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নিনিড় পনিিীক্ষণ কার্ যক্রমেি জন্য রনব বারিত প্রকল্পেি রববিণী ও পিামর্ বল্পকি কার্ বপরিরি (ToR) 

 

ক. প্রকল্পেি রববিণী: 

১ প্রকল্পেি নাম : িাাংলামেশ সিকানি কে য কনেশি সনিিালমেি ৭টি আঞ্চনলক কার্ যালে প্রনিষ্ঠাসহ 

সক্ষেিা বৃনিকিণ প্রকল্প 

২. উল্পযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : িাাংলামেশ সিকানি কে য কনেশি সনিিালে 

৩. বাস্তবায়নকািী েংস্থা : িাাংলামেশ সিকানি কে য কনেশি সনিিালে ও গণপূতব অরিদপ্তি 

৪. প্রকল্পেি অবস্থান : ঢাকা রবভাল্পগি ঢাকা সজলাি ফুলবারিয়া 

৫. অনুল্পমারদত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) : 

 

অনুল্পমাদল্পনি পর্ বায় সময়াদ  অনুল্পমারদত ব্যয় 

সমাট 

রজওরব 

রপএ  

েংস্থাি অর্ ব 

হ্রাে/বৃরি (%) 

 

মূল রিরপরপি তুলনায় েব বল্পর্ষ অনুল্পমাদল্পনি 

তুলনায় 

মূল অনুল্পমারদত জুলাই, ২০১৮ -         

জুন, ২০২২ 

১২৬৯০.০০ 

১২৬৯০.০০ 

-  

- 

- - 

 

৬.   ক্রমপুরিত অগ্রগরত: সেল্পেম্বি, ২০২১ পর্ বন্ত ক্রমপুরিত আরর্ বক অগ্রগরত ২৬৭১.৯১ লক্ষ টাকা (১৯.৭৪%)।  

 

৭.      প্রকল্পেি উল্পেশ্য:  

 বাংলাল্পদর্ েিকারি কম ব করমর্ন (রবরপএেরে) েরিবালল্পয়ি ৭টি আঞ্চরলক কার্ বালয় ও আনুেরিক অবকাঠাল্পমা 

প্ররতষ্ঠাকিণ; 

 রবরপএেরে এি আওতাভূক্ত রনল্পয়াগ পিীক্ষাি ব্যবস্থাপনা ও রিরজটাল িাটাল্পবইল্পজি উন্নতকিণ ; 

 রবরপএেরে েরিবালল্পয়ি জনবল্পলি েক্ষমতা বৃরিকিণ ইতযারদ। 

 

৮. প্রকল্পেি প্রিান প্রিান অিেমূ:: 

 প্রনশক্ষণ      থ াক  

 ক্ষনিপূিণ (ভূনে অনিগ্রহণ/অনির্ািি ইিযানে)  থ াক     - 

 ভূনে অনিগ্রহণ/ক্রে      ৪ একি 

 ৭টি আঞ্চনলক কার্ যালে (প্রনিটি ৪ িলাি নিনিসহ ৩ িলা ১৪৬৮৪৬ ি: ফুট 

 (ইিিাট যািযুক্ত, এোিকুনলাং নসমেে, এলইনি লাইট নসমেে, আধুনিক সাউন্ড নসমেে) 

 সীোিা প্রািীি (৭টি আঞ্চনলক কার্ যালমেি জন্য)  ১৩৬০ নেটাি 

 বিদ্যযনিক স্থাপিা     ৭টি 

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


 
৯.০ পিামর্ বল্পকি কার্ বপরিরি (ToR) : 

৯.১ প্রকল্পেি রববিণ (পটভূরম, উল্পেশ্য, অনুল্পমাদল্পনি অবস্থা, অর্ বায়ল্পনি রবষয় ইতযারদ েকল প্রল্পর্াজয তথ্য) পর্ যামলািিা; 

৯.২ প্রকল্পেি অর্ ববছিরভরিক কম বপরিকেনা, অর্ ববছিরভরিক বিাে, ছাি ও ব্যয় ও রবস্তারিত অিরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও 

