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“জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাদেরম  প্ররতষ্ঠা (২য় সাংদশারিত)”  শীর্ ষক চলমান প্রকদল্পর  সমীক্ষা  কার্ ষক্রদমর 

Terms Of References (TOR) 

(ক)  প্রকদল্পর রববরণী: 

 

১ প্রকদল্পর নাম : “জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাদেরম  প্ররতষ্ঠা (২য় সাংদশারিত)” ।   

২। উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : পররকল্পনা রবভাগ, পররকল্পনা মন্ত্রণালয়।  

৩। বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : সািারণ অর্ ষনীরত রবভাগ, বাাংলাদেশ পররকল্পনা করমশন।  

৪। রনব ষাহক সাংস্থা : গণপূতষ অরিেপ্তর (রপেরিউরে)।  

৫। প্রকল্প এলাকা : প্লট নাং-১/এ, রূপনগর, ১ম পব ষ, রমরপুর, ঢাকা।  
 

 (খ)   প্রাক্করলত ব্যয়ঃ                                                                                                   (সকাটি টাকায়) 

 সমাট টাকা প্রকল্প সাহায্য 

মুল ২৪.৪৬৩০ ২৪.৪৬৩০ - 

 

১ম সাংদশারিত ১৪৯.৪২ ১৪৯.৪২ - 

২য় সাংদশারিত ২৫৮.১৬৫৮ ২৫৮.১৬৫৮ -- 
 

(গ) প্রকদল্পর বাস্তবায়নকাল: 

রেরপরপ’র িরণ  প্রকল্প শুরুর তাররখ সমারপ্তর তাররখ  

মূল  অদক্টাবর,২০০৯ জুন,২০১২ 

ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক প্রকদল্পর সময়াে  বৃরি  ১ম বার  অদক্টাবর,২০০৯ জুন,২০১৩ 

ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক প্রকদল্পর সময়াে  বৃরি  ২য় বার  অদক্টাবর,২০০৯ জুন,২০১৪ 

ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক প্রকদল্পর সময়াে  বৃরি  ৩য় বার  অদক্টাবর,২০০৯ জুন,২০১৫ 

ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক প্রকদল্পর সময়াে  বৃরি  ৪র্ ষ বার  অদক্টাবর,২০০৯ জুন,২০১৬ 

১ম সাংদশারিত অদক্টাবর,২০০৯ জুন,২০২০ 

২য় সাংদশারিত  অদক্টাবর,২০০৯ জুন,২০২১ 

ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক প্রকদল্পর সময়াে  বৃরি  ৫ম বার  অদক্টাবর,২০০৯ রেদসম্বর,২০২২ 
 

  (ঘ) প্রকদল্পর  সািারণ  উদেশ্য: 

 উন্নয়ন প্রশাসন সাংরিষ্ট এবাং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়দন সম্পৃক্ত জনবলদক র্র্ার্র্ প্ররশক্ষদণর মাধ্যদম তাঁদের সপশাোরী 

মদনাভাব এবাং েক্ষতা উন্নয়ন করার পাশাপারশ সরকারর রবরনদয়াদগর Value for Money রনরিত করা; 

 একাদেরমর জন্য প্রদয়াজনীয় আসবাবপত্র ও র্ানবাহন সাংগ্রহ এবাং 

 কম ষকতষাদের েক্ষতা বৃরির জন্য যুদগাপদর্াগী ও আধুরনক প্ররশক্ষণ প্রোন এবাং গদবর্ণা কার্ ষক্রম পররচালনা।  



(ঙ) প্রকদল্পর মূল কার্ ষক্রমঃ 

 ১) ২টি সবইজদমন্টসহ ১৩তলা রভত রবরশষ্ট ১৩ তলা (সবইজদমন্টসহ ১৫ তলা)  একাদেরম ভবন রনম ষাণ; 

২) একাদেরমর জন্য প্রদয়াজনীয় আসবাবপত্র ও র্ানবাহন সাংগ্রহ এবাং 

৩) কম ষকতষাদের েক্ষতা বৃরির জন্য যুদগাপদর্াগী ও আধুরনক প্ররশক্ষণ প্রোন এবাং গদবর্ণা কার্ ষক্রম পররচালনা।  

  

(চ) পরামশ ষক  প্ররতষ্ঠাদনর  োরয়ত্বঃ 

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

(২) প্রকদল্পর  রববরণ (পটভূরম,  উদেশ্য,  অনুদমােন/সাংদশািদনর অবস্থা, অর্ ষায়দনর রবর্য় ইতযারে সকল প্রদর্াজয তথ্য) 

পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ; 

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

আরর্ ষক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদির্ণ, সাররণ/সলখরচদত্রর 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) সক্ষদত্র প্রচরলত সাংগ্রহ 

আইন ও রবরিমালা (রপরপএ, রপরপআর, উন্নয়ন সহদর্াগীর গাইেলাইন 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 সাংরিষ্ট 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 অর্ ষাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকষত রবরভন্ন সমস্যা সর্মন  অর্ ষায়দন রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ ষ, ও সসবা ক্রয়/ 

