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প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্ যক্রমমর জন্য রনব বারিত প্রকদল্পর রববরণী ও পরামশ বদকর কার্ বপরররি (ToR): 

 

ক. প্রকদল্পর রববরণীীঃ 

 

১ প্রকদল্পর নাম : ‘গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ সেকসইকরদণর লদক্ষে সহররাং সবান বন্ড (এইিরবরব) করণ’ 

প্রকল্প 

২. উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : দূমর্ যাগ ব্যবস্হাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

৩. বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : দুমর্ যাগ ব্যবস্হাপনা অধিদপ্তর 

৪. প্রকদল্পর অবস্থান : সেদশর ৬৪ সজলার ৪৯২টি উপদজলা (দতজগাঁও সাদকবলসহ) 

৫. অনুদমারেত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ োকা) : 

 

অনুদমােদনর পর্ বায় সময়াে  অনুদমারেত ব্যয় 

সমাে 

রজওরব 

রপএ  

সাংস্থার অর্ ব 

হ্রাস/বৃরি (%) 

 

মূল রিরপরপর তুলনায় সব বদশষ অনুদমােদনর 

তুলনায় 

মূল জুলাই, ২০১৬ 

হমে  

জুন, ২০১৯ 

১২৩৮২৭.০০  

১২৩৮২৭.০০  

- 

- - 

সাংদশারিত (১ম) জুলাই, ২০১৬ 

হমে  

জুন, ২০১৯ 

১২৩৮২৭.০০  

১২৩৮২৭.০০ 

  

 

৬.   ক্রমপুরিত অগ্রগরত:  প্রকমল্পর আওোয় দদমের ৪৯২ টি উপমেলায় দমাট ৩১৪৫.৫০ ধকিঃধমিঃ রাস্তা এইচধবধবকরণ করার 

লক্ষযমাত্রার ধবপরীমে জুন, ২০১৯ পর্ যন্ত ব্যয় হময়মে ১২১৫৬৬.১৭ লক্ষ টাকা ক্রমপুধিে আধথ যক অগ্রগধে- ৯৮.০% বাস্তব অগ্রগধে 

১০০%। 

 

৭.      প্রকদল্পর উদেশ্যীঃ  

 সেদশর প্ররতটি উপদজলায় স্থানীয় হাে-বাজার, সগ্রার্ সসন্টার, রশক্ষা প্ররতষ্ঠান ও ইউরনয়ন পররষে সর্ সকল গ্রামীণ মাটির 

রাস্তা দ্বারা সাংযুক্ত রদয়দে সসগুদলাদক এইিরবরব করদণর মাধ্যদম েীর্ বস্থায়ী ও সেকসই করা। 

 সারা বের িলািল উপদর্ারগ ও সেকসই রাখদত, উৎপারেত কৃরষপণ্য রবপণদন সহায়তা প্রোদনর জন্য সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার 

উন্নরত করা এবাং পররবহন ব্যয় করমদয় আনা। 

 দুদর্ বাদগর সময় অল্প সমদয় দুগ বত এলাকার জনগন র্াদত আশ্রয় সকদে আসদত পাদর, সহদজ রিরকৎসা সসবা সপদত পাদর, 

গবারেপশু দ্রুত রনরাপে স্থাদন সররদয় সনয়া এবাং দুদর্ বাদগ ঝুঁরক হ্রাস করা।  

 বষ বা সমৌসুদম মাটির রাস্তাগুরল কে বমাক্ত ও ক্ষয় হয়। এদত প্ররত বের সর্াগাদর্াগ উপদর্ারগ রাখদত সরকাদরর অদনক অদর্ বর 

প্রদয়াজন হয়। এইিরবরব করদণর মাধ্যদম মাটির ক্ষয় সরাি করা ও ভরবষ্যদত সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষন ব্যয় করমদয় আনা। 

 স্থানীয় জনদগারষ্ঠর কম বসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি করা। রবদশষ কদর মরহলাদের কম বসাংস্থাদনর মাধ্যদম আর্ ব-সামারজক অবস্থার 

