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নিনিড় পনিিীক্ষণ কার্ যক্রমেি জন্য রনব বারিত প্রকল্পেি রববিণী ও পিামর্ বল্পকি কার্ বপরিরি (ToR): 

 

ক. প্রকল্পেি রববিণীীঃ 

 

১ প্রকল্পেি নাম : “আনেিিাজাি-োওয়া-েংলা ৪০০ ককনি সঞ্চালি লাইি” 

২. উল্পযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : রবদ্যুৎ, জ্বালারন ও খরনজ েম্পদ মন্ত্রণালয়/ রবদ্যুৎ রবভাগ  

৩. বাস্তবায়নকািী েংস্থা : নপনজনসনি 

৪. প্রকল্পেি অবস্থান : ঢাকা, মুনিগঞ্জ, , িামগঞ্িটাও ও কগঞ্াপালগঞ্জ,  কজলা ও জপমজলায়। 

 

৫. অনুল্পমারদত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) : 

 

অনুল্পমাদল্পনি পর্ বায় সময়াদ  অনুল্পমারদত ব্যয় 

সমাট 

রজওরব 

রপএ  

েংস্থাি অর্ ব 

হ্রাে/বৃরি (%) 

 

মূল রিরপরপি তুলনায় েব বল্পর্ষ অনুল্পমাদল্পনি 

তুলনায় 

মূল অনুল্পমারদত জুলাই’২০১৬ ররীঃ হল্পত 

জুন’২০২০ ররীঃ 
১৩৫৬৫৯.২২ 

৫৩৮৩৮.১২ 

৬৬২৯৯.২৭ 

১৫৫২১.৮৩ 

- - 

১ম- ব্যয় বৃরি 

ব্যরতল্পিল্পক েময় বৃরি  

জুলাই’২০১৬ ররীঃ হল্পত 

জুন’২০২১ ররীঃ  
১৩৫৬৫৯.২২ 

৫৩৮৩৮.১২ 

৬৬২৯৯.২৭ 

১৫৫২১.৮৩ 

- - 

১ম েংল্পর্ািন - -   

 

৬.   ক্রমপুরিত অগ্রগরত: জুন ২০২০ পর্ বন্ত আরর্ বক অগ্রগরত ১০২৪০৬.০১ লক্ষ টাকা। 

  

৭.      প্রকল্পেি উল্পেশ্যীঃ  

 i) ঢাকা ও খুলনাি মল্পে ব্যকল্পবান ৪০০ সকরভ েঞ্চালন লাইন রনম বাণ কিা; 

ii) পদ্মা সেতুি পার্ রদল্পয় ৪০০ সকরভ রিভাি ক্ররেং লাইন রনম বাণ কিা; এবং  

iii) আরমনবাজাি ৪০০/২৩০ সকরভ এআইএে উপল্পকন্দ্র রনম বাণ কিা । 

 

৮. প্রকল্পেি প্রিান প্রিান অগসমেমূহীঃ 

আরমনবাজাি-মাওয়া-মংলা ৪০০ সকরভ িাবল োরকবট লাইন রনম বাণ-১৬৪.৬ রক. রম.; 

পদ্মা সেতুি পার্ রদল্পয় ৪০০ সকরভ রিভাি ক্ররেং লাইন রনম বাণ-৯.৪ রক.রম.; এিং 

আরমনবাজাি ৪০০/২৩০ সকরভ উপল্পকন্দ্র রনম বাণ (৩X৫২০ এমরভএ ট্রান্সফম বাি)। 

  

খ. পিামর্ বল্পকি কার্ বপরিরি (ToR) : 

৯.০ পিামর্ বল্পকি দারয়ত্বীঃ 

৯.১ প্রকল্পেি রববিণ (পটভূরম, উল্পেশ্য, অনুল্পমাদন/েংল্পর্ািল্পনি অবস্থা, অর্ বায়ল্পনি রবষয় ইতুারদ েকল প্রল্পর্াজু তথ্য) 

পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

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


৯.২ প্রকল্পেি অর্ ববছিরভরিক কম বপরিকেনা, অর্ ববছিরভরিক বিাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তারিত অগসমরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব 

ও আরর্ বক) অগ্রগরত তথ্য েংগ্রহ, েরিল্পবর্ন, রবল্পেষণ, োিনণ/সলখরিল্পেি মােল্পম উপস্থাপন ও পর্ বাল্পলািনা; 

