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সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Monitoring) কার্ যক্রমদমর জন্য  প্রকল্পের বিিরণী ও পরামর্ শক প্রবিষ্ঠাল্পনর কার্ শ পবরবি (ToR): 

 

ক। প্রকল্পের সংবিপ্ত বিিরণ: 
 

  

১। প্রকদল্পর নাম : “কম যরত মরিলা গাদম যন্টস শ্ররমকদের আবাসদনর জন্য সিাদেল রনম যান” র্ীর্ শক 

প্রকে। বড় আশুরলয়া, সাভার,ঢাকা, 

২। ক) উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : মরিলা ও রশশু রবষয়ক মন্ত্রণালয়। 

 খ) বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর। 

  ৩।  প্রকে এলাকা   :    

 

রবভাগ সজলা উপদজলা/থানা 

ঢাকা সাভার বড় আশুরলয়া 

  

  ৪। প্রকে ব্যয়, িাস্তিায়ন কাল ও অনুল্পমাদন সংক্রান্ত:                   

                                                                                                                                               (সকাটি টাকা) 

বির্য় অনুল্পমাবদি প্রাক্কবলি ব্যয় িাস্তিায়ন 

কাল 

অনুল্পমাদল্পনর 

িাবরখ 

পবরিিশন (পর্ শায় 

বিবিক) 

পবরিিশন (মূল প্রকল্পের 

তুলনায়) 

মমাট বজওবি প্র:

সা: 

অন্যান্য 

(স্ব-   অথ যায়ন) 

ব্যয় 

পবরমাণ 

(%) 

সময় 

পবরমাণ 

(%)  

ব্যয় 

পবরমাণ 

(%) 

সময় 

পবরমাণ 

(%)  

মূল ২৬৯৮.১৮ 
২৩৬.৭৩ নাই ২৪৬১.৪৫ 

 

এরপ্রল 

২০১৩ সথদক 

জুন,২০১৭  

২৬-০৫-২০১৩ - - - - 

সাংদশারিত 

(১ম) 

২৮৪৩.৫৬ ২৬৭.৩৭ নাই ২৫৭৬.১৯ এরপ্রল 

২০১৩ সথদক 

জুন,২০১৭ 

১৭-০৫-২০১৫ - - - - 

      

৫। প্রকদল্পর অথ যায়ন (ঋণ, অনুোন ইকুইটি): প্রকেটি জাতীয় মরিলা সাংস্থা কর্তযক।এর  সম্পূণ য রনজস্ব অথ যায়দন বাস্তবায়ন করা িদে। 

৬। প্রকল্পের সংবিপ্ত পটভূবম উল্পেশ্য ও প্রস্তাবিি মূল কার্ শক্রম: 
 

   ৬.১ প্রকল্পের পটভূবম: মরিলা ও রশশু রবষয়ক  মন্ত্রণালদয়র আওতায় মরিলা রবষয়ক অরিেপ্তর কর্তযক প্রকল্পটি “কম যরত মরিলা গাদম যন্টস 

শ্ররমকদের আবাসদনর জন্য সিাদেল রনম যান” র্ীর্ শক প্রকে। বড় আশুরলয়া, সাভার,ঢাকা, সমাপ্ত প্রকল্পটি গত ১৭ জুলাই ২০১৮ 

তাররখ  সাভার উপদজলার বড় আশুরলয়ায় সখজুরবাগানস্থ সদরজরমদন পররেশ যন করা িদয়দে। পররেশ যন কাদল রনম্নক্ত রবষয়গুদলা পররবীক্ষণ 

করা িদয়দে; প্রকদল্পর রনম যাণ কাদজর েরপত্র সাংক্রমান্ত কগজপত্র পর্ যাদলাচনা; রিজাইন অনুসাদর রনম যাণিীন ভবন পররবীক্ষণ; রনম যাণ কাদজর 

