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  ১২ নদবম্বয, ২০১৭ 

আগ্রব্যক্তকরণত্র আহ্বান র্িজ্ঞর্ি (Request for Expression of Interest- EOI)   
 

 ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ -এয যাজস্ব খাদতয আওতায় চররত ২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছদযয জন্য 

যাভ থক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ কদয রনফ থারচত ১৮টি প্যাদকজ চররত প্রকদল্পয  রনরফড় রযফীক্ষণ (In-Depth 
Monitoring) কাম থক্রদভয রনরভত্ত আগ্রব্যক্তকযণ ত্র আহ্বান কযা দে। 

প্যাদকজ নাং প্যাদকদজয নাভ (রনরফড় রযফীক্ষণ- In-Depth Monitoring) 

এআয-১ ল্লী র্িদ্যুতায়ন ম্প্রারণ ঢাকা র্িভাগীয় কায িক্রম-২। 
এআয-২ ফাাংরাদদ ৬৪টি শজরায় রচপ জুরিরয়ার ম্যারজদেট আদারত বফন রনভ থাণ (১ভ ম থায়) (২য় াংদারধত)। 
এআয-৩ কনস্ট্রাকলন অি র্নউ ১৩২/৩৩ ককর্ভ এ্ুান্ড ৩৩/১১ ককর্ভ াি-কেলন আন্ডার র্ির্র্ির্। 
এআয-৪ ঢাকা-খুনা (এ্ন-৮) মাড়ককর যাত্রািার্ড় ইন্টারককলন কথকক (ইকুর্রয়া-িাবুিাজার র্ংক ড়ক) 

মাওয়া য িন্ত এ্িং াচ্চর-ভাংগা অংল ধীরগর্তর যানিাকনর জন্য পৃথক কন ৪ ককন উন্নয়ন প্রকল্প। 
এআয-৫ াদক (SASEC) ড়ক াংদমাগ প্রকল্প: জয়দদফপুয-চন্দ্রা-টাঙ্গাইর-এদরঙ্গা ড়ক-৪ শরদন উন্নীতকযণ প্রকল্প। 
এআয-৬ কালুখারী-বাটিয়াাড়া শকন পুনফ থান এফাং কারয়ানী -শগাারগঞ্জ-টাংগীাড়া ম থন্ত নতুন শযরথ 

রনভ থাণ (১ভ াংদারধত) প্রকল্প। 

এআয-৭ াওড় অঞ্চকর অিকাঠাকমা ও জীিনমান উন্নয়ন প্রকল্প।    

এআয-৮ ৩৭ শজরা দয ারন যফযা প্রকল্প (২য় াংদারধত)। 

এআয-৯ খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যণম ফ উৎপাদন বৃন্ত্রি (২য় পয যায়) (২য় ংণলান্ত্রিত)। 

এআয-১০ আধুন্ত্রনক খাদ্য ংরক্ষোগার ন্ত্রনম যাে প্রকল্প। 

এআয-১১ Sheikh Sayera Khatun Medical College and Hospital & Nursing Institute. 

এআয-১২ Establishment of National Institute of Laboratory Medicine and Referral Centre. 
এআয-১৩ ইউর্নয়ন য িাকয় মৎস্য চা প্রযুর্ক্ত কিা ম্প্রারণ (২য় য িায়)। 

এআয-১৪ রক্ষায ভাদনান্নয়দনয রদক্ষে শজরা দদয অফরিত যকাযী শাস্ট গ্রাজুদয়ট কদরজমুদয উন্নয়ন। 

এআয-১৫ কার্য়াককর াই-কেক াকি (এ্িং অন্যান্য াইকেক াকি) এ্র উন্নয়ন (৩য় য িায়)। 
এআয-১৬ চট্টগ্রাম র্টি আউোর র্রংকরাি (কতঙ্গা কত াগর্রকা য িন্ত) রনভ থাণ প্রকল্প। 

