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প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য রনব বারিত প্রকদল্পর রববরণী ও পরামর্ শকের োর্ শপরররি (ToR): 

ক. প্রকদল্পর রববরণী: 

১ প্রকদল্পর নাম : বাাংলাকের্ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যারিকটর্ি প্রকেক্ট।  

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

৩ বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অরিেপ্তর।  

 

৪.০ প্রে্প  ললাো    ‡`‡ki 42wU †Rjvi 109wU Dc‡Rjvi 383wU ইউনিয়ি।   

 

৫. অনুকমারেত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:           (লক্ষ টাোয়) 

৫.১ অনুকমারেত ব্যয়  : সব শকর্ষ 

সাংকর্ারিত  

রেওরব প্রে্প  সাহায্য 

 (রবশ্ব ব্যাাংে) 

েরমউরিটি/স্পন্সর  

 মমাট : ৩৮৪১২.১৯  ১১০০.০০ ৩৩৪৪৯.৮০ ৩৮৬২.৩৯ 

 

 

৫.২ বাস্তবায়িোল : শুরুর তাররখ সমারির তাররখ 

মূল  : জুলাই/২০১২  জুি/২০১৬  

 সব শকর্ষ সাংকর্ারিত  জুলাই/২০১২  জুি/২০১৮  

 

৬.      প্রকদল্পর উদেশ্যঃ  

► ¯’vbxq miKvi cÖwZôvb, KwgDwbwU I cÖvB‡fU ¯úÝi‡`i m¤ú„³ K‡i cvB‡ci gva¨‡g cvwb mieiv‡ni 

e¨e¯’vKiY; 

► D”P jeYv³ I Av‡m©wbK mgm¨vhy³ BDwbqb I MÖvg wbe©vPb K‡i wewfbœ ai‡Yi cvwbi Drm ¯’vcb Kiv; 

► wbe©vwPZ BDwbqbmg~‡ni `wi`ª Rbmvavi‡Yi Rb¨ Kg Li‡P j¨vwUªb wbg©vY Kiv; 

► ¯’vbxq cÖvB‡fU †m±‡ii gva¨‡g wbe©vwPZ MÖv‡g ¸YMZ m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v m¤ú‡K© m‡PZbZv kw³kvjxKiY; Ges  

► DcKvi‡fvMx‡`i `¶Zv e„w×KiY| 

 

৭. প্রকদল্পর  প্রিান প্রিান অঙ্গসমূহঃ 

K) ivR¯ ̂e¨q: 

 Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i ‡eZb fvZvw` 

 wcGgBD cwiPvjbv e¨q 

 cÖKí ïiæ Kg©kvjv Ges পরররিরত Kvh©µg 

 Rb¯v̂ ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii Kg©KZ©v, BDwbqb cwil` I KwgDwbwUi m¶gZv e„w× 

 Rb¯v̂ ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii Ges cÖKí mswkó েম শেতশাগকের wk¶v mdi 

 পারির  ¸YMZgvb cix¶v, পররবীক্ষে Ges mvwf©‡jÝ 
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খ. পরামশ বদকর কার্ বপরররি (TOR) : 

৮.০ পরামশ বদকর োরয়ত্বঃ 

 

৮.১ প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািদনর অবস্থা, অর্ বায়দনর রবষয়,প্রকল্প এলাকা রনব বািদন 

সর্ৌরিকতাসহ ইতযারে সকল প্রদর্াজয তথ্য) পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৮.২ প্রকদল্পর অর্ ববছররভরিক কম বপররকল্পনা, অর্ ববছররভরিক বরাে, ছা  ও ব্যয় ও রবস্তাররত অঙ্গভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব 

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

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

পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৮.৪ প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) সক্ষদে প্রিরলত সাংগ্রহ 

আইন ও রবরিমালা (রপরপএ, রপরপআর, উন্নয়ন সহদর্াগীর গাইড লাইন ইতযারে) এবাং প্রকল্প েরলল উরিরখত ক্রয় 

পররকল্পনা প্ররতপালন করা হদয়দছ রক না সস রবষদয় তুলনামূলক পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৮.৫ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত পণ্য, কার্ ব ও সসবা পররিালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ (দটক সই 

পররকল্পনা) আনুষরঙ্গক রবষয় পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 `xN© †gqv`x civgk©K 

 KvwiMix civgk©‡Ki gva¨‡g MÖvgxY cvBc IqvUvi রিম m¤¢ve¨Zv mgx¶v, mvgvwRK m¤cÖmviY, bKkv I Z`viwK 