মান বারিিক দৃরিদত পররবীক্ষণ; ঠিকাোরদক প্রদেয় রবদলর পররমান; রনম যাণ কাদজর বতযমান অবস্থা পর্ যাদলাচনা। 

   ৬.২  প্রকল্পের উল্পেশ্য: 

            ক) মরিলা গাদম যন্টস কমীদের জন্য সিাদেল রনম যাদণর মাধ্যদম অথ যননরতক কম যকাদে রনদয়ারজত নারীদের জীবন মান উন্নয়ন; 

       L)  মরিলা গাদম যন্টস শ্ররমকদের রনরাপে ও সাশ্রয়ী আবাসদনর ব্যবস্থা করা। 

             

    ৬.৩ প্রস্তাবিি মূল কার্ শক্রম: 

             প্রকদল্পর মূল কার্ শক্রম িদলা মরিলা গাদম যন্টস কমীদের জন্য সিাদেল রনম যাদণর মাধ্যদম অথ যননরতক কম যকাদে রনদয়ারজত কদর 

নারীদের জীবন মান উন্নয়ন এবাং মরিলা গাদম যন্টস শ্ররমকদের রনরাপে ও সাশ্রয়ী আবাসদনর ব্যবস্থা করা। এবাং এ প্রকদল্পর 

মাধ্যদম ৭৪৪ জন মরিলা গাদম যন্টস কমীদের জন্য সিাদেল রনম যাদণর মাধ্যদম অথ যননরতক কম যকাদে রনদয়ারজত নারীদের জীবন 

মান উন্নয়ন ব্যবস্থা করা িদয়দে।  

 

 

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


খ। পরামর্ শক প্রবিষ্ঠাল্পনর কার্ শপবরবি (ToR): 

১।  প্রকেটির রনরবড় পররবীক্ষণ (In-depth Monitoring) কার্ শক্রম পবরচালনার জন্য পরামর্ শক প্রবিষ্ঠান বনম্নরূপ  

দাবয়ত্ব পালন করল্পি; 

      (১) প্রকদল্পর রববরণ ( পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািদনর অবস্থা, অথ যায়দনর রবষয় ইতিারে সকল প্রদর্াজি তথ্য) পর্ যাদলাচনা ও পর্ যদবক্ষণ; 

      (২) প্রকদল্পর অথ যবের রভরিক কম য পররকল্পনা, অথ যবের রভরিক বরাে, োড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন ( বাস্তব ও আরথ যক) 

অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রি, সরন্নদবশন, রবদেষণ, সাররণ / সলখরচদত্রর মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ যাদলাচনা; 

      (৩) প্রকদল্পর উদেশ্য অজযদনর অবস্থা পর্ যাদলাচনা ও প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগ সেদমর আদলাদক output পর্ যাদয়র অজযন পর্ যাদলাচনা ও 

পর্ যদবক্ষণ; 

      (৪) প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/চলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ য ও সসবা সাংগ্রদির (procurement) সক্ষদত্র প্রচরলত সাংগ্রি আইন ও রবরিমালা 

(রপরপএ, রপরপআর, উন্নয়ন সিদর্াগীর গাইিলাইন ইতিারে) এবাং প্রকল্প েরলসল উরিরখত ক্রময় পররকল্পনা প্ররতপালন করা িদয়দে/িদে রক না সস 

রবষদয় তুলনামূলক পদর্ যাদলাচনা ও পর্ যদবক্ষণ; 

      (৫) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃিীত/সাংগৃিীতব্য পণ্য, কার্ য ও সসবা পররচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসি (সটকসই পররকল্পনা) 

আনুষরঙ্গক রবষয় পর্ যাদলাচনা ও পর্ যদবক্ষণ; 

     (৬) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃিীত/সাংগ্রদির প্ররক্রময়ািীণ রবরভন্ন পণ্য, কার্ য ও সসবা সাংরেি ক্রময়চুরক্তদত রনি যাররত সেরসরিদকশন/BOQ/TOR, 

