
D:\IMED_WEBSITE\Indepth-Impact-2021-22\TOR- 2021-22\New folder\টিওআর- সেক্টর- ০৩\in-depth\Tor-5.doc 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
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 নিনিড় পনিিীক্ষণেি জন্য রনব বারিত প্রকদল্পর রববরণী ও পিামর্ শণেি োর্ শপনিনি (ToR): 

ক. প্রকদল্পর রববরণী: 

১ প্রকদল্পর নাম : পল্লী েম শসংস্থাি িক্ষোণিক্ষে েম শসূচী-৩ 

২ উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার রবভাগ 

৩ বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অরিেপ্তর  

 

৪.০ প্রেল্প এলাো: 

নিভাগ সেলা উপণেলা  

৮টি নিভাগ ৬৪টি - 

 

৫. অনুণমানদত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:            (লক্ষ টাোয়) 

৫.১ অনুণমানদত ব্যয়  : মূল নেওনি প্রেল্প সাহায্য  

 সমাট : ১৭২৩১৫.০০ ১৭২৩১৫.০০ - 

 

৫.২ িাস্তিায়িোল : শুরুি তানিখ সমানিি তানিখ 

মূল  : জুলাই ২০১৯ জুি ২০২৩ 

 

৬.      প্রকদল্পর উদেশ্যাঃ  

সটেসই রুণপ ক্ষুিা ও দানিদ্রহ্রাণস সিোনি উণযাগণে সহায়তা েিাি লণক্ষয- 

 নারী প্রিান ৪৪,৪৬০ টি দুস্ত পষরবারতক অষৈ দাষরদ্র্য কর্তক উতত্তারতন সহায়ৈা; 

 গ্রামীণ বাজার ও সাষভ থস কসন্টার সংত াগকারী ৮৮,৯২০ ষক:ষম পল্লী সড়ক বছরব্যাপী রক্ষণাতবক্ষতণর মাধ্যতম চলাচতলর 

উপত াগী রাখা। 

 

 

৭. পরামশ বক প্ররতষ্ঠাদনর কার্ বপরররি  (ToR): 

 

০৭.১ প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািদনর অবস্থা, অর্ বায়দনর রবষয় ইতযারে সকল প্রদর্াজয তথ্য) পর্ বাদলািনা 

ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৭.২ প্রকদল্পর অর্ ববছররভরিক কম বপররকল্পনা, অর্ ববছররভরিক বরাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অরিভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও 

আরর্ বক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদেষণ, সাররণ/দলখরিদের মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ বাদলািনা;  

 

০৭.৩ প্রকদল্পর উদেশ্য অজবদনর অবস্থা পর্ বাদলািনা ও প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগ সেদমর আদলাদক output পর্ বাদয়র অজবন 

পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৭.৪ প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/িলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) সক্ষদে প্রিরলত সাংগ্রহ আইন ও 

রবরিমালা (রপরপএ, রপরপআর, উন্নয়ন সহদর্াগীর গাইডলাইন ইতযারে) এবাং প্রকল্প েরলল উরিরখত রয় য় পররকল্পনা প্ররতপালন 

করা হদয়দছ/হদে রক না সস রবষদয় তুলনামূলক পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 
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০৭.৫ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ব ও সসবা পররিালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ 

(দটক সই পররকল্পনা) আনুষরিক রবষয় পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৭.৬ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগ্রদহর প্রররয় য়ািীন রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংরেষ্ট রয় য়চুরিদত রনি বাররত 

সেরসরিদকশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/র্ািাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা  

হদয়দছ/হদে রক না সস রবষদয় তুলনামূলক পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৭.৭ প্রকদল্পর ঝুঁরক অর্ বাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকবত রবরভন্ন সমস্যা সর্মন অর্ বায়দন রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ ব ও সসবা রয় য়/সাংগ্রদহর 

সক্ষদে রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরি ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদেষণ, পর্ বাদলািনা ও 

পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৭.৮ প্রকল্প অনুদমােন সাংদশািন (প্রদর্াজয সক্ষদে) অর্ ব বরাে, অর্ ব ছাড়, রবল পররদশাি ইতযারে রবষদয় তর্া-উপাদির পর্ বাদলািনা 

ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৭.৯ উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা (র্রে র্াদক) কর্তবক চুরি স্বাক্ষর, চুরির শতব, রয় য় প্রস্তাব প্রররয় য়াকরণ ও অনুদমােন, অর্ ব ছাড়, রবল 

পররদশাদি সম্মরত ও রবরভন্ন রমশন এর সুপাররশ ইতযারের তথ্য-উপািরভরিক পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৭.১০ প্রকল্প সমারপ্তর পর সৃষ্ট সুরবিারে সটকসই (sustainable) করার লদক্ষয মতামত প্রোন; 

 

০৭.১১ প্রকদল্পর উদেশ্য লক্ষয, প্রকদল্পর কার্ বরয় ম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াে, ব্যয় অজবন ইতযারে রবষয় 

রবদবিনা কদর এক টি  SWOT ANALYSIS; 

 

০৭.১২ প্রকল্প সাংরেষ্ট নরর্পে পর্ বাদলািনা ও মাঠ পর্ বায় হদত প্রাপ্ত তদথ্যর রবদেষদণর আদলাদক সারব বক পর্ বাদলািনা, পর্ বদবক্ষণ, ও 

প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ একটি প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ও জাতীয় কদমৌশালায় প্ররতদবেনটি উপস্থাপন করদব। জাতীয় 

কম বশালায় প্রাপ্ত মতামত সরন্নদবশ কদর চুড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

 

০৭.১৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাাঃ প্রকল্প পররিালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকল্প রিয়াররাং করমটির সভা 

আদয়াজন কম বপররকল্পা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সভার ও প্ররতদবেদনর রসিান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগরতর তথ্য সপ্ররণ ইতযারে 

পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

০৭.১৪ প্রেল্পটিি িছি নভনিে ইন্টািিাল ও এক্সটািিাল অনিট হণয়ণছ নেিা, অনিট আপনি আণছ নেিা; থােণল েয়টি, নিিিে নে, 

েনড়ত অণথ শি পনিমাে ইতযানদ নিষণয় নিস্তানিত তথ্য সংরহ ও পর্ শাণলাচিা। 

 

০৭.১৫ কর্তবপক্ষ কর্তব ক রনি বাররত অন্যান্য রবষয়াবরল। 

  

৮. োম শ ও োণম শি পিামর্ শণেি প্রকৃনত ও সর্াগ্যতা:  

 

ক্র. োম শ ও োণম শি 

পিামর্ শে 

নর্ক্ষাগত সর্াগ্যতা অনভজ্ঞতা 

১) পিামর্ শে 

প্রনতষ্ঠাি 

-  গণিষণা/ প্রেল্প পনিিীক্ষে ও মূল্যায়ি সংক্রান্ত স্টানি পনিচালিায় 

ন্যযিতম ০৩ (নতি)  িছণিি অনভজ্ঞতা; 

২) ে) টিম নলিাি- অথ শিীনত, নৃনিজ্ঞাি, সমাে 

েল্যাে, সমােনিজ্ঞাি ও 

সিণভলপণমন্ট স্টানি নিষণয় 

ন্যযিতম স্নাতণোিি। PhD 

নিনর থােণল অরানিোি প্রদাি 

েিা হণি। 

 

 গণিষো/স্টানি পনিচালিায় েমপণক্ষ ১০ (দর্) িছণিি  অনভজ্ঞতা; 

 সংনিি োণে ১০ (দর্) িছণিি অনভজ্ঞতা এিং টিমনলিাি নহণসণি 

েমপণক্ষ ২ (দুই)টি পনিিীক্ষে ও মূল্যায়ি সমীক্ষা পনিচালিা েিাি 

অনভজ্ঞতা;  