আরর্ বক) অগ্রগরত তথ্য েংগ্র:, েরন্নল্পবর্, রবল্পেষণ, োিরণ/সলখরিল্পেি মাধ্যল্পম উপস্থাপন ও পর্ বাল্পলািনা; 

৯.৩ প্রকল্পেি উল্পেশ্য অজবল্পনি অবস্থা পর্ বাল্পলািনা ও প্রকমল্পি উমেশ্য ও লগমেমেি আমলামক output পর্ যামেি অজযি পর্ যামলািিা ও 

পর্ যমিক্ষণ; 

৯.৪ প্রকল্পেি আওতায় েম্পারদত/িলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সেবা েংগ্রল্প:ি (Procurement) সক্ষল্পে রবযমান আইন ও রবরিমালা 

(রপরপএ, রপরপআি) প্রনিপালি কিা হমেমে/হমে নকিা িা পর্ যমিক্ষণ ও পর্ যামলািিা (এমক্ষমদ েিপদ প্রনক্রোকিণ ও মূল্যােি 

পর্ যামলািিা কিা, প্রকল্প েনলল উনিনিি ক্রে পনিকল্পিা প্ররতপালন কিা :ল্পয়ল্পছ/:ল্পে রক না সে রবষল্পয় পর্ যামলািিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

৯.৫ প্রকল্পেি আওতায় েংগৃহীি/সাংগৃহীিব্য পণ্য, কার্ ব ও সেবা পরিিালনা এবং িক্ষণাল্পবক্ষল্পণি জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনবলে: (ল্পটকেই 

পরিকেনা) আনুষনিক নিষে পর্ যামলািিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

৯.৬ প্রকল্পেি আওতায় েংগৃহীি/সাংগ্রমহি প্ররক্রয়ািীন রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সেবা েংরেষ্ট ক্রয়চুরক্তল্পত রনি বারিত 

সেরেরিল্পকর্ন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুর্ায়ী প্রল্পয়াজনীয় পরিবীক্ষণ/র্ািাইল্পয়ি মাধ্যল্পম েংগ্র: কিা 

:ল্পয়ল্পছ/:ল্পে রক না সে রবষল্পয় পর্ বাল্পলািনা ও পর্ বল্পবক্ষণ (এল্পক্ষল্পে সেরেরিল্পকর্ন অনুর্ায়ী গুণগত মান রনরিত কিাি লল্পক্ষয 

রনম বাণ কাল্পজ ব্যবহৃত নমুনা েংগ্র: ও পিীক্ষাগাল্পি প্রল্পয়াজনীয় র্ািাই কিা); 

৯.৭  প্রকে েমারপ্তি পি সৃষ্ট সুরবিারদ সটকেই (Sustainable) কিাি লল্পক্ষয েতামত প্রদান;  

৯.৮ প্রকমল্পি উমেমশ্য, লক্ষয, প্রকমল্পি কার্ যক্রে, িাস্তিােি পনিকল্পিা, প্রকল্প ব্যিস্থাপিা, ঝুঁনক, থেোে, ব্যে অজযি ইিযানে নিষে 

নিমিিিা কমি একটি SWOT ANALYSIS; 

৯.৯ প্রকমল্পি আাংনশক কাজ িাস্তিােমিি পি প্রমর্াজয থক্ষমদ সুফল সৃনি হমেমে নকিা নকাংিা প্রকল্পটি পনিকল্পিা থোিামিক িাস্তিানেি 

হমল লক্ষযোদা অনুর্ােী সুফল অজযি সম্ভি নকিা থস নিষমে প্রাইোিী িাটা সাংগ্রহ ও িা নিমেষমণি োধ্যমে সুনিনে যি পর্ যমিক্ষণ ও 

সুপানিশ প্রোি কিমি হমি। এোড়া সমিজনেমি পনিেশ যি Individual Interview, KII (Key Informant 

Information) & FGD (Focus Group Discussion) এি োধ্যমে িথ্য সাংগ্রহ কিা; 

৯.১০ প্রকল্প ব্যিস্থাপিা: প্রকল্প পনিিালক নিমোগ, জিিল নিমোগ, প্রকল্প ব্যিস্থাপিা কনেটিি সিা, প্রকল্প নেোনিাং কনেটিি সিা 

