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বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যয়ন রবভাদগি িাজস্ব বাদজদেি আওতায় ২০২০-২০২১ অর্ থবছদি “ফায়ার সার্ভিস ও
র্সর্ভল র্িফফন্স ডুবুর্র ইউর্িট সম্প্রসারণ” শীর্ িক প্রকফের র্ির্িড় পর্রিীক্ষণ কার্ িক্রি পর্রচালিার র্ির্িত্ত পরািশিক প্রর্িষ্ঠাি
র্িি িাচি (র্িি িার্রি িাফেট):
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পরািশিক প্রর্িষ্ঠাফির কার্ িপর্রর্ি (TOR):
প্রকফের িাি, উফযাগী িন্ত্রণালয়, িাস্তিায়িকারী সংস্থা, িাস্তিায়িকাল, অনুফিার্িি ব্যয়, প্রকফের র্িিরণ (পটভূর্ি,
উফেশ্য, অনুফিািি/সংফশািফির অিস্থা, অর্ িায়ফির র্ির্য়, িছরর্ভর্ত্তক ব্যয় প্রাক্কলি, প্রকে এলাকা র্িি িাচফি
যর্ৌর্িকিাসহ সকল প্রফর্ােয িথ্য) পর্ িাফলাচিা;
প্রকফের অঙ্গর্ভর্ত্তক িাস্তিায়ি অগ্রগর্ির (িাস্তি ও আর্র্ িক) িথ্য সংগ্রহ, সর্িফিশি, র্িফের্ণ, সারর্ণ/যলখর্চফের
িাধ্যফি উপস্থাপি ও পর্ িাফলাচিা;
প্রকফের আওিায় সম্পার্িি র্ির্ভি পণ্য ও কার্ ি সংগ্রফহর (Procurement) যক্ষফে র্িযিাি আইি ও র্ির্িিালা
(র্পর্পএ-২০০৬ এিং র্পর্পআর-২০০৮) প্রর্িপালি করা হফয়ফছ র্ক িা িা পর্ িফিক্ষণ ও পর্ িাফলাচিা (এফক্ষফে িরপে
প্রর্ক্রয়াকরণ ও মূল্যায়ি পর্ িাফলাচিা; র্ির্পর্পফি ির্ণ িি ক্রয় কার্ িক্রফির প্যাফকেসমূহ ভাঙ্গা হফয়ফছ র্কিা যভর্রফয়শি
করা হফয়ফছ র্কিা যভর্রফয়শি করা হফল ও ভাঙ্গা হফল িার কারণ র্াচাই এিং র্র্ার্র্ কর্তিপফক্ষর অনুফিািিক্রফি
হফয়ফছ র্কিা িা পরীক্ষা করা প্রফয়ােি);
প্রকফের আওিায় সংগৃর্হি পণ্য/কার্ ি সংর্েষ্ট ক্রয়চুর্িফি র্িি িার্রি যের্সর্ফফকশি/BOQ অনুর্ায়ী প্রফয়ােিীয়
পর্রিীক্ষণ/র্াচাইফয়র িাধ্যফি সংগ্রহ করা হফয়ফছ র্কিা যস র্ির্ফয় পর্ িাফলাচিা ও পর্ িফিক্ষণ (এফক্ষফে যের্সর্ফফকশি
অনুর্ায়ী গুণগিিাি র্ির্িি করা হফয়ফছ র্কিা িা িাঠ পর্ িায় হফি িমুিা সংগ্রহ ও পরীক্ষাগাফর প্রফয়ােিীয় র্াচাই
করা);
প্রকফের আওিায় সংগৃর্হি েলর্াি ও সরঞ্জািার্ি রক্ষণাফিক্ষফণর েন্য প্রফয়ােিীয় েিিলসহ আনুর্ার্ঙ্গক র্ির্য়ার্ি
