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চলমান প্রকল্পের রনরবড় পররবীক্ষণ (In-depth Monitoring) কার্ যক্রদমর জন্য  প্রকল্পের রিিরণী ও পরামর্ শক প্ররিষ্ঠাল্পনর কার্ শপরররি 

(ToR): 

 

ক। প্রকল্পের সংরিপ্ত রিিরণ: 
 

  

১। প্রকদল্পর নাম : “তথ্য আপা: রিরজটাল বাাংলাদেশ গড়ার লদক্ষে তথ্য সর্াগাদর্াগ প্রযুরির মাধ্যদম মরিলাদের 

ক্ষমতায়ন প্রকল্প (২য় পর্ যায়)” র্ীর্ শক প্রকে। 

২। ক) উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : মরিলা ও রশশু রবষয়ক মন্ত্রণালয়। 

 খ) বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : জাতীয় মরিলা সাংস্থা কর্তযক। 

  ৩।  প্রকে এলাকা   :    

 

  রবভাগ সজলা উপদজলা/থানা সমগ্র বাাংলাদেশ 

০৮টি  ৬৪ টি ৪৯০ টি সমগ্র বাাংলাদেশ 

  

  ৪। প্রকে ব্যয়, িাস্তিায়ন কাল ও অনুল্পমাদন সংক্রান্ত:                   

                                                                                                                                               (সকাটি টাকা) 

রির্য় অনুল্পমারদি প্রাক্করলি ব্যয় িাস্তিায়ন 

কাল 

মমাট 

সময় 

অনুল্পমাদল্পনর 

িাররখ 

পররিিশন (পর্ শায় 

রিরিক) 

পররিিশন (মূল প্রকল্পের 

তুলনায়) 

মমাট রজ

ওরি 

প্র:

সা: 

অন্যান্য 

(স্ব-   অথ যায়ন) 

মাস ব্যয় 

পররমাণ 

(%) 

সময় 

পররমাণ 

(%)  

ব্যয় 

পররমাণ 

(%) 

সময় 

পররমাণ 

(%)  

মূল ৫৪৪.৯০ নাই নাই  

 

এরপ্রল ২০১৭ 

সথদক 

মার্ য২০২২ 

৬০মাস  ১৬/০৫/২০১৭ - - - - 

      

৫। প্রকদল্পর অথ যায়ন (ঋণ, অনুোন ইকুইটি): প্রকেটি জাতীয় মরিলা সাংস্থা কর্তযক।এর  সম্পূণ য রনজস্ব অথ যায়দন বাস্তবায়ন করা িদে। 

৬। প্রকল্পের সংরিপ্ত পটভূরম উল্পেশ্য ও প্রস্তারিি মূল কার্ শক্রম: 
 

   ৬.১ প্রকল্পের পটভূরম: মরিলা ও রশশু রবষয়ক  মন্ত্রণালদয়র আওতায় জাতীয় মরিলা সাংস্থা  কর্তযক প্রকল্পটি মূল উদেশ্য অনুর্ায়ী সারাদেদশ 

৪৯০ টি  উপদজলায় প্ররতরিত ৪৯০ টি তথ্যদকদের মাধ্যদম উঠান ববঠক আদয়াজন ও সিার টু সিার সসবা প্রোদনর মাধ্যদম ২০১৯/২০  

অথ যবছদর প্রায় ২৬,৭৮,১৩৮ (ছারিশ লক্ষ আটাত্তর িাজার একশত আটরিশ) জন সি ইদতামদধ্য সমাট ২৮,৪৮,০৯১ ( আটাশ লক্ষ আটর্রিশ 

িাজার একানিই) জন গ্রামীণ অনগ্রসর মরিলাদক তথ্যপ্রযুরির মাধ্যদম তাদের বেনরিন সমস্যা সমাধান এবাং তথ্যদসবা প্রোন করা িদয়দছ। 

