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“রিরজটাইরজাং ইমরিদমদেশন মরনটররাং এন্ড পাবরলক প্ররকউরদমে প্রদজক্ট (রিিইএমএরপরপরপ”) শীর্ ষক চলমান 

প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ পররচালনার জন্য টাম ষস অব সরফাদরন্স (ToR) 

 

ক)     প্রকদল্পর রববরণী : 

 

১।      প্রকদল্পর নাম :  “রিরজটাইরজাং ইমরিদমদেশন মরনটররাং এন্ড পাবরলক প্ররকউরদমে প্রদজক্ট 

)রিিইএমএরপরপরপ(”। 

২।      উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ )িইএমইরি(। 

 

৩।      বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : সসন্ট্রাল প্ররকউরদমে সটকরনকযাল ইউরনট )রসরপটিইউ(। 

৪।       প্রকল্প এলাকা :  

রবভাগ সজলা উপদজলা রসটি কদপ ষাদরশন/সপৌরসভা 

ঢাকা ঢাকা -- ঢাকা উত্তর রসটি কদপ ষাদরশন 

 

৫।  প্রকদল্পর ব্যয় :(লক্ষ টাকায়) 
 

১ সমাট : ৮৮২০০.০০ 

২ রজওরব : ৮৪০০.০০ 

৩ রনজস্ব অর্ ষ : -- 

৪ প্রকল্প সাহায্য : ৭৯৮০০.০০ 

 

গ)    বাস্তবায়নকাল : 
 

িরদের তাররখ সমারির তাররখ 

জুলাই, ২০১৭ রিদসম্বর, ২০২৩ 

 

ঘ)   প্রকদল্পর পটভূরম :বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগরদসন্ট্রাল প্ররকউরদমে সটকরনকযাল ইউরনট )রসরপটিইউ( 

সরকারর ক্রয় কার্ ষক্রদম প্রদয়াজনীয় রেক রনদে ষশনা এবাং ক্রয় কাদজ রবরভন্ন পরামশ ষ প্রোন কদর র্াদক। বারর্ ষক উন্নয়ন 

কম ষসূচীদত অন্তর্ভ ষক্ত প্রকল্পসমূদহর প্রায় ৮০ ভাগ কার্ ষক্রম ক্রয় ব্যবস্থাপনার সাদর্ জরড়ত। সরকারর ক্রয় ব্যবস্থাপনার 

সারব ষক মান উন্নয়ন এবাং রিরজটাইদজশদনর মাধ্যদম উন্নয়ন প্রকল্প ও কম ষসূচীর বাস্তবায়ন এবাং পররবীক্ষদণর সক্ষমতা 

বৃরির উদেদে রজওরব ও রবশ্বব্যাাংদকর অর্ ষায়দন িদলাচয প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।  

ঙ)   প্রকদল্পর উদেে : 

 রসরপটিউ’রপুনগ ষঠন/সাংস্কার এবাং একইসাদর্ ইদলকট্ররনক গভণ ষদমে প্ররকউরদমে (ই-রজরপ)’র প্রারতষ্ঠারনকীকরণ; 

 পাবরলক প্ররকউরদমে এর রিরজটাইদজশন সবগবান করা; 

 ক্রয় কার্ ষসম্পােন ও ব্যবস্থাপনার সক্ষদে সপশাোররত্ব ততরর করা; 

 প্রকল্প মরনটররাং এর সক্ষদে পূণ ষাঙ্গ অন-লাইনব্যবস্থা চালু করা; 

 সামারজক োয়বিতার অাংশ রহদসদব নাগররকদের সম্পৃক্তকরণ; 

 িইএমইরি’র অন-লাইন মরনটররাং সক্ষমতা বৃরি; 

 নতুন ২৮টি Selected Public Sector Organization (SPSO) এ ই-রজরপ ব্যবস্থা প্রবতষন ও পররচালনা; 
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 রসরপটিইউ এবাং ই-রজরপ’র কার্ ষক্রম সফলতার সাদর্ পররচালনার জন্য প্রদয়াজনীয় জনবদলর (৭০%) সাংস্থান 

রনরিতকরণ; 

 Newly Selected Public Sector Organization (NSPSO-)এর ৭৫% ক্রয় কার্ ষক্রম ই-রজরপদত 