আমোজি, কে যপনিকল্পিা ও প্রণেি ও িাস্তিােি, সিাি ও প্রনিমিেমিি নসিান্ত িাস্তিােি, অগ্রগনিি িথ্য থপ্রিণ ইিযানে 

পর্ যামলািিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

৯.১১ প্রকল্প সাংনেি িন পদ পর্ বাল্পলািনা ও মাঠপর্ বায় :ল্পত প্রাপ্ত তল্পথ্যি রবল্পেষল্পণি আল্পলাল্পক োরব বক পর্ বাল্পলািনা, পর্ বল্পবক্ষণ ও 

প্রল্পয়াজনীয় সুপারির্ে: একটি প্ররতল্পবদন প্রণয়ন কিল্পব ও জাতীয় কম বর্ালায় প্ররতল্পবদনটি উপস্থাপন কিল্পব। জাতীয় কম বর্ালায় 

প্রাপ্ত মতামত েরন্নল্পবর্ কল্পি চূিান্ত প্ররতল্পবদন প্রণয়ন কিল্পব; 

৯.১২      আইএমইরি কর্তবক রনি বারিত অন্যান্য রবষয়াবরল। 

১০. পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান ও পিামর্ বল্পকি প্রকৃরত ও সর্াগ্যতা: 

ক্রঃ পিামর্ বল্পকি প্রকৃরত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১. পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান রবরিবি প্ররতষ্ঠান :ল্পত 

পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান 

র:ল্পেল্পব রনবন্ধন র্াকল্পত 

:ল্পব 

গল্পবষণা এবং প্রকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন েংক্রান্ত স্টারি 

পরিিালনায় ন্যযনতম ০৩ (রতন) বছল্পিি অরভজ্ঞতােম্পন্ন 

২. (ক) টিম রলিাি সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় 

:ল্পত নসনিল ইনিনিোনিাং 

রবষল্পয় ন্যযনতম রবএেরে 

রিরগ্র। 

 প্রকল্প িাস্তিােি পনিিীক্ষণ ও মূল্যােি সম্পমকয স্বে িািণাসহ 

নসনিল ইনিনিোনিাং সাংক্রান্ত কামজ ন্যযিিে ১০ (েশ) িেমিি 

অনিজ্ঞিা; 

 টিে নলিাি নহমসমি ন্যযিিে ০১ (এক) িেি কাজ কিাি 
অনিজ্ঞিা; 

 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্ররতল্পবদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় রবল্পর্ষ 

দক্ষতাি পার্াপারর্ বাংলা/ইংল্পিরজি রবষয় রভরিক ভাষাগত 

জ্ঞানল্পক রবল্পবিনায় সনওয়া :ল্পব; 

 রপরপএ ২০০৬ এবং রপরপআি ২০০৮ েম্পল্পকব েম্যক িািণা 

র্াকল্পত :ল্পব। রবল্পর্ষভাল্পব রবরভন্ন প্রকাি ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য, 

সেবা, কার্ ব), ক্রয় পরিকেনা, ক্রয় অনুল্পমাদন প্ররক্রয়া, চুরক্ত 

েম্পাদন, কারিগরি/আরর্ বক মূল্যায়ন, Performance 



ক্রঃ পিামর্ বল্পকি প্রকৃরত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

Security নিষমে সুস্পি িািণামক নিমিিিাে থিওো হমি; 

(খ) নেি থলমিল 

ইনিনিোি 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় 

:ল্পত নসনিল ইনিনিোনিাং 

রবষল্পয় ন্যযনতম রবএেরে 

রিরগ্র।  

 প্রকল্প িাস্তিােি পনিিীক্ষণ ও মূল্যােি সম্পমকয স্বে িািণাসহ 

নসনিল ইনিনিোনিাং সাংক্রান্ত কামজ ন্যযিিে ০৫ (পাঁি) িেমিি 

অনিজ্ঞিা; 

 রপরপএ ২০০৬ এবং রপরপআি ২০০৮ েম্পল্পকব েম্যক িািণা 

র্াকল্পত :ল্পব। রবল্পর্ষভাল্পব রবরভন্ন প্রকাি ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য, 