  সড়ে নিম শাে নিষণয় অনভজ্ঞতা থােণত হণি; 

  পািনলে প্রনেউিণমন্ট এযাক্ট (নপনপএ) ও পািনলে প্রনেউিণমন্ট রুলস 

(নপনপআি), e-GP অনুর্ায়ী োে েিাি অনভজ্ঞতা; 

 প্ররতদবেন প্রণয়দন নিণর্ষ েক্ষতা; 

    উপস্থাপিা দক্ষতা (Presentation Skill) 

খ)  নমি-

সলণভল ইনিিঃ 

নুযিতম নসনভল ইনিনিয়ানিং -

এ স্নাতে নিনর 

 নসনভল ইনিনিয়ানিং োণে েমপণক্ষ ৫ (পাঁচ) িছণিি অনভজ্ঞতা এিং সংনিি 

োণে ৩ (নতি) িছণিি অনভজ্ঞতা থােণত হণি;  

 পনিিীক্ষে ও মূল্যায়ি  োণে অনভজ্ঞতা অরানিোিপ্রাি; 

 পািনলে প্রনেউিণমন্ট এযাক্ট (নপনপএ) ও পািনলে প্রনেউিণমন্ট রুলস 

(নপনপআি) -এি নিষণয় োে েিাি অনভজ্ঞতা। এছাড়া e-GP এিং উন্নয়ি 

সহণর্াগীি গাইি লাইি অনুর্ায়ী োে েিাি অনভজ্ঞতা; 

 েনিউটাণি রবদশষ  েক্ষতা, প্ররতদবেন প্রণয়দন েক্ষতা; 
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গ) আথ শ-

সামানেে   

নিণর্ষজ্ঞ 

সিণভলপণমন্ট স্টযানিে/ 

অথ শিীনত/সমােনিজ্ঞাি/দূণর্ শাগ 

ব্যিস্থাপিা নিষণয় নিষণয় 

ন্যযিতম স্নাতণোিি নিনর 

 গণিষো/স্টানি পনিচালিায় েমপণক্ষ ৫ (পাঁচ) িছণিি  অনভজ্ঞতা; 

 আথ শ-সামানেে িা সমোতীয় ১টি োণেি অনভজ্ঞতা; 

 Social Safetynet নিষণয় ২ িছণিি অনভজ্ঞতা; 

র্) িাটা 

ম্যাণিেণমন্ট   

নিণর্ষজ্ঞ 

পনিসংখ্যাি নিষণয় নুন্যতম 

স্নাতণোিি নিনর 

 িাটা ম্যাণিেণমন্ট  সংনিি  োণে েমপণক্ষ ৫ (পাঁচ) িছণিি 

অনভজ্ঞতা;   

 নিনভন্ন Statistical Software পররিালনায় েক্ষতা; 

 

 

৯. রনম্নরলরখত প্রনতণিদিসমূহ দানখল েিণত হণি: 

ক্র িং প্রনতণিদণিি িাম দানখণলি সময় 

১) ইিণসপর্ি নিণপাট শ চুনি সিাদণিি ১৫ নদণিি মণধ্য 

২) ১ম খসড়া প্রনতণিদি চুনি সিাদণিি ৬০ নদণিি মণধ্য 

৩) ২য় খসড়া প্রনতণিদি চুনি সিাদণিি ৭৮ নদণিি মণধ্য 

৪) ওয়ােশর্ণপি সুপানিণর্ি আণলাণে Draft 

Final Report 

চুনি সিাদণিি ৮০ নদণিি মণধ্য 

৪) চূড়ান্ত প্রনতণিদি চুনি সিাদণিি ১০০ নদণিি মণধ্য 

 

 

 

১০. ক্লাদয়ন্ট কর্তবক প্রদেয়: 

 প্রকল্প দলিি ও প্রকল্প সংলিষ্ট লিলিন্ন প্রলিবিদন (যেমন: লিলিলি)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


