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শনশফড় শযফীক্ষসেয জন্য শনফ বাশিত প্রকল্পল্পয শফফযেী ও যাভ শকেয োম শরযরধ (ToR): 

 

ক. প্রকল্পল্পয শফফযেীীঃ 

 

১ প্রকল্পল্পয নাভ : ল্লী শফদ্যুতায়ন ম্প্রাযে খুরনা শফবাগীয় কাম বক্রভ-২ 

২. উল্পযাগী ভন্ত্রোরয়/শফবাগ : শফদ্যুৎ শফবাগ/শফদ্যুৎ, জ্বারানী ও খশনজ ম্পদ ভন্ত্রোরয় 

৩. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফাংরাল্পদ ল্লী শফদ্যুতায়ন সফার্ ব 

৪. প্রকল্পল্পয অফস্থান : খুরনা শফবাল্পগয ৯টি ল্লী শফদ্যুৎ শভশতয আওতায় ১০টি সজরায ৫৭টি 

উল্পজরা। 

 

৫. অনুল্পভাশদত ফাস্তফায়নকার ও ব্যয় (রক্ষ টাকা) : 

 

অনুকভাদকনয ম শায় মভয়াদ  অনুকভারদত ব্যয় 

মভাট 

রিওরফ 

রএ 

ংস্থায অথ শ 

হ্রা/বৃরি (%) 

 

মূর রিররয তুরনায় ফ বল্পল অনুল্পভাদল্পনয 

তুরনায় 

মূর অনুকভারদত   ৯৯৫৫০.০০ 

 ৯৯৫৫০.০০ 

 ০.০০ 

 ০.০০ 

- - 

১ভ ংকাধন  - - - 

২য় ংকাধন - - - - 

ব্যয় বৃশি ব্যশতল্পযল্পক  

সভয়াদ বৃশি 

- - - - 

 
৬.        ক্রভপুশিত অগ্রগশত জুন ২০১৬ : আশথ বক ৪১৭৪৫.০৭ রক্ষ টাকা (৪১.৯৩%)। 
 

৭.      প্রকল্পল্পয উল্পেশ্যীঃ  

 খুরনা শফবাল্পগয গ্রাভাঞ্চল্পর শফদ্যুৎ যফযাল্পয ভাধ্যল্পভ অথ বননশতক উন্নয়ন ত্বযাশিত কযা।  

 

৮. প্রকল্পল্পয প্রধান প্রধান অঙ্গমূীঃ 

 ৫৬০০ রে:রভ: নতুন রফতযণ রাইন রনভ শাণ  

 ৯০০ রে: রভ: রফতযণ রাইন পুনফ শান 

 ১৬টি নতুন ৩৩/১১ াফকেন রনভ শাণ এফং ৭টি াফকেকনয ক্ষভতা ফধ শন 

 ২,৫০,০০০ (দুই রক্ষ ঞ্চা ািায) গ্রাে ংকমাগ প্রদান 

 

খ. যাভ বল্পকয কাম বশযশধ (ToR) : 

৯.০ যাভ বল্পকয দাশয়ত্বীঃ 

৯.১ প্রেকেয টভূশভ, উল্পেশ্য, অনুল্পভাদন/ংল্পাধ ন, প্রকল্প ব্যয়, ফাস্তফায়নকার , শর্শশ অনুমায়ী ফছযশবশিক ফযাে, ফযাে অনুমায়ী 

ব্যয় প্রাংশগক কর তথ্য ম বল্পফক্ষে ও ম বাল্পরািনা; 

৯.২  প্রকল্পল্পয অংগশবশিক ফাস্তফায়ন অগ্রগশতয ফাস্তফ ও আশথ বক তথ্য ংগ্র, াযশে/ সরখশিল্পেয ভাধ্যল্পভ  উস্থান ও শফল্পেলে; 

৯.৩  প্রকল্পল্পয উল্পেশ্য অজবল্পনয ল্পথ অগ্রগশত ম বল্পফক্ষে ও  ম বাল্পরািনা এফং পরপ্রসু কযায জন্য গৃীত কাম বাফরী প্রকল্পল্পয উল্পেল্পশ্যয 

াল্পথ াভিস্যপূে ব শকনা তা ম বাল্পরািনা ও ভতাভত প্রদান; 

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


৯.৪ প্রকল্পল্পয আওতায় ম্পাশদত/িরভান শফশবন্ন ণ্য, কাম ব ও সফা ংগ্রল্পয (Procurement) সক্ষল্পে প্রিশরত ংগ্র আইন ও 

শফশধভারা (শশআয, উন্নয়ন ল্পমাগীয গাইর্রাইন ইতুাশদ) প্রশতারন কযা ল্পয়ল্পছ/ল্পে শক না স শফলল্পয় ল্পম বাল্পরািনা ও 

ম বল্পফক্ষে; 

৯.৫  প্রকল্পল্পয আওতায় ংগৃীত / ংগৃীতব্য  ণ্য, কাম ব ও সফা  শযিারনায জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনফর আনুলশঙ্গক শফলয়াশদ 

ম বাল্পরািনা ও ম বল্পফক্ষে;  

৯.৬ প্রকল্পল্পয ফাস্তফায়ন ম্পশকবত শফশবন্ন ভস্যাফরী সমভন : অথ বায়ল্পন শফরম্ব, ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়/ংগ্রল্পয সক্ষল্পে শফরম্ব, প্রকল্প 

