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রনরবড় পররবীক্ষদণর জন্য রনব বারিত প্রকদল্পর রববরণী ও পরামশ বদকর কার্ বপরররি (ToR): 

 

০১. প্রকল্পের নাম : আরবান প্রাইমারী হেলথ হেয়ার সার্ভ িসসস হের্লভারী প্রেল্প (২য় পর্ িায়) 

 

০২. উল্পযাগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার বিভাগ 

০৩ িাস্তিায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার বিভাগ (র্নজস্ব) 

০৪. প্রকে এলাকা :  

 

(লক্ষ টাোয়) 

০৫. প্রকে ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :   মূল ১ম সংল্প াবিত 

   (ক) মমাট : ১১৩৬০০.০০ - 

   (খ) বিওবি : ২৪০০০.০০ - 

   (গ) প্রকে সাহায্য : ৮৯৬০০.০০ - 

 

০৬. িাস্তিায়নকাল : মূল ১ম সংল্প াবিত 

  ০১ জুলাই ২০১৮ েসে  ৩১ মার্ ি ২০২৩ - 

 
০৭. প্রেল্প এলাো: র্বভাগ-৮, হজলা-২৩ এবং বসটি কল্প্ পাল্পর ন-১২টি, ম্ৌরসভা-১৩টি।   

 

০৮. প্রকল্পের  সুর্নর্িষ্ট উল্পেশ্য:  

 প্রকে এলাকার িনল্পগাবি, বিল্প ষত দবরদ্র িনল্পগাবির প্রাথবমক স্বাস্থয মসিার সুল্প াগ বৃবি এিং প্রদত্ত মসিাসমূল্পহর 

কম্ল্পক্ষ  তকরা ৩০ ভাগ বিনামূল্পে দবরদ্রল্পদর প্রদান;    

 নগর স্বাস্থয মকল্পের প্রদত্ত স্বাস্থয মসিার মান উন্নত করা; 

 নগল্পরর দবরদ্র িনল্পগাবির চাবহদা পূরণ এিং কা পকর মসিা প্রদাল্পন নগর স্বাস্থয মকল্পের আবথ পক ও প্রাবতিাবনক 

স্বয়ংসম্পূণ পতা অিপন।              

০৯. প্রকল্পের প্রিান প্রিান কা পক্রম: 

 স্বাস্থয মসিা ; 

 ম্ াগত মসিা প্রদান; 

 বনম পাণ ও পূতপ ; 

 মমবিকযাল  ন্ত্র্াবত ক্রয়; 

 মটর ান ক্রয়; 

 কবিউটার সামগ্রী ক্রয়; 

 প্রব ক্ষণ (ল্পলাকাল) 

 প্রব ক্ষণ (বিল্পদব ক) 

১০.   প্রকদল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত (জুলাই ২০২০ পর্ বন্ত ক্রমপুরিত):   আবথ পক: ১৮৫৯৭.০০ লক্ষ টাকা (১৬.৩৭%), িাস্তি: 

৩৪.০০% 

http://www.imed.gov.bd/


১১. ্রাম পক প্রবতিাল্পনর কা প্ বরবি  (ToR): 

 

১১.১ প্রকল্পের বিিরণ (্টভূবম, উল্পেশ্য, অনুল্পমাদন/সংল্প ািল্পনর অিস্থা, অথ পায়ল্পনর বিষয় ইতযাবদ সকল প্রল্প ািয তথ্য) 

্ পাল্পলাচনা ও ্ পল্পিক্ষণ; 

১১.২ প্রকল্পের অথ পিছরবভবত্তক কম প্ বরকেনা, অথ পিছরবভবত্তক িরাে, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তাবরত অবতভবত্তক িাস্তিায়ন (িাস্তি ও 

আবথ পক) অগ্রগবতর তথ্য সংগ্রহ, সবন্নল্পি ন, বিল্পেষণ, সারবণ/ল্পলখবচল্পের মাধ্যল্পম উ্স্থা্ন ও ্ পাল্পলাচনা;  

১১.৩ প্রকল্পের উল্পেশ্য অিপল্পনর অিস্থা ্ পাল্পলাচনা ও প্রকল্পের উল্পেশ্য ও লগ মেল্পমর আল্পলাল্পক output ্ পাল্পয়র অিপন 

্ পাল্পলাচনা ও ্ পল্পিক্ষণ; 

১১.৪ প্রকল্পের আওতায় সিাবদত/চলমান বিবভন্ন ্ণ্য, কা প ও মসিা সংগ্রল্পহর (Procurement) মক্ষল্পে প্রচবলত সংগ্রহ 

আইন ও বিবিমালা (ব্ব্এ, ব্ব্আর, উন্নয়ন সহল্প াগীর গাইিলাইন ইতযাবদ) এিং প্রকে দবলল্পল উবিবখত ক্রয় 

্বরকেনা প্রবত্াতলন করা হল্পয়ল্পছ/হল্পে বক না মস সকল বিষল্পয় তুলনামূলক ্ পাল্পলাচনা ও ্ পল্পিক্ষণ; 