 ‡QvU kni/‡cŠimfvi wdwRwewjwU ÷vwW 

 m¨vwb‡Ukb cvBjwUs 

 পনিবীক্ষণ ও মূল্যায়ি পিামর্ শক 

 KwgDwbwU gwejvB‡Rkb Ges MÖvgxY bb-cvBcW cvwb mieiv‡ni Kg©cwiKíbv cÖYqb Ges m¨vwb‡Ukb I  

 cwi”QbœZv wel‡q KwgDwbwUi m‡PZbZv e„w× 

 cÖKí wbix¶v 

 wcGgBD Ges AviwcI Awdm  ms®‹vi 

 hvbevnb I hš¿cvwZi †givgZ I msi¶Y 

(L) g~jab e¨q 

 f~wg Dbœqb 

 MÖvgxY cvBcW IqvUvi রিম wbg©vY 

 Av‡m©wbK Ges jeYv³ GjvKvq wbivc` cvwb mieivn e¨e¯’v ¯’vcb 

 `wi ª̀ I nZ`wi`ª Rbmvavi‡Yi Rb¨ Kg Li‡P j¨vwUªb wbg©vY 

 ch©‡e¶Y K‚cmn f~-Mf©̄ ’ wbivc` cvwb m¤ú‡`i cwiex¶Y Ges K¨v‡i±vivB‡Rkb 

 we`¨gvb iæivj cvBcW IqvUvi mvcøvB রিকমর পুিব শাসি I m¤úªmviY 

 cvwb cix¶vi Rb¨ wdì wKWm& , wRwcGm 

 রেপ ,Wvej †Kweb wcK-Avc , ‡gvUi mvB‡Kj, evBmvB‡Kj 

 GKvDw›Us mdUIqvi Ges wcGgBD Gi Avw_©K e¨e¯’vcbvi evwl©K †gB‡›U‡bÝ 

 MÖvgxY cvBcW mieivn wewjs e¨e¯’vi Rb¨ GKvDw›Us mdU&Iqvi 

 B›Uvi‡bU, B-‡gBj I wcGweG· wm‡÷gmn Awdm Ges wRI wdwRK¨vj hš¿cvwZ 

 Kw¤úDUvi Ges Kw¤úDUvi miÄgmn wcÖ›Uvi (†W·Uc GÛ j¨vcUc),  d¨v·,  d‡UvKwcqvi 
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৮.৬ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংরেষ্ট ক্রয়চুরিদত রনি বাররত 

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

করা  হদয়দছ রক না সস রবষদয় তুলনামূলক পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৮.৭ 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; 

৮.৮  প্রকদল্পর আাংরশক কাজ বাস্তবায়দনর পর প্রদর্াজয সক্ষদে সুিল সৃরষ্ট  হদয়দছ রকনা রকাংবা প্রকল্পটি পররকল্পনা 

সমাতাদবক বাস্তবারয়ত হদল লক্ষযমাো অনুর্ায়ী সুিল অজবন সম্ভব রক না সস রবষদয় মাঠ পর্ বায় হদত সদরজরমন 

পররেশ বন Individual interview,KII(Key Informant Information) & 

FGD(Focus  Group Discussion) এর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ করদত হদব। 

৮.৯ প্রকল্প অনুদমােন সাংদশািন (প্রদর্াজয সক্ষদে) অর্ ব বরাে, অর্ ব ছা , রবল পররদশাি ইতযারে রবষদয় তর্া-উপাদির 

পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৮.১০  রডরপরপ-সত বছর রভরিক কম বপররকল্পনা ও অর্ ব িারহোর প্রা্কললন সর্ৌরিকতা এবাং প্রকদল্পর ুরু  হদত কম বপররকল্পনা 

অনুর্ায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদয়দছ/হদে রকনা তা পরীক্ষা করা; পররকল্পনার সাদর্ ব্যতযয় ঘটদল তা রিরিত কদর 

প্ররতকাদর পরামশ ব এবাং ভরবষ্যদতর জন্য সুপাররশ প্রোন ; 

৮.১১ উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা (র্রে র্াদক) কর্তবক চুরি স্বাক্ষর, চুরির শতব, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন, অর্ ব ছা , 

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

৮.১২ প্রকল্প হদত সুিলদভাগীগণ কর্তবক প্রাপ্ত সুরবিারে এবাং তাদের আর্ ব-সামারজক অবস্থার উন্নয়দন প্রকদল্পর ভূরমকা 

পর্ বদবক্ষণ ও পর্ বাদলািনা; 

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

৮.১৪ প্রকদল্পর উদেশ্য লক্ষয, প্রকদল্পর কার্ বক্রম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াে, ব্যয় অজবন ইতযারে 

রবষয় রবদবিনা কদর এক টি  SWOT ANALYSIS; 

৮.১৫ 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 কম বশালায় প্ররতদবেনটি উপস্থাপন 

করদব। জাতীয় কম বশালায় প্রাপ্ত মতামত সরন্নদবশ কদর চু ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

৮.১৬ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পররিালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকল্প রিয়াররাং 

করমটির সভা আদয়াজন কম বপররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সভার ও প্ররতদবেদনর রসিান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগরতর তথ্য 

সপ্ররণ ইতযারে পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

৮.১৬ ইন্টারিাল অরিট; 

৮.১৭ লক্সটারিাল অরিট; 

