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নিনিড় পনিিীক্ষণ কার্ যক্রমেি জন্য রনব বারিত প্রকল্পেি রববিণী ও পিামর্বল্পকি কার্ বপরিরি (ToR):
ক. প্রকল্পেি রববিণীীঃ
১
২.
৩.
৪.

প্রকল্পেি নাম

: “োতািিানি ২×৬০০ মেেঃওেঃ আল্ট্রা সুপাি নক্রটিকযাল মকাল ফায়ার্ য পাওয়াি

উল্পযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ
বাস্তবায়নকািী েংস্থা
প্রকল্পেি অবস্থান

প্রমেক্ট”
: রবদ্যুৎ, জ্বালারন ও খরনজ েম্পদ মন্ত্রণালয়/ রবদ্যুৎ রবভাগ
: নিনপনেনিএল
: িট্টগ্রাম নিভামেি কক্সবাজাি সজলাি মল্পের্খালী উপল্পজলায়

৫. অনুল্পমারদত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) :
অনুল্পমাদল্পনি পর্ বায়

সময়াদ

অনুল্পমারদত ব্যয়
সমাট
রজওরব
রপএ
েংস্থাি অর্ ব

হ্রাে/বৃরি (%)

মূল অনুল্পমারদত

জুলাই২০১৪ জুন ২০২৩

৩৫৯৮৪.৪৬
৭০৪৫.৪৩
২৮৯৩৯.০৩

-

েব বল্পর্ষ অনুল্পমাদল্পনি
তুলনায়
-

১ম- ব্যয় বৃরি
ব্যরতল্পিল্পক েময় বৃরি
১ম েংল্পর্ািন

-

-

-

-

-

-

মূল রিরপরপি তুলনায়

৬.

ক্রমপুরিত অগ্রগরত: জুন ২০২০ পর্ বন্ত ক্রমপুরিত আরর্ বক অগ্রগরত ১২৭৩৮৩৩.০৬ লক্ষ টাকা।

৭.

প্রকল্পেি উল্পেশ্যীঃ









৮.

বাংলাল্পদল্পর্ি োমরগ্রক রবদ্যুৎ উৎপাদন বৃরি কিা এবং সদল্পর্ি অর্ বননরতক উন্নয়ল্পনি গরত ত্বিারিত কিা।
রভর্ন ২০২১ এি লক্ষুমাত্রা পূিল্পণ েোয়ক ভূরমকা পালন কিা;
রবদ্যুৎ র্রিি দক্ষতা বৃরিকিণ;
মান েম্পন্ন রবদ্যুৎ উৎপাদন রনরিতকিণ;
প্রযুরি উদ্ভাবনী িািণা উৎোরেতকিণ;
পরিল্পবর্ ও জীব-ববরিত্রু িক্ষা;
কল্পপবাল্পিট োমারজক দারয়ত্ব রনরিতকিণ;
উন্নত এবং সুলভ প্রযুরি রনরিতকিণ।

প্রকল্পেি প্রিান প্রিান অঙ্গেমূেীঃ









১৫০০ একি ভূনে অনিগ্রহণ;
১৩৬০৩৫৪.৬৯ ঘিনেটাি ভূনে উন্নয়ি;
মূল নিদ্যযৎ মকমেি মেকারনকুাল/ইমলনিকযাল ওয়াকব;
মূল নিদ্যযৎ মকমেি পূতয কাে;
প্রকল্প এলাকা মলমভনলিং এিিং অিকাঠামো নিেযাণ;
স্থায়ী টাউি শীপ নিেযাণ;
ফ্লু গ্যাি নর্-িালফািাইমেশি ইউনিট স্থাপি;
আিানিক ও অিািানিক নিেযাণ কাে।

খ. পিামর্বল্পকি কার্ বপরিরি (ToR) :
৯.০
পিামর্বল্পকি দারয়ত্বীঃ
৯.১

প্রকল্পেি রববিণ (পটভূরম, উল্পেশ্য, অনুল্পমাদন/েংল্পর্ািল্পনি অবস্থা, অর্ বায়ল্পনি রবষয় ইতুারদ েকল প্রল্পর্াজু তথ্য) পর্ যামলাচিা ও
পর্ যমিক্ষণ;