১১.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য ্ণ্য, কা প ও মসিা ্বরচালনা এিং রক্ষণাল্পিক্ষল্পণর িন্য প্রল্পয়ািনীয় িনিলসহ 

(ল্পটক সই ্বরকেনা) আনুষবতক বিষয় ্ পাল্পলাচনা ও ্ পল্পিক্ষণ; 

১১.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রল্পহর প্রবক্রয়ািীন বিবভন্ন ্ণ্য, কা প ও মসিা সংবেষ্ট ক্রয়চুবিল্পত বনি পাবরত 

মেবসবিল্পক ন/BOQ/TOR, গুণগত মান, ্বরমাণ অনু ায়ী প্রল্পয়ািনীয় ্বরিীক্ষণ/ াচাইল্পয়র মাধ্যল্পম সংগ্রহ করা  

হল্পয়ল্পছ/হল্পে বক না মস বিষল্পয় তুলনামূলক ্ পাল্পলাচনা ও ্ পল্পিক্ষণ; 

১১.৭ প্রকল্পের ঝুঁবক অথ পাৎ িাস্তিায়ন সিবকপত বিবভন্ন সমস্যা ম মন অথ পায়ল্পন বিলম্ব, িাস্তিায়ল্পন ্ণ্য, কা প ও মসিা 

ক্রয়/সংগ্রল্পহর মক্ষল্পে বিলম্ব, ব্যিস্থা্নায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মময়াদ ও ব্যয় বৃবি ইতযাবদর কারণসহ অন্যান্য বদক 

বিল্পেষণ, ্ পাল্পলাচনা ও ্ পল্পিক্ষণ; 

১১.৮ প্রকে অনুল্পমাদন সংল্প ািন (প্রল্প ািয মক্ষল্পে) অথ প িরাে, অথ প ছাড়, বিল ্বরল্প াি ইতযাবদ বিষল্পয় তথা-উ্াল্পত্তর 

্ পাল্পলাচনা ও ্ পল্পিক্ষণ; 

১১.৯ উন্নয়ন সহল্প াগী সংস্থা ( বদ থাল্পক) কর্তপক চুবি স্বাক্ষর, চুবির  তপ, ক্রয় প্রস্তাি প্রবক্রয়াকরণ ও অনুল্পমাদন, অথ প ছাড়, বিল 

্বরল্প াল্পি সম্মবত ও বিবভন্ন বম ন এর সু্াবর  ইতযাবদর তথ্য-উ্াত্তবভবত্তক ্ পাল্পলাচনা ও ্ পল্পিক্ষণ; 

১১.১০ প্রকে সমাবির ্র সৃষ্ট সুবিিাবদ মটকসই (sustainable) করার লল্পক্ষয মতামত প্রদান; 

১১.১১ প্রকল্পের উল্পেশ্য লক্ষয, প্রকল্পের কা পক্রম, িাস্তিায়ন ্বরকেনা, প্রকে ব্যিস্থা্না, ঝুঁবক, মময়াদ, ব্যয় অিপন ইতযাবদ বিষয় 

বিল্পিচনা কল্পর এক টি  SWOT ANALYSIS; 

১১.১২ প্রকে সংবেষ্ট নবথ্ে ্ পাল্পলাচনা ও মাঠ ্ পায় হল্পত প্রাি তল্পথ্যর বিল্পেষল্পণর আল্পলাল্পক সাবি পক ্ পাল্পলাচনা, ্ পল্পিক্ষণ, ও 

প্রল্পয়ািনীয় সু্াবর সহ একটি প্রবতল্পিদন প্রণয়ন করল্পি ও িাতীয় কম প ালায় প্রবতল্পিদনটি উ্স্থা্ন করল্পি। িাতীয় 

কম প ালায় প্রাি মতামত সবন্নল্পি  কল্পর চূড়ান্ত প্রবতল্পিদন প্রণয়ন করল্পি; 

১১.১৩ প্রকে ব্যিস্থা্না, প্রকে ্বরচালক বনল্পয়াগ, িনিল বনল্পয়াগ, প্রকে ব্যিস্থা্না কবমটির সভা, প্রকে বিয়াবরং কবমটির 

সভা আল্পয়ািন কম প্ বরকেনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন সভার ও প্রবতল্পিদল্পনর বসিান্ত িাস্তিায়ন, অগ্রগবতর তথ্য মপ্ররণ ইতযাবদ 

্ পাল্পলাচনা ও ্ পল্পিক্ষণ; 

১১.১৪ ইন্টারনাল অবিট; 

১১.১৫ এক্সটারনাল অবিট; 

১১.১৬ অবিট আ্বত্ত আল্পছ বকনা, থাকল্পল কয়টি, বিিরণ কী, িবড়ত অল্পথ পর ্বরমাণ ইতযাবদ; 

১১.১৪ কর্তপ্ ক্ষ কর্তপক বনি পাবরত অন্যান্য বিষয়ািবল। 

  

 

 

 

 



 

১২.০  ফাম ি ও ফাসম ির পরামর্ িসের প্রকৃর্ে ও হর্াগ্যো:  

 