পররচালনা করা; 

 প্ররকউরদমে রলি টাইম ৭০ রেদন হ্রাস করা (Base line১০০ রেন); 

 রনব ষারচত ৪৫টি উপদজলার ক্রয় চুরক্ত বাস্তবায়ন মরনটররাং এর জন্য নাগররকদের সম্পৃক্তকরণ; এবাং 

 িইএমইরি কর্তষক Selected Public Sector Organization (SPSO)এর ৪৫ শতাাংশ প্রকল্প অন-লাইদন 

পররবীক্ষণ করার ব্যবস্থা করা। 

চ)   প্রকদল্পর প্রধান প্রধান কার্ ষক্রম: 

 Restructuring CPTU and Institutionalizing e-GP; 

 Enhancing Digitizing of Public Procurement; 

 Professionalization Procurement and Citizen Engagement; 

 Digitizing Project Implementation &Monitoring. 
 

ছ)    পরামশ ষক প্ররতষ্ঠাদনর োরয়ত্ব : 

১.  প্রকদল্পর ১০০% এলাকা রনরবড় পররবীক্ষদণর িওতার্ভক্ত রহদসদব রবদবচনা করদত হদব; 

২.  প্রকদল্পর পটভূরম, উদেে, অনুদমােন ও সাংদশাধদনর অবস্থা,প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্ ষায়নসহ সকল 

প্রাসরঙ্গক তথ্যপর্ ষদবক্ষণ ও পর্ ষাদলাচনা; 

৩.  প্রকদল্পর সারব ষক ও রবস্তাররত অাংগরভরত্তক বাস্তবায়ন )বাস্তব ও িরর্ ষক( অগ্রগরতরতথ্য সাংগ্রহ,সরন্নদবশন, রবদের্ণ, 

সারণী এবাং সলখরচদের মাধ্যদম  উপস্থাপন ও পর্ ষাদলাচনা; 

৪.    প্রকদল্পর উদেে অজষদনর অবস্থা পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ এবাং প্রকল্প ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কার্ ষাবলী প্রকদল্পর 

উদেদের সাদর্ সামঞ্জস্যপূণ ষ রকনা তা পর্ ষাদলাচনা ও মতামত প্রোন করা; 

৫.  প্রকদল্পর িওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্য রবরভন্ন পণ্য, কার্ ষ ও সসবা ক্রদয়র )Procurement) সক্ষদে সরকারর ক্রয় 

িইন )রপরপএ-২০০৬(, সরকারর ক্রয় রবরধমালা )রপরপির-২০০৮( এবাং উন্নয়ন সহদর্াগী প্ররতষ্ঠাদনর গাইিলাইন 

ইতযারে প্ররতপালন  এবাং গুণগত মান ও পররমাণ অনুর্ায়ী সাংগ্রহ করা হদয়দছ রক না সস রবর্দয় পর্ ষাদলাচনা ও 

পর্ ষদবক্ষণ; 

৬. প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পরকষত রবরভন্ন সমস্যা সর্মন: অর্ ষায়দন রবলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অেক্ষতা এবাং প্রকদল্পর 

সময়াে ও ব্যয় বৃরি ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদের্ণ, পর্ ষদবক্ষণ ও পর্ ষাদলাচনা;  

৭.  প্রকদল্পর িওতায় সম্পারেত মূল কার্ ষক্রমসমূদহর কার্ ষকাররতা ও উপদর্ারগতা রবদের্ণ ও মতামত প্রোন; 

 

                    ৮. )ক( রসরপটিউ’রপুনগ ষঠন/সাংস্কার,ইদলকট্ররনক গভণ ষদমে প্ররকউরদমে (ই-রজরপ)’র প্রারতষ্ঠারনকীকরণ,পাবরলক 

প্ররকউরদমে এর রিরজটাইদজশন সবগবান করাএবাং ক্রয় কার্ ষসম্পােন ও ব্যবস্থাপনার সক্ষদে সপশাোররত্ব 

ততরর করার লদক্ষয প্রকল্পটি সহায়ক হদব রক-না এ রবর্দয় মতামত প্রোন; 

                          )খ(   প্রকল্প মরনটররাং সক্ষদে িইএমইরি’র বতষমান PMIS Linkage করার সক্ষদে করণীয় এবাং প্রকদল্পর 

