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বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যয়ন রবভাগেি িাজস্ব বাগজগেি আওতায় ২০২০-২০২১ অর্ থবছগি “এস্টাবলিশমেন্ট অব 

ফায়ার সালভ িস ও লসলভি লিমফন্স বার্ ি লিটমেন্ট হাসপাতাি” শীর্ িক প্রকমের প্রভাব মূল্যায়ে কার্ িক্রে পলরচািোর লেলেত্ত 

পরােশ িক প্রলতষ্ঠাে লেব িাচে (লেি িালরত বামজট): 

 

১.০  পরােশ িক প্রলতষ্ঠামের কার্ িপলরলি (TOR): 

1.1   প্রকমের োে, উমযাগী েন্ত্রর্ািয়, বাস্তবায়েকারী সাংস্থা, বাস্তবায়েকাি, অনুমোলেত ব্যয়, প্রকমের লববরর্ (পটভূলে, 

উমেশ্য, অনুমোেে/সাংমশািমের অবস্থা, অর্ িায়মের লবর্য়, বছরলভলত্তক ব্যয় প্রাক্কিে, প্রকে এিাকা লেব িাচমে 

সর্ৌলিকতাসহ সকি প্রমর্াজয তথ্য) পর্ িামিাচো; 

1.2   প্রকমের অঙ্গলভলত্তক বাস্তবায়ে অগ্রগলতর (বাস্তব ও আলর্ িক) তথ্য সাংগ্রহ, সলিমবশে, লবমের্র্, সারলর্/সিখলচমের 

োধ্যমে উপস্থাপে ও পর্ িামিাচো; 

1.3   প্রকমের আওতায় সম্পালেত লবলভি পণ্য ও কার্ ি সাংগ্রমহর (Procurement) সক্ষমে লবযোে আইে ও লবলিোিা 

(লপলপএ-২০০৬ এবাং লপলপআর-২০০৮) প্রলতপািে করা হময়মছ লক ো তা পর্ িমবক্ষর্ ও পর্ িামিাচো (এমক্ষমে েরপে 

প্রলক্রয়াকরর্ ও মূল্যায়ে পর্ িামিাচো; লিলপলপমত বলর্ িত ক্রয় কার্ িক্রমের প্যামকজসমূহ ভাঙ্গা হময়মছ লকো সভলরময়শে 

করা হময়মছ লকো সভলরময়শে করা হমি ও ভাঙ্গা হমি তার কারর্ র্াচাই এবাং র্র্ার্র্ কর্তিপমক্ষর অনুমোেেক্রমে 

হময়মছ লকো তা পরীক্ষা করা প্রময়াজে);  

1.4   প্রকমের আওতায় সাংগৃলহত পণ্য/কার্ ি সাংলেষ্ট ক্রয়চুলিমত লেি িালরত সেলসলফমকশে/BOQ অনুর্ায়ী প্রময়াজেীয় 

পলরবীক্ষর্/র্াচাইময়র োধ্যমে সাংগ্রহ করা হময়মছ লকো সস লবর্ময় পর্ িামিাচো ও পর্ িমবক্ষর্ (এমক্ষমে সেলসলফমকশে 

অনুর্ায়ী গুর্গতোে লেলিত করা হময়মছ লকো তা োঠ পর্ িায় হমত েমুো সাংগ্রহ ও পরীক্ষাগামর প্রময়াজেীয় র্াচাই 

করা); 

1.5    প্রকে বাস্তবায়মে সৃষ্ট সেস্যা, সর্েে অর্ িায়মে লবিম্ব; পণ্য এবাং কার্ ি ক্রময় লবিম্ব, প্রকে ব্যবস্হাপো এবাং প্রকমে 

সেয়াে ও ব্যয় বৃলি, প্রকে সাংমশািে প্রকমের আওতায় লেলে িত অবকাঠামো, র্ন্ত্রপালত ও সুলবিালের কলেশলোং ইতযালে 

প্রকে সাংক্রান্ত সর্ সকাে লবর্ময় পর্ িামিাচো করা; 

1.6    প্রকমের কাজ বাস্তবায়মের পর সুফি সৃলষ্ট হময়মছ লকো সস লবর্ময় োঠ পর্ িায় হমত প্রাইোলর সিটা সাংগ্রহ ও তা 

লবমের্মর্র োধ্যমে সুলেলে িষ্ট পর্ িমবক্ষর্ ও সুপালরশ প্রোে করমত হমব। এছাড়া োঠ পর্ িায় হমত সমরজলেে পলরেশ িে, 

Individual Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus Group 

Discussion) এর োধ্যমে তথ্য সাংগ্রহ করা; 

1.7  লিলপলপর লফলজকযাি সেেওয়াকি অনুসামর প্রকমের উমেশ্য র্র্ার্র্ভামব অলজিত হময়মছ লকো, ো হময় র্াকমি তার 