৯.৩ প্রকল্পেি উল্পেশ্য অজবল্পনি অবস্থা পর্ বাল্পলািনা ও প্রকমেি জমেশ্য ও লগঞ্মেমেি আমলামক output পর্ যাময়ি অজযি 

পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

৯.৪ প্রকল্পেি আওতায় েম্পারদত/িলমান রবরভি পণ্য, কার্ ব ও সেবা েংগ্রল্পহি (Procurement) সক্ষল্পে প্রিরলত আইন ও 

রবরিমালা (রপরপএ-২০০৬, রপরপআি-২০০৮, উিয়ন েহল্পর্াগীি গাইিলাইন ইতুারদ) এিং প্রকে দনলমল জনিনিত ক্রয় 

পনিকেিা প্ররতপালন কিা হল্পয়ল্পছ/হল্পে রক না সে রবষল্পয় পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

৯.৫ প্রকল্পেি আওতায় েংগৃটীত/সংগৃটীতব্য পণ্য, কার্ ব ও সেবা পরিিালনা এবং িক্ষণাল্পবক্ষল্পণি জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনবলেহ 

(ল্পটকেই পরিকেনা) আনুষনিক নিষয় পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

৯.৬ প্রকল্পেি আওতায় েংগৃটীত/সংগৃমটি প্ররক্রয়ািীন রবরভি পণ্য, কার্ ব ও সেবা েংরেষ্ট ক্রয়চুরিল্পত রনি বারিত 

সেরেরফল্পকর্ন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুর্ায়ী প্রল্পয়াজনীয় পরিবীক্ষণ/র্ািাইল্পয়ি মােল্পম েংগ্রহ কিা 

হল্পয়ল্পছ/হল্পে রক না সে রবষল্পয় পর্ বাল্পলািনা ও পর্ বল্পবক্ষণ; 

৯.৭  প্রকল্পেি ঝুঁরক অর্ বাৎ বাস্তবায়ন েম্পরকবত রবরভি েমযা া সর্মন অর্ বায়ল্পন রবলব, বাস্তবায়ল্পন পণ্য, কার্ ব ও সেবা 

ক্রয়/েংগ্রল্পহি সক্ষল্পে রবলব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পেি সময়াদ ও ব্যয় বৃরি ইতুারদি কািণেহ অন্যান্য রদক 

রবল্পেষণ, পর্ বাল্পলািনা ও পর্ বল্পবক্ষণ; 

৯.৮ প্রকে অনুল্পমাদন, েংল্পর্ািন (প্রল্পর্াজু সক্ষল্পে) অর্ ব বিাে, অর্ ব ছাড় রবল পরিল্পর্াি ইতুারদ রবষল্পয় তথ্য-উপাল্পিি 

পর্ বাল্পলািনা ও পর্ বল্পবক্ষণ; 

৯.৯ উিয়ন েহল্পর্াগী েংস্থা (র্রদ র্াল্পক) কর্তবক চুরি স্বাক্ষি, চুরিি র্তব, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকিণ ও অনুল্পমাদন, অর্ ব ছাড়, রবল 

পরিল্পর্াল্পি েম্মরত ও রবরভি ববল্পদরর্ক রমর্ন এি সুপারির্ ইতুারদি তথ্য-উপািরভরিক পর্ বাল্পলািনা ও পর্ বল্পবক্ষণ; 

৯.১০ প্রকে েমারিি পি সৃষ্ট সুরবিারদ সটকেই (Sustainable) কিাি লল্পক্ষু েতামত প্রদান; 

৯.১১ প্রকমেি জমেমশ্য, লক্ষয, প্রকমেি কার্ যক্রে, িাস্তিায়ি পনিকেিা, প্রকে ব্যিস্থাপিা, ঝুঁনক, কেয়াদ, ব্যয় অজযি ইতযানদ 

নিষয় নিমিচিা কমি একটি SWOT ANALYSIS; 

৯.১২ প্রকে  সংনিষ্ট িনিপত্র পর্ বাল্পলািনা ও মাঠপর্ বায় হল্পত প্রাি তল্পথ্যি রবল্পেষল্পণি আল্পলাল্পক োরব বক পর্ বাল্পলািনা, পর্ বল্পবক্ষণ ও 