৮.১৮ অরিট আপরি আকে রেিা, থােকল েয়টি, রববরে েী, েরিত অকথ শর পররমাে ইতযারে;লবাং 

৮.১৯    আইএমইরড কর্তবক রনি বাররত অন্যান্য রবষয়ারে। 
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৯.০ ফাম শ ও ফাকম শর পরামর্ শকের প্রকৃরত ও মর্াগ্যতা   

ক্র:  ফাম শ ও ফাকম শর পরামর্ শে রর্ক্ষাগত মর্াগ্যতা অরিজ্ঞতা 

১) পরামর্ শে প্ররতষ্ঠাি -  গকবষণা/ প্রে্প  পররবীক্ষে ও মূল্যায়ি সাংক্রান্ত স্ট্যারি 

পররিালিায় ন্যযিতম ৩ (রতি)  বেকরর অরিজ্ঞতা; 

ে) টিম রলিার রসরভল রকাংবা ওয়াটার 

ররদসাস ব ইরিরনয়াররাং এ 

স্নাতক; উচ্চতর 

রডরগ্রিারীদের  অগ্রারিকার 

সেওর্ া হদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 গকবষো পররিালিায় েমপকক্ষ ১০ (ের্) বেকরর  

অরিজ্ঞতা; 

 সাংরিষ্ট োকে ১০ (ের্) বেকরর অরিজ্ঞতা লবাং 

টিমরলিার রহকসকব েমপকক্ষ ১ (লে)টি পররবীক্ষে ও 

মূল্যায়ি সমীক্ষা পররিালিা েরার অরিজ্ঞতা;  

 ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যারনদটশন/পাবরলক সহলর্ সসক্টদর 

কাদজর অরভজ্ঞতা; 

  পাবরলে প্ররেউরকমন্ট লযাক্ট (রপরপল) ও পাবরলে 

প্ররেউরকমন্ট রুলস (রপরপআর) লবাং e-GP মত োে 

েরার অরিজ্ঞতা; 

 প্ররতদবেন প্রণয়দন রবকর্ষ েক্ষতা; 

    উপস্থাপিা েক্ষতা (Presentation Skill);লবাং 

    েরিউটাকরর োকে েক্ষতা। 

খ)  রমড সলদভল ইরিরনয়ার  ন্যযনতম রসরভল অর্বা 

ওয়াটার ররদসাস ব 

ইরিরনয়াররাং এ স্নাতক রডরগ্র 

 রসরভল অর্বা ওয়াটার ররদসাস ব ইরিরনয়াররাং োকে 

েমপকক্ষ ৫ (পাঁি) বেকরর অরিজ্ঞতা লবাং সাংরিষ্ট োকে 

৩ (রতি) বেকরর অরিজ্ঞতা থােকত হকব;   

 পররবীক্ষে ও মূল্যায়ি  োকে অরিজ্ঞতা অগ্রারিোরপ্রাি; 

 পাবরলে প্ররেউরকমন্ট লযাক্ট (রপরপল) ও পাবরলে 

প্ররেউরকমন্ট রুলস (রপরপআর) -লর রবষকয় োে েরার 

অরিজ্ঞতা। লোিা e-GP মত োে েরার অরিজ্ঞতা; 

 প্ররতদবেন প্রণয়দন েক্ষতা;লবাং 

 েরিউটাকর রবদশষ  েক্ষতা। 

গ) আথ শ-সামারেে   রবকর্ষজ্ঞ সামারেে 

রবজ্ঞাি/Environmental 

Sciencee  রবষকয় ন্যযিতম 

স্নাতকোির রিরগ্র 

 গকবষো পররিালিায় েমপকক্ষ ৫ (পাঁি) বেকরর  

অরিজ্ঞতা; লবাং 

 আথ শ-সামারেে বা সমোতীয় োকে ১ বেকরর 

অরিজ্ঞতা। 

ঘ) িাটা ম্যাকিেকমন্ট   

রবকর্ষজ্ঞ 

পররসাংখ্যাি রবষকয় ন্যযিতম 

স্নাতকোির রিরগ্র 

 িাটা ম্যাকিেকমন্ট  সাংরিষ্ট  োকে েমপকক্ষ ৫ (পাঁি) 

বেকরর অরিজ্ঞতা; লবাং 

 SPSSসহ রবরিন্ন Statistical Software 

Package পররিালনায় েক্ষতা। 

 

 

 

১০.০ রনম্নরলরখত প্ররতকবেিসমূহ োরখল েরকত হকব: 

ক্র িাং প্ররতকবেকির িাম োরখকলর সময় মন্তব্য 

১) ইিকসপর্ি ররকপাট শ চুরি সিােকির ১৫ রেকির মকে  

২) ১ম খসিা প্ররতকবেি চুরি সিােকির ৬০ রেকির মকে  

৩) ২য় খসিা প্ররতকবেি চুরি সিােকির ৮০ রেকির মকে  

৪) চূিান্ত প্ররতকবেি চুরি সিােকির ১০০ রেকির মকে  

  

 

 

 


