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শনশফড় শযফীক্ষসণয জন্য শনফ বাশিত প্রকল্পল্পয শফফযণী ও যাভ শকেয োম শরযরধ (ToR): 

 

ক. প্রকল্পল্পয শফফযণীীঃ 

 

প্রকল্পল্পয নাভ শফশফয়ানা কাশরয়াককয ৪০০ সকশব এফং সপঞ্চুগঞ্জ-শফশফয়ানা ২৩০ সকশব 

ঞ্চারন রাইন (ংল্পাশধত) 

উল্পযাগী ভন্ত্রণারয়/শফবাগ শফদ্যুৎ শফবাগ/শফদ্যুৎ, জ্বারানী ও খশনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা াওয়ায গ্রীড সকাম্পানী অফ ফাংরাল্পদ শরশভল্পেড (শশজশশফ) 

প্রকল্পল্পয অফস্থান ঢাকা ও শল্পরে শফবাল্পগয ৭টি সজরায ১৮টি উল্পজরা 

 

৫. অনুল্পভাশদত ফাস্তফায়নকার ও ব্যয় (রক্ষ োকা) : 

 

অনুকভাদকনয ম শায় মভয়াদ  অনুকভারদত ব্যয় 

মভাট 

রিওরফ 

রএ 

ংস্থায অথ শ 

হ্রা/বৃরি (%) 

 

মূর রিররয তুরনায় ফ বল্পল অনুল্পভাদল্পনয 

তুরনায় 

মূর অনুকভারদত জুরাই, ২০১০ 

সথল্পক জুন,২০১৩ 

 ১৭১৪৩৫.০০ 

 ৮২২৩০.০০ 

 ৬৪২৬৯.০০ 

 ২৪৯৩৬.০০ 

-  

১ভ ংকাধন জুরাই, ২০১০ 

সথল্পক জুন,২০১৭ 

 ২০১০৫৬.৫৬ 

 ৭৯৫১৮.৮১ 

 ৭৪০০০.০০ 

 ৪৭৫৩৭.৭৫ 

১৭.৩%  

২য় ংকাধন - - -  

ব্যয় বৃশি ব্যশতল্পযল্পক  

সভয়াদ বৃশি 

-    

 
৬. ক্রভপুশঞ্জত অগ্রগশত জুন ২০১৬ : আশথ বক ১৭৬৬.৫৪ রক্ষ টাো (৮৮%) 

 

৭.      প্রকল্পল্পয উল্পেশ্যীঃ  

 শল্পরে শফবাল্পগ উৎাশদত উদ্ধৃত্ত শল্পরে ল্পত ঢাকায় ঞ্চারন এফং শফযভান ঞ্চাযন রাইল্পনয উয সরাড-হ্রাকযণ;  

 ঢাকায উত্তযাংল্প ম বাপ্ত শফদ্যুৎ যফযা শনশিতকযণ; এফং 

 শল্পরে অঞ্চল্পর নতুন স্থাশতব্য ও শফযভান শফদ্যুৎ সকন্দ্রমূল্পয উৎাশদত অশতশযি শফদ্যুৎ জাতীয় গ্রীল্পড ঞ্চারন কযা।  

 

৮. প্রকল্পল্পয প্রধান প্রধান অঙ্গমূীঃ 

 শফশফয়ানা-কাশরয়াককয ১৭০ রেরভ িাফর ারেশট ৪০০ মেরব ঞ্চারন রাইন রনভ শাণ  

  োররয়াকেকয ৪০০/২৩০/১৩২ মেরব গ্রীি াফকেন রনভ শাণ 

  রফরফয়ানায় ৪০০/২৩০ মেরব গ্রীি াফকেন রনভ শাণ 

  আরভন ফািায-টঙ্গী, েরফযপুয -টাঙ্গাইর ও োররয়াকেয-ধাভযাই ৫৭ রেরভ ২৩০ মেরব ঞ্চারন রাইন  

