
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৮ 

 

বিষয়: “জলবায়ু পররবততদনর রবরুপ প্রভাব রনরসদন রসদলট বন রবভাদগ পুন:বনায়ন ও অিকাঠাম া উন্নয়ন’’ রনরবড় পররবীক্ষণ মূল্যায়ন 

সমীক্ষার টাম ত’স অফ সরফাদরন্স (ToR)। 

≥ প্রকদল্পর সমৌরলক তথ্য ≥ 
 

১। প্রশাসরনক মন্ত্রণালয়/রবভাগ    :  পবিমিশ, িন ও জলিায়ু পবিির্তন  ন্ত্রণালয়। 

২। বাস্তবায়নকারী সাংস্থা            : িন অবিদপ্তি। 

৩। প্রকদল্পর অবস্থান                 : বিমলট বিভাগ। 

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

রবষয় অনুদমারেতপ্রাক্করলতব্যয় বাস্তবায়নকাল অনুদমােদনর

তাররখ 

*পররবততন(+/-) 

সমাট রজওরব প্র:সা: অন্যান্য ব্যয় 

(%) 

সময়াে 

(%) 

মূল 
৭০০৪.১৫ ৭০০৪.১৫ --- ---- 

জুলাই ২০১৯ হমর্  

জুন ২০২৪ পর্ তন্ত 
০৮/০১/২০ --- --- 

 

৭. প্রকদল্পর উদেশ্য :  

(ক) প্রকমেি মূল উমেশ্য হমে জলিায়ু পবিির্তমনি বিরুপ প্রভাি ম াকামিলায় বিমলট িনাঞ্চমল বৃমেি আোদমনি পবি ান িাবিময় 

জীিবিবিত্র্য িংিেণ ও উন্নয়ন কিা এিং বিমলট িন বিভামগি অিকাঠাম া উন্নয়ন কিা। 

(খ) প্রকদল্পর সুরনরে তষ্ট উদেশ্য সমূহ: 

১। মদশীয় প্রজাবর্ি বৃমেি িািা দ্বািা িাগান সৃজমনি  াধ্যম  িনভূব ি জীিবিবিত্র্য িমৃদ্ধকিণ; 

২। িাঁশ, মির্ ও মুর্তা িাগান সৃজমনি  াধ্যম  ক্ষুদ্র ও কুঠিি বশমেি কাঁিা াল িিিিাহ বনবির্কিণ; 

৩। আগি িাগান সৃজমনি  াধ্যম  বিপদাপন্ন এ বৃে প্রজাবর্মক অিলুবপ্তি হার্ মেমক িো কিা এিং এি িংিেণ ও প্রিামি প্রময়াজনীয় 

উমযাগ গ্রহণ; 

৪। বিবভন্ন প্রবর্ষ্ঠামনি (স্কুল, কমলজ, বিশ্ববিযালয়,  িবজদ,  াদ্রািা,  বিি ও গীজতা ইর্যাবদ) খাবল জায়গায় িািা মিাপমণি  াধ্যম  

পবিমিমশি ভািিম্য িোিহ পবিমিশ ও প্রবর্মিশ সুিো ও িবুজায়ন কিা; 

৫। স্থানীয় জনমগাষ্ঠীমক উপকািমভাগী বহমিমি িনায়মন িম্পৃক্ত কমি র্ামদি িে র্া বৃবদ্ধ ও আে ত-িা াবজক উন্নয়ন কিা; এিং  

৬। বিমলট িন বিভামগি অিকাঠাম া উন্নয়মনি  াধ্যম  র্োর্েভামি িন ব্যিস্থাপনা কিা।   

 

৮। প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্ তক্রমূহ:  

 যানবাহন ক্রয়; 

 যন্ত্রপাতি ক্রয়; 

 ফাতন িচার ক্রয়; 

 বাগান সৃজন; 

 প্রতিষ্ঠান বনায়ন; 

 ভবন তনর্ িাণ ও অন্যান্য স্থাপনা তনর্ িাণ; 

 

 

 

 



≥ পিা শ তক প্রবর্ষ্ঠামনি কার্ তপবিবি (ToR) ≥                                     

১। প্রকেটিি বনবিি পবিিীেণ মূল্যায়ন ি ীো কার্ তক্র  পবিিালনাি জন্য পিা শ তক প্রবর্ষ্ঠান বনম্নরূপ দাবয়ত্ব পালন কিমি:  