এআয-১৭ গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন এফাং আধুরনক নাগরযক সুদমাগ সুরফধা ম্বররত ভফায়রবরত্তক ফহুতর 

বফন রফরষ্ট ল্লী জনদ রনভ থাণ প্রকল্প।  

এআয-১৮ অভযন্তরীে ননৌপণের ৫৩টি রুণে কযান্ত্রপো নেন্ত্র ং (১ম পয যায়- ২৪টি রুে) প্রকল্প। 

১।  যাভ থক প্ররতষ্ঠানদক রনধ থারযত TOR অনুযায়ী রনরফড় রযফীক্ষণ কাজ ম্পাদন কযদত দফ; 

২।  রনরফড় রযফীক্ষণ কাদজ যাভ থক প্ররতষ্ঠান রনদয়াদগ াফররক প্ররকউযদভন্ট আইন ও রফরধভারা অনুযণ কযা দফ ; 

৩।  প্ররতটি প্রকদল্পয রনরফড় রযফীক্ষণ কাজ আরাদা আরাদা চুরক্তয ভাধ্যদভ ম্পন্ন কযা দফ। প্ররতটি প্যাদকদজয রনরফড় রযফীক্ষণ 

কাজ চুরক্ত ম্পাদদনয যফতী দফ থাচ্চ চায (৪) ভা ভদয় ম্পন্ন কযদত দফ; 

৪।  যাভ থক প্ররতষ্ঠাদনয আওতায় রনদয়ারজতব্য কর যাভ থদকয দফ থা চ্চ ফয়ীভা পঁয়লরি (৬৫) এয ভদধ্য ীভাফদ্ধ থাকদফ;  

৫।   রনরফড় রযফীক্ষণ কাদজয জন্য আগ্রী প্ররতষ্ঠানদক আগ্রব্যক্তকযণদত্রয াদথ (ক) যাভ থক প্ররতষ্ঠাদনয ইদতাপূদফ থ এ াংরিষ্ট কাদজ ৩ ফছদযয 

অরবজ্ঞতা, (খ) প্রদয়াজনীয় জনফদরয রক্ষাগত শমাগ্যতা ও শাগত অরবজ্ঞতা , (গ) ারনাগাদ আয়কয নদত্র, (ঘ) বফধ শেি রাইদন্স, (ঙ) 

ফাৎরযক টান থ-ওবায, (চ) প্ররতষ্ঠাদনয শপ্রাপাইর এফাং াংরিষ্ট কাদজয াদথ ম্প ৃক্ত অন্যান্য শমাগ্যতা /অরবজ্ঞতা (মরদ থাদক) কর নদদত্রয 

তোরয়ত কর াংযুক্ত কযদত দফ ;  

৬।    Expression of Interest (EOI) ররড্ খাদভ বদয প্ররতটি প্রকদল্পয জন্য পৃথক-পৃথকবাদফ রনম্নরররখত ঠিকানায় জভা রদদত দফ।  

নং জভা শদয়ায িান প্যাদকজ নম্বয 

1.  পুরক কারন্ত ফড়ুয়া , রযচারক, রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন শক্টয -১ (রল্প ও রক্ত ) ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, ব্লক-১২, কক্ষ-১৮, শদযফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 

প্যাদকজ নাং- এআয- 

 ১, ২ ও ৩-এয জন্য। 

2.  ি. শভাোঃ ভরউয যভান, ভারযচারক, রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন শক্টয-২ (রযফন), ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, ব্লক-১১, কক্ষ-২৮, শদযফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

প্যাদকজ নাং-এআয- 

৪, ৫ ও ৬-এয জন্য। 

3.  সুজন চন্দ্র শবৌরভক, কাযী রযচারক, রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন শক্টয-৩(িানীয় যকায ও ল্লী উন্নয়ন), 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, ব্লক-৫, কক্ষ-২৮, শদযফাাংরা নগয, ঢাকা। 

