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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 : “পল্লী ববদ্যুতায়ন সম্প্রসারমের োধ্যমে ১৮ লক্ষ গ্রাহক সংমর্াগ (১ে সংম াবিত)” 

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

৩. বাস্তবায়নকািী েংস্থা : আরইবব (বাংলামে  পল্লী ববদ্যুতায়ন ববার্ য) 

৪. প্রকল্পেি অবস্থান : বাংলাল্পদর্ পল্লী রবদ্যুতায়ন সবাল্পড বি আওতািীন ৭২টি পরবে (নবসৃষ্ট ৮টি পরবে 

৭২টি পরবল্পেি মূল সভৌগরলক এলাকায় অবরস্থত) ৬১ টি সজলাি অন্তগ বত ৪৫৩ টি 

উপল্পজলাি সভৌগরলক এলাকা  

৫. অনুল্পমারদত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) : 

 

অনুল্পমাদল্পনি পর্ বায় সময়াদ  অনুল্পমারদত ব্যয় 

সমাট 

রজওরব 

রপএ  

েংস্থাি অর্ ব 

হ্রাে/বৃরি (%) 

 

মূল রডরপরপি তুলনায় েব বল্পর্ষ অনুল্পমাদল্পনি 

তুলনায় 

মূল অনুল্পমারদত জানুয়ািী’২০১২ ররীঃ 

হল্পত 

রডল্পেম্বি’২০১৫ ররীঃ 

৫৪১৩৩৫.৪৮ - - 

১ম- ব্যয় বৃরি 

ব্যারতল্পিল্পক েময় বৃরি  

   - - 

১ম েংল্পর্ািন জানুয়ারি ২০১২ 

হল্পত জুন ২০১৭ 

৬২৩৪৬৪.১৯   

 

৬.   ক্রমপুরিত অগ্রগরত: জুন ২০১৭ পর্ বন্ত ক্রমপুরিত আরর্ বক অগ্রগরত ৬১৬৫৫৪.৬৬ লক্ষ টাকা। 

৭.      প্রকল্পেি উল্পেশ্যীঃ  

  অর্ বননরতক কার্ বক্রম ত্বিারিত কিাি লল্পক্ষু গ্রামাঞ্চল্পল রবদ্যুৎ েিবিাহ কিা ; 

 ৪৫০১৪ রক.রম. নতুন ববদ্যুরতক রবতিণ লাইন রনম বাণ (১১ সকরভ ও রনম্নতি সভাল্পেজ) ; 

 ১৯০০ রক.রম. নতুন ৩৩ সকরভ ববদ্যুরতক লাইন রনম বাণ ; 

 ৫৮৬ রক.রম.  ৩৩ সকরভ ববদ্যুরতক লাইল্পনি আপল্পগ্রল্পডর্ন ; 

 ১০০ টি (৯৮৫ এমরভএ) নতুন ববদ্যুরতক ৩৩/১১ সকরভ উপল্পকন্দ্র রনম বাণ ; 

 ৫০ টি ৩৩/১১ সকরভ ববদ্যুরতক উপল্পকল্পন্দ্রি ৩২০ এমরভএ ক্ষমতাবি বন ; 

 ১৮ লক্ষ গ্রাহক েংল্পর্াগ প্রদান । 

 

৮. প্রকল্পেি প্রিান প্রিান অঙ্গেমূহীঃ 

পল্লী ববদ্যুতায়ন ববামর্ যর আওতায় ৭২টি পল্লী ববদ্যুৎ সবেবত বেম র পল্লী এলাকার জনমগাষ্ঠীর বনকট ববদ্যুৎ বপ ৌঁমে 

বেয়ার লমক্ষু কাজ করমে। ২০২১ সামলর েমধ্য সরকামরর বেম র সকল গ্রামে ববদ্যুৎ বপ ৌঁমে বেয়ার েহাপবরকল্পনা 

