
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৮ 

 

বিষয়: “োররদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কম মসাংস্থান সৃরির জন্য পল্লী োররদ্র্য রবদমাচন ফাউদেশন (রপরিরবএফ) এর কার্ মক্রম সম্প্রসারণ’’ 

শীর্ মক প্রকল্প (২য় সাংদশারিত)” শীষ ষক প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার টাম ম’স অফ সরফাদরন্স (ToR)। 
 

≥ প্রকদল্পর সমৌরলক তথ্য≥ 

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

২। বাস্তবায়নকারী সাংস্থা            : পল্লী োররদ্র্য রবদমাচন ফাউদেশন (রপরিরবএফ) 

৩। প্রকদল্পর অবস্থান                 : বিি ষাবিত ২০টি জেলার ১০০টি উপজেলা। 

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

প্রাক্করলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় পররকরল্পত বাস্তবায়নকাল প্রকৃত 

বাস্তবায়নকাল 

অরতক্রান্ত ব্যয় (মূল 

প্রাক্করলত ব্যদয়র %) 

অরতক্রান্ত সময় (মূল 

বাস্তবায়নকাদলর %) মূল সব মদশর্ 

সাংদশারিত 

মূল সব মদশর্ 

সাংদশারিত 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

সমাট-২৭১৪০.৬৭ 

টাকা-১৯৯৯০.৬৭ 

রনজস্ব অর্ মায়ন- 

৭১৫০.০০ 

সমাট-

৩৩৪২৯.২৪ 

টাকা-

২৬২৭৯.২৪ 

রনজস্ব অর্ মায়ন-

৭১৫০.০০ 

সমাট-

৩৩৪১০.৯৫ 

টাকা-

২৬২৬০.৯৫ 

রনজস্ব অর্ মায়ন-

৭১৫০.০০ 

জুলাই 

২০১২  

হদত 

জুন ২০১৬ 

(৪৮ মাস) 

জুলাই ২০১২  

হদত 

জুন ২০১৮ 

(৭২ মাস) 

জুলাই ২০১২  

হদত 

জুন ২০১৮ 

(৭২ মাস) 

৬২৭০.২৮ 

(২৩.১০%) 

২৪ মাস 

(৫০%) 

৫। (ক) প্রকদল্পর মূল উদেশ্য: ২০১৮ সাদলর মদে বাাংলাদেদশর ২০টি সজলার ১০০ উপদজলার ২০৫২৫২টি গ্রামীণ পররবাদরর আত্ম-কম মসাংস্থান  

সৃরি ও আয়বি মনমূলক কম মকাদের মােদম োররদ্র্য রবদমাচন ও আর্ ম-সামারজক অবস্থার উন্নয়ন করা।  

(খ) প্রকদল্পর সুরনরে মি উদেশ্যসমূহঃ 

≥ রনয়রমতভাদব সঞ্চয় সাংগ্রহ এবাং ঋণ রবতরদণর মােদম সুফলদভাগীদের অর্ মননরতক কম মকাদের সুদর্াগ সৃরি করা;  

≥ প্ররশক্ষদণর মােদম েক্ষতা বৃরি, ক্ষুদ্র্ ঋণ ও ক্ষুদ্র্ উদযাক্তা ঋণ সহায়তার মােদম অরিক উৎপােনশীলতা রনরিত করা; 

≥ রবরভন্ন আয় বৃরি মূলক প্ররশক্ষদণর দ্বারা সুফলদভাগীদের েক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃরির মােদম আত্ম-কম মসাংস্থান সৃরি করা; 

≥ সামারজক উন্নয়নমূলক প্ররশক্ষদণর দ্বারা সুফলদভাগীদের সদচতনতা বৃরি এবাং নারীর ক্ষমতায়ন বৃরি করা; 

≥ কম মসাংস্থান বৃরির লদক্ষয ক্ষুদ্র্ উদযাক্তা ঋণ সহায়তা প্রোন; এবাং 

≥ গ্রামীণ জনদগাষ্ঠীর জন্য অরতররক্ত আত্ম-কম মসাংস্থান সৃরি করা।  

৬।  প্রকল্পটির প্রিান প্রিান কার্ মক্রমূহ:  

 সুফলদভাগী সেস্যদের প ুঁরজ গঠন; 

 ক্ষুদ্র্ ঋণ সহায়তা কার্ মক্রম; 

 ক্ষুদ্র্ উদযক্তা ঋণ সহায়তা কার্ মক্রম;  

