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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 : পিিাষ্ট্র েন্ত্রণালমেি নিদ্যোি চত্বমি ১টি িহুতল অনিস ভিি নিে যাণ (১ে পর্ যাে)   

২. উল্পযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : পিিাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

৩. বাস্তবায়নকািী েংস্থা : গণপূতব অরিদপ্তি 

৪. প্রকল্পেি অবস্থান : ঢাকা রবভাল্পগি ঢাকা সজলাি সেগুনবারগিা 

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 সেল্পেম্বি, ২০১৮ 

-         

রিল্পেম্বি, ২০২০ 

৬৩৫৫.৫৫ 

৬৩৫৫.৫৫ 

-  

- 

- - 

১ম- ব্যয় বৃরি 

ব্যরতল্পিল্পক েময় বৃরি  

সেল্পেম্বি, ২০১৮ 

-         

রিল্পেম্বি, ২০২১ 

- - - 

 

৬.   ক্রমপুরিত অগ্রগরত: জানুয়ারি, ২০২১ পর্ বন্ত ক্রমপুরিত আরর্ বক অগ্রগরত ১৭৪২.০০ লক্ষ টাকা (২৭.৪১%)।  

 

৭.      প্রকল্পেি উল্পেশ্যীঃ  

 রবযমান পিিাষ্ট্র ভবল্পনি অরিে কক্ষ ও আন্তজবারতক মাল্পনি েভাকল্পক্ষি স্বেতা দূিীকিণ; 

 আধুরনক সুরবিা েম্বরলত নান্দরনক একটি পিিাষ্ট্র ভবন রনম বাল্পণি মাধ্যল্পম বর ীঃরবল্পেি কূটনীরতক, িাষ্ট্রীয় অরতরর্ ও 

গণ্যমান্য ব্যরিবল্পগ বি োমল্পন সদল্পর্ি ভাবমূরতব উন্নীতকিণ; 

 

৮. পটভূনে:  

পিিাষ্ট্র েন্ত্রণালে কর্তযক আধুনিক সুনিধা সম্বনলত িান্দনিক একটি পিিাষ্ট্র ভিি নিে যাণ কমি িনি:নিমেি কুটনিনতক, 

িাষ্ট্রীে অনতনি ও গণ্যোন্য ব্যনিিমগ যি োধ্যমে দেমেি ভািমূনতয উন্নীতকিমণি লমক্ষে সম্পূণ য নিওনি অমি য গৃনিত প্রকল্পটি 

১১/১০/২০১৮ তানিমে অনুনিত একমিক সভাে অনুমোনেত িে। প্রকমল্পি মূল কার্ যক্রে িল:- একটি দিইিমেন্টসি ৮ 

তলা িাউমেেি, সুপাি স্ট্রাকচাি, অভেন্তিীণ পানি ও পে:নিষ্কােি, অভেন্তিীণ নিদ্যেতােি, গ্যাস সংমর্াগ ও আনুষংনগক 

সুনিধাসি ৮০৪৮ িঃনেঃ আেতমিি অনিস ভিি নিে যাণ কিা। 

৯. প্রকল্পেি প্রিান প্রিান অগসমেমূ ীঃ 

 ০৮ তলা অনিস ভিি     ৮০৪৮ িগ যনেটাি  

 িনি:স্থ পানি সিিিাি     - 

(বৃনিি পানি সংিক্ষণ, ভূগভযস্থ িলাধাি, দেি)   

 ৫০০ দকনভএ বিদ্যেনতক সাি-দেেি   ১ দসট 

 ১৫০ দকনভএ নিমিল দিিামিটি   ১টি  

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


 প্যামসঞ্জাি/মিি নলিট    ২টি 

 দসালাি নসমেে     13KWP 

 অনি সিািকিণ ও নিি যাপি ব্যিস্থা   ১৯৯২ টি  

 েীতাতপ নিেন্ত্রণ     ৩১৬টি 

 

খ. পিামর্ বল্পকি কার্ বপরিরি (ToR) : 

১০.০ পিামর্ বল্পকি দারয়ত্বীঃ 

১০.১ প্রকল্পেি পটভূরম, উল্পেশ্য, অনুল্পমাদল্পনি অবস্থা, অর্ বায়ল্পনি রবষয় ইতযারদ েকল প্রল্পর্াজয তথ্য পর্ যামলাচিা; 

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

আরর্ বক) অগ্রগরত তথ্য েংগ্র , েরন্নল্পবর্, রবল্পেষণ, োিরণ/সলখরিল্পেি মাধ্যল্পম উপস্থাপন ও পর্ বাল্পলািনা; 

১০.৩ প্রকল্পেি উল্পেশ্য অজবল্পনি অবস্থা পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

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

(রপরপএ, রপরপআি) প্রনতপালি কিা িমেমে/িমে নকিা তা পর্ যমিক্ষণ ও পর্ যামলাচিা (এমক্ষমে েিপে প্রনক্রোকিণ ও মূল্যােি 

পর্ যামলাচিা কিা, প্রকল্প েনলল উনিনেত ক্রে পনিকল্পিা প্ররতপালন কিা  ল্পয়ল্পছ/ ল্পে রক না সে রবষল্পয় পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

১০.৫ প্রকল্পেি আওতায় েংগৃিীত/সংগৃিীতব্য পণ্য, কার্ ব ও সেবা পরিিালনা এবং িক্ষণাল্পবক্ষল্পণি জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনবলে  (ল্পটকেই 

