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রনরবড় পররবীক্ষণ পররচালনার জন্য টাম মস অব সরফাদরন্স (ToR):  

 

 

১।       প্রকদল্পর নাম :  দুর্নীতি দমর্ন কতমশর্ন শতিশালীকরণ। 

২।       প্রকল্পের ধরণ : তিতর্নল্প াগ প্রকে।  

৩।       অর্ থা র্ন : তিওতি 

৪।       উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : দুনীরত েমন করমশন। 

৫।      িাস্তিা র্নকারী সংস্থা : দুনীরত েমন করমশন।  

৬।       প্রকে এলাকা : তিভাগ জিলা উপল্পিলা 

সকল 

তিভাগ 

সকল জিলা সকল উপল্পিলা 

  

৭।    প্রকদল্পর ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকায়) 
 

প্রাক্করলত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : সমাট রজওরব প্রকল্প সাহায্য  

মূল অনুদমারেত : ৪৯১৮.৯৪ ৪৯১৮.৯৪ ০.০০ 

১ম সংল্পশাতধি : ৪৪৫৪.১৬ ৪৪৫৪.১৬ ০.০০ 

 

৮।     বাস্তবায়নকালঃ         জুলাই, ২০১৮ হল্পি জুর্ন, ২০২২। 

 

 

৯।     প্রকদল্পর পটভূরমঃ   
 

 প্রকদল্পর আওতায় কম থকিথা/কম থচারীল্পদর জপশাদার দক্ষিা উন্ন ল্পর্নর মাধ্যল্পম দুর্নীতি দমর্ন কতমশল্পর্নর সক্ষমিা বৃতি ও 

আইতসটি তর্নভ থর অতিস ব্যিস্হাপর্নার মাধ্যল্পম সরকাতর ও জিসরকাতর খাল্পির দুর্নীতি হ্রাস এিং দুেদকর কার্ মক্রম সহজ ও 

গরতশীল করার জন্য এর প্রধান কার্ মালয় ও ২২টি সমরিত সজলা কার্ মালয় অদটাদমশন করার লল্পক্ষে ৪৪৫৪.১৬ লক্ষ টাকা 

প্রাক্কতলি ব্যল্প  জুলাই, ২০১৮ হল্পি জুর্ন, ২০২২ জম াল্পদ িাস্তিা ল্পর্নর িন্য প্রকেটি অনুল্পমাতদি হল্প ল্পে।   

 

১০।    প্রকদল্পর উদেশ্যঃ 

 কম থকিথা/কম থচারীল্পদর জপশাদার দক্ষিা উন্ন ল্পর্নর মাধ্যল্পম দুর্নীতি দমর্ন কতমশল্পর্নর সক্ষমিা বৃতি; 

 দুর্নীতি প্রতিল্পরাধ কতমটি এিং সিিা সংল্পের দক্ষিা উন্ন ল্পর্নর মাধ্যল্পম সরকাতর ও জিসরকাতর খাল্পির দুর্নীতি হ্রাস; 

 দুেদকর কার্ মক্রম সহজ ও গরতশীল করার জন্য এর প্রধান কার্ মালয় ও ২২টি সমরিত সজলা কার্ মালয় অদটাদমশন করা; 

 

 

১১।   প্রকদল্পর প্রধান প্রধান কার্ মক্রম: 

 দুদল্পকর প্রধার্ন কার্ থাল  ও ২২টি সমতিি জিলা কার্ থাল  অল্পটাল্পমশর্ন;  

 সিিা সংল্পের িামাল্প ি এিং প্রতিল্পরাধ কতমটির দুর্নীতি প্রতিল্পরাধ জপ্রাগ্রাম; 

 দুর্নীতি প্রতিল্পরাধ কতমটির সদস্যগণল্পদর প্রতশক্ষণ; 

