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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদে যকায 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ 

শল্প ও শি সেক্টয 

শয-ই- ফাাংরা নগয, ঢাকা। 
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নননফড় নযফীক্ষণেয জন্য ননফ বানিত প্রকল্পেয নফফযেী ও যাভ শকেয োম শরযরধ (ToR): 

ক. প্রকল্পেয নফফযেীীঃ 

1. প্রকদল্পয নাভ                : উল্পজরা ম বাল্পে অটিকযার পাইফায ণকফর ণনটওোকব উন্নেন (ংল্পানধত) 

2. উদযাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ : ডাক ও ণটনরল্পমাগাল্পমাগ নফবাগ 

3. ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা      : ফাংরাল্পদ   ণটনরকনভউননল্পকন্স ণকান্ানী নরনভল্পটড (নফটিনএর)  

4. প্রকদল্পয অফস্থান           :   ভগ্র ফাাংরাদে (৭টি নফবাল্পগয ৬৪টি ণজরায ৩৩৯টি উল্পজরা) 

5. অনুল্পভানদত ফাস্তফােনকার ও ব্যে (রক্ষ টাকা) : 

অনুকভাদকনয 

ম শায় 

মভয়াদ  অনুকভারদত ব্যয় হ্রা/বৃরি (%) 

মূর রিররয তুরনায় ফ বল্পল অনুল্পভাদল্পনয তুরনাে 

মূর অনুকভারদত জুরাই ২০১৩ ল্পত জুন ২০১৬ ৪৯৯২৮.১৪ -  

১ভ ংকাধন জুরাই ২০১৩ ল্পত জুন ২০১৭ ৫৯০৬১.৭৫ ১৮.২৯%  

6. জুন ২০১৬ ম যন্ত আশথ যক অগ্রগশি: ৩২৮৯৪.১৮ রক্ষ টাকা (৫৫.৬৯৫%)। 

7. প্রকদল্পয টভূরভ ও উদেশ্য : 

7.1. প্রকদল্পয টভূরভ  :      

নবন-২০২১ এয রক্ষযল্পক াভল্পন ণযল্পে যকায নডনজটার ফাংরাল্পদ গড়ায রল্পক্ষয ভগ্র ণদব্যাী আধুননক নিারী এফং 

উচ্চক্ষভতাম্পন্ন তথ্য প্রযুনিগত অফকাঠাল্পভা স্থাল্পনয উল্পযাগ গ্রে কল্পয । এয অং নল্পল্পফ ডাক ও ণটনরল্পমাগাল্পমাগ নফবাগ 

ফাংরাল্পদল্পয কর উল্পজরা এফং ইউননেন নযলদগুল্পরাল্পক অটিকযার পাইফায কযাফর ণনটওোল্পকবয আওতাে আনেল্পনয 

জন্য প্রাথনভক ম বাল্পে ণদল্পয ১০০৬টি ইউননে ণন অটিকযার পাইফায কযাফর ণনটওোকব স্থাল্পন য রল্পক্ষয “১০০০টি ইউননেন 

নযলল্পদ অটিকযার পাইফায কযাফর ণনটওোকব উন্নেন”  ীল বক একটি প্রকে গ্রে কল্পয। ণদল্প ণজরা দল্পযয াল্পথ ২৯০টি 

উল্পজরায অটিকযার পাইফায ংল্পমাগ না থাকাে উল্পজরা ল্পত ইউননেন ম বন্ত অটিকযার পাইফায স্থাল্পন ভস্যা ণদো 

ণদে। এ ণপ্রনক্ষল্পত জরুনয নব নিল্পত আল্পরািয প্রকল্পেয আওতাে ণদল্পয ৬৪টি ণজরায ২৯০টি উদজরা অন্তর্ভকু্ত কদয “ উদজরা 

মাুদয় অটিকযার পাইফায কযাফর শনটওয়াক ুউন্নয়ন” ীলকু প্রকল্পটি  গ্রণ কযা য়।  যফশিযতি গি ২৭/০৩/২০১৬ িাশযতে 

আযও ৪৯টি অন্তর্ভ যি কতয শইশে’য সুাশযতয শবশিতি প্রকল্পটিয প্রথভ েংতাধন ভাননীয় শযকল্পনা ভন্ত্রী অনুতভাদন কতযন।  

7.2. প্রকদল্পয উদেশ্য           :   

7.2.1. রবন ২০২১ এয শটররদমাগাদমাগ রফলয়ক উদেশ্য পর কদয যকাদযয রিরজটার ফাাংরাদে গড়ায রক্ষয 

অজনু; 

7.2.2. উদজরা মাুয় মনু্ত অটিকযার পাইফায কযাফর শনটওয়াক ুশৌছাদনা মাদত ইউরনয়ন মনু্ত শৌছাদত সুরফধা 

য়; 

7.2.3. ব্রিব্যান্ড এয সুরফধা, আইরটি শফা াযাদেদ ম্প্রারযত কদয গ্রাভাঞ্চর মনু্ত রনবযুদমাগ্য ও াশ্রয়ী মূদল্য 

