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রনরবড় পরিবীক্ষণণি জন্য রনব বারিত প্রকণেি রববিণী ও পিামর্ বণকি কার্ বপরিরি (ToR) 

ক. প্রকণেি রববিণী: 

১ প্রকণেি নাম : মুরিযুদ্ধকাণে র্হীদ রমত্র বারহনীি েদস্যণদি স্মিণন স্মৃরতস্তম্ভ রনম বান   

২. উণযাগী মন্ত্রণােয়/রবভাগ : মুরিযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণােয়  

৩. বাস্তবায়নকািী েংস্থা : ক) মুরিযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণােয় 

খ) গনপূতব অরিদপ্তি 

৪. প্রকণেি অবস্থান : চট্রগ্রাম বিভাগের ব্রাহ্মণিাবিয়া জেলার আশুেঞ্জ উপগেলায় 

 

৫. অনুণমারদত বাস্তবায়নকাে ও ব্যয় (েক্ষ টাকা) : 

অনুণমাদণনি পর্ বায় সময়াদ  অনুণমারদত ব্যয় 

সমাট 

রজওরব 

রপএ  

েংস্থাি অর্ ব 

হ্রাে/বৃরদ্ধ (%) 

 

মূে রিরপরপি তুেনায় েব বণর্ষ অনুণমাদণনি 

তুেনায় 

মূে অনুণমারদত জুলাই ২০১৭ হণত 

জুন ২০১৯ 

১৬৩.০২৫ 

১৬৩০.২৫ 

- 

- 

- - 

১ম- ব্যয় বৃরদ্ধ ব্যরতণিণক 

সময়াদ বৃরদ্ধ 

জুলাই ২০১৭ হণত 

জুন ২০২০ 

- 

- 

- - 

১ম সংগ াধন জুলাই ২০১৭ হণত 

জুন ২০২৩ 

৪৫২০.২৩ 

৪৫২০.২৩ 

- 

- 

২৮৮৯.৯৮(১৭৭.৩০%) 

২৮৮৯.৯৮(১৭৭.৩০%) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

বিগ ষ সংগ াধন জুলাই ২০১৭ হণত 

জুন ২০২৩ 

৪৬৮০.২৩ 

৪৬৮০.২৩ 

- 

- 

৩০৪৯.৯৮(১৮৭.০৯%) 

৩০৪৯.৯৮(১৮৭.০৯%) 

- 

- 

১৬০.০০(৩.৫৪%) 

১৬০.০০(৩.৫৪%) 

- 

- 

 

৬.   ক্রমপুরিত অগ্রগরত: সেণেম্বি ২০২১ পর্ বন্ত আরর্ বক অগ্রগরত ৯৭৬.৫৭ েক্ষ টাকা (২১.৬১%)। 

৭.      প্রকণেি উণেশ্যঃ: 

  মহান স্বািীনতা যুণদ্ধি েময় প্রায় ১০ রমরেয়ন স্বিনার্ী জীবন বাঁিাণত ভািণত গমন কণি। এণদি প্রায় েকণেই পরিমবঙ্গ, 

রত্রপুিা, আোম, সমঘােয়, রবহাি ও উত্তিপ্রণদণর্ি রবরভন্ন এোকায় উদ্বাস্তু রহণেণব আশ্রয় রনণয়রিে। তািাড়া ভািত েিকাি 

সেেব অেহায় মানুষণদি যুদ্ধকােীন ৯ (নয়) মাে আশ্রয় রদণয়রিে। তািাড়া ভািত েিকাি মুরিযুণদ্ধি প্ররর্ক্ষন, অস্ত্র ও 

সগাোবারুদ রদণয় েহায়তা কণিণি এবং ১৯৭১ োণেি সেণেম্বি মাে সর্ণক ভািণতি সেনাবারহনী েিােরি বাংোণদণর্ি 

স্বািীনতা যুণদ্ধ মুরিণর্াদ্ধাণদি রমত্রবারহনীরূণপ অংর্গ্রহণ কণিণি। বাংলাগেগ র স্বাধীনতা যুগে ভারতীয় জসনািাবিনীর ৩৬৩০ 

েন কম মকতমা ও েওয়ান তাগেঁর েীিন উৎসে ম কগরগেন, প্রায় ৯৮৫৬ েন অবিসার ও েওয়ান আিত িগয়বেগলন এিং ২১৩ 

েগনর জিব  বনগ োঁে িন। বমত্রিাবিনীর  িীে সেস্যগের মগে প্রায় ১৬৬১ েন কম মকতমা ও সসবনক ব্রাহ্মণিাবিয়া অঞ্চগল 

