
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৮ 

 

বিষয়: “সারব িক গ্রাম উন্নয়ন কম িসূরি (রসরভরিরপ) -৩য় পর্ িায়’’ প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ মূল্যায়ন সমীক্ষার টাম ি’স অফ সরফাদরন্স (ToR)। 
 

≥ প্রকদল্পর সমৌরলক তথ্য ≥ 
 

১। প্রশাসরনক মন্ত্রণালয়/রবভাগ    :  পল্লী  উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। 

২। বাস্তবায়নকারী সাংস্থা            : পল্লী  উন্নয়ন ও সমবায় রবভাগ এবাং রবভাদগর অন্যান্য সাংস্থা। 

৩। প্রকদল্পর অবস্থান                 : সমগ্র িাাংলাদেশ 

৪। প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:         (লক্ষ টাকায়) 

রবষয় অনুদমারেতপ্রাক্করলতব্যয় বাস্তবায়নকাল অনুদমােদনর

তাররখ 

পররবতিন (+/-) 

সমাট রজওরব প্র:সা: অন্যান্য ব্যয় 

(%) 

সময়াে 

(%) 

মূল 
৩০১০৫.০০ ৩০১০৫.০০ --- ---- 

০১/০১/২০১৮ ররিঃ হদত 

৩১/১২/২০২১ ররিঃ। 
২২/০৩/১৮ --- --- 

সাংদশারিত (১ম)  
২১৫০৫.০০ ২১৫০৫.০০ --- --- 

০১/০১/২০১৮ ররিঃ হদত 

৩১/১২/২০২২ ররিঃ। 
- (-)  (+)  

 

৭. প্রকদল্পর উদেশ্য :  

(ক) প্রকদের মূল উদেশ্য হদে গ্রামবভবিক একক সমিায় সাংগঠদের আওতায় গ্রাদমর ধেী-েবরদ্র, োরী-পুরুষ, বকদশার-বকদশারী 

বেবি িদশদষ সকল পেশা ও পেণীর জেদগাষ্ঠীদক সাংগঠিত কদর আর্ ি-সামাবজক তর্া সামবগ্রক উন্নয়দের মাধ্যদম দ্রাবরদ্র বিদমাচে করা।  

(খ) প্রকদল্পর সুরনরে িষ্ট উদেশ্য সমূহ: 

১। গ্রাম ের্ িাদয় ১০০৩৫টি সাবি িক গ্রাম উন্নয়ে সমিায় সবমবত গঠে; 

২। প্রকদের আওতায় ৯৫০০০০টি েবরিাদরর ১৪৫০০০০ জে সমিায়ীদক প্রকদের সুবিধা প্রোে; 

৩। পশয়ার ও সঞ্চয় এর মাধ্যদম ৫১০.০০ পকাটি টাকার মূলধে গদে পতালা; 

৪। কমেদে ১৮ িছর এর তদুর্ধ্ি িয়দসর োরী-পুরুষ, ধম ি, পেশাজীিী বেবি িদশদষ সকদলর স্বত:স্ফূতি অাংশগ্রহে বেবিত করা; 

৫। প্রকদের আওতায় ১৪৩০১৬৩ জে সমিায়ীদক প্রবশেণ প্রোদের মাধ্যদম েে মােি সম্পে সৃবি করা; 

৬। েল্লীর েবরদ্রদের বিদুুৎ সাংকদটর অিসাদের জন্য পসৌর শবি ব্যিদহর উদ্বুদ্ধ করা; 

৭। সমিয়ীদের বেজন্ব তহবিল বিবেদয়াগ এিাং স্থােীয় সম্পদের সদি িািম ব্যিহাদরর মাধ্যদম ৩৫০০০০ জদের আত্মকম িসাংস্থাে সৃবি; 

 

৮। প্রকল্পটির প্রিান প্রিান কার্ িক্রমূহ:  

 সমিমি গঠন করা; 

 সিবায়ীদের প্রমিক্ষণ ও েক্ষিা উন্নয়ন; 

 ঋণ মবিরণ 

 সঞ্চয় করদি উদ্বুদ্ধ করা এবং 

 সদেিনিা সৃমিদি উদ্বুদ্ধ করা। 

 

 

 

 



≥ েরামশ িক প্রবতষ্ঠাদের কার্ িেবরবধ (ToR) ≥                                     

১। প্রকেটির বেবিে েবরিীেণ মূল্যায়ে সমীো কার্ িক্রম েবরচালোর জন্য েরামশ িক প্রবতষ্ঠাে বেম্নরূে োবয়ত্ব োলে করদি:  