উন্নয়ন সািন করা। 

 রভশন-২০২১ এবাং ৭ম পঞ্চবারষ বক পররকল্পনা বাস্তবায়দনর লদক্ষে সমগ্র সেদশর অবকাাাদমার উন্নয়ন করা।  

 

৮. প্রকদল্পর প্রিান প্রিান অঙ্গসমূহীঃ 

 প্রকদল্পর আওতায় ৩১৪৫.৫০ রকদলারমোর গ্রামীণ মাটির রাস্তা এইিরবরব করা। 
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খ. পরামশ বদকর কার্ বপরররি (ToR) : 

৯.০ পরামশ বদকর োরয়ত্বীঃ 

৯.১ প্রকদল্পর রববরণ (পেভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািদনর অবস্থা, অর্ বায়দনর রবষয় ইতোরে সকল প্রদর্াজে তথ্য) 

পর্ যামলাচনা ও পর্ যমবক্ষণ; 

৯.২ প্রকদল্পর অর্ ববেররভরিক কম বপররকল্পনা, অর্ ববেররভরিক বরাে, োড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও 

আরর্ বক) অগ্রগরত তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদেষণ, সাররণ/সলখরিদের মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ বাদলািনা; 

৯.৩ প্রকদল্পর উদেশ্য অজবদনর অবস্থা পর্ বাদলািনা ও প্রকমল্পর উমেশ্য ও ধিধপধপ’র লগমেমমর আমলামক output পর্ যাময়র 

অেযন পর্ যামলাচনা ও পর্ যমবক্ষণ; 

৯.৪ প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/িলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) সক্ষদে প্রিরলত আইন ও 

রবরিমালা (রপরপএ, রপরপআর, উন্নয়ন সহদর্াগীর গাইিলাইন ইতোরে) এবং প্রকল্প দধলমল উধিধিে ক্রয় পধরকল্পনা, বাধষ যক 

হালনাগাদকৃে ক্রয় পধরকল্পনা প্ররতপালন করা হদয়দে/হদে রক না সস রবষদয় পর্ যামলাচনা ও পর্ যমবক্ষণ; 

৯.৫ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীে/সংগৃহীেব্য পণ্য, কার্ ব ও সসবা পররিালনা ধপধপআর অনুর্ায়ী ওয়বসাইমট প্রকাে করা হময়মে 

ধকনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ (দেকসই পররকল্পনা) আনুষধিক ধবষয় পর্ যামলাচনা ও পর্ যমবক্ষণ; 

৯.৬ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীে/সংগৃমহর প্ররক্রয়ািীন রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংরেি ক্রয়চুরক্তদত রনি বাররত 

সেরসরিদকশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/র্ািাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা 

হদয়দে/হদে রক না সস রবষদয় পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৯.৭  প্রকদল্পর ঝুঁরক অর্ বাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকবত রবরভন্ন সমস্যা সর্মন অর্ বায়দন রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ ব ও সসবা 

ক্রয়/সাংগ্রদহর সক্ষদে রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরি ইতোরের কারণসহ অন্যান্য রেক 

রবদেষণ, পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৯.৮ প্রকল্প অনুদমােন, সাংদশািন (প্রদর্াজে সক্ষদে) অর্ ব বরাে, অর্ ব োড় রবল পররদশাি ইতোরে রবষদয় তথ্য-উপাদির 

পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৯.৯ উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা (র্রে র্াদক) কর্তবক চুরক্ত স্বাক্ষর, চুরক্তর শতব, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন, অর্ ব োড়, রবল 

পররদশাদি সম্মরত ও রবরভন্ন রমশন এর সুপাররশ ইতোরের তথ্য-উপািরভরিক পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৯.১০ প্রকল্প সমারির পর সৃি সুরবিারে সেকসই (Sustainable) করার লদক্ষে মতামত প্রোন; 

