্পনর ৯০ নিল্পনর মল্পধ্য
চুনি সম্পািল্পনর ১০০ নিল্পনর মল্পধ্য

সংখ্যা
৪০ কনপ
৪০ কনপ
৭৫ কনপ
৬০ কনপ

৩। পরামর্বক প্রনতষ্ঠান ও পরামর্বকল্পির প্রকৃনত ও শর্াগ্যতা:
নং

িামব ও পরামর্বক

নর্ক্ষাগত শর্াগ্যতা

অন জ্ঞতা

১।

িামব
(পরামর্বক প্রনতষ্ঠান)

---

 গল্পিষো অথবা প্রকল্পের মূল্যােন/ পনরিীক্ষে সংক্রান্ত সমীক্ষা
পনরচালনাে ন্যযনতম ৩(নতন) িছল্পরর অন জ্ঞতা িাকল্পত হল্পি ;
 মাঠ পর্ বাল্পে িাটা সংগ্রহ, িাটা প্রনক্রোকরে ও নরল্পপাট ব প্রেেল্পন
অন জ্ঞতা;
 পর্ বাপ্ত জনিল ও প্রল্পোজনীে সহােক সামগ্রী থাকদত হদব;
 গদবষণা ও মূল্যােন কাল্পজ কম পল্পক্ষ ৫ (পাঁচ) িছল্পরর অন জ্ঞতা
সম্পন্ন হল্পত হল্পি;
 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভি পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংগ্রদহর
(Procurement) সক্ষদে প্রচরলত আইন ও রবরিমালা (রপরপএ২০০৬/রপরপআর-২০০৮ ইতযারে) অনুসরণপূব বক কার্ বসম্পােদন বাস্তব
অরভজ্ঞতা থাকদত হদব;
 প্রনতল্পিিন প্রেেন ও উপস্থাপনাে িক্ষতা িাকল্পি হল্পি;

২।

ক) টিম নলিার
(মূল্যােন নিল্পর্ষজ্ঞ)

(ক) স্বীকৃত নিশ্বনিদ্যালে হল্পত
শর্ল্পকান রবষদয় স্নাতল্পকাত্তর
নিনগ্রিারী।
(খ) নপএইচনি নিনগ্রিারীল্পির
অগ্রানিকার শিো হল্পি

খ) পনরিীক্ষে ও
মূল্যােন নিল্পর্ষজ্ঞ

গ) মূল্যােন
নিল্পর্ষজ্ঞ

ঘ) িাটা ব্যিস্থাপনা
নিল্পর্ষজ্ঞ

স্বীকৃত নিশ্বনিদ্যালে হল্পত
EEE/ শটকননকযাল
ইনিননোনরং এ ইল্পলনিকযাল
ও ইল্পলিননি নিষল্পে ন্যযনতম
স্নাতক নিনগ্র;
স্নাতল্পকাত্তর নিনগ্রিারীল্পির
অগ্রানিকার শিওো হল্পি;
স্বীকৃত নিশ্বনিদ্যালে হল্পত
নসন ল ইনিননোনরং নিষল্পে
ন্যযনতম স্নাতক নিনগ্র;
স্নাতল্পকাত্তর নিনগ্রিারীল্পির
অগ্রানিকার শিওো হল্পি;
স্বীকৃত নিশ্বনিদ্যালে হল্পত
পনরসংখ্যান /কনম্পউটার
সাল্পেন্স নিষল্পে স্নাতল্পকাত্তর
নিনগ্র;

 SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software
Package
পনরচালনাে িক্ষতা; এিং
 প্রকার্না িাকল্পত হল্পি;
 সংনিি নিষল্পে প্রকে মূল্যােন সংক্রান্ত কাল্পজ ন্যযনতম ৩ (নতন)
িছল্পরর অন জ্ঞতা সম্পন্ন হল্পত হল্পি;
 গশিষো ও মূল্যােন কাল্পজ কমপল্পক্ষ ০৩(নতন) িছল্পরর অন জ্ঞতা
সম্পন্ন হল্পত হল্পি;
 প্রনতল্পিিন প্রেেন ও উপস্থাপনাে িক্ষতা িাকল্পত হল্পি;

 ইনিননোনরং ও ননমবাে সংক্রান্ত মূল্যােন কাল্পজ ন্যযনতম ৩
(নতন) িছল্পরর অন জ্ঞতা সম্পন্ন হল্পত হল্পি;
 ইমারত ননমবাে প্রকে সংক্রান্ত কাল্পজর অন জ্ঞতা িাকল্পল
অগ্রানিকার প্রিান করা হল্পি;
 িাটা ব্যিস্থাপনাে ন্যযনতম ৫(পাঁচ) িছল্পরর িাস্তি অন জ্ঞতা
সম্পন্ন হল্পত হল্পি;
 SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software
Package
পনরচালনাে িক্ষতা;

৪। ক্রেকারী সংস্থা (আইএমইনি) কর্তবক প্রল্পিে:
ক) প্রকে িনলল ও প্রকে সংনিি নিন ন্ন প্রনতল্পিিন (নিনপনপ ও আরনিনপনপ); এিং
খ) নিন ন্ন শিকল্পহাল্ডাল্পরর সাল্পি শর্াগাল্পর্াল্পগর জন্য প্রল্পোজনীে সহল্পর্ানগতা প্রিান ইতযানি।

(ল্পমা: আব্দুল মনজি এননিনস)
মহাপনরচালক ও স াপনত
TOR চুড়ান্তকরে সংক্রান্ত
কনমটি।

