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শনশফড় শযফীক্ষসেয িন্য শনফ বাশিত প্রকল্পেয শফফযেী ও যাভ শকেয োম শরযরধ (ToR): 

 

ক. প্রকল্পেয শফফযেীীঃ 

 

প্রকল্পেয নাভ “ীদ সয়দ নজরুর ইরাভ মভরিকের েকরজ ও াাতার স্থান 

(১ভ ংকারধত)’’  
উল্পযাগী ভন্ত্রোরয়/শফবাগ ন্ত্র  

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  

প্রকল্পেয অফস্থান  উল্পিরা। 

 

৫. অনুল্পভাশদত ফাস্তফায়নকার ও অনুল্পভাশদত ব্যয় (রক্ষ টাকা) 
 

অনুকভাদকনয ম শায় মভয়াদ  অনুকভারদত 

ব্যয় 

হ্রা/বৃরি 

 

ভন্তব্য 

(মূর রিররয 

তুরনায়) 

ফ বল্পল অনুল্পভাদল্পনয 

তুরনায় 

মূর অনুকভারদত জুরাই ২০১২ কত

জুন ২০১৫ 
৫৪৫৪৬.৮১ -   

১ভ ংমাধন জুরাই ২০১২ কত

জুন ২০১৬* 

৫৬৫৮৬ ৬২ ২০৩৯.৮১(৩.৭৪%) ২০৩৯.৮১ (৩.৭৪%) - 

 

২য় ংকাধন - - -  

ব্যয় বৃশি ব্যশতল্পযল্পক 

সভয়াদ বৃশি 

- - -   

*জুন ২০১৮ ম শন্ত ২য় ংকাধনীকত প্রস্তারফত। 

 

৬. ক্রভপুশিত অগ্রগশত জুন ২০১৬ : আশথ বক ৩১৪১৭.৫৩ রক্ষ টাকা (৫৫.৫২%) 

 

৭.      প্রকল্পেয উল্পেশ্যীঃ  

এফং

 

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


৮. প্রকল্পেয প্রধান প্রধান অঙ্গমূীঃ 

 াাতার বফন রনভ শাণ (১০ তরা পাউকেকন ৫ তরা বফন) 

 এোকিরভে বফন রনভ শাণ (৮ তরা পাউকেকন ৫ তরা বফন) 

 পুরুল ছাত্রকদয জন্য আফারে মাকের রনভ শাণ (৬ তরা পাউকেকন ৫ তরা বফন) 

 ছাত্রীকদয জন্য আফারে মাকের রনভ শাণ (৬ তরা পাউকেকন ৫ তরা বফন) 

 পুরুল ইন্টানী িক্টযকদয জন্য িযরভটরয রনভ শাণ (৬ তরা পাউকেকন ৫ তরা বফন) 

 ভররা ইন্টানী িক্টযকদয জন্য িযরভটরয রনভ শাণ (৬ তরা পাউকেকন ৫ তরা বফন) 

 আফারে বফন (েকরজ) ১৮০০ ও ১৫০০ ফ:ফু: (৬ তরা পাউকেকন ৫ তরা বফন) 

 োপ নাক শ িযকভটযী (৬ তরা পাউকেকন ৫ তরা বফন) 

 াফ-মেন, াম্প াউজ ও মজনাকযটয (২টি) 

 গবীয নরকূ স্থান 

 

খ. যাভ বল্পকয কাম বশযশধ (TOR) : 

৯.০  যাভ বল্পকয দাশয়ত্ব: 

৯.১ প্রেকেয টভূশভ, উল্পেশ্য, অনুল্পভাদন/ংল্পাধন, প্রকে ব্যয়, ফাস্তফায়নকার, শিশশ অনুমায়ী ফছযশবশিক ফযাে, ফযাে অনুমায়ী ব্যয়  

প্রাংশগক কর তথ্য ম বল্পফক্ষে ও ম বাল্পরািনা; 

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

৯.৩  প্রকল্পেয উল্পেশ্য অিবল্পনয ল্পথ অগ্রগশত ম বল্পফক্ষে ও  ম বাল্পরািনা এফং পরপ্রসূ কযায িন্য গৃীত কাম বাফরী প্রকল্পেয উল্পেল্পশ্যয াল্পথ 

াভিস্যপূে ব শকনা তা ম বাল্পরািনা ও ভতাভত প্রদান; 

৯.৪  প্রকল্পেয আওতায় ম্পাশদত/িরভান শফশবন্ন ণ্য, কাম ব ও সফা ংগ্রল্পয ( Procurement ) মেকত্র প্রচররত ংগ্র আইন ও 