 িীে িন, যাগের জিব রভাে আশুেঞ্জ উপগেলার বিবভন্ন সমু্ম  যুগে  িীে িন। মিান মুবিযুগে ভারতীয় বমত্রিাবিনীর 

আত্মতযাে ও বমত্র িাবিনীর সেস্যগের েীিন উৎসগে মর বিষয়টি স্মৃবতিি ও শ্রোর সাগে স্মরণ করার লগযয ব্রাহ্মণিাবিয়া 

জেলার আশুেঞ্জ উপগেলায় ঢাকা-বসগলট মিাসিজকর পাগ  আনুষাবিক সুবিধাসি একটি স্মৃবতস্তম্ভ বনম মাগণর উগেশ্য প্রকল্পটি 

গ্রিণ করা িজয়গে। স্মৃবতস্তম্ভ বনবম মত িগল বমত্র িাবিনীর সেস্যগের স্মৃবত ধগর রা া সম্ভি িগি এিং িাংলাগেগ র স্বাধীনতার 

জযগত্র ভারতীয় বমত্র িাবিনীর অিোন সম্পগকম ভবিষ্যৎ প্রেন্ম োনগত পারগি। 

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


 

৮. প্রকণেি প্রিান প্রিান অঙ্গেমূহ: 

  স্মৃবতগসৌধ বনম মাণ; 

 রাইডস (প্রগকৌ ল ও অন্যান্য সরঞ্জামাবে); 

 সিদ্যযবতক সরঞ্জামাবে; 

 ভূবম অবধগ্রিণ ও ক্রয়। 

 

৯.০ পিামর্ বণকি কার্ বপরিরি (ToR) : 

৯.১ প্রকণেি রববিণ (পটভূরম, উণেশ্য, অনুণমাদণনি অবস্থা, অর্ বায়ণনি রবষয় ইতযারদ েকে প্রণর্াজয তথ্য) পয মাগলাচনা; 

৯.২ প্রকণেি অর্ ববিিরভরত্তক কম বপরিকেনা, অর্ ববিিরভরত্তক বিাে, িাড় ও ব্যয় ও রবস্তারিত অঙ্গরভরত্তক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও 

আরর্ বক) অগ্রগরত তথ্য েংগ্রহ, েরন্নণবর্, রবণেষণ, োিরণ/সেখরিণত্রি মাধ্যণম উপস্থাপন ও পর্ বাণোিনা; 

৯.৩ প্রকণেি উণেশ্য অজবণনি অবস্থা পর্ বাণোিনা ও প্রকগল্পর উগেশ্য ও লেগেগমর আগলাগক output পয মাগয়র অেমন 

পয মাগলাচনা ও পয মগিযণ; 

৯.৪ প্রকণেি আওতায় েম্পারদত/িেমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সেবা েংগ্রণহি (Procurement) সক্ষণত্র রবযমান আইন ও 

রবরিমাো (রপরপএ, রপরপআি) প্রবতপালন করা িগয়গে/িগে বকনা তা পয মগিযণ ও পয মাগলাচনা (এগযগত্র েরপত্র প্রবক্রয়াকরণ 

ও মূল্যায়ন পয মাগলাচনা করা, প্রকল্প েবলল উবিব ত ক্রয় পবরকল্পনা প্ররতপােন কিা হণয়ণি/হণে রক না সে রবষণয় 

পয মাগলাচনা ও পয মগিযণ; 

৯.৫ প্রকণেি আওতায় েংগৃিীত/সংগৃিীতব্য পণ্য, কার্ ব ও সেবা পরিিােনা এবং িক্ষণাণবক্ষণণি জন্য প্রণয়াজনীয় জনবেেহ 

(ণটকেই পরিকেনা) আনুষবিক বিষয় পয মাগলাচনা ও পয মগিযণ; 

৯.৬ প্রকণেি আওতায় েংগৃিীত/সংগ্রগির প্ররক্রয়ািীন রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সেবা েংরেষ্ট ক্রয়চুরিণত রনি বারিত 

সেরেরিণকর্ন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুর্ায়ী প্রণয়াজনীয় পরিবীক্ষণ/র্ািাইণয়ি মাধ্যণম েংগ্রহ কিা 

হণয়ণি/হণে রক না সে রবষণয় পর্ বাণোিনা ও পর্ বণবক্ষণ (এণক্ষণত্র সেরেরিণকর্ন অনুর্ায়ী গুণগত মান রনরিত কিাি েণক্ষয 

রনম বাণ কাণজ ব্যবহৃত নমুনা েংগ্রহ ও পিীক্ষাগাণি প্রণয়াজনীয় র্ািাই কিা); 

৯.৭  প্রকে েমারপ্তি পি সৃষ্ট সুরবিারদ সটকেই (Sustainable) কিাি েণক্ষয মতামত প্রদান;  