রময়মে। এ লমক্ষু “পল্লী ববদ্যুতায়ন সম্প্রসারমের োধ্যমে ১৮ লক্ষ গ্রাহক সংমর্াগ প্রোন”   ীর্ যক প্রকল্পটি গ্রহে করা 

হয়। আমলাচ্ু প্রকমল্পর োধ্যমে ৪৭,০০০ বক:বে: নতুন ববতরে লাইন বনে যাে, ৫০০ বক:বে: লাইন আপমগ্রমর্ ন, ৫০টি 

৩৩/১১ বকবভ উপমকন্দ্র আপমগ্রমর্ ন এবং ১০০টি নতুন ৩৩/১১ বকবভ উপমকন্দ্র বনে যামের োধ্যমে ১৮ লক্ষ নতুন 

গ্রাহক সংমর্াগ প্রোন। 
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খ. পিামর্ বল্পকি কার্ বপরিরি (ToR) : 

৯.০ পিামর্ বল্পকি দারয়ত্বীঃ 

৯.১ প্রকল্পেি রববিণ (পটভূরম, উল্পেশ্য, অনুল্পমাদন/েংল্পর্ািল্পনি অবস্থা, অর্ বায়ল্পনি রবষয় ইতুারদ েকল প্রল্পর্াজু তথ্য) 

পর্ যামলাচ্না ও পর্ যমবক্ষে; 

৯.২ প্রকল্পেি অর্ ববছিরভরিক কম বপরিকেনা, অর্ ববছিরভরিক বিাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তারিত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব 

ও আরর্ বক) অগ্রগরত তথ্য েংগ্রহ, েরিল্পবর্ন, রবল্পেষণ, োিবে/সলখরিল্পেি মাধ্যল্পম উপস্থাপন ও পর্ বাল্পলািনা; 

৯.৩ প্রকল্পেি উল্পেশ্য অজবল্পনি অবস্থা পর্ বাল্পলািনা ও প্রকমল্পর উমেশ্য ও বর্বপবপ’র লগমেমের আমলামক output পর্ যাময়র 

অজযন পর্ যামলাচ্না ও পর্ যমবক্ষে; 

৯.৪ প্রকল্পেি আওতায় েম্পারদত/িলমান রবরভি পণ্য, কার্ ব ও সেবা েংগ্রল্পহি (Procurement) সক্ষল্পে প্রিরলত আইন 

ও রবরিমালা (রপরপএ-২০০৬, রপরপআি-২০০৮, উিয়ন েহল্পর্াগীি গাইডলাইন ইতুারদ) এবং প্রকল্প েবলল উবল্লবিত ক্রয় 

পবরকল্পনা, বাবর্ যক হালনাগােকৃত ক্রয় পবরকল্পনা প্ররতপালন কিা হল্পয়ল্পছ/হল্পে রক না সে রবষল্পয় পর্ যামলাচ্না ও পর্ যমবক্ষে; 

৯.৫ প্রকল্পেি আওতায় েংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ব ও সেবা পরিিালনা বপবপআর অনুর্ায়ী ওয়বসাইমট প্রকা  করা হময়মে 

বকনা এবং িক্ষণাল্পবক্ষল্পণি জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনবলেহ (ল্পটকেই পরিকেনা) আনুর্বিক ববর্য় পর্ যামলাচ্না ও পর্ যমবক্ষে; 

৯.৬ প্রকল্পেি আওতায় েংগৃহীত/সংগৃমহর প্ররক্রয়ািীন রবরভি পণ্য, কার্ ব ও সেবা েংরেষ্ট ক্রয়চুরিল্পত রনি বারিত 

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

হল্পয়ল্পছ রক না সে রবষল্পয় পর্ বাল্পলািনা ও পর্ বল্পবক্ষণ; 

৯.৭  প্রকল্পেি ঝুঁরক অর্ বাৎ বাস্তবায়ন েম্পরকবত রবরভি েমস্যা সর্মন অর্ বায়ল্পন রবলম্ব, বাস্তবায়ল্পন পণ্য, কার্ ব ও সেবা 