৯.২

প্রকল্পেি অর্ ববছিরভরিক কমবপরিকেনা, অর্ ববছিরভরিক বিাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তারিত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও
আরর্ বক) অগ্রগরত তথ্য েংগ্রে, েরন্নল্পবর্ন, রবল্পেষণ, োিরণ/সলখরিল্পত্রি মাধ্যল্পম উপস্থাপন ও পর্ বাল্পলািনা;

৯.৩

প্রকল্পেি উল্পেশ্য অজবল্পনি অবস্থা পর্ বাল্পলািনা ও প্রকমল্পি উমেশ্য ও লেমেমেি আমলামক output পর্ যাময়ি অেযি পর্ যামলাচিা
ও পর্ যমিক্ষণ;

৯.৪

প্রকল্পেি আওতায় েম্পারদত/িলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সেবা েংগ্রল্পেি (Procurement) সক্ষল্পত্র প্রিরলত আইন ও
রবরিমালা (রপরপএ, রপরপআি, উন্নয়ন েেল্পর্াগীি গাইিলাইন ইতুারদ) এিিং প্রকল্প দনলল উনিনিত ক্রয় পনিকল্পিা প্ররতপালন কিা
েল্পয়ল্পছ/েল্পে রক না সে রবষল্পয় পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ;

৯.৫

প্রকল্পেি আওতায় েংগৃহীত/িিংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ব ও সেবা পরিিালনা এবং িক্ষণাল্পবক্ষল্পণি জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনবলেে (ল্পটকেই
পরিকেনা) আনুষনিক নিষয় পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ;

৯.৬

প্রকল্পেি আওতায় েংগৃহীত/িিংগৃমহি প্ররক্রয়ািীন রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সেবা েংরেষ্ট ক্রয়চুরিল্পত রনি বারিত
সেরেরিল্পকর্ন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুর্ায়ী প্রল্পয়াজনীয় পরিবীক্ষণ/র্ািাইল্পয়ি মাধ্যল্পম েংগ্রে কিা
েল্পয়ল্পছ/েল্পে রক না সে রবষল্পয় পর্ বাল্পলািনা ও পর্ বল্পবক্ষণ;

৯.৭

প্রকল্পেি ঝরুঁ ক অর্ বাৎ বাস্তবায়ন েম্পরকবত রবরভন্ন েমস্যা সর্মন অর্ বায়ল্পন রবলম্ব, বাস্তবায়ল্পন পণ্য, কার্ ব ও সেবা ক্রয়/েংগ্রল্পেি
সক্ষল্পত্র রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পেি সময়াদ ও ব্যয় বৃরি ইতুারদি কািণেে অন্যান্য রদক রবল্পেষণ, পর্ বাল্পলািনা ও
পর্ বল্পবক্ষণ;
৯.৭.১ প্রকমল্পি আওতায় গৃহীত কার্ যািলী র্াচাইপূি যক প্রনতমিদমি মভৌত কামেি তথ্য িিংগ্রহ ও নিমেষণ;
৯.৭.২ অনিগ্রহণকৃত ভূনেি ব্যিহাি ও অিনভনিক অগ্রেনতি পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ;

৯.৮

প্রকে অনুল্পমাদন, েংল্পর্ািন (প্রল্পর্াজু সক্ষল্পত্র) অর্ ব বিাে, অর্ ব ছাড় রবল পরিল্পর্াি ইতুারদ রবষল্পয় তথ্য-উপাল্পিি পর্ বাল্পলািনা ও
পর্ বল্পবক্ষণ;

৯.৯

উন্নয়ন েেল্পর্াগী েংস্থা (র্রদ র্াল্পক) কর্তবক চুরি স্বাক্ষি, চুরিি র্তব, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকিণ ও অনুল্পমাদন, অর্ ব ছাড়, রবল
পরিল্পর্াল্পি েম্মরত ও রবরভন্ন 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

প্রকমল্পি উমেমশ্য, লক্ষয, প্রকমল্পি কার্ যক্রে, িাস্তিায়ি পনিকল্পিা, প্রকল্প ব্যিস্থাপিা, ঝনুঁ ক, মেয়াদ, ব্যয় অেযি ইতযানদ নিষয়
নিমিচিা কমি একটি SWOT ANALYSIS;