১.১। সমীোর জন্য প্রকদল্পর এলাকা প্রাসরিক ভাদব রনব িািন করদত হদব এবাং প্রকদল্পর সকল কার্ িক্রম রনরবড় পররবীক্ষণ মূল্যায়দনর 

আওতাভুক্ত করদত হদব; 

১.২। প্রকদল্পর পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন ও সাংদশািন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্ িায়নসহ সকল প্রাসাংরগক তথ্য পর্ িদবক্ষণ ও 

পর্ িাদলািনা; 

১.৩। প্রকদল্পর অাংগরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আরর্ িক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদেষণ, সারণী এবাং সলখরিদের মাধ্যদম  

উপস্থাপন ও পর্ িাদলািনা; 

১.৪। প্রকদল্পর উদেশ্য অজিদনর অবস্থা পর্ িাদলািনা ও পর্ িদবক্ষণ, লগ সেদমর আদলাদক output ের্ িাদলাচো এবাং প্রকদল্পর কার্ িক্রম 

উদেদশ্যর সাদর্ সামঞ্জস্যপূণ ি রকনা তা পর্ িাদলািনা ও মতামত প্রোন করা; 

১.৫। প্রকদল্পর অর্ িবছর রভরিক কম ি পররকল্পনা, অর্ িবছর রভরিক বরাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অিরভরিক বাস্তবায়্ন ( বাস্তব ও 

আরর্ িক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন,রবদেষণ, সারণী/ সলখারিদের মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ িাদলািনা; 

১.৬। প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/ িলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ি ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) আইন ও রবরিমালা (রপরপএ, 

রপরপআর) এবাং প্রকল্প েরলল উরল্লরখত ক্রয় পররকল্পনা প্ররতপালন করা হদয়দছ/হদে রকনা সস রবষদয় তুলনামূলক পর্ িাদলািনা ও 

পর্ িদবক্ষণ; 

১.৭। প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ি ও সসবা পররিালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ (সটকসই 

পররকল্পনা) আনুসারিক রবষয় পর্ িাদলািনা ও পর্ িদবক্ষণ; 

১.৮। প্রকল্প েরলল অনুর্ায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনািঃ প্রকল্প পররিালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকদল্পর 

রপআইরস ও রিয়াররাং করমটির সভা, সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগরতর তথ্য সপ্ররণ ইতযাারে পর্ িাদলািনা ও পর্ িদবক্ষণ; 

১.৯। প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পরকিত রবরভন্ন সমস্যা সর্মন: অর্ িায়দন রবলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অেক্ষতা, সাংদশািন, আইরন জটিলনা এবাং 

প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযাারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদেষণ, পর্ িদবক্ষণ ও পর্ িাদলািনা; 

১.১০। আয়বি িক কাদজর সক্ষেগুদলা পর্ িাদলািনা এবাং সস আদলাদক প্রকদল্পর কার্ িক্রম পর্ িাদলািনা পরামশ ি/সুপাররশ প্রোন; 

১.১১। সমীক্ষার নমুনায়ীত সুরবিাদভাগীদের আত্ম-কম িসাংস্থান সৃরষ্ট ও আয়বি িনমূলক কম িকাদের মাধ্যদম োররদ্র্যা রবদমািন ও আর্ ি-

সামারজক অবস্থা উন্নয়দন কার্ িক্রম পর্ িাদলািনা করা;  

১.১২। রনজস্ব তহরবল ও স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার কদর আত্মকম িসাংস্থার সৃরষ্ট সাংক্রান্ত কার্ িক্রম পর্ িাদলািনা করা; 

১.১৩। সুরবিাদভাগীদের েক্ষতা বৃরদ্ধ, ক্ষুদ্র্ উদযাক্তা ততরর, আত্ম-কম িসাংস্থাদনর ব্যবস্থা ও সদিতনতা বৃরদ্ধদত প্ররশক্ষদণর রবষয় ও 

প্ররশক্ষণার্ীদের অবস্থা এবাং প্রাপ্ত প্ররশক্ষণ কাদজ লাগাদনার হার (%) পর্ িাদলািনা ও রবদেষণ করা; 

১.১৪। মানব সম্পে উন্নয়ন ও প্রযুরক্ত সহায়তা প্রোন কার্ িক্রম পর্ িাদলািনা করা; 