ক্রয়/েংগ্রল্পহি সক্ষল্পে রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পেি সময়াদ ও ব্যয় বৃরি ইতুারদি কািণেহ অন্যান্য রদক 

রবল্পেষণ, পর্ বাল্পলািনা ও পর্ বল্পবক্ষণ; 

৯.৮ প্রকে অনুল্পমাদন, েংল্পর্ািন (প্রল্পর্াজু সক্ষল্পে) অর্ ব বিাে, অর্ ব ছাড়, রবল পরিল্পর্াি ইতুারদ রবষল্পয় তথ্য-উপাল্পিি 

পর্ বাল্পলািনা ও পর্ বল্পবক্ষণ; 

৯.৯ উিয়ন েহল্পর্াগী েংস্থা (র্রদ র্াল্পক) কর্তবক চুরি স্বাক্ষি, চুরিি র্তব, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকিণ ও অনুল্পমাদন, অর্ ব ছাড়, রবল 

পরিল্পর্াল্পি েম্মরত ও রবরভি রমর্ন এি সুপারির্ ইতুারদি তথ্য-উপািরভরিক পর্ বাল্পলািনা ও পর্ বল্পবক্ষণ; 

৯.১০ প্রকমল্পর উমেশ্য, লক্ষু, প্রকমল্পর কার্ যক্রে, বাস্তবায়ন পবরকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝৌঁবক, বেয়াে, ব্যয় অজযন ইতুাবে 

ববর্য় ববমবচ্না কমর একটি SWOT ANALYSIS; 

৯.১১ প্রকল্প  সংবিষ্ট নবিপত্র 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 েরিল্পবর্ কল্পি ড়াড়ান্ত প্ররতল্পবদন প্রণয়ন কিল্পব; 

৯.১২ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পবরচ্ালক বনময়াগ, জনবল বনময়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কবেটির সভা, প্রকল্প বিয়াবরং কবেটির 

সভা আময়াজন, কে যপবরকল্পনা ও প্রেয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রবতমবেমনর বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগবতর তথ্য বপ্ররে 

ইতুাবে পর্ যামলাচ্না ও পর্ যমবক্ষে;   

৯.১৩     কর্তবপক্ষ রনি বারিত অন্যান্য রবষয়াবরল। 

 

১০. 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 স্টারড পরিিালনায় 

ন্যুনতম ০৩ (রতন) বছল্পিি অরভজ্ঞতােম্পি। 

২. (ক) টিম রলডাি সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হল্পত 

ইমলকবিকুাল/বসবভল/ 

বেকাবনকুাল ইবিবনয়াবরং 

রবষল্পয় কমপল্পক্ষ রবএেরে 

রডরগ্র। 

প্রকল্প বাস্তবায়ন পবরবীক্ষে ও মূল্যায়ন সম্পমকয স্বচ্ছ িারোসহ 

ইমলকবিকুাল/বসবভল/মেকাবনকুাল ইবিবনয়াবরং সংক্রান্ত কামজ 

ন্যুনতে ১০ (ে ) বেমরর অবভজ্ঞতা; 

 টিে বলর্ার বহমসমব ন্যুনতে ০১ (এক) বের কাজ করার 

অবভজ্ঞতা; 

 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 রবরভি প্রকাি ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য, কার্ ব, 



ক্রীঃ পিামর্ বল্পকি প্রকৃরত রর্ক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

সেবা), ক্রয় পরিকেনা, ক্রয় অনুল্পমাদন প্ররক্রয়া, চুরি েম্পাদন, 

কারিগরি/আরর্ বক মূল্যায়ন, Performance Security 

ববর্ময় সুস্পষ্ট িারোমক ববমবচ্নায় বনওয়া হমব; 

