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প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রমের জন্য রনব বারিত প্রকল্পেি রববিণী ও পিামর্ বল্পকি কার্ বপরিরি (ToR): 

 

ক. প্রকল্পেি রববিণীীঃ 

 

১ প্রকল্পেি নাম : ইনস্টমেশন অব ৭.৪ মেেঃওেঃ ম াোর ফমোমভােমেইক (পিপভ) পিড-কামনমেড 

িাওয়ার মেনামরশন প্ল্যান্ট এ্যাে কাপ্তাই (২য়  ংমশাপিত)   

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

৩. বাস্তবায়নকািী েংস্থা : বাংলাল্পদর্ রবদ্যুৎ উন্নয়ন সবার্ ব 

৪. প্রকল্পেি অবস্থান : িট্টগ্রাম রবভাল্পগি িাঙ্গামাটি সজলাি কাপ্তাই উপল্পজলা 

৫. অনুল্পমারদত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) : 

 

অনুল্পমাদল্পনি পর্ বায় সময়াদ  অনুল্পমারদত ব্যয় 

সমাট 

রজওরব 

রপএ  

েংস্থাি অর্ ব 

হ্রাে/বৃরি (%) 

 

মূল রর্রপরপি তুলনায় েব বল্পর্ষ অনুল্পমাদল্পনি 

তুলনায় 

মূল অনুল্পমারদত মাি ব, ২০১২ -         

রর্ল্পেম্বি, ২০১৩ 

১৯২৫৯.৩৪ 

২৭৫২.৩০ 

১৫৭৩১.৯১  

৭৭৫.১৩ 

- - 

১ম- ব্যয় বৃরি 

ব্যরতল্পিল্পক েময় বৃরি  

মাি ব, ২০১২ -         

রর্ল্পেম্বি, ২০১৪ 

- - - 

২য়- ব্যয় বৃরি 

ব্যরতল্পিল্পক েময় বৃরি  

মাি ব, ২০১২ -         

রর্ল্পেম্বি, ২০১৬ 

- - - 

৩য়- ব্যয় বৃরি 

ব্যরতল্পিল্পক েময় বৃরি  

মাি ব, ২০১২ -         

রর্ল্পেম্বি, ২০১৭ 

- - - 

১ম েংল্পর্ািন  মাি ব, ২০১২ -         

রর্ল্পেম্বি, ২০১৮ 

১১০৩৯.৯০ 

১৬৯৩.৮৩ 

৮৫৫০.৪৬ 

৭৯৫.৬১ 

(-) ৮২১৯.৪৪ 

(-) ১০৫৮.৪৭ 

(-) ৭১৮১.৪৫ 

(+) ২০.৪৮ 

- 

২য় েংল্পর্ািন  মাি ব, ২০১২ -         

জুন, ২০১৯ 

১১১১০.১৯ 

১৩০২.৭২ 

৮৯৫৮.৪৪ 

৮৪৯.০৩ 

- (+) ৭০.২৯ 

(-) ৩৯১.১১ 

(+) ৪০৭.৯৮ 

(+) ৫৩.৪২ 

 

৬.   ক্রমপুরিত অগ্রগরত: এটি একটি েমাপ্ত প্রকল্প। জুন, ২০১৯ পর্ বন্ত ক্রমপুরিত আরর্ বক অগ্রগরত ১০৪১৭.৯০ লক্ষ টাকা, র্া 

৯৩.৭৬% 

৭.   ংপিপ্ত পববরণেঃ নবায়নল্পর্াগ্য জ্বালারন নীরতমালা’ ২০০৮ অনুোল্পি ২০১৫  ও ২০২০ োল্পলি মল্পে নবায়নল্পর্াগ্য উৎে 

হল্পত রবদ্যুৎ উৎপাদল্পনি লক্ষুমাত্রা র্র্াক্রল্পম সমাট রবদ্যুৎ উৎপাদল্পনি ৫% এবং ১০% রনি বািণ কিা হল্পয়ল্পে। এ্ মপ্রপিমত 

সদল্পর্ ক্রমবি বমান রবদ্যুৎ িারহদা পূিল্পণি লল্পক্ষু এবং রবদ্যুৎ উৎপাদল্পন রবকে উৎে ষ্র ি লল্পক্ষু বাংলাল্পদর্ রবদ্যুৎ 

উন্নয়ন সবার্ ব কর্তবক “ইনস্টল্পলর্ন অব ৭.৪ সমীঃওীঃ সোলাি ফল্পটা সভালল্পটইক (রপরভ) রগ্রর্-কাল্পনল্পক্টর্ পাওয়াি 

সজনাল্পির্ন প্ল্ুান্ট এুাট কাপ্তাই” র্ীষ বক মূল প্রকেটি ১৯২.৫৯৩৪ সকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যল্পয় মাি ব ২০১২ হল্পত রর্ল্পেম্বি 

২০১৩ পর্ বন্ত সময়াল্পদ বাস্তবায়ল্পনি জন্য গত ০২/০৫/২০১২ তারিল্পখ একল্পনক কর্তবক অনুল্পমারদত হয়। পিবতীল্পত প্রকেটি 