১.১৫। সুরবিাদভাগীদের পররবাদর সঞ্চয় প্রবণতা ও এর ব্যবহার হার (%) পর্ িাদলািনা রবদেষণ করা;  

১.১৬। েল গঠন ও ঋণ বিতরণ নীরতমালা অনুসরণ হার (%), পাশ বইদয়র রহসাদবর সাদর্ সলজার রহসাব সপারিাং রবদেষণ করা;  

১.১৭।  সকল পেকদহাল্ডার কেসালদটশে করা এিাং ঋণ বিতরদণ ওভারল্যাবোং হয় বকো, তা ের্ িাদলাচো করা;  

১.১৮। প্রকদল্পর সকস িারি উদল্লখ করা;   

১.১৯। প্রকদল্পর অরিট কার্ িক্রম পর্ িাদলািনা ও পর্ িদবক্ষণ (ইন্টারোল অবিট, এক্সটারোল অবিট, অবিট আেবি সাংক্রান্ত পর্মে: কতটি 

অবিট ও কত টাকার ইতুাবে); 

১.২০। িাটা পিইজ কার্ িক্রম ের্ িাদলাচো করা; 

১.২১। প্রকদল্পর SWOT analysis  করা; 

১.২২। প্রকদল্পর সকান উদেশ্য/কার্ িক্রম বাস্তবায়ন অসম্পূণ ি র্াকদল তার কারণ পর্ িাদলািনা; 

১.২৩। প্রকল্প সাংরেষ্ট অন্যান্য প্রাসরিক রবষয়ারে: (i) প্রকল্প সাংরেষ্ট নরর্পে পর্ িাদলািনা; (ii) মাঠ পর্ িায় হদত তথ্য সাংগ্রহ ও রবদেষণ; 

(ii) Focus Group Discussion (FGD) এবং KII আদয়াজন; (iv) মবমবন্ন িথ্য-উপাদের আদলাদক সারব িক 

পর্ িাদলািনা, পর্ িদবক্ষণ, ও প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ ৩োং ক্রবমদক উবল্লবখত সময় সময় খসো প্ররতরবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা; (v) 

স্থানীয় পর্ িাদয় ও জাতীয় কম িশালায় আদয়াজে করা; এবাং (vi) সকল মতামত সরন্নদবশপূব িক চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

১.২৪। প্রকল্পটি সমারপ্তর পর এর সম্পে/সুরবিারে সটকসই (sustainable) করার লদক্ষযা মতামত প্রোন; 

১.২৫। প্রকদল্পর রনরবড় মূল্যায়ন সমীক্ষার সুরনরে িষ্ট (সময়রভরিক) কম িপররকল্পনা ও কম িপদ্ধরত কাররগরর প্রস্তাদবর সাদর্ সাংদর্াজন করদত 

হদব;  

১.২৫। পরামর্ শক প্রতিষ্ঠান চুতির িাতরখ থেকক চার মাকের (১২০ তিন) মকে তনতিড় পতরিীক্ষণ েংক্রান্ত য বািিীক কাব শক্রম চুড়ান্ত য করকি; 



১.২৬। পরামর্ শক প্রতিষ্ঠানকক েমীক্ষার তিতিন্ন েিার তেদ্ধাকন্ত যর আক াকক প্রতিকিিন প্রণকন ও আইএমই রবভাগ কর্তিক রনি িাররত অন্যান্য 

রবষয়াবলী প্ররতপালন করা; 

 

২। েরামশ িক প্রবতষ্ঠাে ও েরামশ িকদের প্রকৃবত পর্াগ্যতা, অবভজ্ঞতা, ভূবমকা এিাং োবয়ত্ব:  

 

োং ফাম ি ও েরামশ িক বশোগত পর্াগ্যতা অবভজ্ঞতা ভূবমকা এিাং োবয়ত্ব 

২.১  

ফাম ি 

(েরামশ িক প্রবতষ্ঠাে) 

 

প্রস্তাদি সকল ধরদে 

জেিদলর বশোগত 

পর্াগ্যতা উদল্লখ 

র্াকদত হদব; 

 প্রকদের কার্ িক্রম মূল্যায়ে ও িাস্তিায়ে 

কার্ িক্রম মবেটবরাং সাংক্রান্ত কাদজ ন্যুেতম ৩ 

(বতে) িছদরর  অবভজ্ঞতা র্াকদত হদি ;  

 মাঠ ের্ িাদয় িাটা সাংগ্রহ, িাটা 

প্রবক্রয়াকরণ ও বরদোট ি প্রণয়দের  অবভজ্ঞতা; 