 সুফলদভাগী সেস্যদেরদক েক্ষতা উন্নয়ন ও আয়বৃরিমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন;  

 সামারজক উন্নয়ন ও সদচতনতা বৃরিমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন; 

 সুফলদভাগী ও কমীদের েক্ষতা ও সক্ষমতা বৃরি রবর্য়ক প্ররশক্ষণ প্রোন; 

 সুফলদভাগী সেস্যদেরদক সরকারী, সবসরকারী ও অন্যান্য জারত গঠনমূলক প্ররতষ্ঠাদনর সাদর্ রলাংদকজ স্থাপদনর মােদম  

সসবা প্রারি  রনরিতকরণ। 

 

 

 

 



≥ পরামশ ষক প্রবতষ্ঠাজির কার্ ষপবরবি (ToR) ≥                                     

১। প্রকল্পটির প্রভাি মূল্যায়ি সমীক্ষা কার্ ষক্রম পবরিালিার েন্য পরামশ ষক প্রবতষ্ঠাি বিম্নরূপ দাবয়ত্ব পালি করজি:  

১.১। সমীক্ষার েন্য প্রকদল্পর এলাকা প্রাসরিক ভাদব রনব মাচন করদত হদব এবাং সকল কার্ মক্রম প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার আওতাভুক্ত করদত 

হদব; 

১.২। প্রকদল্পর পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন ও সাংদশািদনর অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্ মায়নসহ সকল প্রাসাংরগক তথ্য 

পর্ মদবক্ষণ ও পর্ মাদলাচনা; 

১.৩। প্রকদল্পর অাংগরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আরর্ মক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদের্ণ, সারণী এবাং সলখরচদের মােদম  

উপস্থাপন ও পর্ মাদলাচনা; 

১.৪। প্রকদল্পর উদেশ্য অজমদনর অবস্থা পর্ মাদলাচনা ও পর্ মদবক্ষণ এবাং প্রকদল্পর কার্ মক্রম উদেদশ্যর সাদর্ সামঞ্জস্যপূণ ম রকনা তা পর্ মাদলাচনা 

ও মতামত প্রোন করা; 

১.৫। সমীক্ষার নমুনায়ীত সুরবিাদভাগীদের আত্ম-কম মসাংস্থান সৃরি ও আয়বি মনমূলক কম মকাদের মােদম োররদ্র্য রবদমাচন ও আর্ ম-

সামারজক অবস্থা পর্ মাদলাচনা ও প্রভাব রবদের্ণ করা;  

১.৬। সুরবিাদভাগীদের পররবাদর সঞ্চয় সাংগ্রদহর প্রবণতা, সঞ্চদয়র ব্যবহাদরর হার (%) পর্ মাদলাচনা এবাং প্রভাব রবদের্ণ করা;  

১.৭। সুরবিাদভাগীদের েক্ষতা বৃরি, ক্ষুদ্র্ উদযাক্তা ততরর, আত্ম-কম মসাংস্থাদনর ব্যবস্থা ও সদচতনতা বৃরিদত প্ররশক্ষদণর প্রভাব পর্ মাদলাচনা 

ও রবদের্ণ করা;  

১.৮। েল গঠন ও ঋণ রবতরণ নীরতমালা অনুসরণ হার (%) পর্ মাদলাচনা ও রবদের্ণ করা;  

১.৯।  সকল জেকজ াল্ডার কিসালজেশি করা এিং ঋণ বিতরণ ওভারল্যাবপং  য় বকিা, তা পর্ ষাজলািিা করা;  

১.১০। প্রকদল্পর সকস স্টারি উজেখ করা এিং ডাো জিইে কার্ ষক্রম পর্ ষাজলািিা করা;  

১.১১। একই িরজণর কার্ ষক্রম সুবিিাজভাগীজদর মাজে অন্য জকাি ভাজি  জে বকিা তা পর্ ষাজলািিা করা;  

১.১২। প্রবশক্ষজণর বিষয় এিং প্রবশক্ষজণর প্রকৃত ব্যি ার পর্ ষাজলািিা ও বিজেষণ কজর প্রভাি তুজল িরা; 

১.১৩। প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত রবরভন্ন পণ্য, কার্ ম ও সসবা ক্রদয় (Procurement) সরকারর ক্রয় আইন (রপরপএ-২০০৬), রবরিমালা 