এছাড়া ও প্রকল্প কর্তযপক্ষ কর্তযক রনরম যত সফটওয়োর এর মাধ্যদম তথ্য আপা প্রকদল্পর তথ্য সসবা কার্ যক্রম গ্রামীণ নারীদের ই-কমাস য সুরবধা 

প্রোন করা িদয় থাদক তা ছাড়া প্রকদল্পর সারব যক কার্ যক্রম পররর্ালনা ও মূল্যায়ন, প্ররশক্ষণ কার্ যক্রম, সসরমনার ও ওয়াকযশপ, ই-কমাস য সমলায় 

অাংশগ্রিণ, অতোধুরনক করিউটার ল্যাব প্ররতিা করা িদয়দছ।  

   ৬.২  প্রকল্পের উল্পেশ্য: 

            ক) বাাংলাদেদশর সকল উপদজলায় তথ্যদকে প্ররতিা করা; 

         L)  তথ্যপ্রযুরি সিদকয (০১) এক সকাটি গ্রামীণ মরিলাদের উদ্ধুদ্ধকরণ এবাং তথ্য প্রযুরির মাধ্যদম বেনরিন সমস্যা সমাধাদনর সািায্য 

করা; 

            গ)  তথ্যদকদের মাধ্যদম ই-কমাস য সিায়তা প্রোন; 

             ঘ) ই-লারনাং এর মাধ্যদম প্রযুরি জ্ঞানসিন্ন েল গঠন করা; 

             ঙ) ওদয়ব সপাট যাল, তথ্য ভান্ডার, তথ্য আপা আইরপ টিরভ এবাং এমআইএস সফটওয়োর উন্নয়ন করা। 

    ৬.৩ প্রস্তারিি মূল কার্ শক্রম: 

             ইন্টারদনট মদিম ও রসম সরবরাি: প্রকদল্পর আওতায় ৪৯০ টি উপদজলায় প্ররতরিত ৪৯০ টি তথ্যদকদের কার্ যক্রম সুিভুাদব সিােন এবাং 

সসবাগ্রিীতাদের তথ্য প্রযুরির সসবা প্রোদনর লদক্ষে প্ররতটি তথ্যদকদে ২ টি কদর ইন্টারদনট মদিম ও ৩ টি কদর রসম ক্রয় পূব যক তথ্যদকে 

সমূদি সরবরাি করা িদয়দছ। সব যদমাট ১৪৭০ টি রসম এবাং ৯৬২ টি মদিম তথ্যদকেসমূদি সরবরাি করা িদয়দছ।  
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খ। পরামর্ শক প্ররিষ্ঠাল্পনর কার্ শপরররি (ToR): 

১।  প্রকেটির রনরবড় পররবীক্ষণ (In-depth Monitoring) কার্ শক্রম পররচালনার জন্য পরামর্ শক প্ররিষ্ঠান রনম্নরূপ  

দারয়ত্ব পালন করল্পি; 

  (১) প্রকদল্পর রববরণ ( পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশাধদনর অবস্থা, অথ যায়দনর রবষয় ইতোরে সকল প্রদর্াজে তথ্য) পর্ যাদলার্না ও পর্ যদবক্ষণ; 

  (২) প্রকদল্পর অথ যবছর রভরত্তক কম য পররকল্পনা, অথ যবছর রভরত্তক বরাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অঙ্গরভরত্তক বাস্তবায়ন ( বাস্তব ও আরথ যক) অগ্রগরতর 

তথ্য সাংগ্রি, সরন্নদবশন, রবদেষণ, সাররণ / সলখরর্দির মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ যাদলার্না; 

  (৩) প্রকদল্পর উদেশ্য অজযদনর অবস্থা পর্ যাদলার্না ও প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগ সেদমর আদলাদক output পর্ যাদয়র অজযন পর্ যাদলার্না ও পর্ যদবক্ষণ; 

