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নিনিড় পনিিীক্ষণ কার্ যক্রমেি জন্য রনব বারিত প্রকদল্পর রববরণী ও পরামশ বদকর কার্ বপরররি (ToR) 

 

ক. প্রকদল্পর রববরণী: 

 

১ প্রকদল্পর নাম : ন্যাচািাল গ্যাস ইনিনসমেনি প্রমেক্ট (নিিাস নিমেি ললামকশি নস এিং িিনসংদী 

নিমে ওমেলমেড গ্যাস কমেসি স্থাপি)   

২. উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : নিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিে সম্পদ েন্ত্রণালে 

৩. বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : িাংলামদশ গ্যাস নিেস লকাম্পানি নলনেমেড 

৪. প্রকদল্পর অবস্থান : ঢাকা রবভাদগর নররসাংেী, রশবপুর এবাং িট্টগ্রাম রবভাদগর -ব্রাক্ষণবারিয়া 

৫. অনুদমারেত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) : 

 

অনুদমােদনর পর্ বায় সময়াে  অনুদমারেত ব্যয় 

সমাট 

রজওরব 

রপএ  

সাংস্থার অর্ ব 

হ্রাস/বৃরি (%) 

 

মূল রিরপরপর তুলনায় সব বদশষ অনুদমােদনর 

তুলনায় 

মূল অনুদমারেত জুলাই, ২০১৪ -         

জুন, ২০১৮ 

৮৬৮০০.০০ 

১৩৯০০.০০ 

৭২৯০০.০০ 

- 

- - 

১ম- ব্যয় বৃরি 

ব্যরতদরদক সময় বৃরি  

জুলাই, ২০১৪ -         

জুন, ২০১৯ 

- - - 

১ে সংমশানিি নডনপনপ 

অনুর্ােী  

জুলাই, ২০১৪ -         

জুন, ২০২২ 

৭৪৪০০.০০ 

৮৭৬০.০০ 

৬৫৬৪০.০০ 

- - 

 

৬.   ক্রমপুরিত অগ্রগরত: জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ক্রমপুরিত আরর্ বক অগ্রগরত ৫২৭৫৯.০০ লক্ষ টাকা (৭২.৭৭%)।  

 

৭.      প্রকদল্পর উদেশ্যঃ  

 রততাস গ্যাস রিদের সলাদকশন-রস ও নররসাংেী গ্যাস রিদের ওদয়লদেি িাপ বরি বতকরদণর মাযমেদম গ্যাস সরবরাে; 

 পাইপ লাইদনর স্বাভারবক িাপ বজায় রাখাই েদলা আদলািয প্রকদল্পর মূল উদেশ্য। 

 

৮. প্রকদল্পর প্রিান প্রিান অঙ্গসমূেঃ 

 আনুষনিক সুনিিানদসে নিিাস গ্যাস নিমেি ললামকশি-নসমি প্রনিটি দদনিক ৯০ নেনলেি ঘিফুে ক্ষেিাসম্পন্ন নিিটি 

এিং িিনসংদী নিমে প্রনিটি দদনিক ১৫ নেনলেি ঘিফুে ক্ষেিাসম্পন্ন আমিা ৩টি লোে ৬ (ছে) টি ওমেলমেড  

গ্যাস কমেসি স্থাপি; 

 প্রকমেি আওিাে দিমদনশক ও স্থািীে পিােশ যক নিমোগ     - 

 নিিাস ও িিনসংদী নিমে সাইে অনিসসে ২টি লটাি ভিি নিে যাণ 

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


 

খ. পরামশ বদকর কার্ বপরররি (ToR) : 

৯.০ পরামশ বদকর োরয়ত্বঃ 

৯.১ প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােদনর অবস্থা, অর্ বায়দনর রবষয় ইতযারে সকল প্রদর্াজয তথ্য) পর্ যামলাচিা; 

৯.২ প্রকদল্পর অর্ ববছররভরিক কম বপররকল্পনা, অর্ ববছররভরিক বরাে, ছাি ও ব্যয় ও রবস্তাররত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও 

