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চমান প্রকল্পের নননবড় পনরবীক্ষল্পের জন্য ননব বানচত প্রকল্পের নববরেী ও পরামল বক প্রনতষ্ঠাল্পনর কায বপনরনি (ToR): 

 

ক। প্রকল্পের ংনক্ষপ্ত নববরে: 

 

১। প্রকল্পের নাম                 : নাযায়ণদেয আড়াইাজাদয জাানীজ অথ থননরতক অঞ্চদরয জন্য অফকাঠাদভা উন্নয়ন প্রকল্প 

২। উদযাগী ভন্ত্রণারয় : প্রিানমন্ত্রীর কায বায় 
৩। ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা       : ফাাংরাদদ অথ থননরতক অঞ্চর কর্তথক্ষ (সফজা)। 

৪। প্রকদল্পয অফস্থান             : নাযায়ণে 

 

৫। অনুদভারদত ব্যয় ও ফাস্তফায়নকারঃ              

       

প্রাক্কররত ব্যয় (রক্ষ টাকা) ফাস্তফায়নকার অরতক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কররত 

ব্যদয়য %) 

অরতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাদরয %) 
মূর 

ফ থদল 

াংদারধত 
মূর 
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াংদারধত 
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৬। প্রকদল্পয উদেশ্যঃ 

 The implantation of basic infrastructures development at JEZ in 

Bangladesh is to create conducive business environment and attract 

Japanese investors as well as local entrepreneurs to develop the 

economic zone and invest in Bangladesh. 

 

৭। প্রকদল্পয মূর কাম থক্রভঃ 

 ববল্পেনলক প্রনলক্ষে এবং কম বকতবাল্পের নলক্ষা ফর; 

 অরপ বফন বাড়া; 

 আফগারয শুল্ক, ট্যাক্স/বযাট;  

 অরপ যোভারদ ক্রয়;  

 সটররদমাগাদমাগ ব্যফস্থা (২৩ রক:রভ:); গ্যা যফযা াই রাইন স্থান (৬রক:রভ:);  

 পাওয়ার/ইল্পনিক ইক্যুইপল্পমন্ট (পাওয়ার ল্পেলন, াব-ল্পেলন এন্ড ট্রান্সনমলন াইন); 

 ভূনম উন্নয়ন ইতযারদ। 

 

৮। প্রকদল্পয আরথ থক ও ফাস্তফ অগ্রগরতঃ 

 

    প্রাপ্ত তথ্য ভদত, ল্পল্পেম্বর’২০২১ ম থন্ত প্রকদল্পয ক্রভপুরেত আরথ থক অগ্রগরত ১০.৬৬% ও ফাস্তফ অগ্রগরত প্রায় ১৫%। 
 

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


খ। পরামল বক প্রনতষ্ঠাল্পনর কায বপনরনি (ToR): 

 

১। প্রকেটির রনরফড় রযফীক্ষণ (In-depth Monitoring) কায বক্রম পনরচানার জন্য পরামল বক প্রনতষ্ঠান ননম্নরূপ  

   োনয়ত্ব পান করল্পব; 

(১)  প্রকল্পের নববরে (পটভূনম, উল্পেশ্য, অনুল্পমােন/ংল্পলািল্পনর অবস্থা , অর্ বায়ল্পনর নবয় ইতুানে ক প্রল্পযাজু তথ্য ) পয বাল্পাচনা ও 

পয বল্পবক্ষে; 

 (২) প্রকল্পের অর্ ববছরনভনিক কম ব পনরকেনা , অর্ ববছরনভনিক বরাে , ছাডশ ও ব্যয়  ও নবস্তানরত অঙ্গনভনিক বাস্তবা য়ন (বাস্তব ও আনর্ বক ) 

অগ্রগনতর তথ্য ংগ্র, নন্নল্পবলন, নবল্পেে, ারনে/ল্পখনচল্পের মাধ্যল্পম উপস্থাপন ও পয বাল্পাচনা 

(৩)  প্রকল্পের উল্পেশ্য অজবল্পনর অবস্থা পয বাল্পাচনানা ও প্রকল্পের উল্পেশ্য ও গ ল্পেল্পমর আল্পাল্পক output পয বাল্পয়র অজবন পয বাল্পাচনা ও 

পয বল্পবক্ষে;  