   (৪) প্রকদল্পর আওতায় সিারেত/র্লমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ য ও সসবা সাংগ্রদির (procurement) সক্ষদি প্রর্রলত সাংগ্রি আইন ও রবরধমালা 

(রপরপএ, রপরপআর, উন্নয়ন সিদর্াগীর গাইিলাইন ইতোরে) এবাং প্রকল্প েরলসল উরিরখত ক্রয় পররকল্পনা প্ররতপালন করা িদয়দছ/িদে রক না সস রবষদয় 

তুলনামূলক পদর্ যাদলার্না ও পর্ যদবক্ষণ; 

   (৫) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃিীত/সাংগৃিীতব্য পণ্য, কার্ য ও সসবা পররর্ালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসি (সটকসই পররকল্পনা) 

আনুষরঙ্গক রবষয় পর্ যাদলার্না ও পর্ যদবক্ষণ; 

    (৬) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃিীত/সাংগ্রদির প্ররক্রয়াধীণ রবরভন্ন পণ্য, কার্ য ও সসবা সাংরেষ্ট ক্রয়চুরিদত রনধ যাররত সেরসরফদকশন/BOQ/TOR, 

গুণগত মান, পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/ র্ার্াইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রি করা িদয়দছ/িদে রক না সস রবষদয় পর্ যাদলার্না ও পর্ যদবক্ষণ; 

    (৭) প্রকদল্পর ঝুঁরক অথ যাৎ বাস্তবায়ন সিরকযত রবরভন্ন সমস্যা সর্মন অথ যায়দন রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ য ও সসবা ক্রয়/সাংগ্রদির সক্ষদি রবলম্ব, 

ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরদ্ধ ইতোরের কারণসি অন্যান্য রেক রবদেষণ, পর্ যাদলার্না  ও পর্ যদবক্ষণ; 

     (৮) প্রকল্প অনুদমােন সাংদশাধন (প্রদর্াজে সক্ষদি ) অথ য বরাে, অথ য ছাড়,  রবল পররদশাধ ইতোরে রবষদয়  তথ্য উপাদত্তর পর্ যাদলার্না ও পর্ যদবক্ষণ; 

     (৯) উন্নয়ন সিদর্াগী সাংস্থা (র্রে থাদক ) কর্তযক চুরি স্বাক্ষর, চুরির শতয, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন, অথ য ছাড় রবল পররদশাদধ সম্মরত 

ও রবরভন্ন রমশন এর সুপাররশ ইতোরের তথ্য-উপাত্তরভরত্তক পর্ যাদলার্না ও পর্ যদবক্ষণ; 

    (১০) প্রকল্প সমারির পর সৃষ্ট সুরবধারে সটকসই (sustainable) করার লদক্ষে মতামত প্রোন; 

    (১১) প্রকদল্পর উদেশ্য, লক্ষে, প্রকদল্পর কার্ যক্রম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াে, ব্যয়, অজযন ইতোরে রবষয় রবদবর্না কদর 

একটি SWOT ANALYSIS; 

    (১২) প্রকল্প সাংরেষ্ট নরথপি পর্ যাদলার্না ও মাঠ পর্ যায় িদত প্রাি তদথ্যর রবদেষদণর আদলাদক সারব যক পর্ যাদলার্না, পর্ যদবক্ষণ ও প্রদয়াজনীয় 

সুপাররশসি একটি প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ও জাতীয় কম যশালায় প্ররতদবেনটি উপস্থাপন করদব। জাতীয় কম যশালায় প্রাি মতামত সরন্নদবশ কদর চুড়া্ 

প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব;    

    (১৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাাঃ প্রকল্প পররর্ালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকল্প রিয়াররাং করমটির সভা আদয়াজন,  

কম যপররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্ররতদবেদনর রসদ্ধা্ বাস্তবায়ন, অগ্রগরতর তথ্য সপ্ররণ ইতোরে পর্ যাদলার্না ও পর্ যদবক্ষণ; 