১.১। প্রকল্প এলাকা ১০০% ও প্রকদল্পর সকল কার্ তক্রম রনরবড় পররবীক্ষণ মূল্যায়দনর আওতাভুক্ত করদত হদব; 

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

পর্ তদবক্ষণ ও পর্ তাদলাচনা; 

১.৩। প্রকদল্পর অাংগরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আরর্ তক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরিদবশন, রবদেষণ, সারণী এবাং সলখরচদের মাধ্যদম  

উপস্থাপন ও পর্ তাদলাচনা; 

১.৪। প্রকদল্পর উদেশ্য অজতদনর অবস্থা পর্ তাদলাচনা ও পর্ তদবক্ষণ, লগ সেদমর আদলাদক output পর্ তামলািনা এবাং প্রকদল্পর কার্ তক্রম 

উদেদশ্যর সাদর্ সামঞ্জস্যপূণ ত রকনা তা পর্ তাদলাচনা ও মতামত প্রোন করা; 

১.৫। প্রকদল্পর অর্ তবছর রভরিক কম ত পররকল্পনা, অর্ তবছর রভরিক বরাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়্ন ( বাস্তব ও 

আরর্ তক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরিদবশন,রবদেষণ, সারণী/ সলখারচদের মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ তাদলাচনা; 

১.৬। প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/ চলমান রবরভি পণ্য, কার্ ত ও সসবা সাংগ্রদহ (Procurement) আইন ও রবরধমালা (রপরপএ, 

রপরপআর) এবাং প্রকল্প েরলল উরিরখত ক্রয় পররকল্পনা প্ররতপালন করা হদয়দছ/হদে রক না সস রবষদয় তুলনামূলক পর্ তাদলাচনা ও 

পর্ তদবক্ষণ; 

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

পররকল্পনা) আনুসারঙ্গক রবষয় পর্ তাদলাচনা ও পর্ তদবক্ষণ; 

১.৮। প্রকল্প েরলল অনুর্ায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনাাঃ প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকদল্পর 

রপআইরস ও রিয়াররাং করমটির সভা, সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগরতর তথ্য সপ্ররণ ইতযারে পর্ তাদলাচনা ও পর্ তদবক্ষণ; 

১.৯। প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পরকতত রবরভি সমস্যা সর্মন: অর্ তায়দন রবলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অেক্ষতা, সাংদশাধন, এবাং প্রকদল্পর সময়াে ও 

ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদেষণ, পর্ তদবক্ষণ ও পর্ তাদলাচনা; 

১.১০। প্রকমেি মূল উমেশ্য অনুর্ায়ী জলিায়ু পবিির্তমনি বিরুপ প্রভাি ম াকামিলায় বিমলট িনাঞ্চমল বৃমেি আোদমনি পবি ান িাবিময় 

জীিবিবিত্র্য িংিেণ ও উন্নয়ন কিা পর্ তক্র  পর্ তামলািনা ও বিমেষণ কিা; 

১.১১। বিমলট িন বিভামগি অিকাঠাম া উন্নয়ন কার্ তক্রম ি গুণগর্ ান ও প্রময়াজন পর্ তামলািনা কিা; 

১.১২। িাঁশ, মির্ ও মুর্তা িাগান সৃজমনি  াধ্যম  ক্ষুদ্র ও কুঠিি বশমেি কাঁিা ামলি িাবহদা ও বিপনন কার্ তক্র  পর্ তামলািনা কিা; 

১.১৩। আগি িাগান সৃজমনি  াধ্যম  বিপদাপন্ন এ বৃে প্রজাবর্মক অিলুবপ্তি হার্ মেমক িো কিা এিং এি িংিেণ ও প্রিামি কার্ তক্র  

পর্ তামলািনা কিা; 

১.১৪। আত্ম-কম তসাংস্থান সৃরষ্ট ও আয়বধ তনমূলক কম তকাদের মাধ্যদম োররদ্র্য রবদমাচন ও আর্ ত-সামারজক অবস্থার উিয়দর প্রকদল্প কার্ তক্রম 

পর্ তাদলাচনা রবদেষণ করা;  

