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 ১২ নদবম্বয, ২০১৭ 

আগ্রহব্যক্তকরণপত্র 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 ২৪টি প্যাদকজ ভাপ্ত প্রকদল্পয প্রবাফ মূল্যায়ন (Impact Evaluation) কাম থক্রদভয রনরভত্ত আগ্রব্যক্তকযণ ত্র 

আহ্বান কযা দে। 

প্যাদকজ নাং প্যাদকদজয নাভ ( প্রবাফ মূল্যায়ন - Impact Evaluation) 

এআয-১ মননোহরদী-ধনুয়ো এবং এনেঙ্গো-বঙ্গবন্ধু  সেতুর  পূব ব োড় র্ বন্ত গ্যোে েঞ্চোেন োইেোইন ননম বোণ  

এআয-২ Managing at the TOP-2 (MATT-2) Bangladesh public service capacity building programme 

এআয-৩ খুনা ১৫০ মমগাওয়াট পিপ িং িাওয়ার  প্লান্ট পনম মাণ (২য় িংশলাপিত) 

এআয-৪ প্রপ উরশমন্ট িব ডাব মড ার, পশে মড ার এপ এন্ড িঅর্ট মকুশশটড বাশ ফর পবিঅরর্টপ 

এআয-৫ সেেো েড়ক উন্নয়ন (রংপুর সেোন) (১ম েংন োনধত 

এআয-৬ বািংাশেল মরওশয়র ময়মনপিং-জামাপুর-মেওয়াগঞ্জ মরওশয় ািআন পুনব মান প্র ল্প।  

এআয-৭ পিতীয় নগর িপরচানা ও িব াঠাশমা  উন্নপত রণ প্র ল্প (UGIIP-II)  

এআয-৮ ঢা া পর্ট  শি মাশরলশনর ক্ষপতগ্রস্ত রাস্তা , নে মমা, ও ফুটিাত উন্নয়ন প্র ল্প (১ম িংশলাপিত)  

এআয-৯ পবশল গ্রামীণ িাপন রবরা প্র ল্প।  

এআয-১০ কৃপ তথ্য ও মযাগাশযাগ ম শের মাধ্যশম পডপজটা কৃপ তশথ্যর প্রচন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম িংশলাপিত)  

এআয-১১ Rehabilitation works of Teesta Main Canal & Related Structure Under Command Area of Teesta 

Barrage Project  (Phase-I)  

এআয-১২ উিকূীয় িঞ্চশ ঘূপণ মঝড় িঅিআায় ক্ষপতগ্রস্ত বািা মবাশড মর িব াঠাশমা মূশর পুনব মান (েপক্ষণ–িপিমাঞ্চ) প্র ল্প  

এআয-১৩ পবএমিঅরিঅিআ িব ম পিএম পিঃ 

এআয-১৪ মডান মািআশজলন িব পবএর্টিঅিআ মরা প্রপ উরশমন্ট িব পফশেশ শটড িআকুিআিশমন্ট এন্ড িআনফ্রাস্ট্রা চার মডশভিশমন্ট 

িব ল্যাবশরটপরজ ফর এপিপডশটলন (২য় িংশলাপিত) 

এআয-১৫ ঢা া পলশু ািাতা বপি মত রণ প্র ল্প 

এআয-১৬ মোধ্যনমক ও উচ্চ মোধ্যনমক স্তনর আইনেটি ন ক্ষোর প্রচেন। 

এআয-১৭ েোটকো েংরক্ষণ, সেনেনদর নবকল্প কম বেংস্থোন এবং গনবষণো (২য় েংমলাপিত)  

এআয-১৮ ২র্ট নতুন মজা মেপডয়াম পনম মাণ (চুয়াডাো ও পবগঞ্জ), ৪র্ট মজা মেপডয়াশমর (ময়মনপিং, নাশটার, টাোিআ ও 

ফপরেপুর) এবিং ২র্ট পবভাগীয় মপা িীড়া  মশপ্লক্স (খুনা ও রাজলাী) িপি তর উন্নয়ন (১ম িংশলাপিত) 

এআয-১৯ ঈশ্বরদী এক্সনোট ব প্রনেনেং সেোন (২য় র্ বোয়)  

এআয-২০ তথ্য আো: নিনেটোে বোংেোনদ  গড়োর েনক্ষে তথ্য প্রযুনির মোধ্যনম মনহেোনদর ক্ষমতোয়ন   

এআয-২১ ননম্ননবত্ত ও মধ্যনবত্ত সেণীর কম বেীবী সমনয়নদর ন শুনদর েন্য নদবোর্ত্ন কম বসুনচ  

এআয-২২ িিংলীোপরত্বমূ  িল্লী উন্নয়ন প্র ল্প িয মায়-২ 

এআয-২৩ বািংাশেল জীব ববপচত্র িংরক্ষণ ও িআশ া ট্যুপরজম উন্নয়ন  

এআয-২৪ Establishment of Multipurpose rehabilitation centre for Destitute Aged-Old People and Socially 

Disabled Adolescent Girls.  

১।  যাভ থক প্ররতষ্ঠানদক রনধ থারযত TOR িনুযায়ী 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 থাচ্চ 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 শেড রাইদন্স, (ঙ) 

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

তযারয়ত কর াংযুক্ত কযদত দফ ;  

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

নিং জভা শদয়ায স্থান প্যাদকজ নম্বয 

1.  পুরক কারি 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.  ড. 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(স্থানীয় যকায ও ল্লী উন্নয়ন), 

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

প্যাদকজ নাং-এআয- 

৭, ৮ ও ৯-এয জন্য। 

4.  জনাব মমাাম্মে জাােীর  বীর, মা-িপরচা , িপরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন মক্টর-৪ (কৃপ ও িাপন ম্পে), 

বাস্তবায়ন িপরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পবভাগ,িপর ল্পনা মন্ত্রণায়, ব্ল -১২,  ক্ষ-১৪, মলশরবািংা নগর, ঢা া। 

প্যাদকজ নাং-এআয- 

১০, ১১ ও ১২-এয জন্য। 

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

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

প্যাদকজ নাং-এআয- 

১৩, ১৪ ও ১৫-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- 

১৬, ১৭ ও ১৮-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- 

১৯, ২০ ও ২১-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- 

২২, ২৩ ও ২৪-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 ররদস্টড যাভ থক প্ররতষ্ঠাদনয অনুকূদর Request for Proposal (RFP) ইসুয কযা দফ;  

৮। EOI-এর পবস্তাপরত তথ্য www.cptu.gov.bd web site-এ িাওয়া যাশব। 

৯।   যাভ থক প্ররতষ্ঠানদক ররড 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 ডাকদমাদগ /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 প্রদয়াজনদফাশধ কর রকাংফা শম শকান আদফদন ফারতর ফদর শঘালণা কযদত াদয।  

 

(আনায করর ভাবুফ) 

উরচফ (প্রান-৩) 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ 

ব্লক-১১, কক্ষ-২২, শদযফাাংরা নগয, ঢাকা 

শপান : ৯১১২৪৬৭ 

e-mail : dsadmin3@imed.bd 
  

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