আরর্ বক) অগ্রগরত তথ্য সাংগ্রে, সরিদবশ, রবদেষণ, সাররণ/সলখরিদের মাযমেদম উপস্থাপন ও পর্ বাদলািনা; 

৯.৩ প্রকদল্পর উদেশ্য অজবদনর অবস্থা পর্ বাদলািনা ও প্রকমেি উমেশ্য ও লগমেমেি আমলামক output পর্ যামেি অেযি পর্ যামলাচিা 

ও পর্ যমিক্ষণ; 

৯.৪ প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/িলমান রবরভি পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংগ্রদের (Procurement) সক্ষদে রবযমান আইন ও 

রবরিমালা (রপরপএ, রপরপআর) প্রনিপালি কিা েমেমছ/েমে নকিা িা পর্ যমিক্ষণ ও পর্ যামলাচিা (এমক্ষমে দিপে প্রনক্রোকিণ ও 

মূল্যােি পর্ যামলাচিা কিা, প্রকে দনলল উনিনখি ক্রে পনিকেিা প্ররতপালন করা েদয়দছ/েদে রক না সস রবষদয় পর্ যামলাচিা ও 

পর্ যমিক্ষণ; 

৯.৫ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃেীি/সংগৃেীিব্য পণ্য, কার্ ব ও সসবা পররিালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসে (দটকসই 

পররকল্পনা) আনুষনিক নিষে পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

৯.৬ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃেীি/সংগ্রমেি প্ররক্রয়ািীন রবরভি পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংরেষ্ট ক্রয়চুরিদত রনি বাররত 

সেরসরিদকশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/র্ািাইদয়র মাযমেদম সাংগ্রে করা 

েদয়দছ/েদে রক না সস রবষদয় পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ (এদক্ষদে সেরসরিদকশন অনুর্ায়ী গুণগত মান রনরিত করার লদক্ষয 

রনম বাণ কাদজ ব্যবহৃত নমুনা সাংগ্রে ও পরীক্ষাগাদর প্রদয়াজনীয় র্ািাই করা); 

৯.৭  প্রকল্প সমারির পর সৃষ্ট সুরবিারে সটকসই (Sustainable) করার লদক্ষয েতামত প্রোন;  

৯.৮ প্রকমেি উমেমশ্য, লক্ষু, প্রকমেি কার্ যক্রে, িাস্তিােি পনিকেিা, প্রকে ব্যিস্থাপিা, ঝুঁনক, লেোদ, ব্যে অেযি ইিুানদ নিষে 

নিমিচিা কমি একটি SWOT ANALYSIS; 

৯.৯ প্রকমেি আংনশক কাে িাস্তিােমিি পি প্রমর্ােু লক্ষমে সুিল সৃনি েমেমছ নকিা নকংিা প্রকেটি পনিকেিা লোিামিক িাস্তিানেি 

েমল লক্ষুোো অনুর্ােী সুিল অেযি সম্ভি নকিা লস নিষমে প্রাইোিী ডাো সংগ্রে ও িা নিমেষমণি োধ্যমে সুনিনদ যি পর্ যমিক্ষণ ও 

সুপানিশ প্রদাি কিমি েমি। এছাড়া সমিেনেমি পনিদশ যি Individual Interview, KII (Key Informant 

Information) & FGD (Focus Group Discussion) এি োধ্যমে িথ্য সংগ্রে কিা; 

৯.১০ প্রকে ব্যিস্থাপিা: প্রকে পনিচালক নিমোগ, েিিল নিমোগ, প্রকে ব্যিস্থাপিা কনেটিি সভা, প্রকে নটোনিং কনেটিি সভা 

আমোেি, কে যপনিকেিা ও প্রণেি ও িাস্তিােি, সভাি ও প্রনিমিদমিি নসদ্ধান্ত িাস্তিােি, অগ্রগনিি িথ্য লপ্রিণ ইিুানদ 

পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ; 

৯.১১ প্রকে সংনেি িনিপে পর্ বাদলািনা ও মাঠপর্ বায় েদত প্রাি তদথ্যর রবদেষদণর আদলাদক সারব বক পর্ বাদলািনা, পর্ বদবক্ষণ ও 

প্রদয়াজনীয় সুপাররশসে একটি প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ও জাতীয় কম বশালায় প্ররতদবেনটি উপস্থাপন করদব। জাতীয় কম বশালায় 

প্রাি মতামত সরিদবশ কদর চূিান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

৯.১২      আইএমইরি কর্তবক রনি বাররত অন্যান্য রবষয়াবরল। 

১০. পরামশ বক প্ররতষ্ঠান ও পরামশ বদকর প্রকৃরত ও সর্াগ্যতাঃ 

ক্রঃ পরামশ বদকর প্রকৃরত রশক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১. পরামশ বক প্ররতষ্ঠান রবরিবি প্ররতষ্ঠান েদত 

পরামশ বক প্ররতষ্ঠান 

রেদসদব রনবন্ধন র্াকদত 

েদব 

গদবষণা এবাং প্রকল্প পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সাংক্রান্ত স্টারি পররিালনায় 

ন্যযনতম ০৩ (রতন) বছদরর অরভজ্ঞতাসম্পি 

২. (ক) টিম রলিার সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় 

েদত 

সমকারনকযাল/নসনভল/ই

ললকনিকুাল ইনিনিোনিং 

রবষদয় ন্যযনতম রবএসরস 

রিরগ্র। 

 

(ওদয়লদেি গ্যাস 

কদেসর/ গ্যাস কদেসর 

কাদজ বাস্তব অরভজ্ঞতা 

অগ্রারিকার সেওয়া েদব) 

 প্রকে িাস্তিােি পনিিীক্ষণ ও মূল্যােি সম্পমকয স্বে িািণাসে নসনভল 

ইনিনিোনিং সংক্রান্ত কামে ন্যুিিে ১০ (দশ) িছমিি অনভজ্ঞিা; 

 টিে নলডাি নেমসমি ন্যুিিে ০১ (এক) িছি কাে কিাি অনভজ্ঞিা; 

 পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্ররতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় রবদশষ েক্ষতার 

পাশাপারশ বাাংলা/ইাংদররজর রবষয় রভরিক ভাষাগত জ্ঞানদক রবদবিনায় 

সনওয়া েদব; 

 রপরপএ ২০০৬ এবাং রপরপআর ২০০৮ সম্পদকব সম্যক িারণা র্াকদত 

েদব। রবদশষভাদব রবরভি প্রকার ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য, সসবা, কার্ ব), ক্রয় 

পররকল্পনা, ক্রয় অনুদমােন প্ররক্রয়া, চুরি সম্পােন, কাররগরর/আরর্ বক 

মূল্যায়ন, Performance Security নিষমে সুস্পি 



ক্রঃ পরামশ বদকর প্রকৃরত রশক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

িািণামক নিমিচিাে লিওো েমি; 

  

(খ) নেড ললমভল 

ইনিনিোি 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় 

েদত সমকারনকযাল 

ইনিনিোনিং রবষদয় 

ন্যযনতম রবএসরস রিরগ্র। 

 

(ওদয়লদেি গ্যাস 

কদেসর/ গ্যাস কদেসর 

কাদজ বাস্তব অরভজ্ঞতা 

অগ্রারিকার সেওয়া েদব) 

 প্রকে িাস্তিােি পনিিীক্ষণ ও মূল্যােি সম্পমকয স্বে িািণাসে নসনভল 

ইনিনিোনিং সংক্রান্ত কামে ন্যুিিে ০৩ (নিি) িছমিি অনভজ্ঞিা; 

 রপরপএ ২০০৬ এবাং রপরপআর ২০০৮ সম্পদকব সম্যক িারণা র্াকদত 

েদব। রবদশষভাদব রবরভি প্রকার ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য, সসবা, কার্ ব), ক্রয় 

