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নিনিড় পনিিীক্ষণ কার্ যক্রমেি জন্য রনব বারিত প্রকদল্পর রববরণী ও পরামশ বদকর কার্ বপরররি (ToR) 

 

ক. প্রকদল্পর রববরণী: 

 

১ প্রকদল্পর নাম : িাাংলামেমেি ৬৪টি জেলা চীফ জুনিনিয়াল ম্যানেমেট আোলত ভিি নিে যাণ (১ে 

পর্ যায়) (২য় িাংমোনিত)” েীর্ যক প্রকল্প।  

২. উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : আইন, রবিার ও সাংসে রবষয়ক মন্ত্রণালয় 

৩. বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : আইন ও রবিার রবভাগ এবাং গণপূতব অরিেপ্তর 

৪. প্রকদল্পর অবস্থান : ৬৪টি সজলা সের 

৫. অনুদমারেত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) : 

 

অনুদমােদনর পর্ বায় সময়াে অনুদমারেত ব্যয় 

সমাট 

রজওরব 

রপএ 

সাংস্থার অর্ ব 

হ্রাস/বৃরি (%) 

 

মূল রিরপরপর তুলনায় সব বদশষ অনুদমােদনর 

তুলনায় 

মূল অনুদমারেত সেব্রুয়ারী, ২০০৯       

জুন, ২০১৪ 

৭৩১৬৯.২৬ 

-  

- 

 - 

১ম- ব্যয় বৃরি 

ব্যরতদরদক সময় বৃরি 

(১ম বার)  

সেব্রুয়ারী, ২০০৯       

জুন, ২০১৬ 

- ৩৬.৯২% (দময়াে বৃরি) - 

িি যমের্ িাংমোনিত সেব্রুয়ারী, ২০০৯       

জুন, ২০১৮  

২৩৮৮২৭.২৭ 

২৩৮৮২৭.২৭ 

 

  

ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক 

সময় বৃরি (২য় বার) 

সেব্রুয়ারী, ২০০৯       

জুন, ২০২১ 

- - - 

তৃতীয় িাংমোিি 

(প্রস্তানিত) 

প্রনক্রয়ািীি  - - 

 

৬.   ক্রমপুরিত অগ্রগরত: সসদেম্বর, ২০২১ পর্ বন্ত ক্রমপুরিত আরর্ বক অগ্রগরত ১৮৬২৪২.৮৭ লক্ষ টাকা (৭৫.৫৩%)।  

৭.   প্রকদল্পর উদেশ্য: 

 সেৌজোরী রবিার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাদব পররিালনা ও মামলা জট কমাদনার লদক্ষে ৪২টি সজলা সেদর িীে জুরিরসয়াল 

ম্যারজদেট আোলত ভবন রনম বাণ এবাং একই উদেদশ্য ২২টি সজলায় জরম অরিগ্রহণ। 

৮.  প্রকদল্পর প্রিান প্রিান অ্গসসমূহ:   

 ভিি নিে যাণ     ৪৫৬১৮৫.০০ ি:নে: 

 অভযন্তিীণ পানি িিিিাহ    ৪২ টি জিন্টাি 

 অভযন্তিীণ নিদ্যযতায়ি    ৪২ টি জিন্টাি 

 নলফট      ৪২ টি জিন্টাি 

 িাউন্ডািী ওয়াল     ১৮৫৯৩ আিএে 

 িাইট জিমভলপমেন্ট     ৩৮৩১৫৮ ি:নে: 

 অন্যান্য      জ াক    

http://www.imed.gov.bd/


 

৯. পরামশ বদকর কার্ বপরররি (ToR) : 

৯.১ প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােদনর অবস্থা, অর্ বায়দনর রবষয় ইতোরে সকল প্রদর্াজে তথ্য) পর্ যামলাচিা; 

৯.২ প্রকদল্পর অর্ ববছররভরিক কম বপররকল্পনা, অর্ ববছররভরিক বরাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অ্গসরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও 

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

৯.৩ প্রকদল্পর উদেশ্য অজবদনর অবস্থা পর্ বাদলািনা ও প্রকমল্পি উমেশ্য ও লগমেমেি আমলামক output পর্ যাময়ি অেযি পর্ যামলাচিা 

ও পর্ যমিক্ষণ; 

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

রবরিমালা (রপরপএ, রপরপআর) প্রনতপালি কিা হময়মে/হমে নকিা তা পর্ যমিক্ষণ ও পর্ যামলাচিা (এমক্ষমে েিপে প্রনক্রয়াকিণ ও 

মূল্যায়ি পর্ যামলাচিা কিা, প্রকল্প েনলল উনিনিত ক্রয় পনিকল্পিা প্ররতপালন করা হদয়দছ/হদে রক না সস রবষদয় পর্ যামলাচিা ও 

পর্ যমিক্ষণ; 

৯.৫ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/িাংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ব ও সসবা পররিালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ (দটকসই 

পররকল্পনা) আনুর্নিক নির্য় পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

৯.৬ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/িাংগ্রমহি প্ররক্রয়ািীন রবরভি পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংরেষ্ট ক্রয়চুরিদত রনি বাররত 

