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নিনিড় পনিিীক্ষণেি জন্য রনব বারিত প্রকদল্পর রববরণী ও পিামর্ শণেি োর্ শপনিনি (ToR): 

১. প্রকদল্পর রববরণী: 

১ প্রকদল্পর নাম : ঢাো ওয়াটাি সাপ্লাই নিটওয়ােশ ইমপ্রুভণমন্ট প্রণেক্ট , ঢাো ওয়াসা  

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

৩ বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : ঢাকা ওয়াসা 

 

২ প্রেল্প এলাো: 

নিভাগ নেলা নসটি েণপ শাণির্ি/উপণেলা  

ঢাো নিভাগ ঢাো নেলা ঢাো উত্তি ও দনক্ষি নসটি েণপ শাণির্ি  

 

৩. অনুণমানদত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:          (লক্ষ টাোয়) 

৩.১ অনুণমানদত ব্যয়  : মূল নেওনি প্রেল্প সাহায্য  

(এনিনি) 

 নমাট : ৩১৮২৩০.০০ ১০৩৭৩০.০০ ২১৪৫০০.০০ 

 

৩.২ িাস্তিায়িোল : শুরুি তানিখ সমানিি তানিখ 

মূল  : এনপ্রল ২০১৬  নিণসম্বি ২০২৩ (প্রস্তানিত) 

 

৪. প্রেণল্পি উণেশ্য :  
 

 ঢাকা শহরবাসী কক সাব বক্ষণিক ণির্ বর ক াগ্য পাণি সরবরাহ এবং ঢাকা ওয়াসার কসবারমাি ও সক্ষমতা বৃণি করাই প্রকল্পের মূল 

উল্পেশ্য। প্রকে বাস্তবায়ল্পির মাধ্যল্পম ঢাকা ওয়াসার ৭ (সাত) টি ক াি [ক াি -৩,৪,৯,১০ (আংণশক) এবং ক াি-১,৭ও২] 

এলাকার সকল পাণি সরবরাহ কিটওয়াকব ও গ্রাহক সাধারল্পির পাণির সংল্প াগ পূিব বাসি, শণিশালী করত ণিণিক্ট ণমটাণরং 

এণরয়া প্রণতষ্ঠা কল্পর স্বে আল্পয়র  িল্পগাষ্ঠী, বণস্তবাসী সহ সকল িগরবাসী-কক সুল্পপয় পাণি সরবরাহ করা এবং Non 

Revenue Water (NRW) এর পণরমাি ণিম্নতম প বাল্পয় কণমল্পয় আিা। 
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৫. পরামশ বক প্ররতষ্ঠাদনর কার্ বপরররি  (ToR): 

 

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

পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৫.২ প্রকদল্পর অর্ ববছর রভরিক কম বপররকল্পনা, অর্ ববছর রভরিক বরাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অরিভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব 

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

 

০৫.৩ প্রকদল্পর উদেশ্য অজবদনর অবস্থা পর্ বাদলািনা ও প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগ সেদমর আদলাদক output পর্ বাদয়র অজবন 

পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

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

ও রবরিমালা (রপরপএ, রপরপআর, উন্নয়ন সহদর্াগীর গাইডলাইন ইতযারে) এবাং প্রকল্প েরলল উরিরখত ক্রয় পররকল্পনা 

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

 

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

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

 

০৫.৬ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগ্রদহর প্ররক্রয়ািীন রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংরেষ্ট ক্রয়চুরিদত রনি বাররত 

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

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

 

০৫.৭ প্রকদল্পরঝুঁরক 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 ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদেষণ, পর্ বাদলািনা 

ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৫.৮ প্রকল্প অনুদমােন সাংদশািন (প্রদর্াজয সক্ষদে) অর্ ব বরাে, অর্ ব ছাড়, রবল পররদশাি ইতযারে রবষদয় তর্া-উপাদির 

পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

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

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

 

০৫.১০ প্রকল্প সমারতিরর পর ৃষষ্ট সুরবিারে সটকসই (sustainable)করার লদক্ষয মতামত প্রোন; 

 

০৫.১১ প্রকদল্পর উদেশ্য লক্ষয, প্রকদল্পর কার্ বক্রম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াে, ব্যয় অজবন ইতযারে রবষয় 

রবদবিনা কদর এক টি  SWOT ANALYSIS; 

 

০৫.১২ প্রকল্প সাংরেষ্ট নরর্পে পর্ বাদলািনা ও মাঠ পর্ বায় হদত প্রাতির তদথ্যর রবদেষদণর আদলাদক সারব বক পর্ বাদলািনা, পর্ বদবক্ষণ, ও 

প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ একটি প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ও জাতীয় কদমৌশালায় প্ররতদবেনটি উপস্থাপন করদব। জাতীয় 

কম বশালায় প্রাতির মতামত সরন্নদবশ কদর চুড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

 

০৫.১২ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাাঃ 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 সপ্ররণ ইতযারে 

পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৫.১৪ ইন্টািিাল অনিট এিং এক্সটািিাল অনিটঃ প্রেণল্পি শুরুি িছি নেণে সি শণর্ষ িছি পর্ শন্ত নোণিা অনিট োর্ শক্রম হণয়ণছ 

নেিা তাঁি নিস্তানিত তথ্য; 

 
 

০৫.১৫ অনিট আপনত্ত আণছ নেিা; োেণল েয়টি, নিিিে নে, েনড়ত অণে শি পনিমাে ইতযানদ; 

