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রনরবড় পরিবীক্ষণণি জন্য রনব বারিত প্রকণেি রববিণী ও পিামর্ বণকি কার্ বপরিরি (ToR) 

ক. প্রকণেি রববিণী: 

১ প্রকণেি নাম : ‘‘সেৌর বিদ্যুৎ চাবিত পাম্পের মাধ্যম্পম কৃবি সেচ’’(েংম্প াবিত) 

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

৩. বাস্তবায়নকািী েংস্থা : বাংলাণদর্ পল্লী রবদ্যুৎতায়ন সবার্ ব (বিআরইবি) 

৪. প্রকণেি অবস্থান : ৬টি বিভাম্পের, ২২ টি সেিার, ১৯৪টি উপম্পেিা/থানা/বেটি 

কম্পপ পাম্পর ন/সপৌরেভা।  

৫. অনুণমারদত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) : 

অনুণমাদণনি পর্ বায় সময়াদ  অনুণমারদত ব্যয় 

সমাট 

রজওরব 

রপএ  

েংস্থাি অর্ ব 

হ্রাে/বৃরি (%) 

 

মূল রর্রপরপি তুলনায় েব বণর্ষ 

অনুণমাদণনি 

তুলনায় 

মূল অনুণমারদত জুলাই’২০১৮ ররিঃ 

হণত 

রর্ণেম্বি’২০২০ 

ররিঃ 

৪০৭২০.১৩ 

৩৭৯৪.০৯ 

৩৬৭৬২.৫৭ 

১৬৩.৪৭ 

- - 

১ম েংণর্ািন জুলাই’২০১৮ ররিঃ 

হণত 

রর্ণেম্বি’২০২২ 

ররিঃ 

৪৫৫৮৩.০৫ 

৬৭৩৪.০৫ 

৩৮৫৮০.২৫ 

২৬৮.৭৪ 

৪৮৬২.৯২(১১.৯৪%) 

২৯৩৯.৯৬(৭৭.৪৯%) 

১৮১৭.৬৮(৪.৯৪%) 

১০৫.২৭(৬৪.৪০%) 

- 

 

৬.   ক্রমপুরিত অগ্রগরত: সেণেম্বি ২০২১ পর্ বন্ত আরর্ বক অগ্রগরত ১৮৯৬.৯১ (৪.১৬%) লক্ষ টাকা । 

 ৭.      প্রকণেি উণেশ্যিঃ  

 কৃবি সেম্পচর েন্য সোিার ফম্প াম্পভাবিক পাবেং বেম্পেম্পমর বিস্তার এিং সেচ সমৌসুম্পম গ্রীম্পের উপর বিদ্যুম্পতর হঠাৎ 

অবতবরক্ত চাপ হ্রাে করা; এিং 

 বেম্পেি চাবিত পাে পবরহাম্পরর মাধ্যম্পম দূবিত পদাম্পথ পর বনে পমন হ্রাে। 

 

৮. প্রকণেি প্রিান প্রিান অঙ্গেমূহিঃ 

 বিদ্যুবতক স্থাপনা : বেোইন, োপ্লাই, ইনেিম্প ন এন্ড কবম বনং( ার্ পবক) বগ্রে ইবিম্পগ্র ন েহ সেৌর সেচ পাবেং 

বেম্পেম; এিং 

 যানিাহন ক্রয়। 
 

৯.০ পিামর্ বণকি কার্ বপরিরি (ToR) : 

৯.১ প্রকণেি রববিণ (পটভূরম, উণেশ্য, অনুণমাদণনি অবস্থা, অর্ বায়ণনি রবষয় ইতুারদ েকল প্রণর্াজু তথ্য) 

পয পাম্পিাচনা; 

৯.২ প্রকণেি অর্ ববছিরভরিক কম বপরিকেনা, অর্ ববছিরভরিক বিাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তারিত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন 