  সপঞ্চুগঞ্জ-শফশফয়ানা ৩৬.৯৪ রেরভ ২৩০ সকশব ঞ্চারন রাইন 

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


খ. যাভ বল্পকয কাম বশযশধ (ToR) : 

৯.০ যাভ বল্পকয দাশয়ত্বীঃ 

৯.১ প্রেকেয েভূশভ, উল্পেশ্য, অনুল্পভাদন/ংল্পাধ ন, প্রকল্প ব্যয়, ফাস্তফায়নকার , শডশশ অনুমায়ী ফছযশবশত্তক ফযাে, ফযাে অনুমায়ী 

ব্যয় প্রাংশগক কর তথ্য ম বল্পফক্ষণ ও ম বাল্পরািনা; 

৯.২  প্রকল্পল্পয অংগশবশত্তক ফাস্তফায়ন অগ্রগশতয ফাস্তফ ও আশথ বক তথ্য ংগ্র, াযশণ/ সরখশিল্পেয ভাধ্যল্পভ  উস্থান ও শফল্পেলণ; 

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

াল্পথ াভঞ্জস্যপূণ ব শকনা তা ম বাল্পরািনা ও ভতাভত প্রদান; 

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

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

ম বল্পফক্ষণ; 

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

ম বাল্পরািনা ও ম বল্পফক্ষণ;  

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 শফল্পেলণ, ম বল্পফক্ষণ ও ল্পম বাল্পরািনা ; 

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

Stories, মরদ থাকে) রফলকয় আকরাোত; 

৯.৮ উশিশখত প্রাপ্ত শফশবন্ন ম বল্পফক্ষল্পণয শবশত্তল্পত াশফ বক ম বাল্পরািনা; 

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

প্রদান; 

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

৯.১১    ম বল্পফক্ষল্পণয আল্পরাল্পক সুাশয প্রণয়ন; এফং 

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

 

১০. ব্যরক্ত যাভ শকেয প্রকৃরত ও মমাগ্যতাীঃ 

 

রক্ষািত মমাগ্যতা অরবজ্ঞতা 

মোন স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় কত তরিৎ প্রকেৌর/ মন্ত্র 

প্রকেৌর োকি নুযনতভ স্নাতে রিগ্রী। 

 প্রকল্প বাস্তবায়ন রিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধািণাসহ 

প্রকেৌর ংক্রান্ত োকি েভকক্ষ ১০(দ) ফছকযয অরবজ্ঞতা এফং 

রফকলবাকফ াওয়ায মক্টকযয োকি েভকক্ষ ২(দুই) ফছকযয 

অরবজ্ঞতা। 

 ররএ-২০০৬ এফং ররআয-২০০৮ ম্বকে ম্যে ধাযণা। 

 করম্পউটাি রবষর্য় ব্যবহারিক জ্ঞান 

 প্ররির্বদন উস্থার্ন রবর্েষ দক্ষিা 

 

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

 

ক্ররভে প্ররতকফদকনয নাভ দারিকরয ভয় 

১. ইনকন প্ররতকফদন চুরক্ত ম্পাদকনয ১৫ রদকনয ভকে 

২. ১ভ িিা প্ররতকফদন চুরক্ত ম্পাদকনয ৭৫ রদকনয ভকে 

৩. ২য় িিা প্ররতকফদন চুরক্ত ম্পাদকনয ৯০ রদকনয ভকে 

৪.  চূিান্ত প্ররতকফদন (ফাংরায় ৪০ কশ  ও 

ইংকযিীকত ২০ কশ) 

চুরক্ত ম্পাদকনয ১০০ রদকনয ভকে 

 

১২.  ক্লাকয়ন্ট ের্তশে প্রকদয়: 

 প্রেে দররর ও প্রেে ংরেষ্ট রফরবন্ন প্ররতকফদন (মমভন: আইএভইরি-০৫ প্ররতকফদন); 

 রফরবন্ন মেেকাল্ডাকযয াকথ মমািাকমাকিয িন্য প্রকয়ািনীয় কমারিতা প্রদান। 