৯.৮ প্রকগল্পর উগেগশ্য, লযয, প্রকগল্পর কায মক্রম, িাস্তিায়ন পবরকল্পনা, প্রকল্প ব্যিস্থাপনা, ঝুঁবক, জময়াে, ব্যয় অেমন ইতযাবে বিষয় 

বিগিচনা কগর একটি SWOT ANALYSIS; 

৯.৯ প্রকগল্পর আংব ক কাে িাস্তিায়গনর পর প্রগযােয জযগত্র সুিল সৃবি িগয়গে বকনা বকংিা প্রকল্পটি পবরকল্পনা জমাতাগিক 

িাস্তিাবয়ত িগল লযযমাত্রা অনুযায়ী সুিল অেমন সম্ভি বকনা জস বিষগয় প্রাইমারী ডাটা সংগ্রি ও তা বিগেষগণর মােগম 

সুবনবে মি পয মগিযণ ও সুপাবর  প্রোন করগত িগি। এোিা সগরেবমগন পবরে মন Individual Interview, KII (Key 

Informant Information) & FGD (Focus Group Discussion) এর মােগম তথ্য সংগ্রি করা; 

৯.১০ প্রকল্প ব্যিস্থাপনা: প্রকল্প পবরচালক বনগয়াে, েনিল বনগয়াে, প্রকল্প ব্যিস্থাপনা কবমটির সভা, প্রকল্প বিয়াবরং কবমটির সভা 

আগয়ােন, কম মপবরকল্পনা ও প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন, সভার ও প্রবতগিেগনর বসোন্ত িাস্তিায়ন, অগ্রেবতর তথ্য জপ্ররণ ইতযাবে 

পয মাগলাচনা ও পয মগিযণ; 

৯.১১ প্রকল্প সংবেি নবেপত্র পর্ বাণোিনা ও মাঠপর্ বায় হণত প্রাপ্ত তণথ্যি রবণেষণণি আণোণক োরব বক পর্ বাণোিনা, পর্ বণবক্ষণ ও 

প্রণয়াজনীয় সুপারির্েহ একটি প্ররতণবদন প্রণয়ন কিণব ও জাতীয় কম বর্াোয় প্ররতণবদনটি উপস্থাপন কিণব। জাতীয় 

কম বর্াোয় প্রাপ্ত মতামত েরন্নণবর্ কণি চূড়ান্ত প্ররতণবদন প্রণয়ন কিণব; 

৯.১২      আইএমইরি কর্তবক রনি বারিত অন্যান্য রবষয়াবরে। 

১০. পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান ও পিামর্ বণকি প্রকৃরত ও সর্াগ্যতা: 

ক্রঃ পিামর্ বণকি প্রকৃরত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১. পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান রবরিবদ্ধ প্ররতষ্ঠান হণত 

পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান রহণেণব 

রনবন্ধন র্াকণত হণব 

গণবষণা এবং প্রকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন েংক্রান্ত স্টারি পরিিােনায় ন্যযনতম ০৩ 

(রতন) বিণিি অরভজ্ঞতােম্পন্ন। 



ক্রঃ পিামর্ বণকি প্রকৃরত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

২. (ক) টীম রেিাি সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযােয় 

হণত রেরভে/আরকবণটকিাি 

ইরিরনয়ারিংরবষণয় 

কমপণক্ষ স্নাতক রিগ্রী। 

 প্রকল্প িাস্তিায়ন পবরিীযণ ও মূল্যায়ন সম্পগকম স্বে ধারণাসি বসবভল/ 

আরকবণটকিাি ইবঞ্জবনয়াবরং সংক্রান্ত কাগে ন্যযনতম ১০ (ে ) িেগরর 

অবভজ্ঞতা; 

 টিম বলডার বিগসগি ন্যযনতম ০১ (এক) িের কাে করার অবভজ্ঞতা; 

 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্ররতণবদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় রবণর্ষ দক্ষতাি 

পার্াপারর্ বাংো/ইংণিরজি রবষয় রভরত্তক ভাষাগত জ্ঞানণক রবণবিনায় সনওয়া 

হণব; 

 রপরপএ ২০০৬ এবং রপরপআি ২০০৮ েম্পণকব েম্যক িািণা র্াকণত হণব। 

রবণর্ষভাণব রবরভন্ন প্রকাি ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য, সেবা, কার্ ব), ক্রয় পরিকেনা, 

ক্রয় অনুণমাদন প্ররক্রয়া, চুরি েম্পাদন, কারিগরি/আরর্ বক মূল্যায়ন, 

Performance Security বিষগয় সুস্পি ধারণাগক বিগিচনায় জনওয়া 

িগি; 