রফরধভারা (ররআয, উন্নয়ন কমাগীয গাইিরাইন ইতযারদ) প্ররতারন েযা কয়কছ/কে রেনা ম রফলকয় ম শাকরাচনা ও ম শকফেণ;  

৯.৫ প্রকল্পেয আওতায় ংগৃীত/ংগৃীতব্য ণ্য ও সফা শযিারনা এফং প্রল্পয়ািনীয় িনফর আনুষ্ঠাশনক শফলয়াশদ শনল্পয় 

ম বাল্পরািনা/ম বল্পফক্ষে; 

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

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

৯.৭ দযল্পে উশিশখত Specification/BOQ/TOR, গুনগত ভান , রযভাণ ঠিে মযকখ মথামথ প্ররিয়ায় ণ্য /মফা/োম শ িয় েযা 

কে রে না ম শাকরাচনা েযা এফং ফারল শে িয় রযেোন মভাতাকফে রেযভাত্রা ও অজশন ম শাকরাচনা েযা; 

৯.৮ প্রকল্পেয আওতায় ম্পাশদত সবৌত কাি এফং ক্রয়কৃত সভশিল্পকর মন্ত্রাশতয গুনগত ভান মািাই কযা এফং প্রকল্পেয উল্পেশ্য অিবল্পন স্থানা 

ও মন্ত্রাশতয ব্যফায ম বাল্পরািনা কযা; 

৯.৯ প্রকল্পেয ফর শদক, দুফ বরশদক, সুল্পমাগ ও ঝুঁশক (SWOT) শফল্পেলে এফং দুফ বরতা ও িযাল্পরি সভাকাল্পফরায় মল্পথাযুক্ত সুাশয প্রেয়ন; 

৯.১০ প্রকল্পেয ম্ভাব্য exit plan ম্পল্পকব ম বাল্পরািনা ও ভতাভত প্রদান; 

৯.১১ ম বল্পফক্ষল্পেয আল্পরাল্পক সুাশয প্রেয়ন; এফং  

৯.১২ ক্রয়কাযী ংস্থা (আইএভইশি) কর্তবক শনধ বাশযত প্রকে ংশেষ্ট অন্যান্য শফলয়াশদ।  

 

১০. যাভ শকেয প্রকৃরত ও মমাগ্যতা 

 

িরভে যাভ শমেয ধযণ রোগত মমাগ্যতা অরবজ্ঞতা 

১. যাভ শে  স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় কত সম সকান শফলল্পয় 

ন্যযনতভ স্দাতকোত্তয/এভরফরফএ/রফএর 

ইন ররবর ইরিরনয়ারযং রিগ্রী। উচ্চতয 

রিগ্রীধাযীকদয অগ্রারধোয মদয়া কফ। 

 প্রেে রযফীেণ ও মূল্যায়ন রফকল েকয 

যোযী খাকত প্রেে রযফীেণ ও মূল্যায়ন 

ংিান্ত োকজ ন্যযনতভ ১০(দ) ফছকযয 

অরবজ্ঞতাম্পন্ন। 

 ভজাতীয় োকজ অরবজ্ঞতায মেকত্র 

অগ্রারধোয মদয়া কফ। 

 প্ররতকফদন উস্থানায় রফকল দেতা 

থােকত কফ। 

 

১১. যাভ শে ের্তশে রনম্নফরণ শত প্ররতকফদনমূ দারখর েযকত কফ: 

 

িরভে প্ররতকফদকনয নাভ দারখকরয ভয় 

১. ইনকন প্ররতকফদন চুরি ম্পাদকনয ১৫ রদকনয ভকে 

২. ১ভ খড়া প্ররতকফদন চুরি ম্পাদকনয ৭৫ রদকনয ভকে 

৩. ২য় খড়া প্ররতকফদন চুরি ম্পাদকনয ৯০ রদকনয ভকে 

৪.  চূড়ান্ত প্ররতকফদন (ফাংরায় ৪০ কশ ও 

ইংকযজীকত ২০ কশ) 

চুরি ম্পাদকনয ১০০ রদকনয ভকে 



 

1২.  ক্লায়েন্ট কর্তকৃ প্রয়েে: 

 প্রকল্প েলিি ও প্রকল্প সংলিষ্ট লিলিন্ন প্রলিয়িেন (যেমন: আইএমইলি-০৫ প্রলিয়িেন); 

 লিলিন্ন যেকয় াল্ডায়েে সায়ে যোগায়োয়গে জন্য প্রয়োজনীে স য়োলগিা প্রোন ইিযালে। 