গুণগত মান, পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/ র্াচাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রি করা িদয়দে/িদে রক না সস রবষদয় পর্ যাদলাচনা ও পর্ যদবক্ষণ; 

     (৭) প্রকদল্পর ঝুঁরক অথ যাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকযত রবরভন্ন সমস্যা সর্মন অথ যায়দন রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ য ও সসবা ক্রময়/সাংগ্রদির সক্ষদত্র রবলম্ব, 

ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরি ইতিারের কারণসি অন্যান্য রেক রবদেষণ, পর্ যাদলাচনা  ও পর্ যদবক্ষণ; 

     (৮) প্রকল্প অনুদমােন সাংদশািন (প্রদর্াজি সক্ষদত্র ) অথ য বরাে, অথ য োড়,  রবল পররদশাি ইতিারে রবষদয়  তথ্য উপাদির পর্ যাদলাচনা ও পর্ যদবক্ষণ; 

     (৯) উন্নয়ন সিদর্াগী সাংস্থা (র্রে থাদক ) কর্তযক চুরক্ত স্বাক্ষর, চুরক্তর শতয, ক্রময় প্রস্তাব প্ররক্রময়াকরণ ও অনুদমােন, অথ য োড় রবল পররদশাদি সম্মরত 

ও রবরভন্ন রমশন এর সুপাররশ ইতিারের তথ্য-উপািরভরিক পর্ যাদলাচনা ও পর্ যদবক্ষণ; 

    (১০) প্রকল্প সমারপ্তর পর সৃি সুরবিারে সটকসই (sustainable) করার লদক্ষি মতামত প্রোন; 

    (১১) প্রকদল্পর উদেশ্য, লক্ষি, প্রকদল্পর কার্ যক্রমম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াে, ব্যয়, অজযন ইতিারে রবষয় রবদবচনা কদর 

একটি SWOT ANALYSIS; 

  (১২) মবিলা গাল্পম শন্ট কমীল্পদর জন্য মিাল্পেল বনম শাল্পনর মাধ্যল্পম অর্ শননবিক কম শকাল্পে বনল্পয়াবজি নারীল্পদর জীিনমান উন্নয়ল্পন প্রকল্পের ভূবমকা রনরুপন। 

  (১৩) মবিলা গাল্পম শন্টস শ্রবমকল্পদর বনরাপদ ও সাশ্রয়ী আিাসল্পনর ব্যিস্থার মিল্পপ প্রকল্পের ভূবমকা রনরুপন। 

  (১৪) প্রকল্প সাংরেি নরথপত্র পর্ যাদলাচনা ও মাঠ পর্ যায় িদত প্রাপ্ত তদথ্যর রবদেষদণর আদলাদক সারব যক পর্ যাদলাচনা, পর্ যদবক্ষণ ও প্রদয়াজনীয় 

সুপাররশসি একটি প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ও জাতীয় কম যশালায় প্ররতদবেনটি উপস্থাপন করদব। জাতীয় কম যশালায় প্রাপ্ত মতামত সরন্নদবশ কদর 

চুড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব;    

    (১৫) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা  প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকল্প রেয়াররাং করমটির সভা আদয়াজন,  

কম যপররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্ররতদবেদনর রসিান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগরতর তথ্য সপ্ররণ ইতিারে পর্ যাদলাচনা ও পর্ যদবক্ষণ; 

   (১৬) কর্তযপক্ষ কর্তযক রনি যাররত অন্যান্য রবষয়াবরল।   

 

২।বনম্নবলবখি প্রবিল্পিদনসমূি পরামর্ শক প্রবিষ্ঠানল্পক দাবখল করল্পি িল্পি:  

