“আমার বাড়ি আমার খামার (৪র্ থ সংশ াড়িত)” শীর্ ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ল্পের Terms Of References (ToR)
ক)

প্রকল্পের বববরণীীঃ

১। প্রকল্পের োম

: আমার বাড়ি আমার খামার (৪র্ থ সংশ াড়িত)।

২। উশযাগী মন্ত্রণালয়

: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৪। প্রকে এলাকা

: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ড়বভাগ।
: সমগ্র বাাংলাল্পেশ।

৫। প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুশমাদন:
( ককাটি টাকায়)
ড়বষয়

অনুশমাড়দত প্রাক্কড়লত ব্যয়
কমাট

ড়িওড়ব

প্রঃ সাঃ অন্যান্য

মুল

১১৯৭.০০

১১৯৭.০০

--

--

১ম
সংশ াড়িত

১৪৯২.৯২

১৪৯২.৯২

-

-

২য়
সংশ াড়িত

৩১৬২.৯৬

৩১৬২.৯৬

৩য়
সংশ াড়িত

৮০১০.২৭

৮০১০.২৭

৪র্ থ
সংশ াড়িত

৭৮৮৫.২৭

৭৮৮৫.২৭

--

--

বাস্তবায়ন
কাল

জুলাই/২০০৯
হশত
জুন/২০১৪
জুলাই/২০০৯
হশত
জুন/২০১৩
জুলাই/২০০৯
হশত
জুন/২০১৬
জুলাই/২০০৯
হশত
জুন/২০২০
জুলাই/২০০৯
হশত
জুন/২০২১

কমাট সময় অনুশমাদশনর
তাড়রখ
মাস

পড়রবতথন (পর্ থায়ড়ভড়িক)
ব্যয় পড়রমাণ
(%)
--

পড়রবতথন
(মূল প্রকশল্পর তুলনায়)
সময় পড়রমাণ (%)
ব্যয় পড়রমাণ সময় পড়রমাণ (%)
(%)
----

৫ বছর
৬০ মাস

৫/১১/২০০৯

৪ বছর
৪৮ মাস

৫/১০/২০১৮

+২৯৫.৯২
(২৪.৭২%)

-১২ মাস
-(২০%)

+২৯৫.৯২
(২৪.৭২%)

-১২ মাস
-(২০%)

৭ বছর
৮৪ মাস

৩০/৭/২০১৩

+১৬৭০.০৪
+(১১২%)

+৩৬মাস
+৭৫%

+১৯৬৫.৯৫
+(১৬৪%)

+২৪ মাস
+৪০%

১১ বছর
১৩২মাস

২৫/১০২০১৬

+৪৮৪৭.৩১
+(১৫৩%)

+৪৮ মাস
+(৫৭%)

+৭২ মাস
+(১২০%)

-১২৫.০০ -(১.৫৬%)

+১২ মাস
+(২০%)

+৬৮১৩.২
৭
+(৫৬৯%)
+৬৬৮৮.২
৭
+(৫৫৯%)

১২ বছর
১৪৪মাস

+৮৪ মাস
+(১৪০%)

৬। প্রকশল্পর উশেশ্যসমূহ :
প্রকল্পটির মূল উশেশ্য হশলা ২০২০ সাশলর মশে িাতীয় দাড়রশযের হার ২২.৮ তাং কর্শক ১০ তাংশ নাড়মশয় আনাশত অবদান রাখা।
প্রকল্পটির সুড়নড়দ থষ্ট লক্ষ্ে ও উশেশ্যসমূহ হশলাঃ
ক) স্থানীয় মানব ও অর্ থননড়তক সম্পশদর সশব থািম ব্যবহাশরর মােশম গ্রাশমর প্রড়তটি বাড়িশক একটি কটকসই কৃড়ষ ড়ভড়িক আয়বি থক
উৎপাদন ইউড়নট ড়হসাশব গশি কতালা;
খ) প্রড়তটি গ্রাশমর ৬০ িন (৪০ িন মড়হলা ও ২০ িন পুরুষ) দড়রয, অড়ত দড়রয ও ড়ভক্ষুক পড়রবার ড়নশয় গ্রাম উন্নয়ন সড়মড়ত (ড়ভড়িও)
গঠন করা;
গ) ক্ষুয ঋশণর প্রচড়লত িারণার পড়রবশতথ ক্ষুয সঞ্চয় পদ্ধড়তশত (সুফলশভাগীশদর সাপ্তাড়হক সঞ্চশয়র সাশর্ সমপড়রমাণ সরকাড়র অনুদান
প্রদান) মূলিন গঠন করা;
ঘ) আত্ম-কমথসংস্থাশনর লশক্ষ্ে আয়বি থক কার্ থক্রম পড়রচালনার িন্য প্রকল্প হশত অনুদান ড়হসাশব গ্রাম উন্নয়ন সড়মড়তশক ঘূণ থায়মান ঋণ
তহড়বল সরবরাহ করা;