 জমািাইল ট্র্োকার, আইতপ টিতভ, তিতিটাল আকথাইভ, তিতিটাল িল্পরতসক ল্যাি, কতিউটার, ল্যাপটপ ইিোতদ সিদ সংগ্রহ। 
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১২।   পরামশ মক প্ররতষ্ঠাদনর োরয়ত্বঃ  

১২.১ প্রকল্পের ১০০% এলাকা তর্নতিড় পতরিীক্ষল্পণর আওিাভুি তহল্পসল্পি তিল্পিচর্না করল্পি হল্পি; 

১২.২ প্রকল্পের পটভূতম, উল্পেশ্য, অনুল্পমাদর্ন ও সংল্পশাধল্পর্নর অিস্থা, প্রকে ব্য , িাস্তিা র্নকাল ও অর্ থা র্নসহ সকল প্রাসংতগক 

িথ্য পর্ থল্পিক্ষণ ও পর্ থাল্পলাচর্না; 

১২.৩ প্রকল্পের অর্ থিেরতভতিক কম থপতরকের্না, িরাে, অর্ থোড় ও ব্য  এিং তিস্তাতরি অঙ্গতভতিক িাস্তিা র্ন অগ্রগতির (িাস্তি ও 

আতর্ থক) িথ্য সংগ্রহ, সতন্নল্পিশর্ন, তিল্পেষণ, সারতণ/ল্পলখতচল্পের মাধ্যল্পম উপস্থাপর্ন ও পর্ থাল্পলাচর্না; 

১২.৪ প্রকে উল্পেশ্য অিথল্পর্নর অিস্থা পর্ থাল্পলাচর্না এিং প্রকল্পের উল্পেশ্য ও লগ জেল্পমর আল্পলাল্পক আউটপুট অিথর্ন পর্ থাল্পলাচর্না ও 

পর্ থল্পিক্ষণ; 

১২.৫   প্রকল্পের আওিা  সিাতদি/চলমার্ন তিতভন্ন পণ্য, কার্ থ ও জসিা সংগ্রল্পহর (Procurement) জক্ষল্পে তিদ্যমার্ন আইর্ন 

ও তিতধমালা (তপতপএ, তপতপআর, উন্ন র্ন সহল্পর্াগীর গাইি লাইর্ন ইিোতদ) এিং প্রকে দতলল্পল উতিতখি ক্র  পতরকের্না 

প্রতিপালর্ন করা হল্প ল্পে/হল্পে তক র্না জস সকল তিষল্প  পর্ থল্পিক্ষণ ও পর্ থাল্পলাচর্না; 

১২.৬  প্রকল্পের আওিা  সংগৃহীি/সংগ্রল্পহর প্রতক্র াধীর্ন তিতভন্ন পণ্য, কার্ থ ও জসিা সংতেষ্ট ক্র চুতিল্পি তর্নধ থাতরি 

জেতসতিল্পকশর্ন/BOQ/TOR, গুণগি মার্ন, পতরমাণ অনুর্া ী প্রল্প াির্নী  পতরিীক্ষণ/র্াচাইল্প র মাধ্যল্পম সংগ্রহ করা 

হল্প ল্পে/হল্পে তক র্না জস তিষল্প  পর্ থাল্পলাচর্না ও পর্ থল্পিক্ষণ; 

১২.৭ প্রকে ব্যিস্থাপর্না, প্রকে পতরচালক তর্নল্প াগ, ির্নিল তর্নল্প াগ পিতি, র্ার্নিাহর্ন ক্র /ক্র  পিতি, প্রকে ব্যিস্থাপর্না কতমটির 

সভা, প্রকে িাস্তিা র্ন কতমটি ও প্রকে তি াতরং কতমটির সভা আল্প াির্ন, সভার ও প্রতিল্পিদল্পর্নর তসিান্ত িাস্তিা র্ন, 

কম থপতরকের্না প্রণ র্ন ও িাস্তিা র্ন, অগ্রগতির িথ্য জপ্ররণ ইিোতদ পর্ থাল্পলাচর্না ও পর্ থল্পিক্ষণ;  