১.১৫। েক্ষতা বৃরদ্ধ আত্ম-কম তসাংস্থান ও সদচতনতা বৃরদ্ধদত প্ররশক্ষদণর কার্ তকাররতা পর্ তাদলাচনা ও রবদেষণ করা; 

১.১৬। প্রকদল্পর অরিট কার্ তক্রম পর্ তাদলাচনা ও পর্ তদবক্ষণ (ইন্টািনাল অবিট, এক্সটািনাল অবিট, অবিট আপবি িংক্রান্ত মর্ ন: কর্টি 

অবিট ও কর্ টাকাি ইর্যাবদ); 

১.১৭। প্রকদল্পর SWOT analysis  কিা; 

১.১৮। প্রকদল্পর সকান উদেশ্য/কার্ তক্রম বাস্তবায়ন অসম্পূণ ত র্াকদল তার কারণ পর্ তাদলাচনা; 

১.১৯। প্রকল্প সাংরেষ্ট অন্যান্য প্রাসরঙ্গক রবষয়ারে: (i) প্রকল্প সাংরেষ্ট নরর্পে পর্ তাদলাচনা; (ii) মাঠ পর্ তায় হমর্ র্থ্য িংগ্রহ ও রবদেষণ; 

(ii) Focus Group Discussion (FGD) এবং KII আয়য়াজন; (iv) তবতবন্ন িথ্য-উপায়ের আদলাদক সারব তক 

পর্ তাদলাচনা, পর্ তদবক্ষণ, ও প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ ৩নং ক্রব মক উবিবখর্ ি য় ি য় খিিা প্ররতরবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা; (v) 

স্থানীয় পর্ তাদয় ও জাতীয় কম তশালায় আময়াজন করা; এবাং (vi) িকল মতামত সরিদবশপূব তক চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

১.২০। প্রকল্পটি সমারির পর এি িম্পদ/সুরবধারে সটকসই (sustainable) করার লদক্ষয মতামত প্রোন; 

১.২১। প্রকদল্পর রনরবড় মূল্যায়ন সমীক্ষার সুরনরে তষ্ট (সময়রভরিক) কম তপররকল্পনা ও কম তপদ্ধরত কাররগরর প্রস্তাদবর সাদর্ সাংদর্াজন করদত 

হদব;  

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

১.২৩। পরামর্ শক প্রতিষ্ঠানকক েমীক্ষার তিতিন্ন েিার তেদ্ধাকন্ত যর আক াকক প্রতিকিিন প্রণকন ও আইএমই রবভাগ কর্ততক রনধ তাররত অন্যান্য 

রবষয়াবলী প্ররতপালন করা; 

 

 



 

২। পিা শ তক প্রবর্ষ্ঠান ও পিা শ তকমদি প্রকৃবর্ মর্াগ্যর্া, অবভজ্ঞর্া, ভূব কা এিং দাবয়ত্ব:  

 

নং ফা ত ও পিা শ তক বশোগর্ মর্াগ্যর্া অবভজ্ঞর্া ভূব কা এিং দাবয়ত্ব 

২.১  

ফা ত 

(পিা শ তক প্রবর্ষ্ঠান) 

 

প্রস্তামি িকল িিমন 

জনিমলি বশোগর্ 

মর্াগ্যর্া উমিখ র্াকদত 

হদব; 

 প্রকমেি মূল্যায়ন ও  বনটবিং 

িংক্রান্ত কামজি ন্যযনর্  ৩ (বর্ন) 

িছমিি  অবভজ্ঞর্া োকমর্ হমি ;  

  াঠ পর্ তাময় িাটা িংগ্রহ, িাটা 

প্রবক্রয়াকিণ ও বিমপাট ত প্রণয়ন এ 

অবভজ্ঞর্া; 

 পর্ তাপ্ত িহায়ক জনিল ও প্রময়াজনীয় 

িহায়ক িা গ্রী র্াকদত হদব; 

 অবভজ্ঞর্া িম্পন্ন অন্যান্য জনিল;  

 

# মূল্যায়ন টী  ও িহায়ক 

জনিমলি কামজি ি ন্বয় কিা; 

# বনবিি পবিিীেণ মূল্যায়ন 

কার্ তক্র টি বনি তাবির্ ি ময়ি 

 মধ্য চূিান্ত কিা; 