ব্যফস্থানায ভান এফং প্রকল্পল্পয সভয়াদ ও ব্যয় বৃশি শফশবন্ন শদক শফল্পেলে, ম বল্পফক্ষে ও ল্পম বাল্পরািনা ; 

৮.৭ প্রেকেয আওতায় ম্পারদত মূর োম শক্রভমূকয োম শোরযতা ও উকমারগতা রফকেলণ  এফং রফকল পরতা (Success 

Stories, মরদ থাকে) রফলকয় আকরাোত; 

৯.৮ উশল্লশখত প্রাপ্ত শফশবন্ন ম বল্পফক্ষল্পেয শবশিল্পত াশফ বক ম বাল্পরািনা; 

৯.৯ প্রকসল্পয ফরশদক, দ্যফ বরশদক, সুল্পমাগ ও ঝুঁশক (SWOT) রফকেলণ এফং দুফ শরতা ও  চ্যাকরি মভাোকফরায় মকথাযুক্ত সুারয 

প্রদান; 

৯.১০ প্রকল্পল্পয ম্ভাব্য exit plan ম্পকেশ ম শাকরাচ্না ও ভতাভত প্রদান; 

৯.১১      ম বল্পফক্ষল্পেয আল্পরাল্পক সুাশয প্রেয়ন; এফং 

৯.১২ ক্রয়কাযী ংস্থা (আইএভইশর্) কর্তবক শনধ বাশযত প্রকল্প ংশেষ্ট অন্যান্য শফলয়াশদ।  

 

১০. যাভ শে প্ররতষ্ঠান ও যাভ শকেয প্রকৃরত ও মমাগ্যতাীঃ 

ক্ররভে যাভ শে প্ররতষ্ঠান ও 

যাভ শে প্ররতষ্ঠাকনয 

যাভ শে 

রক্ষাগত মমাগ্যতা অরবজ্ঞতা 

১. যাভ শে প্ররতষ্ঠান   গকফলণা এফং প্রেে রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ংক্রান্ত েযারি 

রযচ্ারনায় ন্যযনতভ ৩(রতন) ফছকযয অরবজ্ঞতা; 

২. (ে)টিভ ররিায: স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় 

মথমে তরিৎ প্রকেৌকর 

ন্যযনতভ স্নাতে রিগ্রী 

 প্রকল্প বাস্তবায়ন রিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধািণাসহ 

তরিৎ প্রর্কৌশল সংক্রান্ত কার্জ ন্যযনতভ ১0(দশ) বছর্িি 

অরিজ্ঞতা। 

 টীম রলডাি রহর্সর্ব কাজ কিাি অরিজ্ঞতা 

 করম্পউটাি রবষর্য় ব্যবহারিক জ্ঞান 

 প্ররতর্বদন উস্থার্ন রবর্শষ দক্ষতা 

(খ) তরিৎ প্রকেৌরী স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় 

মথকে তরিৎ প্রকেৌর/ 

মন্ত্র প্রকেৌকর ন্যযনতভ 

স্নাতে রিগ্রী 

 প্রর্কৌশল সংক্রান্ত কার্জ কার্জ ন্যুনতম ৫(াঁচ) বছর্িি 

অরিজ্ঞতা 

 ররএ-২০০৬ এবং ররআি-২০০৮ সম্বর্ে সম্যক ধািণা 

(গ) মন্ত্র প্রকেৌরী স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় 

মথকে তরিৎ প্রকেৌর/ 

মন্ত্র প্রকেৌকর ন্যযনতভ 

স্নাতে রিগ্রী 

 প্রর্কৌশল সংক্রান্ত কার্জ কার্জ ন্যুনতম ৫(াঁচ) বছর্িি 

অরিজ্ঞতা 

 ররএ-২০০৬ এবং ররআি-২০০৮ সম্বর্ে সম্যক ধািণা 

 (ঘ) িাটা ব্যফস্থানা 

রফকলজ্ঞ 

স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় 

সথল্পক রযংখ্যান 

ন্যযনতভ  রফলকয় 

স্নাতকোত্তয  রিগ্রী  

 িাটা ব্যফস্থানায় নুযনতভ ৩(রতন) বছর্িি বাস্তব কার্জি 

অরিজ্ঞতা; 

 SPSSসহ অন্যান্য Statistical Software Package 

রিচালনায় দক্ষতা 

 

১১. যাভ শে প্ররতষ্ঠান ের্তশে রনকেফরণ শত প্ররতকফদনমূ দারখর েযকত কফ: 

ক্ররভে প্ররতকফদকনয নাভ দারখকরয ভয় 

১. ইনকন প্ররতকফদন চুরক্ত ম্পাদকনয ১৫ রদকনয ভকে 

২. ১ভ খিা প্ররতকফদন চুরক্ত ম্পাদকনয ৭৫ রদকনয ভকে 

৩. ২য় খিা প্ররতকফদন চুরক্ত ম্পাদকনয ৯০ রদকনয ভকে 

৪.  চূিান্ত প্ররতকফদন (ফাংরায় ৪০ কশ  ও ইংকযিীকত ২০ কশ) চুরক্ত ম্পাদকনয ১০০ রদকনয ভকে 

 

1২.  ক্লায়য়ন্ট কর্তেক প্রর্দয়: 

 প্রকল্প দরলল ও প্রকল্প সংরিষ্ট রবরিন্ন প্ররতর্বদন (য়েমন: আইএমইরড-০৫ প্ররতর্বদন); 

 রবরিন্ন য়েকর্হাল্ডার্িি সার্থ য়োগার্োর্গি জন্য প্রর্য়াজনীয় সহর্োরগতা প্রদান। 


