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“সমাাংলা বন্দর হদত রামপাল রবদ্যুৎ সকন্দ্র পর্ যন্ত পশুর চ্ুাদনল কুারপটাল সেরজাং প্রকল্প” শীর্ যক সমাপ্ত প্রকদল্পর 

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পররচ্ালনার জন্য টাম যস অব সরফাদরন্স (ToR) 

 

ক)     প্রকদল্পর রববরণী : 

 

১।      প্রকদল্পর নাম :  “সমাাংলা বন্দর হদত রামপাল রবদ্যুৎ সকন্দ্র পর্ যন্ত পশুর চ্ুাদনল কুারপটাল সেরজাং” প্রকল্প। 

 

২।      উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : সনৌপররবহন মন্ত্রণালয়। 

৩।      বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : সমাাংলা বন্দর কর্তযপক্ষ। 

৪।       প্রকল্প এলাকা : রবভাগ সজলা উপদজলা 

খুলনা বাদগরহাট সমাাংলা 
 

 

৫।       প্রকদল্পর ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকায়) :         

১ সমাট : ১৬৬৫০.০০ 

২ রজওরব : ১৬৬৫০.০০ 

৩ প্রকল্প সাহায্য : -- 

৪ রনজস্ব অর্ য : -- 

গ)    বাস্তবায়নকাল        : 

 

আরদের তাররখ সমারপ্তর তাররখ 

জুলাই,২০১৬ জুন, ২০১৯ 

 

ঘ)  প্রকদল্পর পটভূরম: MZ 20 GwcÖj 2013 Zvwi‡L evsjv‡`k I fvi‡Zi g‡a¨ ÒBangladesh India Friendship Power 

Company (Pvt) LimitedÓ kxl©K GKwU Kqjv wfwËK Zvc we ỳ¨r †K› ª̀ ¯’vc‡bi Rb¨ Pzw³ ¯^vÿwiZ nq| Pzw³i kZ© 

Abymv‡i evsjv‡`k miKvi‡K ivgcvj †RwU n‡Z cïi b`xi cÖ‡qvRbxq cÖv_wgK †WªwRs Ges cieZx©Kv‡j mgqgZ hveZxq 

†gB‡Ub¨vÝ †WªwRsI করার কথা| G Zvc we`y¨r ‡K‡›`ªi g~j KvPuvgvj Kqjv র্া we‡`k n‡Z Avg`vwb Kiv n‡e| G †ÿ‡Î 

Avg`vwbK…Z Kqjv cwien‡bi Rb¨ 7.5wgUvi  Wªvd‡Ui RvnvR cïi b`x w`‡q we ỳ¨r †K› ª̀ ch©šÍ PjvPj Ki‡e| eZ©gv‡b 

mvMi †gvnbv n‡Z gsjv e›`i ch©šÍ cïi b`x‡Z 7.5 wgUvi WªvdU m¤úbœ RvnvR PjvP‡ji cÖ‡qvRbxq MfxiZv _vK‡jI e›`i 

n‡Z we ỳ¨r †K› ª̀ ch©šÍ RvnvR PjvP‡ji gZ Dc‡hvMx MfxiZv †bB|gsjv e›`i n‡Z we ỳ¨r †K› ª̀ ch©šÍ 7.5 wgUvi WªvdU 

m¤úbœ RvnvR PjvP‡ji Rb¨ 14 wK.wg. P¨v‡b‡j 38.81 jÿ NbwgUvi †WªwRs Kiv cÖ‡qvRb| G cwi‡cÖwÿ‡Z †bŠcwienY 

gš¿Yvjq কর্তযক আদলাচ্ু প্রকল্পটি গ্রহণ করা হদয়দে।  

 

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


(ঙ)    প্রকদল্পর উদেশ্য :  “বাাংলাদেশ ভারত সেন্ডরশপ পাওয়ার সকাম্পানী রলরমদটড” শীর্ যক প্রকদল্পর রবদ্যুৎ সকদন্দ্রর জন্য আমোনীকৃত 