# ক তপবিকেনাি আমলামক 

কাজ  িম্পন্ন কিা; 

#  ি ীো িংক্রান্ত িকল িভায় 

টীম ি িদস্যমদি উপবস্থর্ কিা;  

# ক্রয়কািী িংস্থা কর্ততক অন্যান্য 

রবষয়াবলী প্ররতপালন করা; 

২.২ ক) টি  বলিাি 

 

(ক) স্বীকৃর্ বিশ্ববিযালয় 

হমর্ ফমিবি/উবিদ বিযা 

বিষময় স্নার্মকািি 

বিবগ্রিািী। 

 

(খ) সাংরেষ্ট রবষদয় 

বপএইিবি বিবগ্রিািীমদি 

অগ্রাবিকাি মদয়া হমি; 

 িনায়ন কামজি ক পমে ১৫ (পদনর) 

িছমিি অবভজ্ঞর্া  িম্পন্ন হমর্ হমি;  

 প্রকে মূল্যায়ন/পবিিীেণ িংক্রান্ত 

কামজি ৫ (পাঁি) িছমিি অবভজ্ঞর্া; 

 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভি 

পণ্য, কার্ ত ও সসবা সাংগ্রদহর 

(Procurement) সক্ষদে প্রচরলত 

আইন ও রবরধমালা (রপরপএ-

২০০৬/রপরপআর-২০০৮ ও উিয়ন 

সহদর্াগীর গাইিলাইন ইতযারে) 

অনুসরণপূব তক কার্ তসম্পােদন জ্ঞান ও 

বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব;  

 টী  বলিাি বহমিমি কামজি 

অবভজ্ঞর্া;  

 িংবেি বিষময় প্রকাশনা;  

 প্রবর্মিদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় 

দের্া োকমি হমি; 

# টীম ি িামে ি ন্বয় কিা; 

# প্রবর্মিদন তর্বি ও উপস্থাপন 

কিা; 

# র্থ্য-উপাি িংগ্রহ ও ি ন্বয় 

কিা;  

# প্রকমেি উমেশ্য ও কার্ তক্রম ি 

আমলামক পিা শ ত প্রদান; 

# িকল িভায় উপবস্থর্ োকা; 

# ি ীোি জন্য প্রশ্ন ালা তর্বি; 

 

খ) পূর্ত বিমশষজ্ঞ 

 

(ক) স্বীকৃর্ বিশ্ববিযালয় 

হমর্ রসরভল ইরঞ্জরনয়াররাং 

বিষময় ন্যযনর্  

স্নার্মকািি বিবগ্র; 

 

 

 অবকাঠাদমা রনম তাণ, উিয়ন ও 

রক্ষণাদবক্ষণ সাংক্রান্ত কাদজর ন্যযনর্  ১০ 

(েশ)  িছমিি অবভজ্ঞর্া  র্াকদত হমি; 

 প্রকে মূল্যায়ন/পবিিীেণ িংক্রান্ত 

কামজ ন্যযনর্  ৫ (পাঁি) িছমিি অবভজ্ঞর্া  

িম্পন্ন হমর্ হমি; 

 

# টীম ি িামে ি ন্বয় কিা; 

# প্রবর্মিদন তর্বি ও উপস্থাপন 

কিা; 

# র্থ্য-উপাি িংগ্রহ ও ি ন্বয় 

কিা;  

# িকল িভায় উপবস্থর্ োকা; 

# অবকাঠাদমা রনম তাণ ও উিয়ন 

সাংক্রান্ত রবষদয় পরামশ ত;  

# ি ীোি জন্য প্রশ্ন ালা তর্বি; 

গ) আে ত-িা াবজক 

বিমশষজ্ঞ 

 

 

(ক) স্বীকৃর্ বিশ্ববিযালয় 

হমর্ স্নার্মকািি বিবগ্র; 

  

(খ) সাংরেষ্ট রবষদয় 

 িংবেি কামজ ক পমে ০৭ (িার্) 

িছমিি অবভজ্ঞর্া িম্পন্ন হমর্ হমি; 

 

 প্রকে মূল্যায়ন/পবিিীেণ িংক্রান্ত 

# টীম ি িামে ি ন্বয় কিা; 

# প্রবর্মিদন তর্বি ও উপস্থাপন 

কিা; 