র্িফের্ণ;
অনুফিার্িি ক্রয় পর্রকেিা অনুসরণ করা হফয়ফছ র্কিা িা পর্ িফিক্ষফণর লফক্ষয র্ির্পর্প/আরর্ির্পর্পর ক্রয় পর্রকেিা,
ক্রয়কারী কর্তিপক্ষ কর্তিক অনুফিার্িি িার্র্ িক ক্রয় পর্রকেিা এিং প্রকৃি ক্রফয়র স্ট্যাটাস পর্ িাফলাচিা করা;
প্রকফের র্িোইফি যকাি ত্রুটি আফছ র্কিা, প্রকফের যলাফকশি র্িি িারণ যর্ৌর্িক হফয়ফছ র্কিা, প্রকফের আওিায় র্ির্ভি
প্রর্কউরফিন্ট িাস্তি সম্মি র্কিা ইিযার্ি র্ির্য়গুফলা গভীর ও র্িস্তার্রিভাফি পর্ িাফলাচিা করা এিং িিািি ও সুপার্রশ
প্রিাি করা;
প্রকে িাস্তিায়ফি সৃষ্ট সিস্যা, যর্িি অর্ িায়ফি র্িলম্ব; পন্য, ক্রফয় র্িলম্ব, প্রকে ব্যিস্হাপিা এিং প্রকফে যিয়াি ও ব্যয়
বৃর্ি সফি িাপর্র প্রকফের িাস্তিায়ি পর্ িাফয় সৃষ্ট সকল সিস্যার্ির র্ির্ফয় Indepth ও র্িস্তার্রিভাফি পর্ িাফলাচিা ও
িিািি প্রিাি করা;
প্রকে অনুফিািি সংফশািি (প্রফর্ােয যক্ষফে) অর্ ি িরাে, অর্ ি ছাড়, র্িল পর্রফশাি ইিযার্ি র্ির্ফয় পর্ িাফলাচিা;
উফযাগী িন্ত্রণালয়, িাস্তিায়িকারী সংস্থা ও সংর্েষ্ট অন্যান্য িপ্তর কর্তিক প্রকফের িাস্তিায়ি কাে র্র্ার্র্ ির্িটর্রং
হফে র্কিা িা পর্ িাফলাচিা করা;
প্রকফের প্রকে পর্রচালকসহ প্রকফের েিিফলর কিিিক্ষিা (performance) পর্ িাফলাচিা;
প্রকফের সকল সাইট পর্রিশিি করা;
প্রকে কর্তিপক্ষ কর্তিক সম্পার্িি সকল প্রকে অগ্রগর্ির িথ্য পর্ িাফলাচিা;
ইন্টারিাল ও এক্সটারিাল অর্িট হফয়ফছ র্কিা, হফল অর্িট আপর্ত্ত আফছ র্কিা; আপর্ত্ত র্াকফল কয়টি, র্িিরণ র্ক,
ের্ড়ি অফর্ ির পর্রিাণ ইিযার্ি পর্ িাফলাচিা;
প্রকফে উফেফশ্যর সাফর্ প্রকফের িাস্তিায়ি অগ্রগর্ি সািঞ্জস্যপূি ি র্ক িা িা পর্ িাফলাচিা;
প্রকফের SWOT র্িফের্ণ; সার্ি িকভাফি র্চর্িি সিলিা, ত্রুটি, দুি িলিা ঝর্ুঁ ক এিং অসঙ্গর্ি পর্ িাফলাচিা ও
ত্রুটি/দুি িলিা উত্তরফণর লফক্ষয প্রফয়ােিীয় সুপার্রশ প্রণয়ি;
প্রকে সিার্প্তর পর প্রকফের আওিায় ক্রয়কৃি েলর্াি ও সরঞ্জািার্ির র্র্ার্র্ ব্যিস্হাপিার র্ির্িত্ত একটি Exit
Plan তিরী করা; এিং