১১১.১০১৯ সকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যল্পয় মাি ব, ২০১২  হল্পত জুন, ২০১৯ সময়াদকাল্পল ২য় েংল্পর্ারিত অনুল্পমাদন হয়। 
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৮.      প্রকল্পেি উল্পেশ্যীঃ  

 নবায়নল্পর্াগ্য জ্বালারন (ল্পেৌি) উৎে হল্পত রবদ্যুৎ উৎপাদন বৃরি; 

 রবদ্যুৎ উৎপাদল্পন বহুরবদ জ্বালারন ব্যবহাি বৃরি; 

 পরিল্পবল্পর্ কাব বন রনীঃেিণ হ্রাে। 

 

 

৯. প্রকল্পেি প্রিান প্রিান অঙ্গেমূহীঃ 

 পূতয কাে-োন যকী     ১ েে  

 কাপরগপর িরােশ যক ম বা   ৪৬.৬৭ েন ো  

 ভূপে উন্নয়ন    - 

 পূতয পনে যাণ কাে (আবাপ ক)   ৩৫৯ বগ যপেোর 

 পূতয পনে যাণ কাে (অনাবাপ ক)   ম াক  

 

খ. পিামর্ বল্পকি কার্ বপরিরি (ToR): 

১০.০ পিামর্ বল্পকি দারয়ত্বীঃ 

১০.১ প্রকল্পেি পটভূরম, উল্পেশ্য, অনুল্পমাদল্পনি অবস্থা, অর্ বায়ল্পনি রবষয় ইতুারদ েকল প্রল্পর্াজু তথ্য ির্ যামোচনা; 

১০.২ প্রকল্পেি অর্ ববেিরভরিক কম বপরিকেনা, অর্ ববেিরভরিক বিাে, োড় ও ব্যয় ও রবস্তারিত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও 

আরর্ বক) অগ্রগরত তথ্য েংগ্রহ, েরন্নল্পবর্, রবল্পেষণ, োিরণ/সলখরিল্পত্রি মােল্পম উপস্থাপন ও পর্ বাল্পলািনা; 

১০.৩ প্রকল্পেি উল্পেশ্য অজবন েম্পরকবত ির্ যামোচনা ও ির্ যমবিণ; 

১০.৪ প্রকল্পেি আওতায় েম্পারদত/িলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সেবা েংগ্রল্পহি (Procurement) সক্ষল্পত্র রবযমান আইন ও রবরিমালা 

(রপরপএ, রপরপআি) প্রপতিােন করা হময়মে/হমে পকনা তা ির্ যমবিণ ও ির্ যামোচনা (এ্মিমে দরিে প্রপক্রয়াকরণ ও মূল্যায়ন 

ির্ যামোচনা করা, প্রকল্প দপেে উপিপিত ক্রয় িপরকল্পনা প্ররতপালন কিা হল্পয়ল্পে/হল্পে রক না সে রবষল্পয় ির্ যামোচনা ও ির্ যমবিণ; 

১০.৫ প্রকল্পেি আওতায় েংগৃহীত/ ংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ব ও সেবা পরিিালনা এবং িক্ষণাল্পবক্ষল্পণি জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনবলেহ (ল্পটকেই 

পরিকেনা) আনুষপিক পবষয় ির্ যামোচনা ও ির্ যমবিণ; 

১০.৬ প্রকল্পেি আওতায় েংগৃহীত/ ংিমহর প্ররক্রয়ািীন রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সেবা েংরে  ক্রয়চুরিল্পত রনি বারিত 

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

হল্পয়ল্পে/হল্পে রক না সে রবষল্পয় পর্ বাল্পলািনা ও পর্ বল্পবক্ষণ (এল্পক্ষল্পত্র সেরেরফল্পকর্ন অনুর্ায়ী গুণগত মান রনরিত কিাি লল্পক্ষু 

রনম বাণ কাল্পজ ব্যবহৃত নমুনা েংগ্রহ ও পিীক্ষাগাল্পি প্রল্পয়াজনীয় র্ািাই কিা); 

১০.৭  প্রকে েমারপ্তি পি ষ্  সুরবিারদ সটকেই (Sustainable) কিাি লল্পক্ষু েতামত প্রদান;  

১০.৮ প্রকমল্পর উমেমে, েিয, প্রকমল্পর কার্ যক্রে, বাস্তবায়ন িপরকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থািনা, ঝুঁপক, মেয়াদ, ব্যয় অেযন ইতযাপদ পবষয় 

পবমবচনা কমর এ্কটি SWOT ANALYSIS; 

১০.৯ প্রকল্প এ্োকার পববরণ, সুপবিা ও অসুপবিা  ম্পমকয ির্ যামোচনা।  

১০.১০ বাংোমদমশ পবদ্যযৎ উৎিাদমনর মিমে ম াোমরর  ম্ভাব্যতা  ম্পমকয ির্ যামোচনা এ্বং সুপবিা, অসুপবিা  ম্পমকয েতােত।  

