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রনরবড় পরিবীক্ষণেি জন্য রনব বারিত প্রকদল্পর রববরণী ও পিামর্ শণেি োর্ শপরিরি (TOR): 

ক. প্রকদল্পর রববরণী: 

১ প্রকদল্পর নাম : প্রারিে জনণ াষ্ঠীি জীবনমান উন্নয়ন 

২ উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার রবভাগ 

৩ বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : স্থানীয় েিোি রবভা   

 

৪.০ প্রেল্প এলাো: 

রবভা  সজলা সপৌিেভা রেটি েণপ শাণির্ন 

ঢাো, চট্টগ্রাম, িাজর্াহী, খুলনা, 

রেণলট, িংপুি, বরির্াল, 

ময়মনরেংহ 

ঢাো, নািায়ে ঞ্জ, ফরিদপুর্, 

স াপাল ঞ্জ,  াজীপুি, চট্টগ্রাম,  

চাদপুি, েক্সবাজাি, কুরমল্লা, সফনী, 

সনায়াখালী, িাজর্াহী, 

চাপাইনবাব ঞ্জ, নও া, পাবনা,  

রেিাজ ঞ্জ, খুলনা, কুরিয়া, 

োতরক্ষিা, মাগুিা, র্ণর্াি, রেণলট, 

িংপুি, রনলফামািী, কুরড়গ্রাম, 

রদনাজপুি, বরির্াল, পটুয়াখালী, 

রপণিাজপুি, ঝালোঠি, সভালা, 

ময়মনরেংহ, জামালপুি 

োভাি, ফরিদপুি, 

স াপাল ঞ্জ, 

োরলয়াকেি, চাঁদপুি, 

েক্সবাজাি, সফনী, 

সনায়াখালী, 

চাঁপাইনবাব ঞ্জ, নও া, 

পাবনা, র্াহজাদপুি, 

কুরিয়া , োতরক্ষিা, 

মাগুিা, নয়াপাড়া, 

সেয়দপুি, কুরড়গ্রাম, 

রদনাজপুি, পটুয়াখালী, 

রপণিাজপুি, ঝালোঠি, 

সভালা, ময়মনরেংহ, 

জামালপুি 

ঢাো উত্তি রেটি েণপ শাণির্ন, 

ঢাো দরক্ষে রেটি েণপ শাণির্ন, 

নািায়ে ঞ্জ রেটি েণপ শাণির্ন, 

 াজীপুি  রেটি েণপ শাণির্ন, 

চট্টগ্রাম রেটি েণপ শাণির্ন, কুরমল্লা 

রেটি েণপ শাণির্ন, িাজর্াহী রেটি 

েণপ শাণির্ন, খুলনা রেটি 

েণপ শাণির্ন, রেণলট রেটি 

েণপ শাণির্ন, িংপুি রেটি 

েণপ শাণির্ন, বরির্াল রেটি 

েণপ শাণির্ন 
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৫. অনুণমারদত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:           (লক্ষ টাোয়) 

৫.১ অনুণমারদত ব্যয়  : মূল রজওরব প্রেল্প োহায্য (DFID ও 

UNDP) 

 সমাট : ৮২৬১২.০০  ১২৮১৮.৫০ ৬৯৭৯৩.৫০ 

 

৫.২ বাস্তবায়নোল : শুরুি তারিখ েমারিি তারিখ 

মূল  : জুলাই ২০১৮ জুন ২০২৩ 

 

৬.      প্রকদল্পর উদেশ্যঃ  

 `wi ª̀ Rb‡Mvwôi Rb¨ Rjevq ymwnòz evm¯’vb wbg©vY I M„nvqY mnvqZv; 

 `wi ª̀ Rb‡Mvôxi Rb¨ mvgwRK msMVb ˆZix I weKwkZ KiY; 

 bvix‡`i Rb¨ Kg©ms ’̄vb-g~Lx `ÿZv Dbœqb I D‡`¨v³v weKvk;  

 ¯í̂ Av‡qi Rb‡Mvôxi Rb¨ Rjevqy mnbxq AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g Rjevqy cwieZ©‡b 

Awf‡hvRb mÿgZv e„w× এবং 

 cÖKíf~³ †cŠimfv I wmwUK‡c©v‡ikb mg~‡ni bMi e¨e¯’vcbv I cwiKíbv mÿgZv e„w×KiY । 

 

৭. প্রকদল্পর  প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহঃ 

 র্হণি বেবােিত দরিদ্রণদি জন্য আবােন ব্যাবস্থা; 

 েরমউরনটি রভরত্তে েং ঠন র্রির্ালী েিা; 