কয়লা সনৌ-পদর্ পররবহদনর লদক্ষু সমাাংলা বন্দদরর সজটি নম্বর ৯ সর্দক উজাদন ১৩ রকদলারমটার পর্ যন্ত পশুর নেীর পর্ যাপ্ত নাব্যতা 

অজযন করা। 

 

(চ্)    প্রকদল্পর প্রধান প্রধান কার্ যক্রম: 

   cïi P¨v‡b‡ji gsjv e›`i n‡Z DRv‡b রবদ্যুৎ সক›`ª ch©šÍ  38.81 j¶ Nb wgUvi †WªwRs;  

   wcÖ, †cvó, B›Uvwig nvB‡WªvMÖvwdK Ges †kvi mv‡f©; 

   WvB‡Ki Av_©IqvK© 3.28 jÿ Nb wgUvi ; 

   nvB‡WªvwjK G·cvU© Øviv †WªwRs Kv‡Ri nvB‡WªvjwRK¨vj Ges মরদফালরজকুাল cÖfve gwbUwis;   

  e¨w³MZ f~wgi ÿwZc~iY Ges 

 

(ে)      পরামশ যক প্ররতষ্ঠাদনর োরয়ত্ব : 

 

১.  প্রকদল্পর ১০০%  এলাকা প্রভাব মূল্যায়দনর আওতাভুক্ত রহদসদব রবদবচ্না করদত হদব; 

 

২.  প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন ও সাংদশাধদনর অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্ যায়নসহ সকল প্রাসরিক 

তথ্য) পর্ যাদলাচ্না ও পর্ যদবক্ষণ; 

 

৩.  প্রকদল্পর অর্ যবেররভরিক কম য-পররকল্পনা, অর্ যবেররভরিক বরাে, োড় ও ব্যয় এবাং সারব যক ও রবস্তাররত অিরভরিক বাস্তবায়ন 

(বাস্তব ও আরর্ যক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ,সরিদবশন, রবদের্ণ, সাররণ/সলখরচ্দের মাধ্যদম  উপস্থাপন ও পর্ যাদলাচ্না; 

 

৪.  রডরপরপ ও লগ সেদমর আদলাদক আউটপুট, আউটকাম ও ইমপ্যাক্ট পর্ যাদয়র অজযন পর্ যাদলাচ্না ও পর্ যদবক্ষণ; 

৫. প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত রবরভি পণ্য, কার্ য ও সসবা ক্রদয়র (Procurement) সক্ষদে সরকারর ক্রয় আইন (রপরপএ-২০০৬), 

সরকারর ক্রয় রবরধমালা (রপরপআর-২০০৮) প্ররতপালন করা হদয়দে রক-না এবাং ক্রয় চুরক্তদত রনধ যাররত 

সেরসরফদকশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পররমাণ অনুর্ায়ী  প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/র্াচ্াইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদয়দে রক-

না সস রবর্দয় পর্ যাদলাচ্না ও পর্ যদবক্ষণ; 

৬. প্রকদল্পর আওতায় সৃষ্ট সুরবধারে (পণ্য, অবকাঠাদমা ও সসবা) পররচ্ালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদনর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ 

আনুর্রিক রবর্য় পর্ যাদলাচ্না ও পর্ যদবক্ষণ; 

 

৭.  প্রকদল্পর কার্ যক্রম বাস্তবায়দনর ফদল প্রকদল্পর লক্ষু ও উদেশ্য অনুর্ায়ী রক পররবতযন হদয়দে, নেীর নাব্যতা অজযন এবাং পণ্য 

পররবহদন কতটুকু ভূরমকা সরদখদে তা রবরভি জাতীয়/স্থানীয় তদথ্য (প্রদর্াজু সক্ষদে) এবাং সবজলাইন সাদভ যর (র্রে র্াদক) 

আদলাদক তুলনামূলক পর্ যাদলাচ্না করা; 

 



৮.  প্রকদল্পর BCR, IRR ও ERR  অজযন পর্ যাদলাচ্না ও পর্ যদবক্ষণ; 