নং প্রবিল্পিদল্পনর নাম সময়কাল সংখ্যা 

ক। প্রাররিক প্ররতদবেন (ইনল্পসপর্ন বরল্পপাট শ) (ল্পটকবনকযাল/বেয়াবরং) সভা চুবি সম্পাদল্পনর ১৫ বদল্পনর মল্পধ্য ৪০ কবপ 

খ। ১ম খসড়া প্রবিল্পিদন (ল্পটকবনকযাল/বেয়াবরং) সভা চুবি সম্পাদল্পনর ৭৫ বদল্পনর মল্পধ্য ৪০ কবপ 

গ। ২য় খসড়া প্রবিল্পিদন (ল্পেবসবমসনর্ন কম শর্ালার) চুবি সম্পাদল্পনর ৯০ বদল্পনর মল্পধ্য ৭৫ কবপ 

ঘ। খসড়া চূড়ান্ত প্রবিল্পিদন (িাংলা  ও ইংল্পরবজ ) (ল্পটকবনকযাল/বেয়াবরং) সভা চুবি সম্পাদল্পনর ৯৫ বদল্পনর মল্পধ্য ৩০ কবপ 

ঙ। চূড়ান্ত প্রবিল্পিদন (িাংলা ৪০ ও ইংল্পরবজ ২০) চুবি সম্পাদল্পনর ১০০ বদল্পনর মল্পধ্য ৬০ কবপ 

 

৩। পরামর্ শক প্রবিষ্ঠান ও পরামর্ শকল্পদর প্রকৃবি ও মর্াগ্যিা:  

নং ফাম শ ও পরামর্ শক বর্িাগি মর্াগ্যিা অবিজ্ঞিা 

১। ফাম শ 

(পরামর্ শক প্রবিষ্ঠান) 

  গল্পির্ণা অথবা প্রকল্পের মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীিা পবরচালনায় 

ন্যযনিম ৩ (রতন) িছল্পরর   অবিজ্ঞিা র্াকল্পি িল্পি;  

 মাঠ পর্ শাল্পয় োটা সংগ্রি, োটা প্রবক্রয়াকরণ ও বরল্পপাট শ প্রণয়ন এ 

অবিজ্ঞিা; 

 পর্ শাপ্ত জনিল ও প্রল্পয়াজনীয় সিায়ক সামগ্রী থাকদত িদব; 

২। ক) টিম বলোর   

(মূল্যায়ন বিল্পর্র্জ্ঞ) 

(ক) স্বীকৃি বিশ্ববিদ্যালয় িল্পি 

মর্ল্পকান রবষদয়  স্নািল্পকাির 

বেবগ্রিারী। 

(খ) সংবিষ্ট বির্ল্পয় বপএইচবে 

 গদবষণা ও মূল্যায়ন কাল্পজ কমপল্পি ১০ (দর্) িছল্পরর অবিজ্ঞিা  

সম্পন্ন িল্পি িল্পি; 

 এ সম্পবকশি কাল্পজর ০৫ (পাঁচ) িছল্পরর িাস্তি অবিজ্ঞিা র্াকল্পি িল্পি। 

 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য, কার্ য ও সসবা সাংগ্রদির 



বেবগ্রিারীল্পদর অগ্রাবিকার মদয়া 

িল্পি। 

(Procurement) সক্ষদত্র প্রচরলত আইন ও রবরিমালা (রপরপএ-

২০০৬/রপরপআর-২০০৮ ও উন্নয়ন সিদর্াগীর গাইিলাইন ইতিারে) 

অনুসরণপূব যক কার্ যসম্পােদন বাস্তব অরভজ্ঞতা থাকদত িদব;  

ন্যন্যিম ১ টি প্রিাি মূল্যায়ন কাল্পজর অবজ্ঞিা র্াকল্পি িল্পি। 

 প্রবিল্পিদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দিিা র্াকল্পি িল্পি; 

SPSS সি অন্যান্য Statistical Software পবরচালনায় 

দিিা;   