 

০৫.১৬ কর্তবপক্ষ কর্তব ক রনি বাররত অন্যান্য রবষয়াবরল।  



৬. ফাম শ ও ফাণম শি পিামর্ শণেি প্রকৃনত ও নর্াগ্যতা:  

 

ক্র. ফাম শ ও ফাণম শি 

পিামর্ শে 

নর্ক্ষাগত নর্াগ্যতা অনভজ্ঞতা 

১) পিামর্ শে 

প্রনতষ্ঠাি 

-  গণিষণা/ প্রেল্প পনিিীক্ষে ও মূল্যায়ি সংক্রান্ত স্টানি পনিচালিায় 

ন্যযিতম ০৩ (নতি)  িছণিি অনভজ্ঞতা; 

২) ে) টিম নলিাি নসনভল/ওয়াটাি 

সাপ্লাই/ওয়াটাি নিণসাস শ  

ইনিনিয়ানিং -এ স্নাতে; 

উচ্চতি নিনি োেণল 

অিানিোি প্রদাি েিা হণি 

 

 গণিষো/স্টানি পনিচালিায় েমপণক্ষ ১০ (দর্) িছণিি  অনভজ্ঞতা; 

 সংনিষ্ট োণে ০৭ (সাত) িছণিি অনভজ্ঞতা এিং টিমনলিাি নহণসণি 

েমপণক্ষ ১ (এে)টি পনিিীক্ষে ও মূল্যায়ি সমীক্ষা পনিচালিা েিাি 

অনভজ্ঞতা;  

 ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যারনদটশন সসক্টদর কাদজর অরভজ্ঞতা; 

  পািনলে প্রনেউিণমন্ট এযাক্ট (নপনপএ) ও পািনলে প্রনেউিণমন্ট রুলস 

(নপনপআি), e-GP এিং উন্নয়ি সহণর্াগীি গাইি লাইি অনুর্ায়ী োে 

েিাি অনভজ্ঞতা; 

 প্ররতদবেন প্রণয়দন নিণর্ষ েক্ষতা; 

    উপস্থাপিা দক্ষতা (Presentation Skill) খ)  নমি-

নলণভল ইনিঃ 

নূন্যতম নসনভল/ওয়াটাি 

সাপ্লাই/ওয়াটাি নিণসাস শ  

ইরিরনয়াররাং এ স্নাতক রডরগ্র 

 সংনিষ্ট োণে োণে েমপণক্ষ ৫ (পাঁচ) িছণিি অনভজ্ঞতা এিং সংনিষ্ট 

োণে ৩ (নতি) িছণিি অনভজ্ঞতা োেণত হণি;  

 পনিিীক্ষে ও মূল্যায়ি  োণে অনভজ্ঞতা অিানিোিপ্রাি; 

 পািনলে প্রনেউিণমন্ট এযাক্ট (নপনপএ) ও পািনলে প্রনেউিণমন্ট রুলস 

(নপনপআি) -এি নিষণয় োে েিাি অনভজ্ঞতা। এছাড়া e-GP এিং 

উন্নয়ি সহণর্াগীি গাইি লাইি অনুর্ায়ী োে েিাি অনভজ্ঞতা; 

 েনিউটাণি রবদশষ  েক্ষতা, প্ররতদবেন প্রণয়দন েক্ষতা; 

গ) আে শ-

সামানেে   

নিণর্ষজ্ঞ 

সামানেে 

নিজ্ঞাি/Environmental 

Sciencee  নিষণয় ন্যযিতম 

স্নাতণোত্তি নিনি 

 গণিষো/স্টযানি পনিচালিায় েমপণক্ষ ৫ (পাঁচ) িছণিি  অনভজ্ঞতা; 

এিং 

 আে শ-সামানেে িা সমোতীয় েমপণক্ষ ১ (এে) টি োণেি অনভজ্ঞতা। 

ঘ) িাটা 

ম্যাণিেণমন্ট   

নিণর্ষজ্ঞ 

পনিসংখ্যাি নিষণয় নুন্যতম 

স্নাতণোত্তি নিনি 

 িাটা ম্যাণিেণমন্ট  সংনিষ্ট  োণে েমপণক্ষ ৫ (পাঁচ) িছণিি 

অনভজ্ঞতা;   

 নিনভন্ন Statistical Software পররিালনায় েক্ষতা; 

 

 

৭. রনম্নরলরখত প্রনতণিদিসমূহ দানখল েিণত হণি: 

ক্র িং প্রনতণিদণিি িাম দানখণলি সময় 

১) ইিণসপর্ি নিণপাট শ চুনি সিাদণিি ১৫ নদণিি মণে 

২) ১ম খসড়া প্রনতণিদি চুনি সিাদণিি ৬০ নদণিি মণে 

৩) ২য় খসড়া প্রনতণিদি চুনি সিাদণিি ৭৮ নদণিি মণে 

৪) ওয়ােশর্ণপি সুপানিণর্ি আণলাণে Draft Final Report চুনি সিাদণিি ৮০ নদণিি মণে 

৪) চূড়ান্ত প্রনতণিদি চুনি সিাদণিি ১০০ নদণিি মণে 

 

 

৮. ক্লাদয়ন্ট কর্তবক প্রদেয়: 

 প্রকল্প দলিি ও প্রকল্প সংলিষ্ট লিলিন্ন প্রলিবিদন (যেমন: লিলিলি)। 

 