ঙ) ড়নব থাড়চত সুড়বিাশভাগীশদরশক কৃড়ষ ড়নভথর আয়বি থক কমথকাশের উপর প্রড় ক্ষ্ণ প্রদান;
চ) উপশিলা/ইউড়নয়ন ড়িড়িটাল কসন্টাশরর (ইউড়িড়স) মােশম বাশয়াশমড়িক অশর্নটিশক ন ড়সশেম ব্যবহার কশর প্রকশল্পর
সুফলশভাগীশদর কমাবাইল ও অনলাইন ব্যাংড়কং সুড়বিা প্রদাশনর িন্য প্রকশল্পর সদর দপ্তশর িাটা কসন্টার স্থাপন করা;
ছ) দাড়রযেসীমা কর্শক উশিাড়লত (গ্রাজুশয়শটি) গ্রাম উন্নয়ন সড়মড়তর সদস্যশদর মশে উশযাক্তা ড়বকা করার লশক্ষ্ে ক্ষুয উশযাক্তা ঋণ
প্রদান করা;
ি) ক্ষুয নৃ-কগাষ্ঠীর আর্ থ-সামাড়িক অবস্থা উন্নয়শনর লশক্ষ্ে তাশদর িীবন-র্াপন ও কৃড়ষ্টর সাশর্ ড়মল করশখ ড়বড়ভন্ন িরশনর আয়বি থক
কমথকাশে সম্পৃক্ত করা; এবং
ঝ) কুড়মল্লা কিলার লালমাই-ময়নামড়ত পাব থতে এলাকার মানুশষর িীবনর্াত্রার মান উন্নয়ন করা।
৭।

প্রকশল্পর প্রিান প্রিান কার্ থক্রমঃ ১.গ্রাম উন্নয়ন সড়মড়ত গঠন ২.সড়মড়তর সদস্য ততড়র ৩.ঋণ ড়বতরণ ৪. ঋণ সংগ্রহ ৫.কৃড়ষ ফামথ
প্রড়তষ্ঠা ৬.আয়বি থক কাশির প্রড় ক্ষ্ণ প্রদান ৭.পল্লী পাঠ ালা ততড়র ৮.অনলাইন মাশকথট চোশনল ততড়র ৯.উপশিলায় সমবায় বািার
প্রড়তষ্ঠা ১০.পল্লী সঞ্চয় ব্যাংশকর ড়নিস্ব ভবন ততড়র ইতোড়দ।

