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“পার্ বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক টসর্া প্রদান (২য় সংশ াজিত্)” শীর্ ষক চলমান প্রকদল্পর  সমীক্ষা  

কার্ ষক্রদমর Terms Of References (TOR) 
(ক)  প্রকদল্পর রববরণী: 

 

১ প্রকদল্পর নাম : “পার্ বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক টসর্া প্রদান (২য় সংশ াজিত্)” প্রকল্প। 

২। উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : পার্ বত্য চট্টগ্রাম জর্ষয়ক মন্ত্রণালয় । 

৩। বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন টর্ার্ ব, রাঙ্গামাটি। 

৪। প্রকল্প এলাকা : রাঙামাটি, খাগড়াছরড়, বান্দরবান।  
 

 (খ)   প্রাক্করলত ব্যয়ঃ 

              (সকাটি টাকায়) 

প্রাক্করলত ব্যয় সমাট টাকা প্রকল্প সাহায্য 

মুল 417.00 293.37 123.63 

১ম সাংদশারিত 424.50 300.87 123.63 

২য় সাংদশারিত ৪৭৪.৫০ ৩৫০.৮৭ ১২৩.৬৩ 
 

(গ) প্রকদল্পর বাস্তবায়নকাল: মুল  শুরুর তাররখ : এপ্রিল 2018  

 সমারির তাররখ : জুন, 2021 

 ১ম সাংদশারিত  শুরুর তাররখ : এপ্রিল 2018  

 সমারির তাররখ : জুন, 2021 

 ২য় সাংদশারিত শুরুর তাররখ : এপ্রিল 2018 

 সমারির তাররখ : জুন, ২০২৩ 

  (ঘ) প্রকদল্পর  সািারণ  উদেশ্য: 

 পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চশল টমৌজলক সামাজিক টসর্াসমূশের প্রাপ্যত্া ও মানসম্মত্ ব্যর্োর উন্নয়শনর মাধ্যশম জ শুর যত্ন, স্বাস্থ্য, পুজি, পয়:ব্যর্স্থ্া, 

জ ক্ষা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞান ও চচ বা বৃজি করা এর্ং পার্ বত্যঞ্চশলর জ শু ও মজেলাশদর অর্স্থ্া পজরর্ত্বশন জর্দ্যমান অসাম্য হ্রাস করা; 

 প্রকল্পভুক্ত 2,06,000 পজরর্াশরর প্রসূজত্, নর্িাত্ক, জ শু ও জকশ ারী ও মজেলাশদর স্বাস্থ্য টসর্া আওত্া বৃজিকরশণ সোয়ত্া প্রদান।  

  প্রত্যক্ষ পুজি উন্নয়ন কায বক্রম র্াস্তর্ায়শনর মাধ্যশম অপুজিিজনত্ সমস্যা জনরসশন সোয়ত্া প্রদান।  

  সংক্রামক ও অসংক্রামক টরাগ প্রজত্শরাশির আওত্া বৃজিকরশণ সোয়ত্া প্রদান।  

  প্রাক-প্রাথজমক জ ক্ষায় ভজত্ব ও জ ক্ষা সম্পন্নকরশণর োর বৃজিশত্ সোয়ত্া প্রদান।   

  সুশপয় পাজন পান ও পয়: ব্যর্স্থ্া উন্নয়শন সোয়ত্া প্রদান।  

  জ শু জনয বাত্ন, জ শু শ্রম, র্াল্য জর্র্াে জনশরাশি সোয়ত্া প্রদান।  

  অনুি ব ৫ র্ছর র্য়সী জ শুশদর  ত্ভাগ িন্মজনর্ন্ধন জনজিত্করশণ সোয়ত্া প্রদান।   

   পজরর্ার কল্যাণ জর্ষয়ক টসর্ার পজরজি বৃজিশত্ সোয়ত্া প্রদান।  

 (ঙ) প্রকদল্পর মূল কার্ ষক্রমঃ 

 ৫০০টি নতুন পাড়াদকন্দ্র ও ৩টি গুোম রনম ষাণ, ৫০০০টি রনরম ষত পাড়াদকন্দ্র ও ৩টি প্ররশক্ষণ সকদন্দ্রর রক্ষণাদবক্ষণ ও বরি ষতকরন; 

 স্বাস্থযদসবা, পুরি, পারন পয়ঃব্যবস্থা ও হাইরজন কার্ ষক্রম; 

 রশক্ষা কার্ ষক্রম (পাড়াদকদন্দ্রর ৩-৫ বছর বয়সী রশশুদের সজন্য মাতৃভার্া রভরিক রশশু রবকাশ ও প্রাক-প্রাথরমক রশক্ষা কম ষসূরচ পররচালনা 