1.18 আফলাচয প্রকফের র্ির্িড় পর্রিীক্ষফণর েন্য গঠিি যটকর্িকযাল কর্িটি ও র্স্ট্য়ার্রং কর্িটির পরািশি /িিািি এিং
আইএিইর্ির প্রভাি মূল্যায়ি কার্ িক্রফির পর্রপে অনুসরফণ প্রভাি মূল্যায়ি কার্ িক্রিটি র্িি িার্রি পির্িফি সম্পািি
করা।
২.০

ফািি ও ফাফিির পরািশিফকর প্রকৃর্ি ও যর্াগ্যিা:
ক্র: ফািি ও ফাফিির
র্শক্ষাগি যর্াগ্যিা
িং
পরািশিক
১)
পরািশিক
প্রর্িষ্ঠাি
২)
ক) টিি র্লিার
যর্ যকাি র্ির্ফয় িাস্ট্াস ি
র্ির্গ্র (প্রফেক্ট
ম্যাফিেফিন্ট র্ির্ফয়
উচ্চির র্ির্গ্রিারীফক
অগ্রার্িকার প্রিাি করা
হফি।

খ) ম্যাকার্িকযাল
ইর্ঞ্জর্িয়ার

গ) প্রফেক্ট
ম্যাফিেফিন্ট
যেশার্লস্ট্

অর্ভজ্ঞিা
 প্রকে পর্রিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সংক্রান্ত কার্ িক্রি পর্রচালিায়
ন্যযিিি ৩ (র্িি) িছফরর অর্ভজ্ঞিা;
 প্রকে পর্রিীক্ষণ ও মূল্যায়ি কার্ িক্রি পর্রচালিায় কিপফক্ষ ১০
(িশ) িছফরর অর্ভজ্ঞিা;
 টিি র্লিার র্হফসফি কিপফক্ষ ৩ (র্িি)টি পর্রিীক্ষণ ও মূল্যায়ি
সিীক্ষা পর্রচালিা এিং প্রর্িফিিি প্রণয়ি করার অর্ভজ্ঞিা;
 গফির্ণা পির্ি, িমুিা সংগ্রহ, প্রশ্নিালা তির্র, Statistical
Analysis এিং প্রর্িফিিি তির্র করার অর্ভজ্ঞিা;
 পাির্লক প্রর্কউরফিন্ট এযাক্ট (র্পর্পএ-২০০৬) ও পাির্লক
প্রর্কউরফিন্ট রুলস (র্পর্পআর-২০০৮) –এর র্ির্ফয় প্রর্শক্ষণ ও
অর্ভজ্ঞিা;
 ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স র্ির্ফয় কাফের অর্ভজ্ঞিা
অর্ির্রি যর্াগ্যিা র্হফসফি র্িফির্চি হফি।

ম্যাকার্িকযাল
 সংর্েষ্ট কাফে ০৩ িছফরর অর্ভজ্ঞিা।
ইর্ঞ্জর্িয়ার্রং এ স্নািক  অর্ির্িি িাপণ েলর্াি ও উিার সরঞ্জাি সম্পফকি সম্মুখ িারণা।
র্ির্গ্রিারী।
 পাির্লক প্রর্কউরফিন্ট এযাক্ট (র্পর্পএ-২০০৬) ও পাির্লক
প্রর্কউরফিন্ট রুলস (র্পর্পআর-২০০৮) -এর র্ির্ফয় প্রর্শক্ষণ এিং
সরকার্র ক্রয় কাফে িাস্তি অর্ভজ্ঞিা।
প্রকে ব্যিস্থাপিা/ফর্ যকাি  কিপফক্ষ ৫ টি (পাঁচটি) প্রকফের পর্রিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সিীক্ষা
র্ির্ফয় িাস্ট্াস ি (প্রকে
পর্রচালিা;
ব্যিস্থাপিা র্ির্ফয় উচ্চির  প্রকে র্িোইি ও প্রণয়ফির কাফে ১০ িছফরর িাস্তি অর্ভজ্ঞিা;
র্ির্গ্রিারীফক অগ্রার্িকার
এিং
প্রিাি করা হফি।
 ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স র্ির্ফয় কাফের অর্ভজ্ঞিা
অর্ির্রি যর্াগ্যিা র্হফসফি র্িফির্চি হফি।

