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

 

ক. প্রকদল্পর রববরণীীঃ 

 

১ প্রকদল্পর নাম : “মুনিি নকল্লা নিে যাণ, সংস্কাি ও উন্নয়ি’’ প্রকল্প 

২. উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : দূমর্ যাগ ব্যিস্হাপিা ও ত্রাণ েন্ত্রণালয় 

৩. বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : দুমর্ যাগ ব্যিস্হাপিা অনিদপ্তি 

৪. প্রকদল্পর অবস্থান : ৩৮ সজলা (দেনী, কক্সবাজার, সনায়াখালী, লক্ষীপুর, িাঁেপুর, পটুয়াখালী, রবগুনা, 

সভালা, রপদরাজপুর, বররশাল, ঝালকাঠি, বাদগরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা, র্দশার, 

নড়াইল, টাংগাইল, শররয়তপুর, েররেপুর, মাোররপুর, মারনকগঞ্জ, সগাপালগঞ্জ, 

মুরিগঞ্জ, রকদশারগঞ্জ, বগুড়া, রসরাজগঞ্জ, নাদটার, রাজশাহী, গাইবান্দা, 

নীলোমারী, কুরড়গ্রাম, লালমরনরহাট, সুনামগঞ্জ, সনত্রদকানা, জামালপুর, সশরপুর) 

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 জুলাই ২০১৮- 

নিমসম্বি ২০২১ 

১৯৫৭৪৯.০০ 

১৯৫৭৪৯.০০ 

- - 

 

৬.   ক্রমপুরঞ্জত অগ্রগরত:  আগস্ট ২০২১ পর্ বন্ত ক্রমপুরঞ্জত আরর্ বক অগ্রগরত ৮১৫৬.৮০ লক্ষ টাকা ৪.১৭%। বাস্তব অগ্রগরত 

১৪.১২%।  

৭.      প্রকদল্পর উদেশ্যীঃ  

 দুমর্ যাগ কিনলত িিসািািি ও তামদি পনিিামিি িীিি িক্ষা এিং মূল্যিাি দ্রব্য-সােগ্রী নিিাপমদ সংিক্ষণ; 

 দুমর্ যামগ আক্রান্ত গৃহপানলত প্রাণীমদি নিিাপদ আশ্রয় নিনিত কিণ; 

 স্বাভানিক সেময় িহুমূখী ব্যিহামিি লমক্ষে নিক্ষা কার্ যক্রে পনিচালিা কিা, খখলাি োঠ ও হাট-িািাি নহমসমি 

ব্যিহািকিণ; 

 গ্রাে ও ইউনিয়ি কনেউনিটিি নিনভন্ন সাোনিক অনুষ্ঠািানদ, নিনভন্ন সিকািী/খিসিকািী প্রনতষ্ঠািসমূমহি কনেউনিটি 

উন্নয়মিি লমক্ষে বিঠক/সভা আময়ািি; 

 নিনভন্ন সিকািী/খিসিকািী প্রনতষ্ঠামিি আওতায় অনুনষ্ঠতব্য প্রনিক্ষণ কার্ যক্রমেি স্হাি নহমসমি ব্যিহািকিণ; 

 দুমর্ যাগ পূি যিতী/দুমর্ যাগকালীি/দুমর্ যাগ পিিতী সেময় অস্হায়ী খসিা খকন্দ্র নহমসমি ব্যিহািকিণ। 
 

৮. লক্ষেোত্রাাঃ 

খদমিি ঘুনণ যঝড় প্রিণ ১৬টি খিলাি ৬৪টি উপমিলা এিং িন্যাপ্রিণ ও িদী ভাঙ্গি এলাকাি ২২টি খিলাি ৮৪টি উপমিলায় 

নিদ্যোি ১৭২টি মুনিি নকল্লা সংস্কাি ও উন্নয়ি এিং িতুি ৩৭৮টি মুনিি নকল্লা নিে যাণ কিা হমি। 
  

  (১) মুনিি নকল্লা (মিল্টাি ভিি), (A,B,C)-৫৫০টি 

  (২) িলকূপ স্থাপি ৭৪৩ টি 

  (৩) অনিনিি যাপক র্ন্ত্র-৫৭৯ টি 

  (৪) খসৌি প্যামিল-১৮৭২ টি 

  (৫) িীি ও উদ্যাি ৯০ হািাি 
 

৯.  প্রকমল্পি আউটপুট (Output): 

 খদমিি ঘুনণ যঝড়প্রিণ ১৬টি খিলাি ৬৪টি উপমিলায় খোট ১৭০ টি মুনিি নকল্লা সংস্কাি ও উন্নয়ি এিং ১৪৭টি মুনিি নকল্লা 