(৪)  প্রকল্পের আওতায় ম্পানেত /চমান নবনভন্ন পণ্য , কায ব ও ল্পবা ংগ্রল্পর (Procurement) ল্পক্ষল্পে প্রচনত ংগ্র আন ও 

নবনিমাা (নপনপএ, নপনপআর, উন্নয়ন ল্পযাগীর গাইডাইন ইতুানে ) এবং প্রকে েন উনিনখত ক্রয় পনরকেনা প্রনতপান করা 

ল্পয়ল্পছ/ল্পে নক না ল্প নবয় তুনামূক পয বাল্পাচনা ও পয বল্পবক্ষে;  

(৫)  প্রকল্পের আওতায় ংগৃীত /ংগৃীতব্য পণ্য , কায ব ও ল্পবা পনরচানা এবং রক্ষোল্পবক্ষল্পের জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনব (ল্পটকই 

পনরকিা) আনুনঙ্গক নবয় পয বাল্পাচনা ও পয বল্পবক্ষে;  

(৬) প্রকল্পের আওতায় ংগৃীত /ংগ্রল্পর প্রনক্রয়া িীন নবনভন্ন পণ্য , কায ব ও ল্পবা ংনেষ্ট ক্রয়চুনিল্পত ননি বানরত 

ল্পেননফল্পকলন/BOQ/TOR, গুেগত মান, পনরমাে অনুযায়ী প্রল্পয়াজনীয় পনরবীক্ষে/যাচাইল্পয়র মাধ্যল্পম ংগ্র করা ল্পয়ল্পছ/ল্পে 

নক না ল্প নবল্পয় পয বাল্পাচনা ও পয বল্পবক্ষে; 

(৭)  প্রকল্পের ঝুঁনক অর্ বাৎ বাস্তবায়ন ম্পনকবত নবনভন্ন মস্যা  ল্পযমন অর্ বায়ল্পন নবম্ব , বাস্তবায়ল্পন পণ্য, কায ব ও ল্পবা ক্রয় /ংগ্রল্পর ল্পক্ষল্পে 

নবম্ব, ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকল্পের ল্পময়াে ও ব্যয় বৃনি ইতুানের কারে অন্যান্য নেক নবল্পেে, পয বাল্পাচনা ও পয বল্পবক্ষে; 

(৮)  প্রকে অনুল্পমােন ংল্পলািন (প্রল্পযাজু ল্পক্ষল্পে ) অর্ ব বরা ে, অর্ ব ছাডশ . নব পনরল্পলাি ইতুানে নবল্পয় তথ্য -উপাল্পির পয বাল্পাচনা ও 

পয বল্পবক্ষে; 

(৯)  উন্নয়ন ল্পযাগী ংস্থা (যনে র্াল্পক) কর্তবক চুনি স্বাক্ষর , চুনির লতব, ক্রয় প্রস্তাব প্রনক্রয়াকরে ও অনুল্পমােন , অর্ ব ছাডশ নব পনরল্পলাি 

ম্মনত ও নবনভন্ন নমলন এর সুপানরল ইতুানের তথ্য-উপািনভনিক পয বাল্পাচনা ও পয বল্পবক্ষে;  

(১০)  প্রকে মানপ্তর পর সৃষ্ট সুনবিানে ল্পটকই (sustainable) করার ল্পক্ষু মতামত প্রোন;  

(১১)  প্রকল্পের উল্পেশ্য, ক্ষু, প্রকল্পের কায বক্রম, বাস্তবায়ন পনরকেনা, প্রকে ব্যবস্থাপনা, ঝুঁনক, ল্পময়াে, ব্যয় অজবন ইতুানে নবয় নবল্পবচনা 

কল্পর একটি SWOT ANALYSIS;  

(১২) প্রকে ংনেষ্ট ননর্পে পয বাল্পাচনা ও মাঠ পয বায় ল্পত প্রাপ্ত তল্পথ্যর নবল্পেল্পের আল্পাল্পক ানব বক পয বাল্পাচনা , পয বল্পবক্ষে ও প্রল্পয়াজনীয় 

সুপানরল একটি প্রনতল্পবেন প্রেয়ন করল্পব ও জাতীয় কম বলাায়  প্রনতল্পবেনটি উপস্থাপন করল্পব। জাতীয় কম বলাায় প্রাপ্ত মতামত 