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

হদয়দছ/হদে রক না সস রবষদয় পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ (এদক্ষদে সেরসরেদকশন অনুর্ায়ী গুণগত মান রনরিত করার লদক্ষে 

রনম বাণ কাদজ ব্যবহৃত নমুনা সাংগ্রহ ও পরীক্ষাগাদর প্রদয়াজনীয় র্ািাই করা); 

৯.৭  প্রকল্প সমারপ্তর পর সৃষ্ট সুরবিারে সটকসই (Sustainable) করার লদক্ষে েতামত প্রোন;  

৯.৮ প্রকমল্পি উমেমশ্য, লক্ষয, প্রকমল্পি কার্ যক্রে, িাস্তিায়ি পনিকল্পিা, প্রকল্প ব্যিস্থাপিা, ঝুঁনক, জেয়াে, ব্যয় অেযি ইতযানে নির্য় 

নিমিচিা কমি একটি SWOT ANALYSIS; 

৯.৯ প্রকমল্পি আাংনেক কাে িাস্তিায়মিি পি প্রমর্ােয জক্ষমে সুফল সৃনি হময়মে নকিা নকাংিা প্রকল্পটি পনিকল্পিা জোতামিক িাস্তিানয়ত 

হমল লক্ষযোো অনুর্ায়ী সুফল অেযি িম্ভি নকিা জি নির্ময় প্রাইোিী িাটা িাংগ্রহ ও তা নিমের্মণি োধ্যমে সুনিনে যি পর্ যমিক্ষণ ও 

সুপানিে প্রোি কিমত হমি। এোড়া িমিেনেমি পনিেে যি Individual Interview, KII (Key Informant 

Information) & FGD (Focus Group Discussion) এি োধ্যমে তথ্য িাংগ্রহ কিা; 

৯.১০ প্রকল্প ব্যিস্থাপিা: প্রকল্প পনিচালক নিময়াগ, েিিল নিময়াগ, প্রকল্প ব্যিস্থাপিা কনেটিি িভা, প্রকল্প নিয়ানিাং কনেটিি িভা 

আময়ােি, কে যপনিকল্পিা ও প্রণয়ি ও িাস্তিায়ি, িভাি ও প্রনতমিেমিি নিদ্ধান্ত িাস্তিায়ি, অগ্রগনতি তথ্য জপ্রিণ ইতযানে 

পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

৯.১১ প্রকল্প িাংনেি িন পে পর্ বাদলািনা ও মাঠপর্ বায় হদত প্রাপ্ত 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 

প্রাপ্ত মতামত সরিদবশ কদর চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

৯.১২      আইএমইরি কর্তবক রনি বাররত অন্যান্য রবষয়াবরল। 

১০. পরামশ বক প্ররতষ্ঠান ও পরামশ বদকর প্রকৃরত ও সর্াগ্যতাাঃ 

ক্রাঃ পরামশ বদকর প্রকৃরত রশক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১. পরামর্ শক প্রতিষ্ঠান তিতিিদ্ধ প্রতিষ্ঠান হতি 

পরামর্ শক প্রতিষ্ঠান 

তহতেতি তনিন্ধন থাকতি 

হতি 

গতিষণা এিং প্রকল্প পতরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন েংক্রান্ত স্টাতি পতরচালনায় 

ন্যূনিম ০৩ (তিন) িছতরর অতিজ্ঞিােম্পন্ন। 

২. (ক) টীম তলিার: ককান স্বীকৃি তিশ্বতিদ্যালয় 

হতি সিসিল ইসিসিয়াস িং 

তিষতয় ন্যূনিম তিএেতে 

তিতি। 

 প্রকল্প বাস্তবায়ি পস বীক্ষণ ও মূল্যায়ি িম্পর্কে স্বচ্ছ াা ণাি  সিসিল 

ইসিসিয়াস িং িিংক্রান্ত কার্ে ন্যূিতম ১০ (দশ) বছর্   অসিজ্ঞতা; 

 টিম সলডা  স র্ির্ব ন্যূিতম ০১ (এক) বছ  কাে ক া  অসিজ্ঞতা; 

 পতরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিতিদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় তিতর্ষ দক্ষিার 

পার্াপাতর্ িাংলা/ইংতরতির তিষয় তিতিক িাষাগি জ্ঞানতক তিতিচনায় 

কনওয়া হতি; 

 তপতপএ ২০০৬ এিং তপতপআর ২০০৮ েম্পতকশ েম্যক িারণা থাকতি 

হতি। তিতর্ষিাতি তিতিন্ন প্রকার ক্রয় কার্ শক্রম (পণ্য, কেিা, কার্ শ), ক্রয় 

পতরকল্পনা, ক্রয় অনুতমাদন প্রতক্রয়া, চুতি েম্পাদন, কাতরগতর/আতথ শক 

মূল্যায়ন, Performance Security সবষর্য় সুস্পষ্ট 

াা ণার্ক সবর্বচিায় নিওয়া  র্ব; 



ক্রাঃ পরামশ বদকর প্রকৃরত রশক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