৮। পরামশষক প্রবিষ্ঠাল্পের োবয়ত্বীঃ
(১) ন্যূেিম ৩০% প্রকে এলাকা [ল্পেলা, উপল্পেলা ও ইউবেয়ে সকল স্তল্পরর] প্রভাব মূল্যায়ল্পের আওিাভুক্ত বিল্পসল্পব ববল্পবচো
করল্পি িল্পব;
(২) প্রকশল্পর ড়ববরণ (পটভূড়ম, উশেশ্য, অনুশমাদন/সংশ ািশনর অবস্থা, অর্ থায়শনর ড়বষয়সহ সকল প্রশর্ািে তথ্য) পর্ থাশলাচনা;
(৩) প্রকশল্পর অর্ থবছরড়ভড়িক কমথ পড়রকল্পনা, অর্ থবছরড়ভড়িক বরাে, ছাি ও ব্যয় এবং সাড়ব থক ও ড়বস্তাড়রত অঙ্গড়ভড়িক বাস্তবায়ন
(বাস্তব ও আড়র্ থক) অগ্রগড়তর তথ্য সংগ্রহ, সড়ন্নশব ন, ড়বশেষণ, সারড়ণ/কলখড়চশত্রর মােশম উপস্থাপন ও পর্ থাশলাচনা;
(৪) ড়িড়পড়প ও লগ কেশমর আশলাশক output, outcome ও impact পর্ থাশয়র ড়নশদ থ কসমুশহর র্র্ার্ থতা ও এগুশলার ড়বপরীশত
অিথন পর্ থাশলাচনা ও পর্ থশবক্ষ্ণ;
(৫) প্রকশল্পর আওতায় সম্পাড়দত ড়বড়ভন্ন, পণ্য, কার্ থ ও কসবা সংগ্রশহর (Procurement) কক্ষ্শত্র প্রচড়লত সংগ্রহ আইন ও
ড়বড়িমালা (ড়পড়পএ, ড়পড়পআর, উন্নয়ন সহশর্াগীর গাইিলাইন ইতোড়দ) প্রড়তপালন করা হশয়শছ ড়ক না কস ড়বষশয় পর্ থাশলাচনা ও
পর্ থশবক্ষ্ণ;
(৬) প্রকশল্পর আওতায় সৃষ্ট সুড়বিাড়দ (পণ্য, অবকাঠাশমা ও কসবা) পড়রচালনা এবং রক্ষ্ণাশবক্ষ্শণর িন্য প্রশয়ািনীয় িনবলসহ
আনুষড়ঙ্গক ড়বষয় পর্ থাশলাচনা ও পর্ থশবক্ষ্ণ;
(৭) প্রকশল্পর আওতায় সংগৃহীত ড়বড়ভন্ন পণ্য, কার্ থ ও কসবা সংড়েষ্ট ক্রয়চুড়ক্তশত ড়নি থাড়রত কেড়সড়ফশক ন/BOQ/TOR, গুণগত
মান, পড়রমাণ অনুর্ায়ী প্রশয়ািনীয় পড়রবীক্ষ্ণ/র্াচাইশয়র মােশম সংগ্রহ করা হশয়শছ ড়ক না কস ড়বষশয় পর্ থাশলাচনা ও
পর্ থশবক্ষ্ণ;
(৮) প্রকশল্পর কার্ থক্রম বাস্তবায়শনর ফশল প্রকশল্পর লক্ষ্ে ও উশেশ্য অনুর্ায়ী ড়ক পড়রবতথন হশয়শছ তা ড়বড়ভন্ন িাতীয়/স্থানীয় তশথ্য
(প্রশর্ািে কক্ষ্শত্র) এবং কবিলাইন সাশভথর (র্ড়দ র্াশক) আশলাশক তুলনামূলক পর্ থাশলাচনা করা;
(৯) প্রকশল্পর BCR, IRR ও ERR অিথন পর্ থাশলাচনা ও পর্ থশবক্ষ্ণ;
(১০)প্রকল্প সমাড়প্তর পর সৃষ্ট সুড়বিাড়দ কটকসই (Sustainable) হশয়শছ ড়কনা কস ড়বষশয় পর্ থাশলাচনা ও পর্ থশবক্ষ্ণ;
(১১) প্রকশল্পর আওতায় বাস্তবাড়য়ত কার্ থক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধড়ত, সৃষ্ট সুড়বিাড়দ, সৃষ্ট সুড়বিাড়দ কটকসই ড়বষয়ক ও সৃষ্ট সুড়বিাড়দ
পড়রচালনা ইতোড়দর SWOT ANALYSIS;
(১২) প্রকল্পের উল্পেশ্য অেষল্পে প্রকল্পের আওিায় সম্পাবেি মূল কার্ ষক্রমসমূল্পির কার্ ষকাবরিা ও উপল্পর্াবিিা ববল্পের্ণ ও সুবেবে ষষ্ট
মিামি প্রোে;
(১৩)প্রকল্পের ককইস স্টাবি করা ও প্রকল্পের মাধ্যল্পম গৃিীি কার্ ষক্রমসমূল্পির কেকসইকরণ পবরকেো (Sustainability plan)
ববর্ল্পয় সুবেবে ষষ্ট পর্ ষল্পবক্ষণ ও মিামি প্রোে;

(১৪) ২০২০ সাশলর মশে িাতীয় দাড়রশযের হার ২২.৮ তাং কর্শক ১০ তাংশ নাড়মশয় আনাশত এ প্রকল্প কতটুকু অবদান করশখশছ ও
প্রকশল্পর কার্ থক্রম পল্লী সঞ্চয়ী ব্যাংশক স্থানান্তড়রত করায় এর প্রভাব ড়ক তা ড়নরূপণ করশত হশব;