আইরটি সুরফধা শৌদেঁ শেয়া; এফাং 

7.2.4. দানযদ্র নফল্পভািল্পন অফদান যাো। 

8. প্রকতল্পয প্রধান অঙ্গেমূহ:  

  OSP WORKS (Fibre Optic cable laying) 

 Optical Transmission (MSPP), IP Network and DC Power Equipment for optical Fibre 

Network 

 DEG & Air-conditioning Work 

  Earthling Installation Work  

েংযুশি-১ 
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ে. যাভ বল্পকয কাম বনযনধ (TOR) : 

9. যাভ যতকয দাশয়ত্ব:  

9.1. প্রেকেয টভূনভ, উল্পেশ্য, অনুল্পভাদন/ংল্পাধন, প্রকে ব্যে, ফাস্তফােনকার, নডনন অনুমােী ফছযনবনিক ফযাে, 

ফযাে অনুমােী ব্যে প্রাংনগক কর তথ্য ম বল্পফক্ষে ও ম বাল্পরািনা;  

9.2. প্রকল্পেয অংগনবনিক ফাস্তফােন অগ্রগনতয ফাস্তফ ও আনথ বক  তথ্য ংগ্র, াযনে/ ণরেনিল্পেয ভাধ্যল্পভ   উস্থান 

ও নফল্পেলে; 

9.3. প্রকল্পেয উল্পেশ্য অজবল্পনয ল্পথ অগ্রগনত ম বল্পফক্ষে ও  ম বাল্পরািনা এফং পরপ্রসু কযায জন্য গৃীত কাম বাফরী 

প্রকল্পেয উল্পেল্পশ্যয াল্পথ াভঞ্জস্যপূে ব নকনা তা ম বাল্পরািনা ও ভতাভত প্রদান; 

9.4. প্রকল্পেয আওতাে ম্পানদত/িরভান নফনবন্ন ণ্য, কাম ব ও ণফা ংগ্রল্পয (Procurement) ণক্ষল্পে প্রিনরত ংগ্র 

আইন ও নফনধভারা (ননআয, উন্নেন ল্পমাগীয গাইডরাইন ইতযানদ) প্রনতারন কযা ল্পেল্পছ/ল্পে নক না ণ নফলল্পে 

ল্পম বাল্পরািনা ও ম বল্পফক্ষে; 

9.5. প্রকল্পেয আওতাে ংগৃীত / ংগৃীতব্য ণ্য, কাম ব ও ণফা  নযিারনায জন্য প্রল্পোজনীে জনফর আনুলনিক 

নফলোনদ ম বাল্পরািনা ও ম বল্পফক্ষে;  

9.6. প্রকল্পেয ফাস্তফােন ম্পনকবত নফনবন্ন ভস্যাফরী ণমভন: অথ বােল্পন নফরম্ব, ণ্য, কাম ব ও ণফা ক্রে/ংগ্রল্পয ণক্ষল্পে 

নফরম্ব, প্রকে ব্যফস্থানায ভান এফং  প্রকল্পেয  ণভোদ ও ব্যে বৃনি  নফনবন্ন  নদক নফল্পেলে, ম বল্পফক্ষে  ও 

ল্পম বাল্পরািনা ; 

9.7. প্রেকেয আওতায় ম্পারদত মূর োম শক্রভমূকয োম শোরযতা ও উকমারিতা রফকেলণ  এফং রফকল পরতা 

(Success Stories, মরদ থাকে) রফলকয় আকরাোত; 

9.8. উনিনেত প্রাপ্ত নফনবন্ন ম বল্পফক্ষল্পেয নবনিল্পত ানফ বক ম বাল্পরািনা; 

9.9. প্রকণেয ফরনদক, দুফ বরনদক, সুল্পমাগ ও ঝুঁনক (SWOT) রফকেলণ এফং দুফ শরতা ও  চ্যাকরঞ্জ মভাোকফরায় 

মকথাযুক্ত সুারয প্রদান; 

9.10. আইনটি ণফা াযাল্পদল্প ম্প্রানযত কল্পয গ্রাভাঞ্চর ম বন্ত ননব বযল্পমাগ্য ও াশ্রেী মূল্পে আইনটি সুনফধা ণ ুঁল্পছ ণদোয জন্য 

প্রকল্পেয আওতাে গৃীত কাম বক্রভমূ নিনিতকযে ও তা ম বাপ্ত নকনা তা নফল্পেলন ও প্রল্পোজনীে সুাযন প্রদান ;  

9.11. প্রকল্পেয ম্ভাব্য exit plan ম্পকেশ ম শাকরাচ্না ও ভতাভত প্রদান; 