৯.১১ প্রকমল্পর উমেমশ্য, লক্ষয, প্রকমল্পর কার্ যক্রম, বাস্তবায়ন পধরকল্পনা, প্রকল্প ব্যব্াপনা, ুঁকধক, দময়াদ, ব্যয় অেযন ইেযাধদ 

ধবষয় ধবমবচনা কমর একটি SWOT ANALYSIS; 

৯.১২ প্রকল্প  সংধিষ্ট নধথপত্র পর্ বাদলািনা ও মাাপর্ বায় হদত প্রাি তদথ্যর রবদেষদণর আদলাদক সারব বক পর্ বাদলািনা, পর্ বদবক্ষণ ও 

প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ একটি প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ও জাতীয় কম বশালায় প্ররতদবেনটি উপস্থাপন করদব। জাতীয় 

কম বশালায় প্রাি মতামত সরন্নদবশ কদর চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

৯.১৩ প্রকল্প ব্যব্াপনা: প্রকল্প পধরচালক ধনময়াগ, েনবল ধনময়াগ, প্রকল্প ব্যব্াপনা কধমটির সভা, প্রকল্প ধিয়াধরং কধমটির সভা 

আময়ােন, কম যপধরকল্পনা ও প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রধেমবদমনর ধসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগধের েথ্য দপ্ররণ ইেযাধদ 

পর্ যামলাচনা ও পর্ যমবক্ষণ;   

৯.১৪      কর্তবপক্ষ রনি বাররত অন্যান্য রবষয়াবরল। 

১০. পরামশ বক প্ররতষ্ঠান ও পরামশ বদকর প্রকৃরত ও সর্াগ্যতাীঃ 

ক্রীঃ পরামশ বদকর প্রকৃরত রশক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১. পরামশ বক প্ররতষ্ঠান  গদবষণা এবাং প্রকল্প পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সাংক্রান্ত স্টারি পররিালনায় 

ন্যেনতম ০৩ (রতন) বেদরর অরভজ্ঞতাসম্পন্ন। 

২. (ক) টিম রলিারীঃ সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় 

হদত ধসধভল ইধিধনয়াধরং 

রবষদয় কমপদক্ষ রবএসরস 

রিরগ্র। 

 প্রকল্প বাস্তবায়ন পধরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পমকয স্বচ্ছ িারণাসহ 

ধসধভল ইধিধনয়াধরং সংক্রান্ত কামে ন্যযনেম ১০ (দে) বেমরর 

অধভজ্ঞো; 

 টিম ধলিার ধহমসমব ন্যেনতম০১ (এক) বের কাে করার অধভজ্ঞো; 

 পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় রবদশষ 

েক্ষতার পাশাপারশ বাাংলা/ইাংদররজর রবষয় রভরিক ভাষাগত 

জ্ঞানদক রবদবিনায় সনওয়া হদব; 

 রপরপএ ২০০৬ এবাং রপরপআর ২০০৮ সম্পদকব সম্যক িারণা র্াকদত 

হদব। রবদশষভাদব রবরভন্ন প্রকার ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য, সসবা, কার্ ব), 

ক্রয় পররকল্পনা, ক্রয় অনুদমােন প্ররক্রয়া, চুরক্ত সম্পােন, 



ক্রীঃ পরামশ বদকর প্রকৃরত রশক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

কাররগরর/আরর্ বক মূল্যায়ন, Performance Security 

ধবষময় সুস্পষ্ট িারণামক ধবমবচনায় দনওয়া হমব; 

  “সরকাধর িামে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রধক্রয়াকরণ, অনুমমাদন ও 

সংমোিন পদ্ধধে (অমটাবর, ২০১৬)” ধবষময় সুস্পষ্ট িারণা থাকমে 

হমব (https://imed.gov.bd ওময়বসাইমট পাওয়া র্ামব); 