(১৫) প্রকে সাংবেষ্ট অন্যান্য প্রাসবিক ববর্য়াবে; (i) প্রকল্প এলাকা থেকক সংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion
(FGD) ও স্থানীয় পর্ যাকয় কমষশালা আল্পয়ােে কল্পর মিামি গ্রিল্পণর বভবিল্পি ও বাস্তবায়ে পবরবীক্ষণ ও মূল্যায়ে ববভাল্পির
পবরপল্পে ববণ ষি সুবেবে ষষ্ট কাঠাল্পমা ও অনুল্পমাবেি ইেল্পসপশে প্রবিল্পবেল্পের সময়বভবিক কমষপবরকেো ও কমষপদ্ধবি অনুর্ায়ী
প্রবিল্পবেে প্রণয়ে ও ক্রয়কারী প্রবিষ্ঠাে (বাস্তবায়ে পবরবীক্ষণ ও মূল্যায়ে ববভাি-আইএমইবি) কর্তষক অনুল্পমােে গ্রিণ; (ii)
োিীয় পর্ ষাল্পয়র একটি কমষশালা আল্পয়ােে কল্পর বেববড় পবরবীক্ষল্পণর ফলাফলসমূি অববিি করণ ও কমষশালায় প্রাপ্ত মিামি
ও সুপাবরশসমূি ববল্পবচো কল্পর প্রবিল্পবেে চূড়ান্তকরণ;
(১৬)ক্রবমক োং ১৩-এ ববণ ষি চূড়ান্ত প্রবিল্পবেল্পে প্রাপ্ত বববভন্ন পর্ ষল্পবক্ষল্পণর বভবিল্পি সাবব ষক পর্ ষাল্পলাচো সাংল্পর্ােে এবাং সুবেবে ষষ্ট
সুপাবরশ প্রোে;
(১৭) পরামর্যক প্রততষ্ঠান চুতির তাতরখ থেকক চার মাকসর (১২০ তিন) মকে প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত র্াবতীয় কার্ যক্রম চুড়ান্ত
করকব;
(১৮)পরামর্যক প্রততষ্ঠান আইএমইবি কর্তষক বের্ ষাবরি অন্যান্য ববর্য়াবলী প্রবিপালে করল্পব;
(১৯)প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ল্পের সুবেবে ষষ্ট (সময়বভবিক) কমষপবরকেো ও কমষপদ্ধবি কাবরিবর প্রস্তাল্পবর সাল্পে সাংল্পর্ােে করল্পি
িল্পব;
(২০) ইন্টারনাল অড়িট সম্পশকথ পর্ থাশলাচনা ও মতামত প্রদান;
(২১) এক্সটারনাল অড়িট সম্পশকথ পর্ থাশলাচনা ও মতামত প্রদান;
(২২) অড়িট আপড়ি আশছ ড়কনা, র্াকশল কয়টি, ড়ববরণ কী, িড়িত অশর্ থর পড়রমাণ ইতোড়দ ড়বষশয় পর্ থশবক্ষ্ণসহ মতামত প্রদান।
(ছ)পরামশষক প্রবিষ্ঠাে ও পরামশষল্পকর প্রকৃবি ও কর্াগ্যিাীঃ
ক্রবমক

১.

২.

পরামশষক প্রবিষ্ঠাে ও
পরামশষক প্রবিষ্ঠাল্পের
পরামশষক
পরামশষক প্রবিষ্ঠাে

বশক্ষািি কর্াগ্যিা

অবভজ্ঞিা



(ক)টিম বলিার (আে ষ- স্বীকৃি
ববশ্বববদ্যালয়
িল্পি
সামাবেক ববল্পশর্জ্ঞ): অে ষেীবি/সমােববজ্ঞাে/সমােকমষ/সমাে
কল্যাে ববর্ল্পয় ন্যূেিম স্নািল্পকাির বিবগ্র।
সাংবেষ্ট ববর্ল্পয় বপএইচবি বিবগ্রর্ারীল্পের
অগ্রাবর্কার কেয়া িল্পব।









(খ) কৃবর্ববে

স্বীকৃি
ববশ্বববদ্যালয়
িল্পি
কৃবর্/প্রাবণসম্পে/মৎস্য ববর্ল্পয় ন্যূেিম
স্নািল্পকাির বিবগ্র।
সাংবেষ্ট ববর্ল্পয় বপএইচবি বিবগ্রর্ারীল্পের
অগ্রাবর্কার কেয়া িল্পব।