   (১৪) কর্তযপক্ষ কর্তযক রনধ যাররত অন্যান্য রবষয়াবরল।   

 

২।রনম্নরলরখি প্ররিল্পিদনসমূহ পরামর্ শক প্ররিষ্ঠানল্পক দারখল করল্পি হল্পি:  

নং প্ররিল্পিদল্পনর নাম সময়কাল সংখ্যা 

ক। প্রাররিক প্ররতদবেন (ইনল্পসপর্ন ররল্পপাট শ) (ল্পটকরনকযাল/রিয়াররং) সভা চুরি সম্পাদল্পনর ১৫ রদল্পনর মল্পে ৪০ করপ 

খ। ১ম খসড়া প্ররিল্পিদন (ল্পটকরনকযাল/রিয়াররং) সভা চুরি সম্পাদল্পনর ৭৫ রদল্পনর মল্পে ৪০ করপ 

গ। ২য় খসড়া প্ররিল্পিদন (ল্পেরসরমসনর্ন কম শর্ালার) চুরি সম্পাদল্পনর ৯০ রদল্পনর মল্পে ৭৫ করপ 

ঘ। খসড়া চূড়ান্ত প্ররিল্পিদন (িাংলা  ও ইংল্পররজ ) (ল্পটকরনকযাল/রিয়াররং) সভা চুরি সম্পাদল্পনর ৯৫ রদল্পনর মল্পে ৩০ করপ 

ঙ। চূড়ান্ত প্ররিল্পিদন (িাংলা ৪০ ও ইংল্পররজ ২০) চুরি সম্পাদল্পনর ১০০ রদল্পনর মল্পে ৬০ করপ 

 

৩। পরামর্ শক প্ররিষ্ঠান ও পরামর্ শকল্পদর প্রকৃরি ও মর্াগ্যিা:  

নং ফাম শ ও পরামর্ শক রর্িাগি মর্াগ্যিা অরিজ্ঞিা 

১। ফাম শ 

(পরামর্ শক প্ররিষ্ঠান) 

---- 

 

 গল্পির্ণা অথবা প্রকল্পের মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীিা পররচালনায় 

ন্যযনিম ৩ (রতন) িছল্পরর   অরিজ্ঞিা থাকল্পি হল্পি;  

 মাঠ পর্ শাল্পয় োটা সংগ্রহ, োটা প্ররক্রয়াকরণ ও ররল্পপাট শ প্রণয়ন এ 

অরিজ্ঞিা; 

 পর্ শাপ্ত জনিল ও প্রল্পয়াজনীয় সহায়ক সামগ্রী থাকদত িদব; 

২। ক) টিম রলোর   

 

(ক) স্বীকৃি রিশ্বরিদ্যালয় হল্পি 

মর্ল্পকান রবষদয়  স্নািল্পকাির 

রেরগ্রিারী। 

(খ) রপএইচরে রেরগ্রিারীল্পদর 

অগ্রারিকার মদয়া হল্পি। 

 গদবষণা ও মূল্যায়ন কাল্পজ কমপল্পি ১০ (েশ) িছল্পরর অরিজ্ঞিা  

সম্পন্ন হল্পি হল্পি;  

 এ সিরকযত কাদজর কমপদক্ষ ০৫ (পাঁর্) বছদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা 

থাকদত িদব; 

 কমপদক্ষ ১ টি রনরবড় পররবীক্ষণ কাদজর অরভজ্ঞতা থাকদত িদব। 

 প্রকদল্পর আওতায় সিারেত রবরভন্ন পণ্য, কার্ য ও সসবা সাংগ্রদির 



(Procurement) সক্ষদি প্রর্রলত আইন ও রবরধমালা (রপরপএ-

২০০৬/রপরপআর-২০০৮ ও উন্নয়ন সিদর্াগীর গাইিলাইন ইতোরে) 

অনুসরণপূব যক কার্ যসিােদন বাস্তব অরভজ্ঞতা থাকদত িদব;  