৩.০ ির্ণ িি প্রর্িফিিিসমূহ িার্খল করফি হফি:
ক্র িং
১)
২)

প্রর্িফিিফির িাি
প্রারর্িক প্রর্িফিিি
১ি খসড়া প্রর্িফিিি

িার্খফলর সিয়
চুর্ি সম্পািফির ১০ র্িফির িফধ্য
চুর্ি সম্পািফির ৭৫ র্িফির িফধ্য

৩)

২য় খসড়া প্রর্িফিিি

চুর্ি সম্পািফির ৯৫ র্িফির িফধ্য

৪)

চূড়ান্ত খসড়া প্রর্িফিিি

চুর্ি সম্পািফির ১০০ র্িফির িফধ্য

৫)

চূড়ান্ত প্রর্িফিিি

চুর্ি সম্পািফির ১১৫ র্িফির িফধ্য

০৪। আইএিইর্ি কর্তিক প্রফিয়ঃ
(ক) অনুফিার্িি র্ির্পর্প;
(খ) সংর্েষ্টফির সাফর্ প্রফয়ােিীয় যর্াগাফর্াগ স্থাপফির লফক্ষয সহফর্ার্গিা প্রিাি।

িন্তব্য

৫.০ প্রকফের সংর্ক্ষপ্ত র্িিরণ:
1.

প্রকফের িাি

:

“ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স ডুবুর্র ইউর্িট সম্প্রসারণ”

2.
3.
4.

উফযাগী িন্ত্রণালয়/র্িভাগ
িাস্তিায়িকারী সংস্হা
প্রকে এলাকা

:
:
:

প্রাক্কর্লি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক)যিাট
খ)র্েওর্ি
গ)প্রকে সাহায্য
িাস্তিায়িকাল
ক)আরি

:
:
:
:
:
:

সুরক্ষা যসিা র্িভাগ, স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালয়
ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্িিপ্তর
র্সর্েক িাোর, ঢাকা র্সটি কফপিাফরশি (সংক্ি আলির্লয়া, সাভার);
িারায়ণগঞ্জ র্সটি কফপিাফরশি (িারায়ণগঞ্জ িিী); চট্টগ্রাি র্সটি কফপিাফরশি
(চট্টগ্রাি সমুদ্রগািী); চাঁিপুর সির (চাঁিপুর িিী); খুলিা র্সটি কফপিাফরশি
(খুলিা িিী); ির্রশাল র্সটি কফপিাফরশি (সংক্ি যিফহর্িগঞ্জ); রংপুর
র্সটি কফপিাফরশি (সংক্ি কুর্ড়গ্রাি)
মূল
সংফশার্িি
১৬৫১৯.৯৮
-১৬৫১৯.৯৮
-মূল
সংফশার্িি
জুলাই, ২০১৮
--

খ)সিার্প্ত
প্রকফের উফেশ্য:

:

5.
6.

7.

জুি, ২০২১




8.

প্রিাি প্রিাি কার্ িক্রি




--

েলভাফগ ও যিৌরুফট দুর্ িটিায় কির্লি ব্যর্ি ও র্াফির অিস্থাি
সিাি করা ও উিার পর্রচালিায় ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িফফন্স
এর সািথ্যি বৃর্ি করা;
আধুর্িক উিার সরঞ্জাি ও প্রক্র্ির সফঙ্গ ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল
র্িফফন্স অর্িিপ্তফরর ডুবুর্রগণফক পর্রর্চি করা এিং আধুর্িক উিার
যকৌশল প্রফয়াফগ পারিশী করা;
যর্ফকাি দুফর্ িাগ দুর্ িটিায় উিি যসিা প্রিাফির িাধ্যফি উিার
কার্ িক্রি সম্পফির সিয় হ্রাস করা।
অর্ির্িি িাপণ েলর্াি, উিার সরঞ্জাি, যিিার সরঞ্জািার্ি, অর্ফস
সরঞ্জাি ও পর্রিশিি র্েপ ক্রয়।
প্রর্শক্ষণ