িল্পবর্ণা এবাং প্রকে পবরবীক্ষণ ও মূল্যায়ে
সাংক্রান্ত সমীক্ষা পবরচালোয় ন্যূেিম ০৩
(বিে) বছল্পরর অবভজ্ঞিা সম্পন্ন িল্পি িল্পব।
প্রকে বাস্তবায়ে, পবরবীক্ষণ ও মূল্যায়ে
সম্পল্পকষ স্বচ্ছ র্ারণা ও আে ষ-সামাবেক উন্নয়ে
ববর্ল্পয় কমপল্পক্ষ ১০ (েশ) বছল্পরর বাস্তব
অবভজ্ঞিা োকা আবশ্যক;
েীম বলিার বিল্পসল্পব সমিাতীয় প্রকশল্পর প্রভাব
মূল্যায়শন কমপল্পক্ষ ০৩ (বেে) বছল্পরর
অবভজ্ঞিা োকল্পি িল্পব;
বপবপএ-২০০৬, বপবপআর-২০০৮ এবাং
অন্যান্য আবে ষক বববর্ববর্াে সম্পল্পকষ র্ারণা
োকল্পি িল্পব;
সাংবেষ্ট ববর্ল্পয় কমপল্পক্ষ ০৩টি প্রকাশো
োকল্পি িল্পব।
সাংবেষ্ট কাল্পে ৫ (পাঁচ) বছল্পরর বাস্তব
অবভজ্ঞিা ও সমোিীয় প্রকল্পের প্রভাব
মূল্যায়ল্পে ০৩ (বিে) বছল্পরর অবভজ্ঞিা োকা
আবশ্যক।

ি) ক্ষুদ্র ঋণ ববল্পশর্জ্ঞ
ঘ) পবরসাংখ্যােববে

স্বীকৃি ববশ্বববদ্যালয় িল্পি কর্ ককাে ববর্ল্পয়
ন্যূেিম স্নািল্পকাির বিবগ্র।
পবরসাংখ্যাে/ফবলি
পবরসাংখ্যাে/িাো
ম্যাল্পেেল্পমন্ট ববর্ল্পয় ন্যূেিম স্নািল্পকাির
বিবগ্র।





ক্ষুদ্র ঋণ ববর্ল্পয় ১০ (েশ) বছল্পরর বাস্তব
অবভজ্ঞিা সম্পন্ন।
সাংবেষ্ট কাল্পে ৫ (পাঁচ) বছল্পরর বাস্তব
অবভজ্ঞিা সম্পন্ন।
িথ্য ব্যবস্থাপো, িাো এোলাইবসস,
প্রবিল্পবেে প্রণয়ে ববর্ল্পয় ন্যূেিম ০৩ (বিে)
বছল্পরর বাস্তব অবভজ্ঞিা সম্পন্ন।

(ে) পরামশষক প্রবিষ্ঠাে কর্তষক বেল্পেববণ ষি প্রবিল্পবেেসমূি োবখল করল্পি িল্পবীঃ
ক্রবমক
১।

প্রবিল্পবেল্পের োম
প্রারবিক প্রবিল্পবেে (বাাংলায়)

োবখল্পলর সময়
চুবক্ত সম্পােল্পের ১৫
বেল্পের মল্পধ্য

২।

১ম খসড়া প্রবিল্পবেে (বাাংলায়)

চুবক্ত সম্পােল্পের ৭৫
বেল্পের মল্পধ্য

৩।

২য় খসড়া প্রবিল্পবেে (বাাংলায়)

৪।

২য় খসড়া প্রবিল্পবেে (বাাংলায় ও ইাংল্পরেী)

৫।

চূড়ান্ত প্রবিল্পবেে (বাাংলা ও ইাংল্পরেীল্পি)

চুবক্ত সম্পােল্পের ৯০
বেল্পের মল্পধ্য
চুবক্ত সম্পােল্পের ১০০
বেল্পের মল্পধ্য
চুবক্ত সম্পােল্পের ১২০
বেল্পের মল্পধ্য

সাংখ্যা
১২ কবপ কেকবেকূাল কবমটির সভার েন্য এবাং ১২
কবপ বস্টয়াবরাং কবমটির সভার েন্য (১২+১২) = ২৪
টি।
১২ কবপ কেকবেকূাল কবমটির সভার েন্য এবাং ১২
কবপ বস্টয়াবরাং কবমটির সভার েন্য (১২+১২) = ২৪
টি।
৮০ কবপ োিীয় কমষশালার েন্য।
১২ কবপ কেকবেকূাল কবমটির সভার েন্য।
(৪০ কবপ বাাংলা+২০ কবপ ইাংল্পরবে) = ৬০ টি।