কারর্ লবস্তালরতভামব পর্ িামিাচো ও েতােত  প্রোে করা; 

1.8   লিলপলপ-সত বছর লভলত্তক কে ি পলরকেো, বছরলভলত্তক বাস্তব প্রকৃত কে িপলরকেো, অর্ ি চালহোর প্রাক্কিমের 

সর্ৌলিকতা এবাং প্রকমের শুরু হমত কে ি পলরকেো অনুর্ায়ী প্রকে বাস্তবায়ে করা হময়মছ লকো তা পরীক্ষা করা। 

পলরকেোর সামর্ ব্যতযয় ঘটমি তা লচলিত কমর প্রলতকামর পরােশ ি এবাং ভলবষ্যমতর জন্য সুপালরশ প্রোে; 

1.9 ইন্টারোি ও এক্সটারোি অলিট হময়মছ লকো, হমি অলিট আপলত্ত আমছ লকো; আপলত্ত র্াকমি কয়টি, লববরর্ লক, 

জলড়ত অমর্ ির পলরোর্ ইতযালে পর্ িামিাচো; 

1.10  প্রকে সোলির পর সৃষ্ট সুলবিালে সটকসই (exit plan) করার িমক্ষয েতােত প্রোে; 

1.11  প্রকমের SWOT লবমের্র্; এমক্ষমে সালব িকভামব লচলিত সফিতা, ত্রুটি, দুব িিতা বা অসঙ্গলত পর্ িামিাচো ও   

ত্রুটি/দুব িিতা উত্তরমর্র িমক্ষয প্রময়াজেীয় সুপালরশ প্রর্য়ে;    
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1.12 প্রকে গ্রহমর্র প্রসলঙ্গকতা/সর্ৌলিকতা (Relevance), প্রকে বাস্তবায়মের েক্ষতা (Efficiency), প্রকমের   

কার্ িকালরতা (Effectiveness) এবাং সটকসই (Sustainability) সম্পমকি পর্ িামিাচো, লবমের্র্ ও েতােত 

প্রোে; 

1.13 প্রকে সাংলেষ্ট প্রাি লবলভি পর্ িমবক্ষমর্র লভলত্তমত সালব িক পর্ িামিাচো ও প্রময়াজেীয় সুপালরশ প্রোে; এবাং 

1.14   আমিাচয প্রকমের প্রভাব মূল্যায়মের জন্য গঠিত সটকলেকযাি কলেটি ও লস্টয়ালরাং কলেটির পরােশ িক /েতােত এবাং   

আইএেইলির প্রভাব মূল্যায়ে কার্ িক্রমের পলরপে অনুসরমর্ প্রভাব মূল্যায়ে কার্ িক্রেটি লেি িালরত পিলতমত সম্পােে 

করা। 

২.০ ফাে ি ও ফামে ির পরােশ িমকর প্রকৃলত ও সর্াগ্যতা: 

  

ক্র: 

োং 

ফাে ি ও ফামে ির 

পরােশ িক 

লশক্ষাগত সর্াগ্যতা অলভজ্ঞতা 

১) পরােশ িক প্রলতষ্ঠাে -   প্রকে পলরবীক্ষর্ ও মূল্যায়ে সাংক্রান্ত কার্ িক্রে পলরচািোয় 

ন্যযেতে ৩ (লতে)  বছমরর অলভজ্ঞতা; 

২) ক) টিে লিিার লসলভি ইলিলেয়ালরাং 

লবএসলস/এেএসলস। সাংলেষ্ট 

লফমে লপএইচলি 

লিলগ্রিারীমক অগ্রালিকার 

প্রোে করা হমব।  

 

 পূতি লেে িার্/ভবে লেে িার্ কামজ কেপমক্ষ ১০ (েশ) বছমরর  

অলভজ্ঞতা; 

 গমবর্র্া, প্রকে পলরবীক্ষর্ ও মূল্যায়ে সাংক্রান্ত কার্ িক্রে 

পলরচািোয় অলভজ্ঞতা। তাঁর সের্তমে কেপমক্ষ ৩টি প্রকমের 

প্রভাব মূল্যায়ে কার্ িক্রমের প্রকাশো র্াকমত হমব। েমুো সাংগ্রহ, 

প্রশ্নোিা ততলর, Statistical Analysis  এবাং প্রলতমবেে ততলর 

করার অলভজ্ঞতা; 

 পাবলিক প্রলকউরমেন্ট এযাক্ট (লপলপএ-২০০৬) ও পাবলিক 

প্রলকউরমেন্ট রুিস- ২০০৮ সম্পমকি প্রলশক্ষর্ ও অলভজ্ঞতা; 

 

 

  

 

 

 

    উপস্থাপো েক্ষতা (Presentation Skill) 