১২.৮ প্রকল্পের আওিা  সংগৃহীি/সংগৃহীিব্য পণ্য, কার্ থ ও জসিা পতরচালর্না এিং রক্ষণাল্পিক্ষল্পণর িন্য প্রল্প াির্নী  ির্নিলসহ 

(ল্পটকসই পতরকের্না) আনুষতঙ্গক তিষ  পর্ থাল্পলাচর্না ও পর্ থল্পিক্ষণ; 

১২.৯ প্রকে সমাতির পর সৃষ্ট সুতিধাতদ ও অন্যান্য অিকাঠাল্পমা জটকসই (Sustainable) করার লল্পক্ষে মিামি প্রদার্ন; 

১২.১০ প্রকল্পের িাস্তিা র্ন সিতকথি তিতভন্ন সমস্যা জর্মর্ন প্রতশক্ষণ, ইউটিতলটি স্থার্নান্তর, অর্ থা ল্পর্ন তিলম্ব, প্রকল্পের পণ্য, কার্ থ ও 

জসিা ক্র /সংগ্রল্পহর জক্ষল্পে তিলম্ব, ব্যিস্থাপর্না  দুি থলিা/অদক্ষিা, প্রকল্পের জম াদ ও ব্য  বৃতি ইিোতদ কারণসহ অন্যান্য 

তদক তিল্পেষণ, পর্ থল্পিক্ষণ ও পর্ থাল্পলাচর্না; 

১২.১১ প্রকল্পের উল্পেল্পশ্য, লক্ষে, প্রকল্পের কার্ থক্রম, িাস্তিা র্ন পতরকের্না, প্রকে ব্যিস্থাপর্না, ঝুঁতক, জম াদ, ব্য , অিথর্ন ইিোতদ 

তিষল্প  তিল্পিচর্না কল্পর একটি SWOT তিল্পেষণ;  

১২.১২ প্রকল্পের অতিট সংক্রান্ত তিষ াতদ তিল্পেষণ (ইন্টারর্নাল ও এক্সটারর্নাল অতিট, অতিট আপতি আল্পে তকর্না, তক তক তিষল্প  

অতিট আপতি ও িার পতরমাণ ইিোতদ) এিং অতর্নষ্পন্ন অতিল্পটর তিষল্প  তিস্তাতরি আল্পলাচর্না;  

১২.১৩ প্রকেটি িাস্তিা ল্পর্ন পতরল্পিল্পশর ওপর জকার্ন জর্নতিিাচক প্রভাি পড়ল্পি তকর্না জস তিষল্প  সুেষ্ট মিামি প্রদার্ন;  

১২.১৪ প্রকে সংতেষ্ট দতললপে পর্ থাল্পলাচর্না ও মাঠ পর্ থা  হল্পি প্রাি িল্পথ্যর তিল্পেষল্পণর আল্পলাল্পক সাতি থক পর্ থাল্পলাচর্না, পর্ থল্পিক্ষণ 

ও প্রল্প াির্নী  সুপাতরশসহ একটি প্রতিল্পিদর্ন প্রণ র্ন করল্পি এিং িািী  কম থশালা  প্রতিল্পিদর্নটি উপস্থাপর্ন করল্পি। িািী  

কম থশালা  প্রাি মিামি সতন্নল্পিশ কল্পর চূড়ান্ত প্রতিল্পিদর্ন প্রণ র্ন করল্পি। িাস্তিা র্ন পতরিীক্ষণ ও মূল্যা র্ন তিভাল্পগর এ 

সংক্রান্ত পতরপল্পে িতণ থি প্রতিল্পিদর্ন প্রণ ল্পর্নর র্নমুর্না কাঠাল্পমা অনুর্া ী প্রতিল্পিদর্ন প্রণ র্ন;  

১২.১৫ আইএমইতি কর্তথক সমল্প  সমল্প  তর্নধ থাতরি অন্যান্য তিষ ািলী পরামশ থক প্রতিষ্ঠার্ন প্রতিপালর্ন করল্পি। 