৯.     অডিট আপডি আছে ডকনা, থাকছে কয়টি, ডিিরণ কী, জডিত অছথ ের পডরমাণ ইতযাডি পর্ যাদলাচ্না ও পর্ যদবক্ষণ; 

১০.  প্রকদল্পর  success story (র্রে র্াদক) ও প্রকল্প সমারপ্তর পর সৃষ্ট সুরবধারে সটকসই (Sustainable) হদয়দে রক-না সস 

রবর্দয় সুরনরে যষ্ট পর্ যদবক্ষণ ও মতামত প্রোন; 

 

 

১১. প্রকদল্পর আওতায় বাস্তবারয়ত কার্ যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধরত, সৃষ্ট সুরবধারে সটকসই রবর্য়ক ও সৃষ্ট সুরবধারে পররচ্ালনা ইতুারের 

SWOT Analysis; 

 

১২.  প্রকল্প সাংরেষ্ট অন্যান্য প্রাসরিক রবর্য়ারে;  (i) প্রকল্প এোকা থথছক সংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion 

(FGD) ও স্থানীয় পর্ োছয় কম যশালা আদয়াজন কদর সেক সহাল্ডাদরর মতামত গ্রহণ (ii) সময়রভরিক কম যপররকল্পনা ও 

কম যপদ্ধরত অনুর্ায়ী প্ররতদবেন প্রণয়ন ও র্থার্থ কর্তেপক্ষ কর্তেক অনুদমােন গ্রহণ (iii) জাতীয় পর্ যাদয়র একটি কম যশালা আদয়াজন 

কদর প্রভাব মূল্যায়দনর ফলাফলসমূহ অবরহত করণ ও কম যশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপাররশসমূহ রবদবচ্না কদর প্ররতদবেন 

চূড়ান্তকরণ; 

 

১৩.  চূড়ান্ত প্ররতদবেদন উরিরখত পর্ যাদলাচ্নার রভরিদত সারব যক পর্ যদবক্ষণ  এবাং প্রদয়াজনীয় সুপাররশ প্রোন; 

 

১৪.  পরামর্ েক প্রডতষ্ঠান চুডির তাডরখ থথছক চার মাছসর (১২০ ডিন) মছে প্রভাি মূল্যায়ন সংক্রান্ত র্ািতীয় কার্ েক্রম চূিান্ত  করছি; 

এিং 

 

১৫. আইএমইরড কর্তযক রনধ যাররত অন্যান্য রবর্য়াবরল পরামর্ েক প্রডতষ্ঠান প্ররতপালন করদব  



জ)     পরামশ যক প্ররতষ্ঠান ও পরামশ যদকর প্রকৃরত ও সর্াগ্যতা : 

 

ক্ররমক 

নাং 

পরামশ যক প্ররতষ্ঠান ও পরামশ যক 

প্ররতষ্ঠাদনর পরামশ যক 

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১. পরামশ যক প্ররতষ্ঠান   গদবর্ণা এবাং প্রকল্প পররবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন 

সাংক্রান্ত সমীক্ষা পররচ্ালনায় ন্যুনতম ০৩ (রতন) 

বেদরর অরভজ্ঞতা সম্পি হদত হদব। 

২.  

(ক) টীম রলডার: 

 

স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত 

রবএসরস ইন রসরভল 

ইরজিরনয়ার। 

  সাংরেষ্ট রবর্দয় রপএইচ্রড 

রডগ্রীধারীদের অগ্রারধকার 

সেয়া হদব। 

 সেরজাং, মাটির ডাইক রনম যাণ ও হাইদোগ্রারফক সাদভ য 

কাদজর ১০ (েশ) বেদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকা 

আবশ্যক; 

 টীম রলডার রহদসদব কাজ করার জন্য কমপদক্ষ ০৩ 

(রতন) বেদরর এবাং সডপুটি টীম রলডার রহদসদব ০৫ 

(পাঁচ্) বের বাস্তব কাদজর অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব; 