পররকল্পনা, ক্রয় অনুদমােন প্ররক্রয়া, চুরি সম্পােন, কাররগরর/আরর্ বক 

মূল্যায়ন, Performance Security নিষমে সুস্পি 

িািণামক নিমিচিাে লিওো েমি; 

  সিকানি খামি উন্নেি প্রকে প্রণেি, প্রনক্রোকিণ, অনুমোদি ও 

সংমশািি পদ্ধনি (অমক্টািি, ২০১৬) নিষমে সুস্পি িািণা িাকমি েমি। 

(গ) আর্ ব-সামারজক 

রবদশষজ্ঞ 

সর্দকান স্বীকৃত 

রবশ্বরবযালয় েদত 

অর্ বনীরত/ সমাজরবজ্ঞান/ 

সমাজকম ব/ সমাজকল্যাণ/ 

সিদভলপদমন্ট স্টারিজ 

রবষদয় স্নাতদকাির রিরগ্র 

 আর্ ব-সামারজক গদবষণা/ প্রভাব মূল্যায়ন/ রনরবি পররবীক্ষণ সাংরেষ্ট 

সক্ষদে কমপদক্ষ ৫ (পাঁি) বছদরর অরভজ্ঞতা। 

 

 (ঘ) পররসাংখ্যানরবে সর্দকান স্বীকৃত 

রবশ্বরবযালয় েদত 

পররসাংখ্যান/ িরলত 

পররসাংখ্যান রবষদয় 

স্নাতদকাির রিরগ্র 

 সমীক্ষা/গদবষণা কার্ বক্রম পররিালনা, তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্ বক্রম এবাং 

রবদেষদণ কমপদক্ষ ৩ (রতন) বছদরর ব্যবোররক অরভজ্ঞতা;  

 প্ররতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় েক্ষতা; এবাং 

 করম্পউটার রবষদয় ব্যবোররক জ্ঞান। 

 

১১। পরামশ বক প্ররতষ্ঠান কর্তবক রনম্নবরণ বত প্ররতদবেনসমূে োরখল করদত েদব: 

ক্ররমক প্ররতদবেদনর নাম ও সাংখ্যা োরখদলর সময় 

১. ইনদসপশন প্ররতদবেন  

(সটকরনকযাল ২০ + রস্টয়াররাং ২০ করপ) 

চুরি সম্পােদনর ১৫ রেদনর মদযমে 

২. ১ম খসিা প্ররতদবেন 

(সটকরনকযাল ২০ + রস্টয়াররাং ২০ করপ) 

চুরি সম্পােদনর ৬০ রেদনর মদযমে 

৩. ২য় খসিা প্ররতদবেন  

(সিরসরমদনশন কম বশালা ১৩০ করপ) 

চুরি সম্পােদনর ৯০ রেদনর মদযমে 

৪. চূিান্ত প্ররতদবেন (বাাংলায় ও ইাংদরজীদত) 

(বাাংলা ৪০+ ইাংদরজী ২০ করপ) 

চুরি সম্পােদনর ১২০ রেদনর মদযমে 

 সকল প্ররতদবেন প্রিান, পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-১, আইএমইরি বরাবর োরখল করদত েদব। প্ররতদবেনগুদলা Unicode Based 

Font েদত েদব। মুদ্রণ ব্যয় পরামশ বক প্ররতষ্ঠান কর্তবক রনব বাে করদত েদব। 

 

১২। ক্লাদয়ন্ট কর্তবক প্রদেয়: 

 প্রকল্প েরলল ও প্রকল্প সাংরেষ্ট রবরভি প্ররতদবেন (সর্মন: রিরপরপ/আররিরপরপ/রপরসআর/মূল্যায়ন প্ররতদবেন); এবাং 

 রবরভি সস্টকদোোদরর সাদর্ সর্াগাদর্াদগর জন্য প্রদয়াজনীয় সেদর্ারগতা প্রোন। 

 