 
 



১৩।    পরামশ মক প্ররতষ্ঠান ও পরামশ মদকর প্রকৃরত ও সর্াগ্যতাঃ 

 

ক্র: র্নং ফার্ ম ও ফার্র্ মর 

পরামশ থক 

তশক্ষাগি জর্াগ্যিা অতভজ্ঞিা 

১) িাম থ -  গল্পিষণা এিং প্রকে পতরিীক্ষণ ও মূল্যা র্ন সংক্রান্ত 

িোতি পতরচালর্না  ন্যের্নিম ০৩ (তির্ন)  িেল্পরর 

অতভজ্ঞিা; 

২) ক) টিম তলিার কতিউটার সাইন্স/ আইতসটি ও 

সংশ্লিষ্ট শ্লিষর্ে স্নািল্পকাির 

শ্লিগ্রী; শ্লিএইচশ্লি শ্লিগ্রী থাকর্ে 

অগ্রাশ্লিকার প্রদান করা হর্ি।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 কতিউটার সাইন্স/আইতসটি ও অল্পটাল্পমশর্ন কাল্পি 

কমপল্পক্ষ ১০ (দশ) িেল্পরর অতভজ্ঞিা ;  

 টিম তলিার তহসাল্পি ০৩ (তির্ন) িের অর্িা জিপুটি 

টিম তলিার তহসাল্পি ০৫ (পাঁচ) িের অর্িা 

আইতসটি কাল্পি কমপল্পক্ষ ১৫ (পল্পর্নর) িেল্পরর 

অতভজ্ঞিা। 

 পািতলক প্রতকউরল্পমন্ট এোক্ট-২০০৬ (তপতপএ) ও 

পািতলক প্রতকউরল্পমন্ট রুলস (তপতপআর)-২০০৮ -

এর তিষল্প  সম্যক ধারণা র্াকল্পি হল্পি; 

 দুর্নীতি দমর্ন কতমশল্পর্নর  কাল্পি অতভজ্ঞিা এিং 
প্রতশক্ষণ সংক্রান্ত তিষল্প  অতভজ্ঞিা র্াকল্পল 

অগ্রাতধকার প্রদার্ন করা হল্পি; 

 পতরিীক্ষণ ও মূল্যা র্ন প্রতিল্পিদর্ন প্রণ র্ন ও 

উপস্থাপর্না  অতভজ্ঞিা   র্াকল্পি হল্পি; 

 

 

(খ) অল্পটাল্পমশর্ন 

জেশাতলি 

আইতসটি/ কতিউটার সাল্প ন্স/ 

ইল্পলকতট্র্কোল এোন্ড ইল্পলকট্র্তর্নক্স 

ইতিতর্ন াতরং/জটতলকতমউতর্নল্পকশর্ন 

এ ন্যন্যিম স্নািল্পকাির তিতগ্র   

 অল্পটাল্পমশর্ন কাল্পি ১০ (দশ) িেল্পরর িাস্তি 

অতভজ্ঞিা; 

 সফ্টও োর জিভলপম্যান্ট ম্যাল্পর্নিম্যান্ট/ সফ্টও োর 

ইতন্টগল্পরশর্ন, তিতিটাল িল্পরতন্সক ল্যাি, ল্যার্ন ও 

সিদ সংগ্রহ সংক্রান্ত অতভজ্ঞিা র্াকল্পি হল্পি।   

(গ) ক্র  তিল্পশষজ্ঞ জর্ জকার্ন তিষল্প  স্নািল্পকাির 

তিতগ্র   

 

 সরকাতর ক্র  সংক্রান্ত কাল্পি ন্যের্নিম ১০ (দশ) 

িেল্পরর িাস্তি অতভজ্ঞিা;    

 কতিউটার তিষল্প  ব্যিহাতরক জ্ঞার্ন এিং প্রকল্পের 

িাস্তিা র্ন/পতরিীক্ষণ/ মূল্যা র্ন প্রতিল্পিদর্ন প্রণ র্ন 

ও উপস্থাপর্না  তিল্পশষ দক্ষিা; 