(রপরপআর-২০০৮) প্ররতপালন এবাং গুণগত মান ও পররমাণ অনুর্ায়ী সাংগ্রহ করা হদয়দে রকনা সস রবর্দয় পর্ মাদলাচনা ও পর্ মদবক্ষণ; 

১.১৪। প্রকল্প েরলল অনুর্ায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকদল্পর 

রপআইরস ও রস্টয়াররাং করমটির সভা, সভার রসিান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগরতর তথ্য সপ্ররণ ইতযারে পর্ মাদলাচনা ও পর্ মদবক্ষণ; 

১.১৫। প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পরকমত রবরভন্ন সমস্যা সর্মন: অর্ মায়দন রবলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অেক্ষতা এবাং প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরি 

ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদের্ণ, পর্ মদবক্ষণ ও পর্ মাদলাচনা; 

১.১৬। প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত মূল কার্ মক্রমসমূদহর কার্ মকাররতা ও উপদর্ারগতা রবদের্ণ ও মতামত প্রোন; 

১.১৭ ক্ষুদ্র্ ঋণ ও উদযাক্ত ঋণ রবতরণ কার্ মক্রদমর প্রভাব পর্ মাদলাচনা ও পর্ মাদবক্ষণ করা;  

১.১৮। প্রকদল্পর অরিট কার্ মক্রম পর্ মাদলাচনা ও পর্ মদবক্ষণ (ইন্টারিাল অবডে, এক্সোরিাল অবডে, অবডে আপবি সংক্রান্ত জর্মি: কতটি 

অবডে ও কত োকার ইতযাবদ); 

১.১৯। প্রকদল্পর SWOT analysis  করা; 

১.২০। প্রকদল্পর সকান উদেশ্য অসম্পূণ ম র্াকদল তার কারণ পর্ মাদলাচনা; 

১.২১। প্রকল্প সাংরেি অন্যান্য প্রাসরিক রবর্য়ারে: (i) প্রকল্প সাংরেি নরর্পে পর্ মাদলাচনা; (ii) মাঠ পর্ মায়  জত তথ্য সংগ্র  ও রবদের্ণ; 

(ii) Focus Group Discussion (FGD) এবং KII আয় োজন; (iv) ববববন্ন তথ্য-উপোয়ের আদলাদক সারব মক 

পর্ মাদলাচনা, পর্ মদবক্ষণ, ও প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ ৩িং ক্রবমজক উবেবখত সময় সময় খসড়া প্ররতরবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা; (v) 

স্থানীয় পর্ মাদয় ও জাতীয় কম মশালায় আজয়ােি করা; এবাং (vi) সকল মতামত সরন্নদবশপূব মক চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

১.২২। প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর সুরনরে মি (সময় রভরিক) কম মপররকল্পনা ও কম মপিরত  কাররগরর প্রস্তাদবর সাদর্ সাংদর্াজন করদত হদব;  

১.২৩। পরামর্ শক প্রতিষ্ঠান চুতির িাতরখ থেকক চার মাকের (১২০ তিন) মকে প্রভাব মূল্যায়ন েংক্রান্ত যাবিীয় কায শক্রম চুড়ান্ত  করকব; 

১.২৪। পরামর্ শক প্রতিষ্ঠানকক েমীক্ষার তবতভন্ন েভার তেদ্ধাকন্তর আক াকক প্রতিকবিন প্রণয়ন ও আইএমই রবভাগ কর্তমক রনি মাররত অন্যান্য 

রবর্য়াবলী প্ররতপালন করা; 

 

 

 

 



২। পরামশ ষক প্রবতষ্ঠাি ও পরামশ ষকজদর প্রকৃবত জর্াগ্যতা, অবভজ্ঞতা, ভূবমকা এিং দাবয়ত্ব:  

 

িং ফাম ষ ও পরামশ ষক বশক্ষাগত জর্াগ্যতা অবভজ্ঞতা ভূবমকা এিং দাবয়ত্ব 

২.১  

ফাম ষ 

(পরামশ ষক প্রবতষ্ঠাি) 

 

প্রস্তাজি সকল িরজি 

েিিজলর বশক্ষাগত 

জর্াগ্যতা উজেখ র্াকদত 

হদব; 

 প্রকজল্পর কার্ ষক্রম মূল্যায়ি ও 

পবরিীক্ষণ সংক্রান্ত কাজে ন্যযিতম ৩ 

(বতি) িছজরর  অবভজ্ঞতা থাকজত  জি ;  