# র্থ্য-উপাি িংগ্রহ ও ি ন্বয় 



বপএইিবি বিবগ্রিািীমদি 

অগ্রাবিকাি মদয়া হমি; 

কামজ ন্যযনর্  ০৫ (পাঁি) িছমিি 

অবভজ্ঞর্া  িম্পন্ন হমর্ হমি; 

 আে ত-িা াবজক উন্নয়ন/আয়িি তক 

িংবেি মূল্যায়ন/ি ীো কামজি 

অবভজ্ঞর্া;  

 িংবেি বিষময় প্রকাশনা;  

কিা;  

# িকল িভায় উপবস্থর্ োকা; 

# আে ত-িা াবজক উন্নয়মন 

িনায়মনি ভুব কা বিষময় পিা শ ত;  

# ি ীোি জন্য প্রশ্ন ালা তর্বি; 

ঘ) িাটা ব্যিস্থাপনা 

বিমশষজ্ঞ 

স্বীকৃর্ বিশ্ববিযালয় হমর্ 

পবিিংখ্যান /কবম্পউটাি 

িাময়ন্স বিষময় স্নার্মকািি 

বিবগ্র 

িাটা ব্যিস্থাপনায় ন্যযনর্  ৫ (পাঁি) 

িছমিি িাস্তি অবভজ্ঞর্া িম্পন্ন হমর্ 

হমি; 

SPSS িহ অন্যান্য Statistical 

Software Package পবিিালনায় 

দের্া;   

# টীম ি িামে ি ন্বয় কিা; 

# র্থ্য-উপাি িংগ্রহ, ি ন্বয় ও 

বিমেষণ কিা;  

# িকল িভায় উপবস্থর্ োকা; 

# ি ীোি জন্য প্রশ্ন ালা তর্বি; 

 

 

    

৩। পিা শ তক প্রবর্ষ্ঠানমক বনম্নবলবখর্ প্রবর্মিদনিমূহ উবিবখর্ িংখ্যা, ভাষা, ি য়সূিীি আমলামক দাবখল কিমর্ হমি:   

নং প্রবর্মিদমনি না  িংখ্যা/কবপ ভাষা ি য় 

ক। প্রািবিক প্রবর্মিদন (ইনমিপশন বিমপাট ত) 

(মটকবনকযাল/বিয়াবিং) সভার জন্য 

 

২০×২=৪০ কবপ 

 

িাংলা 
চুবক্ত িম্পাদমনি 

১৫ বদমনি  মধ্য 

খ। ১  খিিা প্রবর্মিদন (মটকবনকযাল/বিয়াবিং) সভার 

জন্য 

 

২০×২=৪০ কবপ 

 

িাংলা 
চুবক্ত িম্পাদমনি 

৭৫ বদমনি  মধ্য 

গ। ২য় খিিা প্রবর্মিদন (বিমিব মনশন ক তশালাি) িাংলা ১২০ ও ইংমিবজ ১০ 

=১৩০ কবপ 

 

িাংলা ও ইংমিজী 
চুবক্ত িম্পাদমনি 

৯০ বদমনি  মধ্য 

ঘ। চূিান্ত খিিা প্রবর্মিদন মটকবনকযাল সভার জন্য 
 

২০×১=২০ কবপ 

 

িাংলা ও ইংমিজী 
চুবক্ত িম্পাদমনি 

১০০ বদমনি  মধ্য 

ঙ। 
 

চূিান্ত প্রবর্মিদন  
(িাংলা ৪০ ও ইংমিবজ ২০) 

 

িাংলা ও ইংমিজী 
চুবক্ত িম্পাদমনি 

১১০ বদমনি  মধ্য 

 

৪।  ক্রয়কািী িংস্থা (আইএ ইবি) কর্ততক প্রমদয় মিিা: 

ক) প্রকে দবলল ও প্রকে িংবেি বিবভন্ন প্রবর্মিদন (বিবপবপ ও আিবিবপবপ); এিং 

খ) বিবভন্ন মিকমহাল্ডামিি িামে মর্াগামর্ামগি জন্য প্রময়াজনীয় িহমর্াবগর্া প্রদান ইর্যাবদ। 

 

                                                                                                                

 হাপবিিালক  

ও  

িভাপবর্ 

TOR চুিান্তকিণ িংক্রান্ত কব টি। 