পরিকেনা) আনুষনিক নিষে পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

১০.৬ প্রকল্পেি আওতায় েংগৃিীত/সংগ্রমিি প্ররক্রয়ািীন রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সেবা েংরেষ্ট ক্রয়চুরিল্পত রনি বারিত 

সেরেরিল্পকর্ন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুর্ায়ী প্রল্পয়াজনীয় পরিবীক্ষণ/র্ািাইল্পয়ি মাধ্যল্পম েংগ্র  কিা 

 ল্পয়ল্পছ/ ল্পে রক না সে রবষল্পয় পর্ বাল্পলািনা ও পর্ বল্পবক্ষণ (এল্পক্ষল্পে সেরেরিল্পকর্ন অনুর্ায়ী গুণগত মান রনরিত কিাি লল্পক্ষয 

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

১০.৭  প্রকে েমারপ্তি পি সৃষ্ট সুরবিারদ সটকেই (Sustainable) কিাি লল্পক্ষয েতামত প্রদান;  

১০.৮ প্রকমল্পি উমেমে, লক্ষে, প্রকমল্পি কার্ যক্রে, িাস্তিােি পনিকল্পিা, প্রকল্প ব্যিস্থাপিা, ঝুঁনক, দেোে, ব্যে অিযি ইতোনে নিষে 

নিমিচিা কমি একটি SWOT ANALYSIS; 

১০.৯ প্রকল্প ব্যিস্থাপিা: প্রকল্প পনিচালক নিমোগ, িিিল নিমোগ, প্রকল্প ব্যিস্থাপিা কনেটিি সভা, প্রকল্প নেোনিং কনেটিি সভা 

আমোিি, কে যপনিকল্পিা ও প্রণেি ও িাস্তিােি, সভাি ও প্রনতমিেমিি নসদ্ধান্ত িাস্তিােি, অগ্রগনতি তথ্য দপ্রিণ ইতোনে 

পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

১০.১০ প্রকল্প সংনিি িনিপে পর্ বাল্পলািনা ও মাঠপর্ বায়  ল্পত প্রাপ্ত তল্পথ্যি রবল্পেষল্পণি আল্পলাল্পক োরব বক পর্ বাল্পলািনা, পর্ বল্পবক্ষণ ও 

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

প্রাপ্ত মতামত েরন্নল্পবর্ কল্পি চূড়ান্ত প্ররতল্পবদন প্রণয়ন কিল্পব; 

১০.১১ আইএমইরি 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 স্টারি পরিিালনায় 

ন্যযনতম ০৩ (নতি) বছল্পিি অরভজ্ঞতােম্পন্ন। 

২. (ক) টিম রলিাি সকান স্বীকৃত রবেরবযালয় 

 ল্পত নসনভল ইনঞ্জনিোনিং 

রবষল্পয় ন্যযনতম রবএেরে 

রিরগ্র। 

 প্রকল্প িাস্তিােি পনিিীক্ষণ ও মূল্যােি সম্পমকয স্বে ধািণাসি নসনভল 

ইনঞ্জনিোনিং সংক্রান্ত কামি ন্যেিতে ১০ (েে) িেমিি অনভজ্ঞতা; 

 টিে নলিাি নিমসমি ন্যেিতে ০১ (এক) িেি কাি কিাি অনভজ্ঞতা; 

 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্ররতল্পবদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় রবল্পর্ষ 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 নিষমে সুস্পি ধািণামক 

নিমিচিাে দিওো িমি; 

 



ক্রীঃ পিামর্ বল্পকি প্রকৃরত রর্ক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

(খ) নেি দলমভল 

ইনঞ্জনিোি 

সকান স্বীকৃত রবেরবযালয় 

 ল্পত ইমলকনিকোল 

ইনঞ্জনিোনিং রবষল্পয় 

ন্যযনতম রবএেরে রিরগ্র।  

 প্রকল্প িাস্তিােি পনিিীক্ষণ ও মূল্যােি সম্পমকয স্বে ধািণা সি 

ইমলকনিকোল ইনঞ্জনিোনিং সংক্রান্ত কামি ন্যেিতে ০৩ (নতি) িেমিি 

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 নিষমে সুস্পি ধািণামক 

নিমিচিাে দিওো িমি; 

  সিকানি োমত উন্নেি প্রকল্প প্রণেি, প্রনক্রোকিণ, অনুমোেি ও 

সংমোধি পদ্ধনত (অমটািি, ২০১৬) নিষমে সুস্পি ধািণা িাকমত িমি। 

(গ) আরকবল্পটক্ট 

ইরিরনয়াি 

সকান স্বীকৃত রবেরবযালয় 

 ল্পত আনকযমটট 

ইনঞ্জনিোনিং এ ন্যেিতে 

নিএসনস নিগ্রী।  

রিজাইন, ড্রইং কাল্পজ ন্যযনতম ০৩ (রতন) বছল্পিি অরভজ্ঞতা র্াকল্পত  ল্পব।  

 

১২. পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান কর্তবক রনল্পেবরণ বত প্ররতল্পবদনেমূ  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 

 

1৩.  ক্লাদয়ন্ট কর্তকৃ প্রদেয়: 

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

 রবরভন্ন যেকদহাল্ডাদরর সাদে যোগাদোদগর জন্য প্রদয়াজনীয় সহদোরগতা প্রোন। 