নন্নল্পবল কল্পর চূডশান্ত প্রনতল্পবেন প্রেয়ন করল্পব;  

(১৩) প্রকে ব্যবস্থাপনাাঃ প্রকে পনরচাক ননল্পয়াগ , জনব ননল্পয়াগ , প্রকে ব্যবস্থা পনা কনমটির ভা , প্রকে নেয়া নরং কনমটির ভা 

আল্পয়াজন, কম ব-পনরকেনা প্রেয়ন ও বাস্তবায়ন, ভার ও প্রনতল্পবেল্পনর নিান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগনতর তথ্য ল্পপ্ররে ইতুানে পয বাল্পাচনা ও 

পয বল্পবক্ষে;  

(১৪) রনভ থাণকাদজ ব্যফহৃত রনভ থান াভগ্রীয গুনগত মাচাই কযা (প্রদয়াজদন সটদেয ভাধ্যদভ) এফাং রনরভ থত স্থানায গুনগতভান ম থাদরাচনা ও 

ম থদফক্ষণ; 

(১৫) প্রকল্পের অনডট কায বক্রম পয বাল্পাচনা ও পয বল্পবক্ষে (ইন্টাযনার অরডট, এক্সটাযনার অরডটি,অরডট আরি াংক্রান্ত; 

(১৬) ভীক্ষায় প্রাপ্ত রফরবন্ন ম থদফক্ষদণয রবরিদত ারফ থক ম থাদরাচনা ও প্রদয়াজনীয় সুারয প্রণয়ন; 

(১৭) কর্তবপক্ষ কর্তবক ননি বানরত অন্যান্য নবয়াবী 

 

২। ননম্নননখত প্রনতল্পবেনমূ পরামল বক প্রনতষ্ঠানল্পক োনখ করল্পত ল্পব: 
 

নং প্রনতল্পবেল্পনর নাম ময়কা ংখ্যা 

ক। প্রারনিক প্রনতল্পবেন (ইনল্পপলন নরল্পপাট ব) (ল্পটকননকুা/নেয়ানরং) বা চুনি ম্পােল্পনর ১৫ নেল্পনর মল্পধ্য ৪০ কনপ 

খ। ১ম খড়া প্রনতল্পবেন (ল্পটকননকুা/নেয়ানরং) বা চুনি ম্পােল্পনর ৭৫ নেল্পনর মল্পধ্য ৪০ কনপ 

গ। ২য় খড়া প্রনতল্পবেন (ল্পডননমননলন কম বলাার) চুনি ম্পােল্পনর ৯০ নেল্পনর মল্পধ্য ৭৫ কনপ 

ঘ। চূড়ান্ত প্রনতল্পবেন (বাংা ৪০ ও ইংল্পরনজ ২০) চুনি ম্পােল্পনর ১০০ নেল্পনর মল্পধ্য ৬০ কনপ 

 



৩। পরামল বক প্রনতষ্ঠান ও পরামল বকল্পের প্রকৃনত ও ল্পযাগ্যতা:  

 

নং ফাম ব ও পরামল বক নলক্ষাগত ল্পযাগ্যতা অনভজ্ঞতা 

১। ফাম ব 

(পরামল বক প্রনতষ্ঠান) 

--- 

 

 গল্পবো অথফা প্রকল্পের মূল্যায়ন / পনরবীক্ষে ংক্রান্ত মীক্ষা 

পনরচানায় ন্যুনতম ৩(নতন) বছল্পরর  অনভজ্ঞতা র্াকল্পত ল্পব ;  

 মাঠ পয বাল্পয় ডাটা ংগ্র , ডাটা প্রনক্রয়াকরে ও নরল্পপাট ব প্রেয়ল্পন  

অনভজ্ঞতা; 

 পয বাপ্ত জনব ও প্রল্পয়াজনীয় ায়ক ামগ্রী থাকদত দফ; 

২। ক) টিম নডার   

(মূল্যায়ন নবল্পলজ্ঞ) 

(ক) স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যায় ল্পত 

ল্পযল্পকান রফলদয় স্দাতল্পকাির

নডনগ্রিারী। 
(খ) নপএইচনড নডনগ্রিারীল্পের 

অগ্রানিকার ল্পেয়া ল্পব 

 গদফলণা ও মূল্যায়ন কাল্পজ  কম পল্পক্ষ ১০ (দ)  বছল্পরর অনভজ্ঞতা  

ম্পন্ন ল্পত ল্পব;  