িওতায় সম্পারেত রসরভল কাদজর গুণগত মান রবর্দয় মতামত প্রোন; 

৯.  প্রকল্প সমারির পর এর মাধ্যদম গৃহীত কার্ ষক্রমসমূদহর সটকসইকরণ পররকল্পনা )Sustainability plan)রবর্দয় 

সুরনরে ষষ্ট পর্ ষদবক্ষণ ও মতামত প্রোন; 

১০. প্রকল্প সাংরেষ্ট অন্যান্য প্রাসরঙ্গক রবর্য়ারে;(i) প্রকল্প এলাকা থেকক সংগৃহীত তথ্য,Focus Group  

Discussion (FGD) ও স্থানীয় পর্ যাকয়কম ষশালা িদয়াজন কদর মতামত গ্রহদণর রভরত্তদত ও বাস্তবায়ন 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর পররপদে বরণ ষত সুরনরে ষষ্ট কাঠাদমা ও অনুদমারেত ইনদসপশন প্ররতদবেদনর 

সময়রভরত্তক কম ষ-পররকল্পনা ও কম ষপিরত অনুর্ায়ী প্ররতদবেন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী প্ররতষ্ঠান )বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন রবভাগ-িইএমইরি( কর্তষক অনুদমােন গ্রহণ; )ii( জাতীয় পর্ ষাদয়র একটি কম ষশালা িদয়াজন কদর 

রনরবড় পররবীক্ষদণর ফলাফলসমূহ অবরহতকরণ ও কম ষশালায় প্রাি মতামত ও সুপাররশসমূহ রবদবচনা কদর  

প্ররতদবেন চূড়ান্তকরণ; 

১১. ক্ররমক নাং ১০-এ বরণ ষত চূড়ান্ত প্ররতদবেদন প্রাি রবরভন্ন পর্ ষদবক্ষদণর রভরত্তদত সারব ষক পর্ ষাদলাচনা সাংদর্াজন এবাং 

সুরনরে ষষ্ট সুপাররশ প্রোন; 



১২. পরামর্ যক প্রততষ্ঠান চুতির তাতরখ থেকক চার মাকসর (১২০ তিন) মকে সমীক্ষা সংক্রান্ত র্াবতীয় কার্ যক্রম চূড়ান্ত  

করকব; 

১৩. পরামর্ যক প্রততষ্ঠান িইএমইরি কর্তষক রনধ ষাররত অন্যান্য রবর্য়াবলী প্ররতপালন করদব; 

১৪. প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষদণর সুরনরে ষষ্ট )সময়রভরত্তক( কম ষ-পররকল্পনা ও কম ষপিরতকাররগরর প্রস্তাদবর সাদর্ 

সাংদর্াজন করদত হদব । 
 

 জ)   পরামশ ষক প্ররতষ্ঠান ও পরামশ ষদকর প্রকৃরত ও সর্াগ্যতা : 
 
 

ক্ররমক 

নাং 

পরামশ ষক প্ররতষ্ঠান ও 

পরামশ ষক প্ররতষ্ঠাদনর পরামশ ষক 

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১. পরামশ ষক প্ররতষ্ঠান   গদবর্ণা এবাং প্রকল্প পররবীক্ষণ ও রনরবড় পররবীক্ষণ 

সাংক্রান্ত সমীক্ষা পররচালনায় ন্যযনতম ০৩ (রতন) 

বছদরর অরভজ্ঞতাসম্পন্ন হদত হদব। 

২. (ক) টীম রলিার:  

স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত 

করম্পউটার/ইদলকরট্রকযাল 

রবর্দয় ন্যযনতম স্নাতদকাত্তর 

রিগ্রী ) CCNAসহ) 

।CCNP/PMP রবর্দয় 

রিগ্রীধারীদের অগ্রারধকার সেয়া 

হদব। 

 প্রকল্প সাংক্রান্ত কাদজ ন্যযনপদক্ষ ১০ (েশ) বছর বাস্তব 

অরভজ্ঞতা; 

 টীম রলিার রহদসদব কাজ করার জন্য কমপদক্ষ ০৩ 

(রতন) বছদরর এবাং সিপুটি টীম রলিার রহদসদব  ০৫ 

)পাঁচ( বছদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব; 