করা, পাড়াদকদন্দ্রর মাধ্যদম প্রাক-শশশব উন্নয়ন কম ষসূরচ); 

 রশশু সুরক্ষা কার্ ষক্রম (শতভাগ রশশুর জন্ম রনবন্ধদন সহায়তা করা, রকদশারীদের ক্ষমতায়ন কম ষসূরচ  বাস্তবায়ন করা, রকদশারী ক্লাব গঠনও 

পররচালনা); এবাং 

 ৪টি আবারসক রবযালয় পররচালনা (১০০০ রশক্ষাথীর খায, সপার্াক পররচ্ছে ও রশক্ষা উপকরণ সরবরাহ, ৯৬ জন রশক্ষক কম ষচারীর সবতন-

ভাতা প্রোন)। 



(চ) পরামশ ষক প্ররতষ্ঠাদনর োরয়ত্বঃ 

১) প্রকদল্পর সম্পূণ ষ এলাকা সমীক্ষার আওতাভূক্ত রহদসদব রবদবরচত হদব; 

২) প্রকদল্পর  রববরণ (পটভূরম,  উদেশ্য,  অনুদমােন/সাংদশািদনর অবস্থা, অথ ষায়দনর রবর্য় ইতযারে সকল প্রদর্াজয তথ্য) পর্ ষাদলাচনা ও 

পর্ ষদবক্ষণ; 

৩) প্রকদল্পর অথ ষবছররভরিক কম ষ পররকল্পনা, অথ ষবছররভরিক বরাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও 

আরথ ষক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদের্ণ, সাররণ/সলখরচদের মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ ষাদলাচনা; 

৪) প্রকদল্পর উদেশ্য অজষদনর অবস্থা পর্ ষাদলাচনা ও প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগ সেদমর আদলাদক Output পর্ ষাদয়র অজষন  পর্ ষাদলাচনা 

ও পর্ ষদবক্ষণ; 

৫) প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/চলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ষ ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurrment) সক্ষদে প্রচরলত সাংগ্রহ আইন ও 

রবরিমালা (রপরপএ, রপরপআর, উন্নয়ন সহদর্াগীর গাইডলাইন ইতযারে) এবাং প্রকল্প েরলদল  উরিরখত ক্রয় পররকল্পনা প্ররতপালন 

করা হদয়দছ/হদে রক না সস সকল রবর্দয় তুলনামূলক পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ; 

৬) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ষ ও সসবা পররচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ (সটকসই 

পররকল্পনা) আনুর্রঙ্গক রবর্য় পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ; 

 

৭) প্রকদল্পর সাংগৃহীত/সাংগ্রদহর প্ররক্রয়ািীন রবরভন্ন পণ্য, কার্ ষ ও সসবা সাংরেি ক্রয় চুরক্তদত রনি ষাররত সেরসরিদকশন/BOQ/TOR, 

গুনগতমান, পররমাণ  অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/র্াচাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদয়দছ/হদে রক না সস রবর্দয় পর্ ষাদলাচনা ও 

পর্ ষদবক্ষণ ; 

 

৮) প্রকদল্পর ঝুঁরক অথ ষাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকষত রবরভন্ন সমস্যা সর্মন  অথ ষায়দন রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ ষ, ও সসবা ক্রয়/ সাংগ্রদহর 

সক্ষদে রবলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়দন রবলদম্বর কারণ পর্ ষাদলাচনা, প্রকদল্পর সাইট রসদলকশদন র্থাথ ষতা র্াচাই, ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও 

প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরি  ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদের্ণ, পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ; 

৯) প্রকল্প অনুদমােন সাংদশািন  (প্রদর্াজয সক্ষদে) অথ ষ বরাে, অথ ষ ছাড়, রবল পররদশাি  ইতযারে রবর্দয় তথ্য-উপাদির পর্ ষাদলাচনা  ও 

পর্ ষদবক্ষণ; 

১০) উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা (র্রে থাদক) কতৃষক চুরক্ত  স্বাক্ষর, চুরক্তর শতষ, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ  ও অনুদমােন, অথ ষ ছাড়, রবল 

পররদশাদি সম্মরত ও রবরভন্ন রমশন এর সুপাররশ  ইতযারের তথ্য-উপািরভরিক পর্ ষাদলাচনা  ও পর্ ষদবক্ষণ; 

 

১১) প্রকল্প  সমারির পর সৃি সুরবিারে সটকসই (sustainable)  করার লদক্ষয মতামত প্রোন; 