খ) পবরিীিণ ও 

মূল্যায়ন বিল্পর্র্জ্ঞ 

স্বীকৃি বিশ্ববিদ্যালয় িল্পি 

বসবিল ইবিবনয়াবরংবির্ল্পয় 

ন্যযনিম স্নািক বেবগ্র; 

স্নািল্পকাির বেবগ্রিারীল্পদর 

অগ্রাবিকার মদওয়া িল্পি; 

 রনম যাণ কাদজ ন্যযনিম ৩ (রতন) িছল্পরর অবিজ্ঞিা  সম্পন্ন িল্পি িল্পি; 

 গদবষণা ও মূল্যায়ন কাল্পজ কমপল্পি ০৫ (পাঁচ) িছল্পরর অবিজ্ঞিা  

সম্পন্ন িল্পি িল্পি;  

 আিাসন প্রকে সংক্রান্ত কাল্পজর অবিজ্ঞিা র্াকল্পল অগ্রাবিকার প্রদান 

করা িল্পি; 
 প্রবিল্পিদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দিিা র্াকল্পি িল্পি; 

SPSS সি অন্যান্য Statistical Software পবরচালনায় 

দিিা থাকদল অগ্রারিকার প্রদান করা িল্পি;  
গ) মূল্যায়ন  বিল্পর্র্জ্ঞ স্বীকৃি বিশ্ববিদ্যালয়  িল্পি   

ইদলকরিকিাল 

 ইবিবনয়াবরং বির্ল্পয় ন্যযনিম 

স্নািক বেবগ্র; 

স্নািল্পকাির বেবগ্রিারীল্পদর 

অগ্রাবিকার মদওয়া িল্পি;  

 ইদলকরিকিাল ও রনম যাণ সংক্রান্ত মূল্যায়ন কাল্পজ ন্যযনিম ৩ (রতন) 

িছল্পরর অবিজ্ঞিা  সম্পন্ন িল্পি িল্পি;   

 আিাসন প্রকে সংক্রান্ত কাল্পজর অবিজ্ঞিা র্াকল্পল অগ্রাবিকার প্রদান 

করা িল্পি; 
 প্রবিল্পিদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দিিা র্াকল্পি িল্পি; 

SPSS সি অন্যান্য Statistical Software পবরচালনায় 

দিিা থাকদল অগ্রারিকার প্রদান করা িল্পি; 
ঘ) োটা ব্যিস্থাপনা 

বিল্পর্র্জ্ঞ 

স্বীকৃি বিশ্ববিদ্যালয় িল্পি 

পবরসংখ্যান/কবম্পউটার 

সাল্পয়ন্স বির্ল্পয় স্নািল্পকাির 

বেবগ্র । 

 োটা ব্যিস্থাপনায় ন্যযনিম ৫(পাঁচ) িছল্পরর িাস্তি অবিজ্ঞিা সম্পন্ন 

িল্পি িল্পি; 

SPSS সি অন্যান্য Statistical Software পবরচালনায় 

দিিা থাকদত িদব।   

 

৪। ক্রময়কারী সাংস্থা (আইএমইরি) কর্তশক প্রল্পদয়: 

 ক) প্রকে দবলল ও প্রকে সংবিষ্ট বিবিন্ন প্রবিল্পিদন (বেবপবপ/আরবেবপবপ ও বপবসআর); এিং 

 খ) বিবিন্ন মেকল্পিা্াল্পরর সাল্পর্ মর্াগাল্পর্াল্পগর জন্য প্রল্পয়াজনীয় সিল্পর্ারগিা প্রদান ইিযাবদ। 

 

                                                                                                                                  স্বাক্ষররত  

 

                                                                                                                                  (সমা  আব্দুল মরজে এনরিরস) 

মিাপবরচালক, সসক্টর-০৭, আইএমইরি 

 ও সিাপবি 

TOR চুড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কবমটি। 

  

 