সেবা, কার্ ব), ক্রয় পরিকেনা, ক্রয় অনুল্পমাদন প্ররক্রয়া, চুরক্ত 

েম্পাদন, কারিগরি/আরর্ বক মূল্যায়ন, Performance 

Security নিষমে সুস্পি িািণামক নিমিিিাে থিওো হমি; 

  সিকানি িামি উন্নেি প্রকল্প প্রণেি, প্রনক্রোকিণ, অনুমোেি ও 

সাংমশািি পিনি (অমটািি, ২০১৬) নিষমে সুস্পি িািণা 

 াকমি হমি। 

(গ)আর্ ব-োমারজক 

রবল্পর্ষজ্ঞ: 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয়

 :ল্পত েমাজ রবজ্ঞান/ 

অর্ বনীরত/ 

োমারজক রবজ্ঞান 

অনুষল্পদি আওতাভূক্ত 

রবষল্পয় কমপল্পক্ষ 

স্নাতল্পকািি  রিগ্রী  

 আর্ ব-োমারজক গল্পবষণা/ েংরেষ্ট কাল্পজ কমপল্পক্ষ পাঁি বছল্পিি 

বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকল্পত :ল্পব; 

 (ঘ) িাটা 

ম্যাল্পনজল্পমন্ট 

সের্ারলষ্ট: 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয়

 :ল্পত পরিেংখ্যান/ 

অর্ বনীরত/ েংরেষ্ট রবষল্পয় 

কমপল্পক্ষ স্নাতল্পকািি  

রিগ্রী  

 েংরেষ্ট রবষল্পয় গল্পবষণা/িাটা ম্যাল্পনজল্পমন্ট কাল্পজ কমপল্পক্ষ পাঁি 

বছল্পিি বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকল্পত :ল্পব; 

 

১১। পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান কর্তবক রনম্নবরণ বত প্ররতল্পবদনেমূ: দারখল কিল্পত :ল্পব: 

ক্ররমক প্ররতল্পবদল্পনি নাম ও েংখ্যা দারখল্পলি েময় 

১. ইনল্পেপর্ন প্ররতল্পবদন  

(সটকরনকযাল ২০ + রস্টয়ারিং ২০ করপ) 

চুরক্ত েম্পাদল্পনি ১৫ রদল্পনি মল্পধ্য 

২. ১ম খেিা প্ররতল্পবদন 

(সটকরনকযাল ২০ + রস্টয়ারিং ২০ করপ) 

চুরক্ত েম্পাদল্পনি ৬০ রদল্পনি মল্পধ্য 

৩. ২য় খেিা প্ররতল্পবদন  

(সিরেরমল্পনর্ন কম বর্ালা ১৩০ করপ) 

চুরক্ত েম্পাদল্পনি ৯০ রদল্পনি মল্পধ্য 

৪. চূিান্ত প্ররতল্পবদন (বাংলায় ও ইংল্পিজীল্পত) 

(বাংলা ৪০+ ইংল্পিজী ২০ করপ) 

চুরক্ত েম্পাদল্পনি ১২০ রদল্পনি মল্পধ্য 

 েকল প্ররতল্পবদন প্রিান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টি-১, আইএমইরি বিাবি দারখল কিল্পত :ল্পব। প্ররতল্পবদনগুল্পলা Unicode Based 

Font :ল্পত :ল্পব। মুদ্রণ ব্যয় পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান কর্তবক রনব বা: কিল্পত :ল্পব। 

 

১২। ক্লাল্পয়ন্ট কর্তবক প্রল্পদয়: 

 প্রকে দরলল ও প্রকে েংরেষ্ট রবরভন্ন প্ররতল্পবদন (সর্মন: রিরপরপ/আিরিরপরপ/রপরেআি/মূল্যায়ন প্ররতল্পবদন); এবং 

 রবরভন্ন সস্টকল্প:াল্ডাল্পিি োল্পর্ সর্াগাল্পর্াল্পগি জন্য প্রল্পয়াজনীয় ে:ল্পর্ারগতা প্রদান। 

 