 নািীণদি দক্ষতা বৃরি ও েম শেংস্থান;  

 জলবায়ু   েরহষ্ণু অবোঠাণমা উন্নয়ন এবং 

 দরিদ্র বান্ধব ন ি ব্যবস্থাপনা, নীরত ও পরিেল্পনা সজািদাি েিা। 

 

   

 

খ. পরামশ বদকর কার্ বপরররধ (TOR) : 

৮.০ পরামশ বদকর োরয়ত্বঃ 

 

৮.১ প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশাধদনর অবস্থা, অর্ বায়দনর রবষয় ইতযারে সকল প্রদর্াজয তথ্য) 

পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 



৮.২ প্রকদল্পর অর্ ববছররভরিক কম বপররকল্পনা, অর্ ববছররভরিক বরাে, ছাড়, ব্যয় ও রবস্তাররত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও 

আরর্ বক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশ, রবদেষণ, সাররণ/দলখরিদের মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ বাদলািনা;  

৮.৩ প্রকদল্পর উদেশ্য অজবদনর অবস্থা পর্ বাদলািনা ও প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগ শেদমর আদলাদক output পর্ বাদয়র অজবন 

পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৮.৪ প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/িলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও শসবা সাংগ্রদহর (Procurement) শক্ষদে প্রিরলত সাংগ্রহ আইন 

ও রবরধমালা (রপরপএ, রপরপআর, উন্নয়ন সহদর্াগীর গাইডলাইন ইতযারে) এবাং প্রকল্প েরলদল উরিরখত ক্রয় পররকল্পনা 

প্ররতপালন করা হদয়দছ/হদে রক না শস রবষদয় তুলনামূলক পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৮.৫ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ব ও শসবা পররিালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ 

(দটক সই পররকল্পনা) আনুষরঙ্গক রবষয় পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৮.৬ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগ্রদহর প্ররক্রয়াধীন রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও শসবা সাংরেষ্ট ক্রয়চুরিদত রনধ বাররত 

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

হদয়দছ/হদে রক না শস রবষদয় তুলনামূলক পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৮.৭ প্রকদল্পর ঝুরক অর্ বাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকবত রবরভন্ন সমস্যা শর্মন অর্ বায়দন রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ ব ও শসবা 

ক্রয়/সাংগ্রদহর শক্ষদে রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পর শময়াে ও ব্যয় বৃরি ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক 

রবদেষণ, পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৮.৮ প্রকল্প অনুদমােন সাংদশাধন (প্রদর্াজয শক্ষদে) অর্ ব বরাে, অর্ ব ছাড়, রবল পররদশাধ ইতযারে রবষদয় তর্া-উপাদির 

পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৮.৯ উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা (র্রে র্াদক) কর্তবক চুরি স্বাক্ষর, চুরির শতব, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন, অর্ ব ছাড়, রবল 

পররদশাদধ সম্মরত ও রবরভন্ন রমশন এর সুপাররশ ইতযারের তথ্য-উপািরভরিক পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৮.১০ প্রকল্প সমারির পর সৃষ্ট সুরবধারে শটকসই (sustainable) করার লদক্ষয মতামত প্রোন; 

৮.১১ প্রকদল্পর উদেশ্য, লক্ষয, প্রকদল্পর কার্ বক্রম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুুঁরক, শময়াে, ব্যয় অজবন ইতযারে রবষয় 

রবদবিনা কদর এক টি  SWOT ANALYSIS; 

৮.১২ প্রকল্প সাংরেষ্ট নরর্পে পর্ বাদলািনা ও মাঠ পর্ 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 চুড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

৮.১৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পররিালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকল্প রিয়াররাং করমটির 

সভা আদয়াজন কম বপররকল্পা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সভার ও প্ররতদবেদনর রসিান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগরতর তথ্য শপ্ররণ ইতযারে 

পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৮.১৪ ইন্টািনাল অরিট, এক্সটািনাল অরিট, অরিট আপরত্ত আণে রেনা; থােণল েয়টি, রববিে রে, জরড়ত অণথ শি পরিমাে ইতযারদ; 

৮.১৫ কর্তবপক্ষ কর্তব ক রনধ বাররত অন্যান্য রবষয়াবলী। 

 



৯. ফাম শ ও ফাণম শি পিামর্ শণেি প্রকৃরত ও সর্াগ্যতা 

 

ক্র. ফাম শ ও ফাণম শি 

পিামর্ শে 

রর্ক্ষা ত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১) পিামর্ শে 

প্ররতষ্ঠান 

-   ণবষণা/ প্রেল্প পরিবীক্ষে ও মূল্যায়ন েংক্রাি Study পরিচালনায় 

ন্যযনতম ৩ (রতন)  বেণিি অরভজ্ঞতা; 