৯.১২

প্রকল্প িিংনেষ্ট িনিপত্র পর্ বাল্পলািনা ও মাঠপর্ বায় েল্পত প্রাি তল্পথ্যি রবল্পেষল্পণি আল্পলাল্পক োরব বক পর্ বাল্পলািনা, পর্ বল্পবক্ষণ ও
প্রল্পয়াজনীয় সুপারির্েে একটি প্ররতল্পবদন প্রণয়ন কিল্পব ও জাতীয় কমবর্ালায় প্ররতল্পবদনটি উপস্থাপন কিল্পব। জাতীয় কমবর্ালায়
প্রাি মতামত েরন্নল্পবর্ কল্পি চূড়ান্ত প্ররতল্পবদন প্রণয়ন কিল্পব;

৯.১৩

প্রকল্প ব্যিস্থাপিা: প্রকল্প পনিচালক নিময়াে, েিিল নিময়াে, প্রকল্প ব্যিস্থাপিা কনেটিি িভা, প্রকল্প নিয়ানিিং কনেটিি িভা
আময়ােি, কেযপনিকল্পিা ও প্রণয়ি ও িাস্তিায়ি, িভাি ও প্রনতমিদমিি নিদ্ধান্ত িাস্তিায়ি, অগ্রেনতি তথ্য মপ্রিণ ইতযানদ
পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ;

৯.১৪

কর্তবপক্ষ রনি বারিত অন্যান্য রবষয়াবরল।

১০. পিামর্বক প্ররতষ্ঠান ও পিামর্বল্পকি প্রকৃরত ও সর্াগ্যতাীঃ
ক্রীঃ পিামর্বল্পকি প্রকৃরত
১. পিামর্বক প্ররতষ্ঠান
২.

(ক) টিম রলিাি

রর্ক্ষাগত সর্াগ্যতা

অরভজ্ঞতা
গল্পবষণা এবং প্রকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন েংক্রান্ত স্টারি পরিিালনায়
ন্যুনতম ০৩ (রতন) বছল্পিি অরভজ্ঞতােম্পন্ন।
সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় েল্পত  প্রকল্প িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি িম্পমকয স্বচ্ছ িািণািহ
ইমলকনিকাল/মেকানিকযাল/নি
ইমলকনিকাল/মেকানিকযাল/নিনভল ইনিনিয়ানিিং িিংক্রান্ত কামে
নভল ইনিনিয়ানিিং রবষল্পয়
ন্যযিতে ১০ (দশ) িছমিি অনভজ্ঞতা;
কমপল্পক্ষ রবএেরে রিরগ্র।
 টিে নলর্াি নহমিমি ন্যযিতে ০১ (এক) িছি কাে কিাি
অনভজ্ঞতা;
 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্ররতল্পবদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় রবল্পর্ষ