ক্র:  ফাম ি ও 

ফাসম ির 

পরামর্ িে 

র্র্ক্ষাগে হর্াগ্যো অর্ভজ্ঞো 

১) পরামর্ িে 

প্রর্েষ্ঠান 

-  গসবষণা/ প্রেল্প পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যার্ে পর্রর্ালনায় 

ন্যযনেম ৩ (র্েন)  বছসরর অর্ভজ্ঞো; 

 ে) টিম 

র্লোর- 

এমবিবিএস সহ এমব্এইচ । 

ব্এইচবি মহাল্ডাল্পরর  

অগ্রাবিকার মদওয়া হল্পি। 

 

 গসবষণা/স্ট্ার্ে পর্রর্ালনায় েমপসক্ষ ১০ (ির্) বছসরর  

অর্ভজ্ঞো; 

 সংর্িষ্ট োসজ ১০ (ির্) বছসরর অর্ভজ্ঞো এবং টিমর্লোর 

র্েসসসব েমপসক্ষ ১ (এে)টি পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমীক্ষা 

পর্রর্ালনা েরার অর্ভজ্ঞো;  

 মা ও র্র্শু স্বাস্থ্য/্ািবলক মহলথ মসক্টল্পর কাল্পির অবভজ্ঞতা; 

  পাবর্লে প্রর্েউরসমন্ট এযাক্ট (র্পর্পএ) ও পাবর্লে প্রর্েউরসমন্ট 

রুলস (র্পর্পআর) এবং e-GP হে োজ েরার অর্ভজ্ঞো; 

 প্রবতল্পিদন প্রণয়ল্পন র্বসর্ষ দক্ষতা; 

    উপস্থ্াপনা িক্ষো (Presentation Skill);এবং 

    ের্িউটাসরর োসজ িক্ষো। 

 

খ)  িনস্বাস্থয 

বিল্প ষজ্ঞ 

এমবিবিএস িা সামাবিক 

বিজ্ঞাল্পনর ম  মকানও বিষল্পয় 

মািাস প। 

 োসজ েমপসক্ষ ৫ (পাঁর্) বছসরর অর্ভজ্ঞো এবং সংর্িষ্ট োসজ ৩ 

(র্েন) বছসরর অর্ভজ্ঞো থােসে েসব;  

 পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন  োসজ অর্ভজ্ঞো অগ্রার্িোরপ্রাপ্ত; 

 পাবর্লে প্রর্েউরসমন্ট এযাক্ট (র্পর্পএ) ও পাবর্লে প্রর্েউরসমন্ট 

রুলস (র্পর্পআর) -এর র্বষসয় োজ েরার অর্ভজ্ঞো। এছাড়া e-

GP হে োজ েরার অর্ভজ্ঞো; 

 প্রবতল্পিদন প্রণয়ল্পন দক্ষতা;এবং 

 ের্িউটাসর বিল্প ষ  দক্ষতা। 

 

গ) আথ ি-

সামার্জে   

র্বসর্ষজ্ঞ 

সামার্জে র্বজ্ঞান/Social 

Welfare র্বষসয় ন্যযনেম 

স্নােসোত্তর র্ের্গ্র 

 গসবষণা/স্ট্ার্ে পর্রর্ালনায় েমপসক্ষ ৫ (পাঁর্) বছসরর  

অর্ভজ্ঞো; এবং 

 আথ ি-সামার্জে বা সমজােীয় োসজ ১ বছসরর অর্ভজ্ঞো। 

ঘ) োটা 

ম্যাসনজসমন্ট   

র্বসর্ষজ্ঞ 

পর্রসংখ্যান র্বষসয় ন্যযনেম 

স্নােসোত্তর র্ের্গ্র 

 োটা ম্যাসনজসমন্ট  সংর্িষ্ট  োসজ েমপসক্ষ ৫ (পাঁর্) বছসরর 

অর্ভজ্ঞো; এবং 

 SPSS সে র্বর্ভন্ন Statistical Software Package 

্বরচালনায় দক্ষতা। 

 

১৩.০ বনম্নবলবখত প্রর্েসবিনসমূে িার্খল েরসে েসব:  

 

ক্র 

নং 

প্রর্েসবিসনর নাম িার্খসলর সময় 

১) ইনসসপর্ন র্রসপাট ি চুর্ি সিািসনর ১৫ র্িসনর মসে 

২) ১ম খসড়া প্রর্েসবিন চুর্ি সিািসনর ৬০ র্িসনর মসে 

৩) ২য় খসড়া প্রর্েসবিন চুর্ি সিািসনর ৭৮ র্িসনর মসে 

৪) ওয়ােির্সপর সুপার্রসর্র আসলাসে Draft Final Report চুর্ি সিািসনর ৮০ র্িসনর মসে 

৫) চূড়ান্ত প্রর্েসবিন চুর্ি সিািসনর ১০০ র্িসনর মসে 

 

 

১৪. ক্লাল্পয়ন্ট কর্তপক প্রল্পদয়: 

 প্রকল্প েরলল ও প্রকল্প সাংরিষ্ট রবরভন্ন প্ররতদবেন (সর্মন: রিরপরপ)। 