 মাঠ পর্ ষাজয় ডাো সংগ্র , ডাো 

প্রবক্রয়াকরণ ও বরজপাে ষ প্রণয়জির  

অবভজ্ঞতা; 

 পর্ ষাপ্ত স ায়ক েিিল ও প্রজয়ােিীয় 

স ায়ক সামগ্রী র্াকদত হদব; 

 অবভজ্ঞতা সম্পন্ন অন্যান্য েিিল;  

# মূল্যায়ি েীম ও স ায়ক 

েিিজলর কাজের সমন্বয় করা; 

# প্রভাি মূল্যায়ি কার্ ষক্রমটি 

বিি ষাবরত সমজয়র মজে চূড়ান্ত 

করা; 

# কম ষপবরকল্পিার আজলাজক 

কাে  সম্পন্ন করা; 

#  সমীক্ষা সংক্রান্ত সকল সভায় 

েীজমর সদস্যজদর উপবিত করা;  

# ক্রয়কারী সংিা কর্তমক অন্যান্য 

রবর্য়াবলী প্ররতপালন করা; 

২.২ ক) টিম বলডার 

 

(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় 

 জত স্নাতজকাির বডবগ্রিারী। 

 

(খ) সাংরেি রবর্দয় 

বপএইিবড বডবগ্রিারীজদর 

অগ্রাবিকার জদয়া  জি 

 সংবেষ্ট কাজে কমপজক্ষ ১৫ (পদনর) 

িছজরর অবভজ্ঞতা  সম্পন্ন  জত  জি;  

 প্রভাি মূল্যায়ি কার্ ষক্রজমর ৫ (পাঁি) 

িছজরর অবভজ্ঞতা; 

 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন 

পণ্য, কার্ ম ও সসবা সাংগ্রদহর 

(Procurement) সক্ষদে প্রচরলত 

আইন ও রবরিমালা (রপরপএ-

২০০৬/রপরপআর-২০০৮ ও উন্নয়ন 

সহদর্াগীর গাইিলাইন ইতযারে) 

অনুসরণপূব মক কার্ মসম্পােদন জ্ঞান ও 

বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব;  

 েীম বলডার ব জসজি কাজের 

অবভজ্ঞতা;  

 ক্ষুদ্র ঋণ ব্যিিাপিা কার্ ষজক্রজমর 

অবভজ্ঞতা; 

 সংবেষ্ট বিষজয় প্রকাশিা; 

 প্রবতজিদি প্রণয়ি ও উপিাপিায় 

দক্ষতা ও অবভজ্ঞতা থাকজি  জি; 

# েীজমর সাজথ সমন্বয় করা; 

# প্রবতজিদি ততবর ও উপিাপি 

করা; 

# তথ্য-উপাি সংগ্র  ও সমন্বয় 

করা;  

# প্রকজল্পর উজেশ্য ও কার্ ষক্রজমর 

আজলাজক পরামশ ষ প্রদাি;  

# সকল সভায় উপবিত থাকা; 

# সমীক্ষার েন্য প্রশ্নমালা ততবর; 

 

খ) প্রবশক্ষণ বিজশষজ্ঞ  (ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় 

 জত স্নাতজকাির বডবগ্রিারী। 

  

(খ) বপএইিবড 

বডবগ্রিারীজদর অগ্রাবিকার 

জদয়া  জি 

 প্রবশক্ষণ প্রদাি/ব্যিিাপিায় কাজে 

কমপজক্ষ ১০ (দশ) িছজরর অবভজ্ঞতা 

সম্পন্ন  জত  জি; 

 প্রকল্প মূল্যায়ি/বিবিড় পবরিীক্ষণ 

সংক্রান্ত কাজের ৫ িছজরর অবভজ্ঞতা; 

  সংবেষ্ট বিষয় প্রকাশিা;   

 টিওটি প্রবশক্ষণ;  

# েীজমর সাজথ সমন্বয় করা; 

# প্রবতজিদি ততবর ও উপিাপি 

করা; 

# তথ্য-উপাি সংগ্র  ও সমন্বয় 

করা;  

# সকল সভায় উপবিত থাকা; 

# প্রবশক্ষণ ও ঋণ সংক্রান্ত 

কার্ ষক্রম বিষজয় পরামশ ষ প্রদাি;  

# সমীক্ষার েন্য প্রশ্নমালা ততবর; 

গ)  ক্ষুদ্র ঋণ বিজশষজ্ঞ 

 