ক্রীঃ পিামর্বল্পকি প্রকৃরত

রর্ক্ষাগত সর্াগ্যতা

অরভজ্ঞতা
দক্ষতাি পার্াপারর্ বাংলা/ইংল্পিরজি রবষয় রভরিক ভাষাগত
জ্ঞানল্পক রবল্পবিনায় সনওয়া েল্পব;
 রপরপএ ২০০৬ এবং রপরপআি ২০০৮ েম্পল্পকব েম্যক িািণা
র্াকল্পত েল্পব। রবল্পর্ষভাল্পব রবরভন্ন প্রকাি ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য,
সেবা, কার্ ব), ক্রয় পরিকেনা, ক্রয় অনুল্পমাদন প্ররক্রয়া, চুরি
েম্পাদন, কারিগরি/আরর্ বক মূল্যায়ন, Performance
Security নিষময় সুস্পষ্ট িািণামক নিমিচিায় মিওয়া হমি;
 েংরেষ্ট প্রকল্পেি উন্নয়ন েেল্পর্াগীল্পদি (JICA) প্ররকউিল্পমন্ট
গাইিলাইন েম্পল্পকব রবল্পর্ষ িািণা র্াকল্পত েল্পব;
 “িিকানি িামত উন্নয়ি প্রকল্প প্রণয়ি, প্রনক্রয়াকিণ, অনুমোদি ও
িিংমশািি পদ্ধনত (অমক্টািি, ২০১৬)” নিষময় সুস্পষ্ট িািণা
িাকমত হমি (https://imed.gov.bd ওময়িিাইমট
পাওয়া র্ামি); এবং
 আইএেইনর্’ি Guideline for Industry, Power
& Energy এি নিষময় িািিা িাকমত হমি
(https://imed.gov.bd ওময়িিাইমট পাওয়া র্ামি)।
 প্রকল্প িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি িম্পমকয স্বচ্ছ িািণািহ
ইমলকনিকযাল ইনিনিয়ানিিং িিংক্রান্ত কামে ন্যযিতে ০৩ (নতি)
িছমিি অনভজ্ঞতা;
 রপরপএ ২০০৬ এবং রপরপআি ২০০৮ েম্পল্পকব েম্যক িািণা
র্াকল্পত েল্পব। রবল্পর্ষভাল্পব রবরভন্ন প্রকাি ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য,
সেবা, কার্ ব), ক্রয় পরিকেনা, ক্রয় অনুল্পমাদন প্ররক্রয়া, চুরি
েম্পাদন, কারিগরি/আরর্ বক মূল্যায়ন, Performance
Security নিষময় সুস্পষ্ট িািণামক নিমিচিায় মিওয়া হমি;
 েংরেষ্ট প্রকল্পেি উন্নয়ন েেল্পর্াগীল্পদি (JICA) প্ররকউিল্পমন্ট
গাইিলাইন েম্পল্পকব রবল্পর্ষ িািণা র্াকল্পত েল্পব; এবং
 “িিকানি িামত উন্নয়ি প্রকল্প প্রণয়ি, প্রনক্রয়াকিণ, অনুমোদি ও
িিংমশািি পদ্ধনত (অমক্টািি, ২০১৬)” নিষময় সুস্পষ্ট িািণা
িাকমত হমি (https://imed.gov.bd ওময়িিাইমট
পাওয়া র্ামি)।
েংরেষ্ট কাল্পজ কমপল্পক্ষ ০১ বছল্পিি বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকল্পত েল্পব।

(খ) নের্ মলমভল
ইনিনিয়াি

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় েল্পত
ইমলকনিকযাল ইনিনিয়ানিিং
রবষল্পয় কমপল্পক্ষ রবএেরে
রিরগ্র। ১ জন সমরিন
ইরিরনয়াি।

(গ) মেনিি
ইিনিয়াি

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় েল্পত
মেনিি ইনিনিয়ানিিং রবষল্পয়
কমপল্পক্ষ রবএেরে রিরগ্র।
সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় েল্পত আর্ ব-োমারজক ও িাটা ম্যাল্পনজল্পমন্ট কাল্পজ কমপল্পক্ষ পাঁি বছল্পিি
িোে নিজ্ঞাি/ অর্ বনীরত বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকল্পত েল্পব। Resettlement নিষময় িাস্তি
/পরিেংখ্যান/িাোনেক নিজ্ঞাি জ্ঞািমক অগ্রানিকাি মদওয়া হমি।
অনুষমদি আওতাভুক্ত নিষময়
কমপল্পক্ষ স্নাতল্পকািি রিরগ্র।

(ঘ) আর্ ব-োমারজক
রবল্পর্ষজ্ঞ ও িাটা
ম্যাল্পনজল্পমন্ট
সের্ারলস্ট

১১. পিামর্বক প্ররতষ্ঠান কর্তক
ব রনল্পেবরণ বত প্ররতল্পবদনেমূে দারখল কিল্পত েল্পব:
ক্ররমক প্ররতল্পবদল্পনি নাম
দারখল্পলি েময়
১.
ইনল্পেপর্ন প্ররতল্পবদন
চুরি েম্পাদল্পনি ১৫ রদল্পনি মল্পধ্য
২.
১ম খেড়া প্ররতল্পবদন
চুরি েম্পাদল্পনি ৭৫ রদল্পনি মল্পধ্য
৩.
২য় খেড়া প্ররতল্পবদন
চুরি েম্পাদল্পনি ৯০ রদল্পনি মল্পধ্য
৪.
চূড়ান্ত প্ররতল্পবদন
চুরি েম্পাদল্পনি ১০০ রদল্পনি মল্পধ্য
1২. ক্লাদয়ন্ট কর্তক
ৃ প্রদেয়:
 প্রকল্প েরলল ও প্রকল্প সাংরিষ্ট রবরভন্ন প্ররতদবেন (যেমন: আইএমইরি-০৫ প্ররতদবেন);
 রবরভন্ন যেকদহাল্ডাদরর সাদে যোগাদোদগর জন্য প্রদয়াজনীয় সহদোরগতা প্রোন।