নিে যাণ; 

 খদমিি িন্যাপ্রিণ ও িদী ভাঙ্গি এলাকাি ২২টি খিলাি ৮৪টি উপমিলায় ২টি মুনিি নকল্লা সংস্কাি ও উন্নয়ি এিং ২৩১টি 

মুনিি নকল্লা নিে যাণ। 
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১০  মুনিি নকল্লাি নিিিণ: 
  

 (১) ‘A’ কোটাগনিমত ৩৭×১৫=৫৫৫ ি: নে: এি ১৮৬টি খিি নিে যাণ; 

 (২) ‘B’ কোটাগনিমত ৪৯×১৫=৭৩৫ ি: নে: এি ১৭১টি খিি নিে যাণ; 

(৩) ‘C’ কোটাগনিমত ৩×২৮৮=৮৬৪ ি: নে: এি খিল্টাি ভিি ও ৪৯×১৫=৭৩৫ ি: নে: এি খোট ১৯৩ টি খিি নিে যাণ। 

 

খ. পরামশ বদকর কার্ বপরররি (ToR) : 

৯.০ পরামশ বদকর োরয়ত্বীঃ 

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

পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

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

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

৯.৩ প্রকদল্পর উদেশ্য অজবদনর অবস্থা পর্ বাদলািনা ও প্রকমল্পি উমেশ্য ও নিনপনপ’ি লগমেমেি আমলামক output পর্ যাময়ি 

অিযি পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

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

ও রবরিমালা (রপরপএ, রপরপআর, উিয়ন সহদর্াগীর গাইিলাইন ইতযারে) এিং প্রকল্প দনলমল উনল্লনখত ক্রয় পনিকল্পিা, 

িানষ যক হালিাগাদকৃত ক্রয় পনিকল্পিা প্ররতপালন করা হদয়দছ/হদে রক না সস রবষদয় পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

৯.৫ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ব ও সসবা পররিালনা নপনপআি অনুর্ায়ী ওয়িসাইমট প্রকাি কিা হময়মে 

নকিা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ (দটকসই পররকল্পনা) আনুষনঙ্গক নিষয় পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

৯.৬ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সংগৃমহি 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; 

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

ক্রয়/সাংগ্রদহর সক্ষদত্র রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরি ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক 

রবদেষণ, পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৯.৮ প্রকল্প অনুদমােন, সাংদশািন (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) অর্ ব বরাে, অর্ ব ছাড় রবল পররদশাি ইতযারে রবষদয় তথ্য-উপাদির 

পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

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

পররদশাদি সম্মরত ও রবরভি রমশন এর সুপাররশ ইতযারের তথ্য-উপািরভরিক পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৯.১০ প্রকল্প সমারির পর সৃষ্ট সুরবিারে সটকসই (Sustainable) করার লদক্ষয েতামত প্রোন; 

৯.১১ প্রকমল্পি উমেমশ্য, লক্ষে, প্রকমল্পি কার্ যক্রে, িাস্তিায়ি পনিকল্পিা, প্রকল্প ব্যিস্থাপিা, ঝুঁনক, খেয়াদ, ব্যয় অিযি ইতোনদ 

নিষয় নিমিচিা কমি একটি SWOT ANALYSIS; 

৯.১২ প্রকল্প  সংনিষ্ট িনিপত্র পর্ বাদলািনা ও মাঠপর্ 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 সরিদবশ কদর চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

৯.১৩ প্রকল্প ব্যিস্থাপিা: প্রকল্প পনিচালক নিময়াগ, িিিল নিময়াগ, প্রকল্প ব্যিস্থাপিা কনেটিি সভা, প্রকল্প নিয়ানিং কনেটিি 

সভা আময়ািি, কে যপনিকল্পিা ও প্রণয়ি ও িাস্তিায়ি, সভাি ও প্রনতমিদমিি নসদ্ধান্ত িাস্তিায়ি, অগ্রগনতি তথ্য খপ্রিণ 

ইতোনদ পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ;   

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 

ন্যযনতম ০৩ (রতন) বছদরর অরভজ্ঞতাসম্পি। 

২. (ক) টিম রলিারীঃ সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় 

হদত নসনভল ইনিনিয়ানিং 

রবষদয় কমপদক্ষ রবএসরস 

রিরগ্র। 

 প্রকল্প িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সম্পমকয স্বচ্ছ িািণাসহ 