২) ে) টিম রলিাি েমাজ রবজ্ঞান অনুষণদি অিীন 

সর্ণোন  রবষণয় ন্যযনতম 

স্নাতণোত্তি রিরগ্র ; 

উচ্চতি রিরগ্র  থােণল 

অগ্রারিোি প্রদান েিা হণব 

 

  ণবষো/স্টারি পরিচালনায় েমপণক্ষ ১০ (দর্) বেণিি  অরভজ্ঞতা; 

 েংরিি োণজ ০৫ (পাঁচ) বেণিি অরভজ্ঞতা এবং টিম রলিাি রহণেণব 

েমপণক্ষ ১ (এে)টি পরিবীক্ষে ও মূল্যায়ন েমীক্ষা পরিচালনা েিাি 

অরভজ্ঞতা;  

 পাবরলে প্ররেউিণমন্ট এযাক্ট (রপরপএ) ও পাবরলে প্ররেউিণমন্ট রুলে 

(রপরপআি), e-GP এবং উন্নয়ন েহণর্া ীি  াইি লাইন অনুর্ায়ী োজ 

েিাি অরভজ্ঞতা; 

 প্ররতদবেন প্রণয়দন রবণর্ষ েক্ষতা; 

খ)  রমিণলণভল 

ইরঞ্জিঃ 

ন্যযনতম রেরভল ইরঞ্জরনয়ারিং-এ 

স্নাতে রিরগ্র 

  ণবষো/স্টযারি পরিচালনা োণজ েমপণক্ষ ৫ (পাঁচ) বেণিি অরভজ্ঞতা 

এবং েংরিি োণজ ৩ (রতন) বেণিি অরভজ্ঞতা থােণত হণব;  

 পরিবীক্ষে ও মূল্যায়ন  োণজ অরভজ্ঞতা অগ্রারিোিপ্রাা্প্য; 

 পাবরলে প্ররেউিণমন্ট এযাক্ট (রপরপএ) ও পাবরলে প্ররেউিণমন্ট রুলে 

(রপরপআি) -এি রবষণয় োজ েিাি অরভজ্ঞতা। এোড়া e-GP এবং 

উন্নয়ন েহণর্া ীি  াইি লাইন অনুর্ায়ী োজ েিাি অরভজ্ঞতা; 

 েরিউটাণি রবদশষ  েক্ষতা, প্ররতদবেন প্রণয়দন েক্ষতা; 

 ) আথ শ 

োমারজে   

রবণর্ষজ্ঞ 

েমাজ রবজ্ঞান/ েমাজ েল্যান  

রবষণয় ন্যযনতম স্নাতণোত্তি 

রিরগ্র 

  ণবষো/ Study পরিচালনায় েমপণক্ষ ৫ (পাঁচ) বেণিি  অরভজ্ঞতা; 

 আথ শ-োমারজে বা েমজাতীয় েমপণক্ষ ১ টি োণজি অরভজ্ঞতা; 

ঘ) িাটা 

ম্যাণনজণমন্ট   

রবণর্ষজ্ঞ 

পরিেংখ্যান রবষণয় ন্যযনতম 

স্নাতণোত্তি রিরগ্র 

 িাটা ম্যাণনজণমন্ট  েংরিি  োণজ েমপণক্ষ ৫ (পাঁচ) বেণিি 

অরভজ্ঞতা;   

 রবরভন্ন Statistical Software পররিালনায় েক্ষতা; 

 

 

১০.০ রনম্নরলরখত প্ররতণবদনেমূহ দারখল েিণত হণব:  

 

ক্র নং প্ররতণবদণনি নাম দারখণলি েময় মিব্য 

১) ইনণেপর্ন রিণপাট শ চুরি েিাদণনি ১৫ রদণনি মণে  



২) ১ম খেড়া প্ররতণবদন চুরি েিাদণনি ৬০ রদণনি মণে  

৩) ২য় খেড়া প্ররতণবদন চুরি েিাদণনি ৭৮ রদণনি মণে  

৪) চূড়াি খেড়া প্ররতণবদন চুরি েিাদণনি ৮০ রদণনি মণে  

৫) চূড়াি প্ররতণবদন চুরি েিাদণনি ১০০ রদণনি মণে  

 

 

১১.০  ক্লাণয়ন্ট ের্তশে প্রণদয়: 

  ‡ প্রেল্প দরলল ও প্রেল্প েংরিি রবরভন্ন প্ররতণবদন (সর্মন রিরপরপ)। 

 

 

 

 