খ)  লসলভি 

ইলিলেয়ার 

লসলভি ইলিলেয়ালরাং এ 

স্নাতক। এ লবর্ময় উচ্চতর 

লিলগ্রিারীমক অগ্রালিকার 

প্রোে করা হমব।  

 পূতি লেে িার্/ভবে লেে িার্ কামজ ০৭ বছমরর অলভজ্ঞতা। 

 ন্যযেতে ০৩টি প্রভাব মূল্যায়ে কার্ িক্রমের অলভজ্ঞতা। 

 

গ) সেলিকযাি 

ইক্যযইপমেন্ট 

অপামরশে 

সেইেমটমেন্স 

লবমশর্জ্ঞ 

এেলবলবএসসহ োস্টাস ি অব 

পাবলিক সহির্ লিলগ্রিারী। 

(Medical Biophysics 

লিলগ্রিারীমক অগ্রালিকার 

প্রোে করা হমব।  

 লচলকৎসা র্ন্ত্রপালত/সরিামের পলরচািো ও রক্ষর্ামবক্ষর্  

সম্পমকি ০৫ বছমরর অলভজ্ঞতা। 

 

৩.০ বলর্ িত প্রলতমবেেসমূহ োলখি করমত হমব: 

 

ক্র োং প্রলতমবেমের োে োলখমির সেয় েন্তব্য 

১) প্রারলিক প্রলতমবেে চুলি সম্পােমের ১০ লেমের েমধ্য  

২) ১ে খসড়া প্রলতমবেে চুলি সম্পােমের ৭৫ লেমের েমধ্য  

৩) ২য় খসড়া প্রলতমবেে চুলি সম্পােমের ৯৫ লেমের েমধ্য  

৪) চূড়ান্ত খসড়া প্রলতমবেে চুলি সম্পােমের ১০০ লেমের েমধ্য  

৫) চূড়ান্ত প্রলতমবেে চুলি সম্পােমের ১১৫ লেমের েমধ্য  

 

০৪। আইএেইলি কর্তিক প্রমেয়ঃ 

 

(ক) অনুমোলেত লিলপলপ; 

(খ) সাংলেষ্টমের সামর্ প্রময়াজেীয় সর্াগামর্াগ স্থাপমের িমক্ষয সহমর্ালগতা প্রোে। 



৪.০ প্রকমের সাংলক্ষি লববরর্: 

1.  প্রকমের োে : “এস্টাবলিশমেন্ট অব ফায়ার সালভ িস ও লসলভি লিমফন্স বার্ ি লিটমেন্ট হাসপাতাি” 

2.  উমযাগী 

েন্ত্রর্ািয়/লবভাগ 

: সুরক্ষা সসবা লবভাগ, স্বরাষ্ট্র েন্ত্রর্ািয় 

3.  বাস্তবায়েকারী 

সাংস্হা 

: ফায়ার সালভ িস ও লসলভি লিমফন্স অলিেির 

4.  প্রকে এিাকা : ফায়ার সালভ িস ও লসলভি লিমফন্স সিলোং কেমেক্স, লেরপুর-১০, ঢাকা। 

5.  প্রাক্কলিত ব্যয় (িক্ষ 

টাকায়) 

: মূি সাংমশালিত  

ক) সোট : ১৪৬২.০০ ২৩৮৮.১৭ 

খ)  লজওলব : ১৪৬২.০০ ২৩৮৮.১৭ 

গ)  প্রকে সাহায্য  : - - 

6.  বাস্তবায়েকাি : মূি সাংমশালিত  

ক)আরি  : ০১/০৭/২০১২ ০১/০৭/২০১২ 

খ)সোলি  : ০১/০৬/২০১৫ ০১/০৬/২০১৭ 

7.  প্রকমের উমেশ্যঃ :  To provide burn treatment facilities to about 8254 employees 

of fire service & civil defence with their families; 

 To provide burn treatment facilities to the recruits 

(undeergoing physical training) officers and staff and their 

family members of fire service & civil defence service in the 

fire service & civil defence training complex; 

 To provide practical training facilities regarding primary fire 

burn care to the trainees of fire service & civil defense 

training complex for developing fire burn care consciousness 

that would allow them to maintain a healthy and better life 

style; 

 To raise the morale of the fire fighters and rescuers of fire 

service & civil defense by providing better fire burn care 

facilities to themselves and their family members; 

 To provide emergence fire burn out door facilities/treatment 

for the civilian (10 nos) indoor bed will also be remain open 

for civilian, civilians will also be accommodated if beds are 

not occupied by the FSCD personnel; 

 To render medical facilities to the burned causalities of fire 

service and civil defense due to incident during fire fighting 

activities; 

 To create employment opportunity especially for females 
8.  প্রিাে প্রিাে কার্ িক্রে    পূতি লেে িার্, সেলশোলর ও ইক্যযইপমেন্ট, র্ােবাহে এবাং অলফস সরিাে ক্রয়।  

 

 