 

১২) প্রকদল্পর উদেশ্য, লক্ষয, প্রকদল্পর কার্ ষক্রম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াে, ব্যয়, অজষন  ইতযারে রবর্য় 

রবদবচনা  কদর একটি  SWOT  ANALYSIS; 

১৩) প্রকল্প সাংরেি নরথপে পর্ ষাদলাচনা ও মাঠ পর্ ষায় হদত প্রাি তদথ্যর রবদের্দণর আদলাদক সারব ষক পর্ ষাদলাচনা, পর্ ষদবক্ষণ ও 

প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ একটি প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ও জাতীয় কম ষশালায় প্ররতদবেনটি উপস্থাপন করদব। জাতীয় কম ষশালায় 

প্রাি মতামত সরন্নদবশ কদর চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

১৪) প্রকল্প  ব্যবস্থাপনা,  প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকল্প রিয়াররাং করমটির সভা 

আদয়াজন, কম ষপররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্ররতদবেদনর রসিান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগরতর তথ্য সপ্ররণ ইতযারে পর্ ষাদলাচনা 

ও পর্ ষদবক্ষণ; 

১৫) ইন্টারনাল অরডট পর্ ষাদলাচনা; 

১৬) এক্সটারনাল অরডট পর্ ষাদলাচনা; 

১৭) অরডট আপরি আদছ রকনা, থাকদল কয়টি, রববরণ কী, জরড়ত অদথ ষর পররমাণ ইতযারে রবদের্ণ ও সুপাররশ প্রোন;  

 

১৮) কতৃষপক্ষ কতৃষক রনি ষাররত অন্যান্য রবর্য়াবরল।   

 
 

 



 (ছ) পরামশ ষক প্ররতষ্ঠান ও পরামশ ষদকর প্রকৃরত ও সর্াগ্যতাঃ 

ক্রঃ 

নঃ 

পরামশ ষক প্ররতষ্ঠান ও 

পরামশ ষক প্ররতষ্ঠাদনর 

পরামশ ষক 

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১. পরামশ ষক প্ররতষ্ঠান   গদবর্ণা এবাং প্রকল্প রনরবড় পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সাংক্রান্ত সমীক্ষা 

পররচালনায় ন্যযনতম ০৩ (রতন) বছদরর অরভজ্ঞতা থাকদত হদব।  

২. (ক)  টিম রলডার স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত  

অথ ষনীরত/সমাজ রবজ্ঞান/MPH 

রবর্দয় ন্যযনতম স্নাতদকাির রডরগ্র।  

সাংরেি রবর্দয় রপএইচরড 

রডরগ্রিারী এবাং জনস্বাস্থয 

রবদশর্জ্ঞদের  অগ্রারিকার সেয়া 

হদব। 

 গদবর্ণা এবাং প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সাংক্রান্ত সমীক্ষা 

পররচালনায় ১০ বছদরর অরভজ্ঞতা থাকদত হদব;  

 টিম রলডার রহদসদব কাজ করার জন্য কমপদক্ষ ০৫ (পাঁচ) বছদরর 

অরভজ্ঞতা থাকদত হদব; 

 প্রসূরত, নবজাতক, রশশু, রকদশারী ও মরহলাদের স্বাস্থয সসবা রনদয় কাজ 

করার অরভজ্ঞতা থাকদত হদব; 

 পুরি উন্নয়ন ও অপুরিজরনত সমস্যা রনরসদন কাজ করার অরভজ্ঞতা 

থাকদত হদব; 

 রপরপএ ২০০৬, রপরপআর ২০০৮ এবাং অন্যান্য আরথ ষক রবরি রবিান 

সম্পদকষ সম্যক িারণা থাকদত হদব; 

 প্ররতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অরভজ্ঞতা থাকদত হদব এবাং  

 সমিমী কাদজ কমপদক্ষ  ০৩টি প্রকাশনা থাকদত হদব।  

 (খ)  আথ ষ-সামারজক 

রবদশর্জ্ঞ 

স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত সমাজ 

রবজ্ঞান/মদনারবজ্ঞান রবর্দয় 

ন্যযনতম স্নাতদকাির রডরগ্র।  

 

 সাংরেি কাদজ ৫ (পাঁচ) বছদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা থাকদত হদব; 

 প্রসূরত, নবজাতক, রশশু, রকদশারী ও মরহলাদের স্বাস্থয সসবা রনদয় কাজ 

করার অরভজ্ঞতা থাকদত হদব; 