(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় 

 জত অথ ষিীবত বিষজয় 

 ক্ষুদ্র ঋণ ব্যিিাপিা কাজে কমপজক্ষ 

০৭ (সাত) িছজরর অবভজ্ঞতা সম্পন্ন  জত 

 জি; 

# েীজমর সাজথ সমন্বয় করা; 

# প্রবতজিদি ততবর ও উপিাপি 

করা; 



ন্যযিতম স্নাতজকাির বডবগ্র; 

(খ) সাংরেি রবর্দয় 

বপএইিবড বডবগ্রিারীজদর 

অগ্রাবিকার জদয়া  জি 

 প্রকল্প মূল্যায়ি সংক্রান্ত কাজে ন্যযিতম 

০৫ (পাঁি) িছজরর অবভজ্ঞতা  সম্পন্ন  জত 

 জি; 

 

# তথ্য-উপাি সংগ্র  ও সমন্বয় 

করা;  

# সকল সভায় উপবিত থাকা; 

# ক্ষুদ্র ঋণ কার্ ষক্রজমর বিষজয় 

পরামশ ষ;  

# সমীক্ষার েন্য প্রশ্নমালা ততবর; 

ঘ) ডাো ব্যিিাপিা 

বিজশষজ্ঞ 

স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়  জত 

পবরসংখ্যাি /কবম্পউোর 

সাজয়ন্স বিষজয় স্নাতজকাির 

বডবগ্র 

 ডাো ব্যিিাপিায় ন্যযিতম ৫ (পাঁি) 

িছজরর িাস্তি অবভজ্ঞতা সম্পন্ন  জত 

 জি; 

 SPSS স  অন্যান্য Statistical 

Software Package  

     পবরিালিায় দক্ষতা;   

# েীজমর সাজথ সমন্বয় করা; 

# তথ্য-উপাি সংগ্র , সমন্বয় ও 

বিজেষণ করা;  

# সকল সভায় উপবিত থাকা; 

# সমীক্ষার েন্য প্রশ্নমালা ততবর; 

 

 

    

৩। পরামশ ষক প্রবতষ্ঠািজক বিম্নবলবখত প্রবতজিদিসমূ  উবেবখত সংখ্যা, ভাষা, সময়সূিীর আজলাজক দাবখল করজত  জি:   

িং প্রবতজিদজির িাম সংখ্যা/কবপ ভাষা সময় 

ক। প্রারবিক প্রবতজিদি (ইিজসপশি বরজপাে ষ) 

(জেকবিকযাল/বেয়াবরং) সভার জন্য 

 

২০×২=৪০ কবপ 

 

িাংলা 
চুবি সম্পাদজির 

১৫ বদজির মজে 

খ। ১ম খসড়া প্রবতজিদি 

(জেকবিকযাল/বেয়াবরং) সভার জন্য 

 

২০×২=৪০ কবপ 

 

িাংলা 
চুবি সম্পাদজির 

৭৫ বদজির মজে 

গ। ২য় খসড়া প্রবতজিদি (বডজসবমজিশি 

কম ষশালার) 

িাংলা ১২০ ও ইংজরবে ১০ 

=১৩০ কবপ 

 

িাংলা ও ইংজরেী 
চুবি সম্পাদজির 

৯০ বদজির মজে 

ঘ। চূড়ান্ত খসড়া প্রবতজিদি জেকবিকযাল 

সভার জন্য 

 

২০×১=২০ কবপ 

 

িাংলা ও ইংজরেী 
চুবি সম্পাদজির 

১০০ বদজির মজে 

ঙ। 
 

চূড়ান্ত প্রবতজিদি  
(িাংলা ৪০ ও ইংজরবে ২০) 

 

িাংলা ও ইংজরেী 
চুবি সম্পাদজির 

১১০ বদজির মজে 

 

৪।  ক্রয়কারী সংিা (আইএমইবড) কর্তষক প্রজদয় জসিা: 

ক) প্রকল্প দবলল ও প্রকল্প সংবেষ্ট বিবভন্ন প্রবতজিদি (বডবপবপ ও আরবডবপবপ); এিং 

খ) বিবভন্ন জেকজ াল্ডাজরর সাজথ জর্াগাজর্াজগর েন্য প্রজয়ােিীয় স জর্াবগতা প্রদাি ইতযাবদ। 

 

                                                                                                                

ম াপবরিালক  

ও  

সভাপবত 

TOR চুড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কবমটি। 

 

 

 

 

 

 