(খ) রমি-সেণভে 

ইরিরনয়াি 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযােয় 

হণত আরকবণটকিাি/ রেরভে 

ইরিরনয়ারিং রবষণয় 

কমপণক্ষ স্নাতক রিগ্রী। 

 প্রকল্প িাস্তিায়ন পবরিীযণ ও মূল্যায়ন সম্পগকম স্বে ধারণাসি 

আরকবণটকিাি/রেরভে ইবঞ্জবনয়াবরং সংক্রান্ত কাগে ন্যযনতম ০৫ (পোঁচ) িেগরর 

অবভজ্ঞতা; 

 রপরপএ ২০০৬ এবং রপরপআি ২০০৮ েম্পণকব েম্যক িািণা র্াকণত হণব। 

রবণর্ষভাণব রবরভন্ন প্রকাি ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য, সেবা, কার্ ব), ক্রয় পরিকেনা, 

ক্রয় অনুণমাদন প্ররক্রয়া, চুরি েম্পাদন, কারিগরি/আরর্ বক মূল্যায়ন, 

Performance Security বিষগয় সুস্পি ধারণাগক বিগিচনায় জনওয়া 

িগি; 

  সরকাবর  াগত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রবক্রয়াকরণ, অনুগমােন ও সংগ াধন 

পেবত (অগটাির, ২০১৬) বিষগয় সুস্পি ধারণা োকগত িগি। 

(গ) আর্ ব-োমারজক 

রবণর্ষজ্ঞ 

সর্ণকান স্বীকৃত 

রবশ্বরবযােয় হণত 

অর্ বনীরত/ েমাজরবজ্ঞান/ 

েমাজকম ব/ েমাজকল্যাণ/ 

সিণভেপণমন্ট স্টারিজ 

রবষণয় স্নাতণকাত্তি রিরগ্র 

 আর্ ব-োমারজক গণবষণা/ প্রভাব মূল্যায়ন/ রনরবড় পরিবীক্ষণ েংরেষ্ট 

সক্ষণত্র কমপণক্ষ ৫ (পাঁি) বিণিি অরভজ্ঞতা। 

 

 (ঘ) পরিেংখ্যানরবদ সর্ণকান স্বীকৃত 

রবশ্বরবযােয় হণত 

পরিেংখ্যান/ িরেত 

পরিেংখ্যান রবষণয় 

স্নাতণকাত্তি রিরগ্র 

 েমীক্ষা/গণবষণা কার্ বক্রম পরিিােনা, তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্ বক্রম এবং 

রবণেষণণ কমপণক্ষ ৩ (রতন) বিণিি ব্যবহারিক অরভজ্ঞতা;  

 প্ররতণবদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দক্ষতা; এবং 

 করম্পউটাি রবষণয় ব্যবহারিক জ্ঞান। 

১১। পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান কর্তবক রনম্নবরণ বত প্ররতণবদনেমূহ দারখে কিণত হণব: 

ক্ররমক প্ররতণবদণনি নাম ও েংখ্যা দারখণেি েময় 

১. ইনণেপর্ন প্ররতণবদন  
(সটকরনকযাে ২০ + রস্টয়ারিং ২০ করপ) 

চুরি েম্পাদণনি ১৫ রদণনি মণধ্য 

২. ১ম খেড়া প্ররতণবদন 
(সটকরনকযাে ২০ + রস্টয়ারিং ২০ করপ) 

চুরি েম্পাদণনি ৬০ রদণনি মণধ্য 

৩. ২য় খেড়া প্ররতণবদন  

(সিরেরমণনর্ন কম বর্াো ১৩০ করপ) 

চুরি েম্পাদণনি ৯০ রদণনি মণধ্য 

৪. চূড়ান্ত প্ররতণবদন (বাংোয় ও ইংণিজীণত) 

(বাংো ৪০+ ইংণিজী ২০ করপ) 

চুরি েম্পাদণনি ১২০ রদণনি মণধ্য 

 েকে প্ররতণবদন প্রিান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টি-১, আইএমইরি বিাবি দারখে কিণত হণব। প্ররতণবদনগুণো Unicode Based 

Font হণত হণব। মুদ্রণ ব্যয় পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান কর্তবক রনব বাহ কিণত হণব। 

 

১২। ক্লাণয়ন্ট কর্তবক প্রণদয়: 

 প্রকে দরেে ও প্রকে েংরেষ্ট রবরভন্ন প্ররতণবদন (সর্মন: রিরপরপ/আিরিরপরপ/রপরেআি/মূল্যায়ন প্ররতণবদন); এবং 

 রবরভন্ন সস্টকণহাল্ডাণিি োণর্ সর্াগাণর্াণগি জন্য প্রণয়াজনীয় েহণর্ারগতা প্রদান। 