এবাং 

 আইএমইধি’র MANUAL ON CONSTRUCTION 

WORKS (BUILDINGS) এর ধবষময় িারনা থাকমে হমব 

(https://imed.gov.bd ওময়বসাইমট পাওয়া র্ামব)। 

(খ) ধমি দলমভল 

ইধিধনয়ার 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় 

হদত ধসধভল ইধিধনয়াধরং 

রবষদয় কমপদক্ষ রবএসরস 

রিরগ্র। 

 প্রকল্প বাস্তবায়ন পধরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পমকয স্বচ্ছ িারণাসহ 

ধসধভল ইধিধনয়াধরং সংক্রান্ত কামে ন্যযনেম ০৩ (ধেন) বেমরর 

অধভজ্ঞো; 

 রপরপএ ২০০৬ এবাং রপরপআর ২০০৮ সম্পদকব সম্যক িারণা র্াকদত 

হদব। রবদশষভাদব রবরভন্ন প্রকার ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য, সসবা, কার্ ব), 

ক্রয় পররকল্পনা, ক্রয় অনুদমােন প্ররক্রয়া, চুরক্ত সম্পােন, 

কাররগরর/আরর্ বক মূল্যায়ন, Performance Security 

ধবষময় সুস্পষ্ট িারণামক ধবমবচনায় দনওয়া হমব; এবাং 

 “সরকাধর িামে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রধক্রয়াকরণ, অনুমমাদন ও 

সংমোিন পদ্ধধে (অমটাবর, ২০১৬)” 

(https://imed.gov.bd ওময়বসাইমট পাওয়া র্ামব) এর 

উপর সুস্পষ্ট িারণা থাকমে হমব। 

(গ) আর্ ব-সামারজক 

রবদশষজ্ঞ 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হ

সত সমাজ রবজ্ঞান/ অর্ বনীরত/ 

সামারজক রবজ্ঞান অনুষদের 

আওতাভুক্ত রবষদয় কমপদক্ষ 

স্নাতদকাির  রিরগ্র  

আর্ ব-সামারজক গদবষণা/ সাংরেি কাদজ কমপদক্ষ পাঁি বেদরর বাস্তব 

অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব। 

(র্) িাো 

ম্যাদনজদমন্ট 

সেশারলস্ট 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত

 পররসাংখ্যান/ অর্ বনীরত/ 

সাংরেি রবষদয় কমপদক্ষ 

স্নাতদকাির  রিরগ্র  

সাংরেি রবষদয় গদবষণা/িাো ম্যাদনজদমন্ট কাদজ কমপদক্ষ পাঁি বেদরর 

বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব। 

 

১১. পরামশ বক প্ররতষ্ঠান কর্তবক রনদেবরণ বত প্ররতদবেনসমূহ োরখল করদত হদব: 

ক্ররমক প্ররতদবেদনর নাম োরখদলর সময় 

১. ইনদসপশন প্ররতদবেন চুরক্ত সম্পােদনর ১৫ রেদনর মদধ্য 

২. ১ম খসড়া প্ররতদবেন চুরক্ত সম্পােদনর ৭৫ রেদনর মদধ্য 

৩. ২য় খসড়া প্ররতদবেন চুরক্ত সম্পােদনর ৯০ রেদনর মদধ্য 

৪.  চূড়ান্ত প্ররতদবেন  চুরক্ত সম্পােদনর ১০০ রেদনর মদধ্য 

 

১২.  ক্লাদয়ন্ট কর্তবক প্রদেয়: 

 প্রকল্প েরলল ও প্রকল্প সাংরেি রবরভন্ন প্ররতদবেন (সর্মন: আইএমইরি-০৫ প্ররতদবেন); 

 রবরভন্ন সস্টকদহাল্ডাদরর সাদর্ সর্াগাদর্াদগর জন্য প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন। 

 

http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/45ffa4bc_c106_4b1a_993d_e737b770b856/Cover%20Pages%20M%26E%20manual.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/45ffa4bc_c106_4b1a_993d_e737b770b856/Cover%20Pages%20M%26E%20manual.pdf