সাংগ্রদহর সক্ষদত্র রবলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়দন রবলদম্বর কারণ পর্ ষাদলাচনা, প্রকদল্পর সাইট রসদলকশদন র্র্ার্ ষতা র্াচাই, 

ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরি  ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদির্ণ, পর্ ষাদলাচনা ও পর্ ষদবক্ষণ; 

৯) প্রকল্প অনুদমােন সাংদশািন  (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) অর্ ষ বরাে, অর্ ষ ছাড়, রবল পররদশাি  ইতযারে রবর্দয় তথ্য-উপাদির 

পর্ ষাদলাচনা  ও পর্ ষদবক্ষণ; 

১০) উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা (র্রে র্াদক) কর্তষক চুরক্ত  স্বাক্ষর, চুরক্তর শতষ, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ  ও অনুদমােন, অর্ ষ ছাড়, 

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

 

১১) প্রকল্প  সমারপ্তর পর সৃষ্ট 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 সাংরিষ্ট নরর্পত্র পর্ ষাদলাচনা  ও মাঠ পর্ ষায় হদত প্রাপ্ত তদথ্যর রবদির্দণর আদলাদক সারব ষক পর্ ষাদলাচনা, পর্ ষদবক্ষণ ও 

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

কম ষশালায় প্রাপ্ত 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 অরেট পর্ ষাদলাচনা; 

১৬) এক্সটারনাল অরেট পর্ ষাদলাচনা; 

১৭) অরেট আপরি আদছ রকনা, র্াকদল কয়টি, রববরণ কী, জরড়ত অদর্ ষর পররমাণ ইতযারে রবদির্ণ ও সুপাররশ প্রোন;  

 

১৮) কর্তষপক্ষ কর্তষক 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 

র্াকদত হদব।  

২. (ক)  টিম রলোর 
 

সকান স্বীকৃত  রবশ্বরবযালয় 

হদত রসরভল ইরিরনয়াররাং  

রবর্দয় স্নাতদকাির রেরগ্র। 

রপএইচরে রেরগ্রিারীদের  

অগ্রারিকার সেয়া হদব।   

 পূতষ কাদজ ১০(েশ) বছদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা। 
 

 গদবর্ণা এবাং প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সাংক্রান্ত 

সমীক্ষা পররচালনায় টিম রলোর রহদসদব কাজ করার জন্র্ 

কমপদক্ষ ০৫ (পাঁচ) বছদরর অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব; 
 

 রপরপএ ২০০৬, রপরপআর ২০০৮ এবাং অন্যান্য আরর্ ষক রবরি 

রবিান সম্পদকষ সম্যক িারণা র্াকদত হদব; 

 প্ররতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব এবাং  

 সমিমী কাদজ কমপদক্ষ  ০৩টি প্রকাশনা র্াকদত হদব।  

 (খ) সেরনাং সেশারলষ্ট  সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় 

হদত সর্ সকান রবর্দয় 

স্নাতদকাির রেগ্রী।  

 

 প্ররশক্ষণ সাংক্রান্ত কাদজ ৫ বছদরর অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব; 

  রপরপএ ২০০৬, রপরপআর ২০০৮ এবাং অন্যান্য আরর্ ষক রবরি রবিান 

সম্পদকষ সম্যক িারণা র্াকদত হদব; 

 প্ররতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব এবাং  

 সমিমী কাদজ কমপদক্ষ  ০৩টি প্রকাশনা র্াকদত হদব। 

 (গ) আর্ ষ-সামারজক 

রবদশর্জ্ঞ  

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযাল হদত 

অর্ ষনীরত/সমাজ রবজ্ঞান রবর্দয় 

ন্যযনতম স্নাতদকাির রেগ্রী।   

 সাংরিষ্ট  কাদজ ৫ (পাঁচ) বছদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব; 

 প্ররতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব।  

 সমিমী কাদজ কমপদক্ষ  ০৩টি প্রকাশনা র্াকদত হদব। 

 (ঘ) পররসাংখ্যানরবে স্বীকৃত রবশ্বরবযাল হদত 

পররসাংখ্যান রবর্দয় ন্যযনতম 

স্নাতদকাির রেরগ্র।  

 সাংরিষ্ট কাদজ ৫ (পাঁচ) বছদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা সম্পন্ন। 

 করম্পউটাদরর মাইদক্রাসিট ওয়াে ষ, এদক্সল, োটা 

এনালাইরসসহসহ অন্যান্য Statistical Software 

package পররচালনায় েক্ষ হদত হদব এবাং  

 োটা ব্যবস্থাপনা, োটা এরি, এনালাইরসস ইতযারে রবর্দয় ৩ 

বছদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব।  

 

 

 



(জ) পরামশ ষক প্ররতষ্ঠান কর্তষক 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। ৮০করপ 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 কর্তষক প্রদেয় : 

 প্রকল্প েরলল (রেরপরপ/আররেরপরপ/রপরসআর): 

 রবরভন্ন সিকদহাল্ডাদরর সাদর্ সর্াগাদর্াদগর জন্য সহদর্ারগতা প্রোন, ইতযারে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