 প্ররিল্পিদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দিিা থাকল্পি হল্পি; 
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দিিা; এবাং 

প্রকাশনা থাকদত িদব।   

খ) পররিীিণ ও 

মূল্যায়ন রিল্পর্র্জ্ঞ 

স্বীকৃি রিশ্বরিদ্যালয় হল্পি 

রসরিল ইরিরনয়াররংরির্ল্পয় 

ন্যযনিম স্নািক রেরগ্র; 

স্নািল্পকাির রেরগ্রিারীল্পদর 

অগ্রারিকার মদওয়া হল্পি; 

 রনম যাণ কাদজ ন্যযনিম ৩ (রতন) িছল্পরর অরিজ্ঞিা  সম্পন্ন হল্পি হল্পি; 

 গদবষণা ও মূল্যায়ন কাল্পজ কমপল্পি ০৫ (পাঁর্) িছল্পরর অরিজ্ঞিা  

সম্পন্ন হল্পি হল্পি;  

 আিাসন প্রকে সংক্রান্ত কাল্পজর অরিজ্ঞিা থাকল্পল অগ্রারিকার প্রদান 

করা হল্পি; 
 প্ররিল্পিদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দিিা থাকল্পি হল্পি; 

SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software পররচালনায় 

দিিা থাকদল অগ্রারধকার প্রদান করা হল্পি;  
গ) মূল্যায়ন  রিল্পর্র্জ্ঞ স্বীকৃি রিশ্বরিদ্যালয়  হল্পি   

ইদলকরিকোল 

 ইরিরনয়াররং রির্ল্পয় ন্যযনিম 

স্নািক রেরগ্র; 

স্নািল্পকাির রেরগ্রিারীল্পদর 

অগ্রারিকার মদওয়া হল্পি;  

 ইদলকরিকোল ও রনম যাণ সংক্রান্ত মূল্যায়ন কাল্পজ ন্যযনিম ৩ (রতন) 

িছল্পরর অরিজ্ঞিা  সম্পন্ন হল্পি হল্পি;   

 আিাসন প্রকে সংক্রান্ত কাল্পজর অরিজ্ঞিা থাকল্পল অগ্রারিকার প্রদান 

করা হল্পি; 
 প্ররিল্পিদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দিিা থাকল্পি হল্পি; 

SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software পররচালনায় 

দিিা থাকদল অগ্রারধকার প্রদান করা হল্পি; 
ঘ) োটা ব্যিস্থাপনা 

রিল্পর্র্জ্ঞ 

স্বীকৃি রিশ্বরিদ্যালয় হল্পি 

পররসংখ্যান/করম্পউটার 

সাল্পয়ন্স রির্ল্পয় স্নািল্পকাির 

রেরগ্র । 

 োটা ব্যিস্থাপনায় ন্যযনিম ৫(পাঁচ) িছল্পরর িাস্তি অরিজ্ঞিা সম্পন্ন 

হল্পি হল্পি; 

SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software পররচালনায় 

দিিা থাকদত িদব।   

৪। ক্রয়কারী সাংস্থা (আইএমইরি) কর্তশক প্রল্পদয়: 

 ক) প্রকে দরলল ও প্রকে সংরিষ্ট রিরিন্ন প্ররিল্পিদন (রেরপরপ/আররেরপরপ ও রপরসআর); এিং 

 খ) রিরিন্ন মিকল্পহাল্ডাল্পরর সাল্পথ মর্াগাল্পর্াল্পগর জন্য প্রল্পয়াজনীয় সহল্পর্ারগিা প্রদান ইিযারদ। 

 

                                                                                                                                  স্বাক্ষররত  

 

                                                                                                                                  (সমাাঃ আব্দুল মরজে এনরিরস) 

মহাপররচালক, সসক্টর-০৭, আইএমইরি 

 ও সিাপরি 

TOR চুড়ান্তকরণ সংক্রান্ত করমটি। 

 

 