  রশশু রনর্ ষাতন, রশশু শ্রম, বাল্য রববাহ রনদরাদি কাজ করার অরভজ্ঞতা 

থাকদত হদব; 

 সাংক্রামক অসাংক্রামক সরাগ প্ররতদরাি রবর্দয় কাজ করার অরভজ্ঞতা 

থাকদত হদব; 

 পুরি উন্নয়ন ও অপুরিজরনত সমস্যা রনরসদন কাজ করার অরভজ্ঞতা 

থাকদত হদব; 

 সুদপয় পারন ও পয়ঃব্যবস্থা সাংক্রান্ত কাদজ অরভজ্ঞতা থাকদত হদব; 

 প্ররতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অরভজ্ঞতা থাকদত হদব।  

 (গ) রসরভল ইরিরনয়ার সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত 

রসরভল ইরিরনয়াররাং (পূতষ) রবর্দয় 

স্নাতক রডরগ্র। 

 পূতষ কাদজ ০৫ (পাঁচ) বছদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা। 

 রপরপএ ২০০৬, রপরপআর ২০০৮ এবাং অন্যান্য আরথ ষক রবরি রবিান 

সম্পদকষ সম্যক িারণা থাকদত হদব; 

 পাহাড়ী রাস্তা ও সসতু রনম ষাণ সাংক্রান্ত কাদজর অরভজ্ঞতা থাকদত হদব; 

 প্ররতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অরভজ্ঞতা থাকদত হদব এবাং  

 সমিমী কাদজ কমপদক্ষ  ০৩টি প্রকাশনা থাকদত হদব। 

 (ঘ) পররসাংখ্যানরবে স্বীকৃত রবশ্বরবযাল হদত 

পররসাংখ্যান রবর্দয় ন্যযনতম 

স্নাতদকাির রডরগ্র।  

 সাংরেি কাদজ ৫ (পাঁচ) বছদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা সম্পন্ন। 

 করম্পউটাদরর মাইদক্রাসিট ওয়াড ষ, এদক্সল, ডাটা এনালাইরসসহসহ 

অন্যান্য Statistical Software package পররচালনায় েক্ষ হদত 

হদব এবাং  

 ডাটা ব্যবস্থাপনা, ডাটা এরি, এনালাইরসস ইতযারে রবর্দয় ৩ বছদরর 

বাস্তব অরভজ্ঞতা থাকদত হদব।  
 



(জ) পরামশ ষক প্ররতষ্ঠান কতৃষক রনদেবরণ ষত প্ররতদবেনসমূহ োরখল করদত হদবঃ 

ক্রঃ 

নঃ 

প্ররতদবেদনর নাম োরখদলর সময় সাংখ্যা 

১. প্রাররিক প্ররতদবেন (বাাংলায়) চুরক্ত সম্পােদনর ১৫ রেদনর মদধ্য। ১২ করপ সটকরনকযাল করমটির সভার জন্য এবাং  

১২ করপ রিয়াররাং করমটির সভার জন্য  (১২+১২)= ২৪ করপ । 

২. ১ম খসড়া প্ররতদবেন 

(বাাংলায়) 

চুরক্ত সম্পােদনর ৭৫ রেদনর মদধ্য। ১২ করপ সটকরনকযাল করমটির সভার জন্য এবাং  

১২ করপ রিয়াররাং করমটির সভার জন্য  (১২+১২)= ২৪ করপ । 

৩. ২য়  খসড়া প্ররতদবেন 

(বাাংলায়) 

চুরক্ত সম্পােদনর ৯০ রেদনর মদধ্য। ৮০ করপ জাতীয় কম ষশালার জন্য  

৪. ২য়  খসড়া প্ররতদবেন 

(বাাংলায় ও ইাংদররজদত) 

চুরক্ত সম্পােদনর ১০০ রেদনর মদধ্য। ১২ করপ সটকরনকযাল করমটির সভার জন্য এবাং  

১২ করপ রিয়াররাং করমটির সভার জন্য  (১২+১২)= ২৪ করপ । 

৫. চুড়ান্ত প্ররতদবেন 

(বাাংলায় ও ইাংদররজদত) 

চুরক্ত সম্পােদনর ১২০ রেদনর মদধ্য। (৪০+২০)= ৬০ করপ 

 

(ঝ) ক্রয়কারী কতৃষক প্রদেয় : 

 প্রকল্প েরলল (রডরপরপ/আররডরপরপ/রপরসআর): 

 রবরভন্ন সিকদহাল্ডাদরর সাদথ সর্াগাদর্াদগর জন্র্ সহদর্ারগতা প্রোন, ইতযারে।  