 “সরকাবর িামত উন্নয়ন প্রকল্প প্রেয়ন, প্রবক্রয়াকরে, অনুমোেন ও 

সংম ািন পদ্ধবত (অমটাবর, ২০১৬)” ববর্ময় সুস্পষ্ট িারো 

িাকমত হমব (https://imed.gov.bd ওময়বসাইমট 

পাওয়া র্ামব); এবং 

 আইএেইবর্’র Monitoring and Evalutation 

(M&E)  Guideline for Industry, Power & 

Energy এর ববর্ময় িারনা িাকমত হমব 

(https://imed.gov.bd ওময়বসাইমট পাওয়া র্ামব)। 

(খ) বের্ বলমভল 

ইবিবনয়ার 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হল্পত 

ইমলকবিকুাল ইবিবনয়াবরং 

রবষল্পয় কমপল্পক্ষ রবএেরে 

রডরগ্র। 

 প্রকল্প বাস্তবায়ন পবরবীক্ষে ও মূল্যায়ন সম্পমকয স্বচ্ছ িারোসহ 

ইমলকবিকুাল ইবিবনয়াবরং সংক্রান্ত কামজ ন্যুনতে ০৩ (বতন) 

বেমরর অবভজ্ঞতা; 

 রপরপএ ২০০৬ এবং রপরপআি ২০০৮ েম্পল্পকব েম্যক িািণা 

র্াকল্পত হল্পব। রবল্পর্ষভাল্পব রবরভি প্রকাি ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য, কার্ ব, 

সেবা), ক্রয় পরিকেনা, ক্রয় অনুল্পমাদন প্ররক্রয়া, চুরি েম্পাদন, 

কারিগরি/আরর্ বক মূল্যায়ন, Performance Security 

ববর্ময় সুস্পষ্ট িারোমক ববমবচ্নায় বনওয়া হমব; এবং 

 “সরকাবর িামত উন্নয়ন প্রকল্প প্রেয়ন, প্রবক্রয়াকরে, অনুমোেন ও 

সংম ািন পদ্ধবত (অমটাবর, ২০১৬)” 

(https://imed.gov.bd ওময়বসাইমট পাওয়া র্ামব) এর 

উপর সুস্পষ্ট িারো িাকমত হমব। 

(গ) আর্ ব-োমারজক 

রবল্পর্ষজ্ঞ 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হমত

 েমাজ রবজ্ঞান/ অর্ বনীরত/ 

োমারজক রবজ্ঞান অনুষল্পদি 

আওতাভুি রবষল্পয় কমপল্পক্ষ 

স্নাতল্পকািি  রডরগ্র। 

আর্ ব-োমারজক গল্পবষণা/ েংরেষ্ট কাল্পজ কমপল্পক্ষ পাঁি বছল্পিি বাস্তব 

অরভজ্ঞতা র্াকল্পত হল্পব। 

(ঘ) ডাটা 

ম্যাল্পনজল্পমন্ট 

সের্ারলস্ট 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হল্পত 

পরিেংখ্যান/ অর্ বনীরত/ েংরেষ্ট 

রবষল্পয় কমপল্পক্ষ স্নাতল্পকািি  

রডরগ্র।  

েংরেষ্ট রবষল্পয় গল্পবষণা/ডাটা ম্যাল্পনজল্পমন্ট কাল্পজ কমপল্পক্ষ পাঁি 

বছল্পিি বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকল্পত হল্পব। 

 

১১. পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান কর্তবক রনল্পম্নবরণ বত প্ররতল্পবদনেমূহ দারখল কিল্পত হল্পব: 

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.  ড়াড়ান্ত প্ররতল্পবদন  চুরি েম্পাদল্পনি ১০০ রদল্পনি মল্পধ্য 

 

1২.  ক্লায়েন্ট কর্তকৃ প্রদেয়: 

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

 রবরভন্ন যেকদহাল্ডাদরর সাদে যোগাদোদগর জন্য প্রদয়াজনীয় সহদোরগতা প্রোন। 

 

http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/45ffa4bc_c106_4b1a_993d_e737b770b856/Cover%20Pages%20M%26E%20manual.pdf
http://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/45ffa4bc_c106_4b1a_993d_e737b770b856/Cover%20Pages%20M%26E%20manual.pdf