প্রল্পয়াজনীয় সুপারির্েহ একটি প্ররতল্পবদন প্রণয়ন কিল্পব ও জাতীয় কম বর্ালায় প্ররতল্পবদনটি উপস্থাপন কিল্পব। জাতীয় 

কম বর্ালায় প্রাি মতামত েরিল্পবর্ কল্পি চূড়ান্ত প্ররতল্পবদন প্রণয়ন কিল্পব; 

৯.১৩ প্রকে ব্যিস্থাপিা: প্রকে পনিচালক নিময়াগঞ্, জিিল নিময়াগঞ্, প্রকে ব্যিস্থাপিা কনেটিি সিা, প্রকে নিয়ানিং কনেটিি 

সিা আময়াজি, কে যপনিকেিা ও প্রণয়ি ও িাস্তিায়ি, সিাি ও প্রনতমিদমিি নসদ্ধান্ত িাস্তিায়ি, অগ্রগঞ্নতি তথ্য কপ্রিণ 

ইতযানদ পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ;   

৯.১৪      কর্তবপক্ষ রনি বারিত অন্যান্য রবষয়াবরল। 

 

১০. পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান ও পিামর্ বল্পকি প্রকৃরত ও সর্াগ্যতাীঃ 

ক্রীঃ পিামর্ বল্পকি প্রকৃরত রর্ক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১. পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান  গল্পবষণা এবং প্রকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন েংক্রান্ত স্টারি পরিিালনায় 

ন্যুনতম ০৩ (রতন) বছল্পিি অরভজ্ঞতােম্পি। 

২. (ক) টিম রলিাি সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় 

হল্পত ইমলকনিকযাল/নসনিল/ 

কেকানিকযাল ইনজ, নিয়ানিং 

রবষল্পয় কমপল্পক্ষ রবএেরে 

রিরগ্র। 

প্রকে িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সম্পমকয স্বচ্ছ ধািণাসট 

ইমলকনিকযাল/নসনিল/মেকানিকযাল ইনজ, নিয়ানিং সংক্রান্ত কামজ 

ন্যযিতে ১০ (দশ) িছমিি অনিজ্ঞতা; 

 টিে নলডাি নটমসমি ন্যযিতে ০১ (এক) িছি কাজ কিাি অনিজ্ঞতা; 

 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্ররতল্পবদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় রবল্পর্ষ 

দক্ষতাি পার্াপারর্ বাংলা/ইংল্পিরজি রবষয়রভরিক ভাষাগত 

জ্ঞানল্পক রবল্পবিনায় সনওয়া হল্পব; 

 রপরপএ ২০০৬ এবং রপরপআি ২০০৮ েম্পল্পকব েম্যক িািণা র্াকল্পত 

হল্পব। রবল্পর্ষভাল্পব রবরভি প্রকাি ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য, কার্ ব, সেবা), 

ক্রয় পরিকেনা, ক্রয় অনুল্পমাদন প্ররক্রয়া, চুরি েম্পাদন, 

কারিগরি/আরর্ বক মূল্যায়ন, Performance Security নিষময় 

সুস্পষ্ট ধািণামক নিমিচিায় কিওয়া টমি; 

 েংরেষ্ট প্রকল্পেি উিয়ন েহল্পর্াগীল্পদি (ADB)   প্ররকউিল্পমন্ট 



ক্রীঃ পিামর্ বল্পকি প্রকৃরত রর্ক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

গাইিলাইন েম্পল্পকব প্রল্পয়াজনীয় িািণা র্াকল্পত হল্পব;   

 “সিকানি িামত জন্নয়ি প্রকে প্রণয়ি, প্রনক্রয়াকিণ, অনুমোদি ও 

সংমশাধি পদ্ধনত (অমটািি, ২০১৬)” নিষময় সুস্পষ্ট ধািণা িাকমত 

টমি (https://imed.gov.bd ওময়িসাইমও পাওয়া র্ামি); এবং 

 আইএেইনড’ি Monitoring and Evaluation (M&E) 

Guideline for Industry, Power & Energy এি নিষময় 

ধািণা িাকমত টমি (https://imed.gov.bd ওময়িসাইমও 

পাওয়া র্ামি)। 

(খ) নেড কলমিল 

ইনজ, নিয়াি 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় 

হল্পত ইমলকনিকযাল 

ইনজ, নিয়ানিং রবষল্পয় কমপল্পক্ষ 

রবএেরে রিরগ্র। 

 প্রকে িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সম্পমকয স্বচ্ছ ধািণাসট 