 করম্পউটাদরর মাইদক্রাসফট ওয়াড য, এদেল, SPSS 

সহ অন্যান্য Statistical Software Package 

পররচ্ালনায় েক্ষ হদত হদব ; 

 রপরপএ ২০০৬ এবাং রপরপআর ২০০৮ সম্পদকয সম্যক 

ধারণা র্াকদত হদব;  

 প্ররতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অরভজ্ঞতা র্াকদত 

হদব;  

 

(খ) হাইদোগ্রারফ 

সাদভ যয়ার 

স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত 

পোর্ য রবযা/গরণত/ভূতত্ত্ব 

রবর্দয় 

স্নাতদকাির রডগ্রী  

 সাংরেষ্ট কাদজ ৫ (পাঁচ্) বেদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা 

সম্পি।  

 

(গ) আর্ য-সামারজক রবদশর্জ্ঞ 

স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত 

অর্ যনীরত/সমাজরবজ্ঞান/কৃ

রর্ অর্ যনীরত রবর্দয় 

ন্যুনতম স্নাতদকাির রডগ্রী। 

 আর্ য-সামারজক গদবর্ণা ও  প্রভাব মূল্যায়ন  কাদজ 

কমপদক্ষ ০৫ (পাঁচ্) বেদরর অরভজ্ঞতা সম্পি হদত 

হদব; 

  

(ঘ) পররসাংখ্যানরবে 

স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত 

পররসাংখ্যান/ফরলত 

পররসাংখ্যান রবর্দয় 

কমপদক্ষ স্নাতক রডগ্রী 

 মাঠ পর্ যাদয় সমীক্ষা পররচ্ালনায় SPSS সহ অন্যন্য 
Statistical Software Package পররচ্ালনায় ৫ 

(পাঁচ্) বেদরর অরভজ্ঞতা সম্পি হদত হদব।  

 

 

 

 

ঝ)     পরামশ যক প্ররতষ্ঠান কর্তযক রনম্নবরণ যত প্ররতদবেনসমূহ োরখল করদত হদব : 

 

ক্ররমক প্ররতদবেদনর নাম োরখদলর সময় সাংখ্যা 

১। প্রাররেক প্ররতদবেন 

(বাাংলায়) 

চুরক্ত সম্পােদনর ১৫ 

রেদনর মদধ্য 

১৫ করপ সটকরনকুাল করমটির সভার জন্য এবাং ২০ করপ 

রেয়াররাং করমটির সভার জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি 

২। ১ম খসড়া প্ররতদবেন 

(বাাংলায়) 

চুরক্ত সম্পােদনর ৭৫ 

রেদনর মদধ্য 

১৫ করপ সটকরনকুাল করমটির সভার জন্য এবাং ২০ করপ 

রেয়াররাং করমটির সভার জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি 



৩। ২য় খসড়া প্ররতদবেন 

(বাাংলায়) 

চুরক্ত সম্পােদনর ৯০ 

রেদনর মদধ্য 

১০০ করপ 

জাতীয় কম যশালার জন্য 

৪। ২য় খসড়া প্ররতদবেন 

(বাাংলায় ও ইাংদররজ) 

চুরক্ত সম্পােদনর ১০০ 

রেদনর মদধ্য 

১৫ করপ সটকরনকুাল করমটির সভার জন্য এবাং ২০ করপ 

রেয়াররাং করমটির সভার জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি 

৫। চূড়ান্ত প্ররতদবেন (বাাংলা ও 

ইাংদররজদত) 

চুরক্ত সম্পােদনর ১২০ 

রেদনর মদধ্য 

(৪০+২০) = ৬০ টি 

 

ঞ)     ক্রয়কারী কর্তেক প্রছিয় : 

 

 প্রকল্প িডেে (ডিডপডপ/আরডিডপডপ/ডপডসআর); 

 ডিডভন্ন থেকছহাল্ডাছরর সাছথ থর্াযাছর্াছযর জয স সহছর্াডযতা প্রিান; ইতযাডি। 

 