 ক্র  সংক্রান্ত তিষল্প  প্রতশক্ষণ এিং ক্র  কাল্পি 
মূল্যা ল্পর্নর অতভজ্ঞিা র্াকল্পল অগ্রাতধকার প্রদার্ন 

করা হল্পি। 

ে) প্রতশক্ষণ তিল্পশষজ্ঞ জর্ জকার্ন তিষল্প  স্নািল্পকাির 

তিতগ্র   

 

 সরকাতর/আধা-সরকাতর/কতমশল্পর্ন তিতধতিধার্ন ও 

প্রতশক্ষণ সংক্রান্ত কাল্পি কমপল্পক্ষ ১০ (দশ) 

িেল্পরর অতভজ্ঞিা; 

 আইটি সংক্রান্ত কাল্পি জদল্পশ ও তিল্পদল্পশ অতভজ্ঞিা 

র্াকল্পল অগ্রাতধকার প্রদার্ন করা হল্পি; 

 মাঠ পর্ থাল্প  সমীক্ষা পতরচালর্না  Statistical 

Software Package পররচালনায় েক্ষতা। 

 

** পরামশ থকগল্পণর েতিসহ অন্যান্য প্রমাণক সংল্পর্াির্ন করল্পি হল্পি। 
 

 

১৪। পরামশ থক প্রতিষ্ঠার্ন কর্তথক তর্নম্নিতণ থি প্রতিল্পিদর্নসমূহ দাতখল করল্পি হল্পিেঃ 

 



ক্রতমক প্রতিল্পিদল্পর্নর র্নাম ও সংখ্যা দাতখল্পলর সম  

১. ইর্নল্পসপশর্ন প্রতিল্পিদর্ন 

(জটকতর্নকোল ১২ + তি াতরং ১২) কতপ 

চুতি সিাদল্পর্নর ১৫ তদল্পর্নর মল্পধ্য 

২. ১ম খসড়া প্রতিল্পিদর্ন 

(জটকতর্নকোল ১২ + তি াতরং ১২) কতপ 

চুতি সিাদল্পর্নর ৭৫ তদল্পর্নর মল্পধ্য 

৩. ২  খসড়া প্রতিল্পিদর্ন 

(ল্পটকতর্নকোল কতমটির সভা ১২ কতপ) 

চুতি সিাদল্পর্নর ৯০ তদল্পর্নর মল্পধ্য 

৪. জিতসতমল্পর্নশর্ন কম থশালা ১০০ কতপ 

 

চুতি সিাদল্পর্নর ১০০ তদল্পর্নর মল্পধ্য 

৫. চূড়ান্ত প্রতিল্পিদর্ন (িাংলা  ও ইংল্পরিীল্পি) 

(িাংলা ৪০ + ইংল্পরিী ২০) কতপ 

চুতি সিাদল্পর্নর ১২০ তদল্পর্নর মল্পধ্য 

 

*  সকল প্রতিল্পিদর্ন মহাপতরচালক, পতরিীক্ষণ ও মূল্যা র্ন জসক্টর-২ (পতরিহর্ন), আইএমইতি িরাির দাতখল করল্পি হল্পি। 

প্রতিল্পিদর্নগুল্পলা Unicode Based Font হল্পি হল্পি। 

 

১৫। ক্লাল্প ন্ট কর্তথক প্রল্পদ : 

 প্রকে দতলল ও প্রকে সংতেষ্ট তিতভন্ন প্রতিল্পিদর্ন (ল্পর্মর্ন: তিতপতপ/আরতিতপতপ); এিং 

 তিতভন্ন জিকল্পহাল্ডাল্পরর সাল্পর্ জর্াগাল্পর্াল্পগর িন্য প্রল্প াির্নী  সহল্পর্াতগিা প্রদার্ন। 

 

 

   