ইমলকনিকযাল ইনজ, নিয়ানিং সংক্রান্ত কামজ ন্যযিতে ০৩ (নতি) 

িছমিি অনিজ্ঞতা; 

 রপরপএ ২০০৬ এবং রপরপআি ২০০৮ েম্পল্পকব েম্যক িািণা র্াকল্পত 

হল্পব। রবল্পর্ষভাল্পব রবরভি প্রকাি ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য, কার্ ব, সেবা), 

ক্রয় পরিকেনা, ক্রয় অনুল্পমাদন প্ররক্রয়া, চুরি েম্পাদন, 

কারিগরি/আরর্ বক মূল্যায়ন, Performance Security নিষময় 

সুস্পষ্ট ধািণামক নিমিচিায় কিওয়া টমি; 

 েংরেষ্ট প্রকল্পেি উিয়ন েহল্পর্াগীল্পদি (ADB) প্ররকউিল্পমন্ট 

গাইিলাইন েম্পল্পকব প্রল্পয়াজনীয় িািণা র্াকল্পত হল্পব;  এবং 

 “সিকানি িামত জন্নয়ি প্রকে প্রণয়ি, প্রনক্রয়াকিণ, অনুমোদি ও 

সংমশাধি পদ্ধনত (অমটািি, ২০১৬)” (https://imed.gov.bd 

ওময়িসাইমও পাওয়া র্ামি) এি জপি সুস্পষ্ট ধািণা িাকমত টমি। 

(গ) আর্ ব-োমারজক 

রবল্পর্ষজ্ঞ 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হ

সত েমাজ রবজ্ঞান/ অর্ বনীরত/ 

োমারজক রবজ্ঞান অনুষল্পদি 

আওতাভুি রবষল্পয় কমপল্পক্ষ 

স্নাতল্পকািি  রিরগ্র।  

আর্ ব-োমারজক গল্পবষণা/ েংরেষ্ট কাল্পজ কমপল্পক্ষ পাঁি বছল্পিি বাস্তব 

অরভজ্ঞতা র্াকল্পত হল্পব। Resettlement নিষময় িাস্তি জ্ঞািমক 

অগ্রানধকাি কদওয়া টমি। 

(ঘ) িাটা 

ম্যাল্পনজল্পমন্ট 

সের্ারলস্ট 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হল্পত

 পরিেংখ্যান/ অর্ বনীরত/ 

েংরেষ্ট রবষল্পয় কমপল্পক্ষ 

স্নাতল্পকািি  রিরগ্র। 

েংরেষ্ট রবষল্পয় গল্পবষণা/িাটা ম্যাল্পনজল্পমন্ট কাল্পজ কমপল্পক্ষ পাঁি বছল্পিি 

বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকল্পত হল্পব। 

 

১১. পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান কর্তবক রনল্পেবরণ বত প্ররতল্পবদনেমূহ দারখল কিল্পত হল্পব: 

ক্ররমক প্ররতল্পবদল্পনি নাম দারখল্পলি েময় 

১. ইনল্পেপর্ন প্ররতল্পবদন চুরি েম্পাদল্পনি ১৫ রদল্পনি মল্পে 

২. ১ম খেড়া প্ররতল্পবদন চুরি েম্পাদল্পনি ৭৫ রদল্পনি মল্পে 

৩. ২য় খেড়া প্ররতল্পবদন চুরি েম্পাদল্পনি ৯০ রদল্পনি মল্পে 

৪.  চূড়ান্ত প্ররতল্পবদন  চুরি েম্পাদল্পনি ১০০ রদল্পনি মল্পে 

 

1২.  ক্লাদয়ন্ট কর্তকৃ প্রদেয়: 

 প্রকল্প েরলল ও প্রকল্প সাংরিষ্ট রবরভন্ন প্ররতদবেন (যেমন: আইএমইরি-০৫ প্ররতদবেন); 

 রবরভন্ন যেকদহাল্ডাদরর সাদে যোগাদোদগর জন্য প্রদয়াজনীয় সহদোরগতা প্রোন। 

 

 

http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/45ffa4bc_c106_4b1a_993d_e737b770b856/Cover%20Pages%20M%26E%20manual.pdf