9.12. ম বল্পফক্ষল্পেয আল্পরাল্পক সুানয প্রেেন; এফং 

9.13. ক্রেকাযী ংস্থা (আইএভইনড) কর্তবক ননধ বানযত প্রকে ংনেষ্ট অন্যান্য নফলোনদ।  

10. যাভ শে প্ররতষ্ঠান ও যাভ শকেয প্রকৃরত ও মমাগ্যতাীঃ 

ক্ররভে 

নং 

পাভ য ও পাতভ যয 

যাভ শে 

রক্ষািত মমাগ্যতা অরবজ্ঞতা 

১) যাভ শে 

প্ররতষ্ঠান 

-  িকফলণা এফং প্রেে রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ংক্রান্ত স্ট্যারি 

রযচ্ারনায় ন্যযনতভ ৩(রতন) ফছকযয অরবজ্ঞতা; 

২) ে) টিভ ররিায মেররেভ 

প্রকেৌর/তরিৎ 

প্রকেৌকর নুযনতভ 

স্দাতে রিগ্রী  

 মেররেরভউরনকেকনয োকে ন্যযনতভ ১০ ফছকযয অরবজ্ঞতা; 

 OSP WORKS, Optical Transmission (MSPP), IP 

Network and DC Power Equipment ইতযারদ রফলকয় 

াম্প্ররতে ভকয় উদ্ভারফত প্রযুরক্তিত জ্ঞান ও োকেয অরবজ্ঞতা; 

 যোযী মেররেভ খাকত প্রেে ফাস্তফায়ন/ভরনেরযং-এয অরবজ্ঞতা; 

 টিভ নরডায নল্পল্পফ কাজ কযায অনবজ্ঞতা; 

 কনম্পউটায নফলল্পে ব্যফানযক জ্ঞান 

 প্রনতল্পফদন উস্থানায় রফদল েক্ষতা 

খ) মেররেভ মেররেভ  মেররেরভউরনকেকনয োকে ন্যযনতভ ৫ ফছকযয অরবজ্ঞতা; 
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ক্ররভে 

নং 

পাভ য ও পাতভ যয 

যাভ শে 

রক্ষািত মমাগ্যতা অরবজ্ঞতা 

রফকলজ্ঞ  প্রকেৌর/তরিৎ 

প্রকেৌকর নুযনতভ 

স্দাতে রিগ্রী  

 OSP WORKS, Optical Transmission (MSPP), IP 

Network and DC Power Equipment ইতযারদ রফলকয় 

াম্প্ররতে ভকয় উদ্ভারফত প্রযুরক্তিত জ্ঞান ও োকেয অরবজ্ঞতা;  

 যোযী মেররেভ খাকত প্রেে ফাস্তফায়ন/ভরনেরযং-এয অরবজ্ঞতা  

গ) তরিৎ প্রকেৌরী মেররেভ 

প্রকেৌর/তরিৎ 

প্রকেৌকর নুযনতভ 

স্দাতে রিগ্রী  

 মেররেরভউরনকেকনয োকে ন্যযনতভ ৫ ফছকযয অরবজ্ঞতা; 

 OSP WORKS, Optical Transmission (MSPP), IP 

Network and DC Power Equipment ইতযারদ রফলকয় 

াম্প্ররতে ভকয় উদ্ভারফত প্রযুরক্তিত জ্ঞান ও োকেয অরবজ্ঞতা;  

 যোযী মেররেভ খাকত প্রেে ফাস্তফায়ন/ভরনেরযং-এয অরবজ্ঞতা  

ঘ) িাো ব্যফস্থানা 

রফকলজ্ঞ 

রযংখ্যান রফলকয় 

স্দাতকোত্তয রিগ্রী 

 িাো ব্যফস্থানায় ন্যযনতভ ৩ ফছকযয ফাস্তফ োকেয অরবজ্ঞতা; 

 SPSS অন্যান্য Statistical Software Package 

রযচ্ারনায় দক্ষতা 

 

11. ননম্ননরনেত প্ররতকফদনমূ দারখর েযকত কফ: 

ক্ররভে নং প্ররতকফদকনয নাভ দারখকরয ভয় ভন্তব্য 

1)  ইনকন রযকাে শ চুরক্ত ম্পাদকনয ১৫ রদকনয ভকে  

2)  ১ভ খিা প্ররতকফদন চুরক্ত ম্পাদকনয ৭৫ রদকনয ভকে  

3)  ২য় খিা প্ররতকফদন চুরক্ত ম্পাদকনয ৯০ রদকনয ভকে  

4)  চুিান্ত প্ররতকফদন (ফাংরায় ৪০ কন ও 

ইংকযরেকত ২০ কন) 

চুরক্ত ম্পাদকনয ১০০ রদকনয ভকে  

 

12. ক্লাইন্ট কর্তযক প্রতদয়: 

12.1. প্রকল্প দশরর ও প্রকল্প েংশিষ্ট শফশবন্ন প্রশিতফদন (সমভন: আইএভইশি ০৫ প্রশিতফদন); 

12.2. শফশবন্ন স্ট্যাকতহাল্ডাতযয োতথ সমাগাতমাতগয জন্য প্রতয়াজনীয় েহতমাশগিা প্রদান ইিযাশদ। 

 