১০.১১ প্রকল্প ব্যবস্থািনা: প্রকল্প িপরচােক পনময়াগ, েনবে পনময়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থািনা কপেটির  ভা, প্রকল্প পস্টয়াপরং কপেটির  ভা 

আময়ােন, কে যিপরকল্পনা ও প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন,  ভার ও প্রপতমবদমনর প দ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অিগপতর তথ্য মপ্ররণ ইতযাপদ 

ির্ যামোচনা ও ির্ যমবিণ; 

১০.১২ প্রকল্প  ংপিষ্ট নপ িে পর্ বাল্পলািনা ও মাঠপর্ বায় হল্পত প্রাপ্ত 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 

প্রাপ্ত মতামত েরন্নল্পবর্ কল্পি চূড়ান্ত প্ররতল্পবদন প্রণয়ন কিল্পব; 

১০.১৩      আইএমইরর্ কর্তবক রনি বারিত অন্যান্য রবষয়াবরল। 

 

 

 



১১. 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 স্টারর্ পরিিালনায় 

ন্যুনতম ০৩ (পতন) বেল্পিি অরভজ্ঞতােম্পন্ন। 

২. (ক) টিম রলর্াি  সকান স্বীকৃত 

রবশ্বরবযালয় হল্পত 

ইমেকপিকযাে 

ইপিপনয়াপরং রবষল্পয় 

ন্যুনতম রবএেরে রর্রগ্র। 

 

 প্রকল্প বাস্তবায়ন িপরবীিণ ও মূল্যায়ন  ম্পমকয স্বে িারণা হ 

ইমেকপিকযাে ইপিপনয়াপরং  ংক্রান্ত কামে ন্যযনতে ১০ (দশ) বেমরর 

অপভজ্ঞতা; 

 টিে পেডার পহম মব ন্যযনতে ০১ (এ্ক) বের কাে করার অপভজ্ঞতা; 

 ম াোর পবদ্যযৎ উৎিাদন কামে অপভজ্ঞতা বা প্রপশিণপ্রাপ্ত বা পডিীিারী 
হমত হমব। 

 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্ররতল্পবদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় রবল্পর্ষ দক্ষতাি 

পার্াপারর্ বাংলা/ইংল্পিরজি রবষয় রভরিক ভাষাগত জ্ঞানল্পক রবল্পবিনায় 

সনওয়া হল্পব; 

 রপরপএ ২০০৬ এবং রপরপআি ২০০৮ েম্পল্পকব েম্যক িািণা র্াকল্পত 

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

পরিকেনা, ক্রয় অনুল্পমাদন প্ররক্রয়া, চুরি েম্পাদন, কারিগরি/আরর্ বক 

মূল্যায়ন, Performance Security পবষময় সুস্পষ্ট িারণামক 

পবমবচনায় মনওয়া হমব; 

 

(খ) পেড মেমভে 

ইপিপনয়ার 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় 

হল্পত ইমেকপিকযাে 

ইপিপনয়াপরং রবষল্পয় 

ন্যুনতম রবএেরে রর্রগ্র।  

 প্রকল্প বাস্তবায়ন িপরবীিণ ও মূল্যায়ন  ম্পমকয স্বে িারণা হ 

ইমেকপিকযাে ইপিপনয়াপরং  ংক্রান্ত কামে ন্যযনতে ০৩ (পতন) বেমরর 

অপভজ্ঞতা। ম াোর ফমোমভােমেইক পবষময় ন্যযনতে ০২ (দ্যই) বেমরর 

অপভজ্ঞতা; 

 রপরপএ ২০০৬ এবং রপরপআি ২০০৮ েম্পল্পকব েম্যক িািণা র্াকল্পত 

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

পরিকেনা, ক্রয় অনুল্পমাদন প্ররক্রয়া, চুরি েম্পাদন, কারিগরি/আরর্ বক 

মূল্যায়ন, Performance Security পবষময় সুস্পষ্ট িারণামক 

পবমবচনায় মনওয়া হমব; 

   রকাপর িামত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রপক্রয়াকরণ, অনুমোদন ও 

 ংমশািন িদ্ধপত (অমোবর, ২০১৬) পবষময় সুস্পষ্ট িারণা  াকমত হমব। 

(গ) সোলাি 

রবল্পর্ষজ্ঞ  

সোলাি রবষল্পয় উচ্চতি 

প্ররর্ক্ষণ প্রাপ্ত। 

সোলাি রবদ্যুৎ উৎপাদল্পনি রবষল্পয় বাস্তব অরভজ্ঞতা েম্পন্ন।   

 

১২. পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান কর্তবক রনল্পনেববরণ 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 

 

1৩.  ক্লাদয়ন্ট কর্তকৃ প্রদেয়: 

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

 রবরভন্ন যেকদহাল্ডাদরর সাদে যোগাদোদগর জন্য প্রদয়াজনীয় সহদোরগতা প্রোন। 