নসনভল ইনিনিয়ানিং সংক্রান্ত কামি ন্যেিতে ১০ (দি) িেমিি 

অনভজ্ঞতা; 

 টিে নলিাি নহমসমি ন্যযনতম০১ (এক) িেি কাি কিাি অনভজ্ঞতা; 



ক্রীঃ পরামশ বদকর প্রকৃরত রশক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

 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 রবরভি প্রকার ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য, সসবা, কার্ ব), 

ক্রয় পররকল্পনা, ক্রয় অনুদমােন প্ররক্রয়া, চুরি সম্পােন, 

কাররগরর/আরর্ বক মূল্যায়ন, Performance Security 

নিষময় সুস্পষ্ট িািণামক নিমিচিায় খিওয়া হমি; 

  “সিকানি খামত উন্নয়ি প্রকল্প প্রণয়ি, প্রনক্রয়াকিণ, অনুমোদি ও 

সংমিািি পদ্ধনত (অমটািি, ২০১৬)” নিষময় সুস্পষ্ট িািণা িাকমত 

হমি (https://imed.gov.bd ওময়িসাইমট পাওয়া র্ামি); 

এবাং 

 আইএেইনি’ি MANUAL ON CONSTRUCTION 

WORKS (BUILDINGS) এি নিষময় িািিা িাকমত হমি 

(https://imed.gov.bd ওময়িসাইমট পাওয়া র্ামি)। 

(খ) নেি খলমভল 

ইনিনিয়াি 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় 

হদত নসনভল ইনিনিয়ানিং 

রবষদয় কমপদক্ষ রবএসরস 

রিরগ্র। 

 প্রকল্প িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সম্পমকয স্বচ্ছ িািণাসহ 

নসনভল ইনিনিয়ানিং সংক্রান্ত কামি ন্যেিতে ০৩ (নতি) িেমিি 

অনভজ্ঞতা; 

 রপরপএ ২০০৬ এবাং রপরপআর ২০০৮ সম্পদকব সম্যক িারণা র্াকদত 

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

ক্রয় পররকল্পনা, ক্রয় অনুদমােন প্ররক্রয়া, চুরি সম্পােন, 

কাররগরর/আরর্ বক মূল্যায়ন, Performance Security 

নিষময় সুস্পষ্ট িািণামক নিমিচিায় খিওয়া হমি; এবাং 

 “সিকানি খামত উন্নয়ি প্রকল্প প্রণয়ি, প্রনক্রয়াকিণ, অনুমোদি ও 

সংমিািি পদ্ধনত (অমটািি, ২০১৬)” 

(https://imed.gov.bd ওময়িসাইমট পাওয়া র্ামি) এি 

উপি সুস্পষ্ট িািণা িাকমত হমি। 

(গ) আর্ ব-সামারজক 

রবদশষজ্ঞ 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হ

সত সমাজ রবজ্ঞান/ অর্ বনীরত/ 

সামারজক রবজ্ঞান অনুষদের 

আওতাভুি রবষদয় কমপদক্ষ 

স্নাতদকাির  রিরগ্র  

আর্ ব-সামারজক গদবষণা/ সাংরেষ্ট কাদজ কমপদক্ষ পাঁি বছদরর বাস্তব 

অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব। 

(ঘ) িাটা 

ম্যাদনজদমন্ট 

সেশারলস্ট 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত

 পররসাংখ্যান/ অর্ বনীরত/ 

সাংরেষ্ট রবষদয় কমপদক্ষ 

স্নাতদকাির  রিরগ্র  

সাংরেষ্ট রবষদয় গদবষণা/িাটা ম্যাদনজদমন্ট কাদজ কমপদক্ষ পাঁি বছদরর 

বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব। 

 

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

ক্ররমক প্ররতদবেদনর নাম োরখদলর সময় 

১. ইনদসপশন প্ররতদবেন চুরি সম্পােদনর ১৫ রেদনর মদধ্য 

২. ১ম খসড়া প্ররতদবেন চুরি সম্পােদনর ৭৫ রেদনর মদধ্য 

৩. ২য় খসড়া প্ররতদবেন চুরি সম্পােদনর ৯০ রেদনর মদধ্য 

৪.  চূড়ান্ত প্ররতদবেন  চুরি সম্পােদনর ১০০ রেদনর মদধ্য 

 

১২.  ক্লাদয়ন্ট কর্তবক প্রদেয়: 

 প্রকল্প েরলল ও প্রকল্প সাংরেষ্ট রবরভি প্ররতদবেন (সর্মন: আইএমইরি-০৫ প্ররতদবেন); 

 রবরভি 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