প্যাদকজ নাং-এআয-৭ 

এআয-৮-এয জন্য। 

4.   নাব নমাাম্মদ  াাঙ্গীর কবীর, মা-পন্ত্ররচাক, পন্ত্ররবীক্ষে ও মূল্যায়ন নক্টর-৪ (কৃন্ত্র ও পান্ত্রন ম্পদ), 

বাস্তবায়ন পন্ত্ররবীক্ষে ও মূল্যায়ন ন্ত্রবভাগ,পন্ত্ররকল্পনা মিোয়, ব্লক-১২, কক্ষ-১৪, নলণরবাংা নগর, ঢাকা। 

প্যাদকজ নাং-এআয-৯ 

এআয-১০-এয জন্য। 

5.  জনাফ আর  ভামুন, ভারযচারক (যুগ্ম-রচফ),রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন শক্টয-৫ (স্বািে ও গৃায়ন), 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, ব্লক-৫, কক্ষ-১৪, শদযফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

প্যাদকজ নাং-এআয-১১ 

এআয-১২-এয জন্য। 

6.  শভাোঃ আব্দুল্লা আর-ভামুন, রযচারক (রক্ষা),রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন শক্টয-৬ (রক্ষা ও াভারজক), 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, ব্লক-১১, কক্ষ-১৫, শদযফাাংরা নগয,ঢাকা। 

প্যাদকজ নাং-এআয-১৩ 

এআয-১৪-এয জন্য। 

7.  জনাফ শভাাম্মদ যরপকুর ইরাভ, ভারযচারক, রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন শক্টয-৭ (রনরফড় রযফীক্ষণ ও 

গদফলণা), ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, ব্লক-৫, কক্ষ-১৩, শদযফাাংরা নগয, ঢাকা। 

প্যাদকজ নাং-এআয-১৫ 

এআয-১৬-এয জন্য। 

8.  শফগভ সুরপয়া আরতয়া মাকারযয়া, ভারযচারক, রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন শক্টয-৮ (মূল্যায়ন), ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, ব্লক-১৭, কক্ষ-৫,শদযফাাংরা নগয, ঢাকা। 

প্যাদকজ নাং-এআয-১৭ 

এআয-১৮-এয জন্য। 

৭। খাদভয উয প্রকদল্পয নাভ ও আদফদনকাযী যাভ থক প্ররতষ্ঠাদনয নাভ স্পষ্টবাদফ ররখদত দফ। EOI মূল্যায়দনয রবরত্তদত যাভ থক 

প্ররতষ্ঠান ট থ ররস্ট কযা দফ। ট থ ররদস্টি যাভ থক প্ররতষ্ঠাদনয অনুকূদর Request for Proposal (RFP) ইসুে কযা দফ;  

৮। EOI-এর ন্ত্রবস্তান্ত্ররত তথ্য www.cptu.gov.bd web site-এ পাওয়া যাণব।  
৯।   যাভ থক প্ররতষ্ঠানদক ররি খাদভ বদয প্ররতটি প্রকদল্পয পৃথকবাদফ প্রদয়াজনীয় কাগজত্র Expressions of Interest 

(EOI) প্ররতটি প্যাদকদজয রফযীদত অনুদেদ -৫ এ ফরণ থত কাগজত্র ৭(াত) শট আগ্রব্যক্ত কযণত্র িাকদমাদগ /যারয 

আগারভ ২৬/১১/২০১৭ তারযখ রফকার ০৫:০০ ঘটিকায ভদধ্য রনম্নস্বাক্ষযকাযীয ফযাফয শপ্রযণ কযদত দফ এফাং  

১০।   কর্তথক্ষ শকান প্রকায কাযণ দ থাদনা ব্যরতদযদক প্রদয়াজনদফাদধ কর রকাংফা শম শকান আদফদন ফারতর ফদর শঘালণা কযদত াদয।  

 
(আনায করর ভাবুফ) 
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