 ের্ িাপ্ত সহায়ক জেিল ও প্রদয়াজেীয় 

সহায়ক সামগ্রী র্াকদত হদব; 

 অবভজ্ঞতা সম্পন্ন অন্যান্য জেিল;  

 

# মূল্যায়ে টীম ও সহায়ক 

জেিদলর কাদজর সমন্বয় করা; 

# বেবিে েবরিীেণ মূল্যায়ে 

কার্ িক্রমটি বেধ িাবরত সমদয়র 

মদধ্য চূোন্ত করা; 

# কম িেবরকেোর আদলাদক 

কাজ  সম্পন্ন করা; 

#  সমীো সাংক্রান্ত সকল সভায় 

টীদমর সেস্যদের উেবস্থত করা;  

# ক্রয়কারী সাংস্থা/বিবভন্ন সভার 

বসদ্ধাদন্তর প্ররতপালন করা; 

২.২ ক) টিম বলিার 

 

(ক) স্বীকৃত 

বিশ্ববিদ্যালয় হদত 

স্নাতদকাির বিবগ্রধারী। 

 

(খ) সাংবিি বিষদয় 

বেএইচবি বিবগ্রধারীদের 

অগ্রাবধকার পেয়া হদি; 

 সাংবিি কাদজ কমেদে ১৫ (পদনর) 

িছদরর অবভজ্ঞতা  সম্পন্ন হদত হদি;  

 প্রকে েবরিীেণ সাংক্রান্ত কাদজর ৫ 

িছদরর অবভজ্ঞতা; 

 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য, 

কার্ ি ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) 

সক্ষদে প্রিরলত আইন ও রবরিমালা (রপরপএ-

২০০৬/রপরপআর-২০০৮ ও উন্নয়ন সহদর্াগীর 

গাইিলাইন ইতযাারে) অনুসরণপূব িক 

কার্ িসম্পােদন জ্ঞান ও বাস্তব অরভজ্ঞতা 

র্াকদত হদব;  

 টীম বলিার বহদসদি কাদজর অবভজ্ঞতা;  

 ক্ষুদ্র ঋণ ও ঋণ ব্যিস্থােো কাদজর 

অবভজ্ঞতা;  

 সাংবিি বিষদয় গদিষণা;  

 প্রবতদিেে প্রণয়ে ও উেস্থােোয় েেতা 

র্াকদি হদি; 

# টীদমর সাদর্ সমন্বয় করা;  

# প্রবতদিেে ততবর ও উেস্থােে 

করা;  

# তথ্য-উোি সাংগ্রহ ও সমন্বয় 

করা;  

# প্রকদের উদেশ্য ও কার্ িক্রদমর 

আদলাদক েরামশ ি প্রোে; 

# সকল সভায় উেবস্থত র্াকা; 

# সমীোর জন্য প্রশ্নমালা ততবর; 

 

খ) প্রবশেণ  বিদশষজ্ঞ 

 

(ক) স্বীকৃত 

বিশ্ববিদ্যালয় হদত 

স্নাতদকাির বিবগ্রধারী। 

 

(খ) সাংবিি বিষদয় 

বেএইচবি 

বিবগ্রধারীদের 

অগ্রাবধকার পেয়া হদি; 

 প্রবশেণ প্রোে সাংক্রান্ত কাদজ কমেদে 

১০(েশ) িছদরর অবভজ্ঞতা সম্পন্ন হদত হদি; 

 প্রকে মূল্যায়ে/েবরিীেণ সাংক্রান্ত কাদজ 

ন্যুেতম ০৫ (োঁচ) িছদরর অবভজ্ঞতা  সম্পন্ন 

হদত হদি; 

 টিওটি প্রবশেণ;  

 প্রবতদিেে প্রণয়ে ও উেস্থােোয় েেতা 

র্াকদি হদি; 

 

# টীদমর সাদর্ সমন্বয় করা; 

# প্রবতদিেে ততবর ও উেস্থােে 

করা; 

# তথ্য-উোি সাংগ্রহ ও সমন্বয় 

করা;  

# সকল সভায় উেবস্থত র্াকা; 

# প্রবশেণ কার্ িক্রম  বিষদয় 

েরামশ ি;  

# সমীোর জন্য প্রশ্নমালা ততবর; 

 

 



গ) ক্ষুদ্র ঋণ বিদশষজ্ঞ 

 