 রবশ্ব ব্যাাংদকর অর্ ষায়দন বাস্তবারয়ত সকান প্রকদল্প 

কমপদক্ষ ২ বছর কাজ করার অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব; 

 PPA-2006 ও PPR-2008 এবাং Project 

Management সম্পদকষ বাস্তব ধারণা র্াকদত হদব;  

 প্ররতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অরভজ্ঞতা র্াকদত 

হদব;  

)খ( Procurement 

Specialist 

স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত 

প্ররকউরদমে রবর্দয় 

স্নাতদকাত্তর রিগ্রী। MCIPS 

রিগ্রীধারীদের অগ্রারধকার সেয়া 

হদব। 

 সাংরেষ্ট রবর্দয় গদবর্ণা এবাং প্রকল্প পররবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন সাংক্রান্ত স্টারি পররচালনায় ন্যযনতম ০৫ 

(পাঁচ) বছদরর অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব। 

 রবশ্ব ব্যাাংদকর অর্ ষায়দন বাস্তবারয়ত সকান প্রকদল্প 

কমপদক্ষ ২ বছর কাজ করার অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব; 

)গ( রসরভল 

ইরঞ্জরনয়ার/িরকষদটক্ট 

স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত 

রসরভল 

ইরঞ্জরনয়াররাং/িরকষদটকচার 

রবর্দয় স্নাতক রিগ্রী।  

 সাংরেষ্ট কাদজ কমপদক্ষ ৫ (পাঁচ) বছদরর বাস্তব 

অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব। 

)ঘ) পররসাংখ্যানরবে স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত 

পররসাংখ্যান/ফরলত 

পররসাংখ্যান রবর্দয় কমপদক্ষ 

স্নাতদকাত্তর রিগ্রী 

 মাঠ পর্ ষাদয় সমীক্ষা পররচালনায় SPSSসহ অন্যন্য 

Statistical Software Package পররচালনায় 

৫ (পাঁচ) বছদরর অরভজ্ঞতা সম্পন্ন হদত হদব। 

 

ঝ)  পরামশ ষক প্ররতষ্ঠান কর্তষক রনদেবরণ ষত প্ররতদবেনসমূহ োরখল করদত হদব : 

ক্ররমক প্ররতদবেদনর নাম োরখদলর সময় সাংখ্যা 

১। প্রাররেক প্ররতদবেন 

(বাাংলায়) 

চুরক্ত সম্পােদনর ১৫ রেদনর মদধ্য ১৫ করপ সটকরনকযাল করমটির সভার জন্য এবাং ২০ করপ 

রস্টয়াররাং করমটির সভার জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি 

২। ১ম খসড়া প্ররতদবেন 

(বাাংলায়) 

চুরক্ত সম্পােদনর ৭৫ রেদনর মদধ্য ১৫ করপ সটকরনকযাল করমটির সভার জন্য এবাং ২০ করপ 

রস্টয়াররাং করমটির সভার জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি 

৩। ২য় খসড়া প্ররতদবেন 

(বাাংলায়) 

চুরক্ত সম্পােদনর ৯০ রেদনর মদধ্য ১০০ করপ জাতীয় কম ষশালার জন্য 

৪। ২য় খসড়া প্ররতদবেন 

(বাাংলায় ও ইাংদরজী) 

চুরক্ত সম্পােদনর ১০০ রেদনর মদধ্য ১৫ করপ সটকরনকযাল করমটির সভার জন্য এবাং ২০ করপ 

রস্টয়াররাং করমটির সভার জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি 

৫। চূড়ান্ত প্ররতদবেন (বাাংলা 

ও ইাংদরজীদত) 

চুরক্ত সম্পােদনর ১২০ রেদনর মদধ্য (৪০+২০) = ৬০ টি 

 

ঞ) ক্রয়কারী কর্তযক প্রকিয় : 
 

 

 প্রকল্প িতলল (তিতপতপ/আরতিতপতপ/তপতসআর); 

 তবতিন্ন থেককহাল্ডাকরর সাকে থর্াগাকর্াকগর জন্য সহকর্াগীতা প্রিান; ইতযাতি। 