(খ) তমি-কলতিল 

ইতিতনয়ার 

ককান স্বীকৃি তিশ্বতিদ্যালয় 

হতি সিসিল ইসিসিয়াস িং 

তিষতয় ন্যূনিম তিএেতে 

তিতি। 

 প্রকল্প বাস্তবায়ি পস বীক্ষণ ও মূল্যায়ি িম্পর্কে স্বচ্ছ াা ণাি  সিসিল 

ইসিসিয়াস িং িিংক্রান্ত কার্ে ন্যূিতম ০৫ (পাঁচ) বছর্   অসিজ্ঞতা; 

 তপতপএ ২০০৬ এিং তপতপআর ২০০৮ েম্পতকশ েম্যক িারণা থাকতি 

হতি। তিতর্ষিাতি তিতিন্ন প্রকার ক্রয় কার্ শক্রম (পণ্য, কেিা, কার্ শ), ক্রয় 

পতরকল্পনা, ক্রয় অনুতমাদন প্রতক্রয়া, চুতি েম্পাদন, কাতরগতর/আতথ শক 

মূল্যায়ন, Performance Security সবষর্য় সুস্পষ্ট 

াা ণার্ক সবর্বচিায় নিওয়া  র্ব; 

  ি কাস  খার্ত উন্নয়ি প্রকল্প প্রণয়ি, প্রসক্রয়াক ণ, অনুর্মাদি ও 

িিংর্শাাি পদ্ধসত (অর্টাব , ২০১৬) সবষর্য় সুস্পষ্ট াা ণা থাকর্ত  র্ব। 

(গ) আথ শ-োমাতিক 

তিতর্ষজ্ঞ 

কর্তকান স্বীকৃি 

তিশ্বতিদ্যালয় হতি 

অথ শনীতি/ েমািতিজ্ঞান/ 

েমািকম শ/ েমািকল্যাণ/ 

কিতিলপতমন্ট স্টাতিি 

তিষতয় স্নািতকাির তিতি 

 আথ শ-োমাতিক গতিষণা/ প্রিাি মূল্যায়ন/ তনতিড় পতরিীক্ষণ েংতিষ্ট 

কক্ষতে কমপতক্ষ ৫ (পাঁচ) িছতরর অতিজ্ঞিা। 

 

 (ঘ) পতরেংখ্যানতিদ কর্তকান স্বীকৃি 

তিশ্বতিদ্যালয় হতি 

পতরেংখ্যান/ ফতলি 

পতরেংখ্যান তিষতয় 

স্নািতকাির তিতি 

 েমীক্ষা/গতিষণা কার্ শক্রম পতরচালনা, িথ্য ব্যিস্থাপনা কার্ শক্রম এিং 

তিতিষতণ কমপতক্ষ ৩ (তিন) িছতরর ব্যিহাতরক অতিজ্ঞিা;  

 প্রতিতিদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দক্ষিা; এিং 

 কতম্পউটার তিষতয় ব্যিহাতরক জ্ঞান। 

 

১১। পরামর্ শক প্রতিষ্ঠান কর্তশক তনম্নিতণ শি প্রতিতিদনেমূহ দাতখল করতি হতি: 

ক্রতমক প্রতিতিদতনর নাম ও েংখ্যা দাতখতলর েময় 

১. ইনতেপর্ন প্রতিতিদন  

(কটকতনকূাল ২০ + তস্টয়াতরং ২০ কতপ) 

চুতি েম্পাদতনর ১৫ তদতনর মতে 

২. ১ম খেড়া প্রতিতিদন 

(কটকতনকূাল ২০ + তস্টয়াতরং ২০ কতপ) 

চুতি েম্পাদতনর ৬০ তদতনর মতে 

৩. ২য় খেড়া প্রতিতিদন  

(কিতেতমতনর্ন কম শর্ালা ১৩০ কতপ) 

চুতি েম্পাদতনর ৯০ তদতনর মতে 

৪. চূড়ান্ত প্রতিতিদন (িাংলায় ও ইংতরিীতি) 

(িাংলা ৪০+ ইংতরিী ২০ কতপ) 

চুতি েম্পাদতনর ১২০ তদতনর মতে 

 েকল প্রতিতিদন প্রিান, পতরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন কেক্টর-১, আইএমইতি িরাির দাতখল করতি হতি। প্রতিতিদনগুতলা Unicode Based 

Font হতি হতি। মুদ্রণ ব্যয় পরামর্ শক প্রতিষ্ঠান কর্তশক তনি শাহ করতি হতি। 

 

১২। ক্লাতয়ন্ট কর্তশক প্রতদয়: 

 প্রকল্প দতলল ও প্রকল্প েংতিষ্ট তিতিন্ন প্রতিতিদন (কর্মন: তিতপতপ/আরতিতপতপ/তপতেআর/মূল্যায়ন প্রতিতিদন); এিং 

 তিতিন্ন কস্টকতহাল্ডাতরর োতথ কর্াগাতর্াতগর িন্য প্রতয়ািনীয় েহতর্াতগিা প্রদান। 

 