(ক) স্বীকৃত 

বিশ্ববিদ্যালয় হদত 

অর্ িেীবত  বিষদয় 

ন্যুেতম স্নাতদকাির 

বিবগ্র; 

  

(খ) সাংবিি বিষদয়  

বেএইচবি 

বিবগ্রধারীদের 

অগ্রাবধকার পেয়া হদি; 

 ক্ষুদ্র ঋণ ব্যিস্থােো কাদজ কমেদে ০৭ 

(সাত) িছদরর অবভজ্ঞতা সম্পন্ন হদত হদি; 

 প্রকে মূল্যায়ে/েবরিীেণ সাংক্রান্ত কাদজ 

ন্যুেতম ০৫ (োঁচ) িছদরর অবভজ্ঞতা  সম্পন্ন 

হদত হদি; 

 সাংবিি বিষদয় প্রকাশো;  

# টীদমর সাদর্ সমন্বয় করা; 

# প্রবতদিেে ততবর ও উেস্থােে 

করা; 

# তথ্য-উোি সাংগ্রহ ও সমন্বয় 

করা;  

# সকল সভায় উেবস্থত র্াকা; 

# ঋণ ব্যিস্থােো বিষদয় 

েরামশ ি;  

# সমীোর জন্য প্রশ্নমালা ততবর; 

ঘ) িাটা ব্যিস্থােো 

বিদশষজ্ঞ 

স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় 

হদত েবরসাংখ্যাে 

/কবম্পউটার সাদয়ন্স 

বিষদয় স্নাতদকাির বিবগ্র 

িাটা ব্যিস্থােোয় ন্যুেতম ৫ (োঁচ) 

িছদরর িাস্তি অবভজ্ঞতা সম্পন্ন হদত হদি; 

SPSS সহ অন্যান্য Statistical 

Software Package েবরচালোয় 

েেতা;   

# টীদমর সাদর্ সমন্বয় করা; 

# তথ্য-উোি সাংগ্রহ, সমন্বয় ও 

বিদিষণ করা;  

# সকল সভায় উেবস্থত র্াকা; 

# সমীোর জন্য প্রশ্নমালা ততবর; 

 

 

    

৩। েরামশ িক প্রবতষ্ঠােদক বেম্নবলবখত প্রবতদিেেসমূহ উবল্লবখত সাংখ্যা, ভাষা, সময়সূচীর আদলাদক োবখল করদত হদি:   

োং প্রবতদিেদের োম সাংখ্যা/কবে ভাষা সময় 

ক। প্রারবিক প্রবতদিেে (ইেদসেশে বরদোট ি) 

(পটকবেকুাল/বেয়াবরাং) সভার জন্য 

 

২০×২=৪০ কবে 

 

িাাংলা 
চুবি সম্পােদের 

১৫ বেদের মদধ্য 

খ। ১ম খসো প্রবতদিেে (পটকবেকুাল/বেয়াবরাং) সভার 

জন্য 

 

২০×২=৪০ কবে 

 

িাাংলা 
চুবি সম্পােদের 

৭৫ বেদের মদধ্য 

গ। ২য় খসো প্রবতদিেে (বিদসবমদেশে কম িশালার) িাাংলা ১২০ ও ইাংদরবজ ১০ 

=১৩০ কবে 

 

িাাংলা ও ইাংদরজী 
চুবি সম্পােদের 

৯০ বেদের মদধ্য 

ঘ। চূোন্ত খসো প্রবতদিেে পটকবেকুাল সভার জন্য 
 

২০×১=২০ কবে 

 

িাাংলা ও ইাংদরজী 
চুবি সম্পােদের 

১০০ বেদের মদধ্য 

ঙ। 
 

চূোন্ত প্রবতদিেে  
(িাাংলা ৪০ ও ইাংদরবজ ২০) 

 

িাাংলা ও ইাংদরজী 
চুবি সম্পােদের 

১১০ বেদের মদধ্য 

 

৪।  ক্রয়কারী সাংস্থা (আইএমইবি) কর্তিক প্রদেয় পসিা: 

ক) প্রকে েবলল ও প্রকে সাংবিি বিবভন্ন প্রবতদিেে (বিবেবে ও আরবিবেবে); এিাং 

খ) বিবভন্ন পেকদহাল্ডাদরর সাদর্ পর্াগাদর্াদগর জন্য প্রদয়াজেীয় সহদর্াবগতা প্রোে ইতুাবে। 

 

                                                                                                                

মহােবরচালক  

ও  

সভােবত 

TOR চুোন্তকরণ সাংক্রান্ত কবমটি। 


