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 প্রভাব মূল্যায়নের জন্য রনব বারিত প্রকদল্পর রববরণী ও পরামর্ শনরর রা্ শপিরি  (ToR): 

ক. প্রকদল্পর রববরণী: 

১ প্রকদল্পর নাম : পল্লী রম শসংস্থাে রিণানবিণ রম শসূচী-২ 

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

৩ বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অরিেপ্তর  

 

৪.০ প্ররল্প এলারা: 

িবভাগ জেলা উপনেলা  

৭টি িবভাগ ৬৪টি ৪৮৫ 

 

৫. অনুনমািদত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:            (লি টারায়) 

৫.১ অনুনমািদত ব্যয়  : ১ম সংনর্াি ত িেওিব প্ররল্প সাহায্য  

 জমাট : ১০৮৫০০.০০ ১০৮৫০০.০০ - 

 

৫.২ বাস্তবায়েরাল : শুরুর তািরখ সমািির তািরখ 

মূল  : জুলাই ২০১৩ জুে ২০১৮ 

 

৬.      প্রকদল্পর উদেশ্যঃ  

প্রকদল্পর মূল উনেশ্য হদে মার্ত প্রিান ৫৯১৮০ টি দঃস্থ পররবারদক অরত েররদ্র সর্দক উিরণ করা। এছাড়া প্রকদল্পর 

উদেশ্য রনম্নরুপ: 

ক.  সটকসইভাদব ক্ষুিা ও োররদ্র হ্রাদস সরকারর উদযাগদক সহায়তা করা; 

খ.  গ্রামীণ হাট বাজার ও সারভ বস সসন্টার সাংদর্াগকারী ৯০৯৬০ রকরম সড়ক বছরব্যাপী রক্ষণাদবক্ষদণর মাধ্যদম 

িলািদলর উপদর্াগী 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 Impact 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 ক্রয় 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 প্ররক্রয়ািীন রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংরেষ্ট ক্রয়চুরিদত 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 ক্রয়/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, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ 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 বক্রম, 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 ব্যবস্থাপনাঃ 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 প্ররল্পটির বছর িভিির ইন্টারোল ও এক্সটারোল অিিট হনয়নছ িরো, অিিট আপিি আনছ িরো; থারনল রয়টি, িববরণ ির, 

েিিত অনথ শর পিরমাণ ইতযািদ িবষনয় িবস্তািরত তথ্য সংগ্রহ ও প্ শানলাচো। 

 

০৭.১৫ কর্তবপক্ষ কর্তব ক রনি বাররত অন্যান্য রবষয়াবরল। 

  

৮. ফাম শ ও ফানম শর পরামর্ শনরর প্রকৃিত ও জ্াগ্যতা:  

 

ক্র. ফাম শ ও ফানম শর 

পরামর্ শর 

ির্িাগত জ্াগ্যতা অিভজ্ঞতা 

১) পরামর্ শর 

প্রিতষ্ঠাে 

-  গনবষণা/ প্ররল্প পিরবীিণ ও মূল্যায়ে সংক্রান্ত স্টািি পিরচালোয় 

ন্যযেতম ০৩ (িতে)  বছনরর অিভজ্ঞতা; 

২) র) টিম িলিার- অথ শেীিত, নৃিবজ্ঞাে, সমাে 

রল্যাণ, সমােিবজ্ঞাে ও 

জিনভলপনমন্ট স্টািি িবষনয় 

ন্যযেতম স্নাতনরাির। PhD 

িিিগ্র থারনল অগ্রাি রার প্রদাে 

ররা হনব। 

 

 গনবষণা/স্টািি পিরচালোয় রমপনি ১০ (দর্) বছনরর  অিভজ্ঞতা; 

 সংিিষ্ট রানে ১০ (দর্) বছনরর অিভজ্ঞতা এবং টিমিলিার িহনসনব 

রমপনি ২ (দুই) টি পিরবীিণ ও মূল্যায়ে সমীিা পিরচালো ররার 

অিভজ্ঞতা;  

  সির িেম শাণ িবষনয় অিভজ্ঞতা থারনত হনব; 

  পাবিলর প্রিরউরনমন্ট এযাক্ট (িপিপএ) ও পাবিলর প্রিরউরনমন্ট রুলস 

(িপিপআর), e-GP অনু্ায়ী রাে ররার অিভজ্ঞতা; 

 প্ররতদবেন প্রণয়দন িবনর্ষ েক্ষতা; 

    উপস্থাপো দিতা (Presentation Skill) 

খ)  িমি-

জলনভল ইিিিঃ 

নুযেতম িসিভল ইিিিেয়ািরং -

এ স্নাতর িিিগ্র 

 িসিভল ইিিিেয়ািরং রানে রমপনি ৫ (পাঁচ) বছনরর অিভজ্ঞতা এবং সংিিষ্ট 

রানে ৩ (িতে) বছনরর অিভজ্ঞতা থারনত হনব;  

 পিরবীিণ ও মূল্যায়ে  রানে অিভজ্ঞতা অগ্রাি রারপ্রাি; 

 পাবিলর প্রিরউরনমন্ট এযাক্ট (িপিপএ) ও পাবিলর প্রিরউরনমন্ট রুলস 

(িপিপআর) -এর িবষনয় রাে ররার অিভজ্ঞতা। এছািা e-GP এবং উন্নয়ে 

সহন্াগীর গাইি লাইে অনু্ায়ী রাে ররার অিভজ্ঞতা; 
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 রিিউটানর রবদশষ  েক্ষতা, প্ররতদবেন প্রণয়দন েক্ষতা; 

গ) আথ শ-

সামািের   

িবনর্ষজ্ঞ 

জিনভলপনমন্ট স্টযািিে/ 

অথ শেীিত/সমােিবজ্ঞাে/সমাে 

রল্যাণ িবষনয় িবষনয় ন্যযেতম 

স্নাতনরাির িিিগ্র 

 গনবষণা/স্টািি পিরচালোয় রমপনি ৫ (পাঁচ) বছনরর  অিভজ্ঞতা; 

 আথ শ-সামািের বা সমোতীয় ১টি রানের অিভজ্ঞতা; 

 Social Safetynet িবষনয় ২ বছনরর অিভজ্ঞতা; 

ঘ) িাটা 

ম্যানেেনমন্ট   

িবনর্ষজ্ঞ 

পিরসংখ্যাে িবষনয় নুন্যতম 

স্নাতনরাির িিিগ্র 

 িাটা ম্যানেেনমন্ট  সংিিষ্ট  রানে রমপনি ৫ (পাঁচ) বছনরর 

অিভজ্ঞতা;   

 িবিভন্ন Statistical Software পররিালনায় েক্ষতা; 

 

 

 

৯. রনম্নরলরখত প্রিতনবদেসমূহ দািখল ররনত হনব: 

ক্র েং প্রিতনবদনের োম দািখনলর সময় 

১) ইেনসপর্ে িরনপাট শ চুিি সিাদনের ১৫ িদনের মনে 

২) ১ম খসিা প্রিতনবদে চুিি সিাদনের ৬০ িদনের মনে 

৩) ২য় খসিা প্রিতনবদে চুিি সিাদনের ৭৮ িদনের মনে 

৪) ওয়ারশর্নপর সুপািরনর্র আনলানর Draft 

Final Report 

চুিি সিাদনের ৮০ িদনের মনে 

৪) চূিান্ত প্রিতনবদে চুিি সিাদনের ১০০ িদনের মনে 

 

 

 

১০. ক্লাদয়ন্ট কর্তবক প্রদেয়: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