 এ ম্পরকথ কাল্পজ কমপল্পক্ষ ০৫ (াঁচ) বছল্পরর বাস্তব অনভজ্ঞতা র্াকল্পত 

ল্পব; 

 কভদক্ষ ১টি রনরফড় রযফীক্ষণ কাদজয অরবজ্ঞতা থাকদত দফ;  

 প্রকদল্পয আওতায় ম্পারদত রফরবন্ন ণ্য, কাম থ ও সফা াংগ্রদয 

(Procurement) সক্ষদে প্রচররত আইন ও রফরধভারা (ররএ-

২০০৬/ররআয-২০০৮ ইতযারদ) অনুযণপূফ থক কাম থম্পাদদন ফাস্তফ 

অরবজ্ঞতা থাকদত দফ;  

 প্রনতল্পবেন প্রেয়ন ও উপস্থাপনায় েক্ষতা র্াকল্পব ল্পব; 

 SPSS  অন্যান্য Statistical Software 

    পনরচানায় েক্ষতা;  এবং 

 প্রকালনা র্াকল্পত ল্পব; 

খ) পনরবীক্ষে ও 

মূল্যায়ন নবল্পলজ্ঞ 

স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যায় ল্পত 

EEE নবল্পয় ন্যুনতম

স্দাতক নডনগ্র; 

স্দাতল্পকাির নডনগ্রিারীল্পের 

অগ্রানিকার ল্পেওয়া ল্পব;

 ংনেষ্ট নবল্পয় প্রকে মূল্যায়ন ংক্রান্ত কাল্পজ ন্যুনতম ৩ (নতন)  

    বছল্পরর অনভজ্ঞতা  ম্পন্ন ল্পত ল্পব; 

 গল্পবো ও মূল্যায়ন কাল্পজ কমপল্পক্ষ ০৩(নতন) বছল্পরর অনভজ্ঞতা  

    ম্পন্ন ল্পত ল্পব; 

 প্রনতল্পবেন প্রেয়ন ও উপস্থাপনায় েক্ষতা র্াকল্পত ল্পব; 

    

গ) মূল্যায়ন

নবল্পলজ্ঞ

স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যায় ল্পত

ল্পমকাননকুা ইনিননয়ানরং

নবল্পয় ন্যুনতম স্দাতক নডনগ্র; 

স্দাতল্পকাির নডনগ্রিারীল্পের 

অগ্রানিকার ল্পেওয়া ল্পব;

 ইনিননয়ানরং ও ননম বাে ংক্রান্ত মূল্যায়ন কাল্পজ ন্যুনতম ৩  

    (নতন) বছল্পরর অনভজ্ঞতা  ম্পন্ন ল্পত ল্পব; 

 ইমারত ননম বাে প্রকে ংক্রান্ত কাল্পজর অনভজ্ঞতা র্াকল্প  

     অগ্রানিকার প্রোন করা ল্পব; 

ঘ) ডাটা ব্যবস্থাপনা    

    নবল্পলজ্ঞ 

স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যায় ল্পত 

পনরংখ্যান /কনম্পউটার 

াল্পয়ন্স নবল্পয় স্দাতল্পকাির 

নডনগ্র; 

 ডাটা ব্যবস্থাপনায় ন্যুনতম ৫(পাঁচ) বছল্পরর বাস্তব অনভজ্ঞতা  

    ম্পন্ন ল্পত ল্পব; 

 SPSS  অন্যান্য Statistical Software  

     পনরচানায় েক্ষতা;   

 

     ৪। ক্রয়কারী ংস্থা (আইএমইনড) কর্তবক প্রল্পেয়: 

 

     ক) প্রকে েন ও প্রকে ংনেষ্ট নবনভন্ন প্রনতল্পবেন (নডনপনপ ও আরনডনপনপ); এবং 

     খ) নবনভন্ন ল্পেকল্পাল্ডাল্পরর াল্পর্ ল্পযাগাল্পযাল্পগর জন্য প্রল্পয়াজনীয় ল্পযানগতা প্রোন ইতুানে। 

 

    

(ল্পমা: আব্দু মনজে এননডন) 

মাপনরচাক ও ভাপনত 

TOR চুড়ান্তকরে ংক্রান্ত 

কনমটি। 

 