(বাস্তব ও আরর্ বক) অগ্রগরত তথ্য েংগ্রহ, েরিণবর্, রবণেষণ, োিরণ/সলখরিণেি মাধ্যণম উপস্থাপন ও পর্ বাণলািনা; 
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৯.৩ প্রকণেি উণেশ্য অজবণনি অবস্থা পর্ বাণলািনা ও প্রকম্পের উম্পেশ্য ও িেম্পেম্পমর আম্পিাম্পক output পয পাম্পয়র 

অেপন পয পাম্পিাচনা ও পয পম্পিক্ষর্; 

৯.৪ প্রকণেি আওতায় েম্পারদত/িলমান রবরভি পণ্য, কার্ ব ও সেবা েংগ্রণহি (Procurement) সক্ষণে রবযমান 

আইন ও রবরিমালা (রপরপএ, রপরপআি) প্রবতপািন করা হম্পয়ম্পে/হম্পে বকনা তা পয পম্পিক্ষর্ ও পয পাম্পিাচনা (এম্পক্ষম্পে 

দরপে প্রবক্রয়াকরর্ ও মূল্যায়ন পয পাম্পিাচনা করা, প্রকে দবিি উবিবিত ক্রয় পবরকেনা প্ররতপালন কিা 

হণয়ণছ/হণে রক না সে রবষণয় পয পাম্পিাচনা ও পয পম্পিক্ষর্; 

৯.৫ প্রকণেি আওতায় েংগৃহীত/েংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ব ও সেবা পরিিালনা এবং িক্ষণাণবক্ষণণি জন্য প্রণয়াজনীয় 

জনবলেহ (ণটকেই পরিকেনা) আনুিবিক বিিয় পয পাম্পিাচনা ও পয পম্পিক্ষর্; 

৯.৬ প্রকণেি আওতায় েংগৃহীত/েংগ্রম্পহর প্ররক্রয়ািীন রবরভি পণ্য, কার্ ব ও সেবা েংরেষ্ট ক্রয়চুরিণত রনি বারিত 

সেরেরিণকর্ন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুর্ায়ী প্রণয়াজনীয় পরিবীক্ষণ/র্ািাইণয়ি মাধ্যণম েংগ্রহ 

কিা হণয়ণছ/হণে রক না সে রবষণয় পর্ বাণলািনা ও পর্ বণবক্ষণ (এণক্ষণে সেরেরিণকর্ন অনুর্ায়ী গুণগত মান 

রনরিত কিাি লণক্ষু রনম বাণ কাণজ ব্যবহৃত নমুনা েংগ্রহ ও পিীক্ষাগাণি প্রণয়াজনীয় র্ািাই কিা); 

৯.৭  প্রকে েমারিি পি সৃষ্ট সুরবিারদ সটকেই (Sustainable) কিাি লণক্ষু মতামত প্রদান;  

৯.৮ প্রকম্পের উম্পেম্পশ্য, িক্ষু, প্রকম্পের কায পক্রম, িাস্তিায়ন পবরকেনা, প্রকে ব্যিস্থাপনা, ঝুঁবক, সময়াদ, ব্যয় অেপন 

ইতুাবদ বিিয় বিম্পিচনা কম্পর একটি SWOT ANALYSIS; 

৯.৯ প্রকম্পের আংব ক কাে িাস্তিায়ম্পনর পর প্রম্পযােু সক্ষম্পে সুফি সৃবি হম্পয়ম্পে বকনা বকংিা প্রকেটি পবরকেনা 

সমাতাম্পিক িাস্তিাবয়ত হম্পি িক্ষুমাো অনুযায়ী সুফি অেপন েম্ভি বকনা সে বিিম্পয় প্রাইমারী ো া েংগ্রহ ও তা 

বিম্পেিম্পর্র মাধ্যম্পম সুবনবদ পি পয পম্পিক্ষর্ ও সুপাবর  প্রদান করম্পত হম্পি। এোড়া েম্পরেবমম্পন পবরদ পন 

Individual Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus Group 

Discussion) এর মাধ্যম্পম তথ্য েংগ্রহ করা; 

৯.১০ প্রকে ব্যিস্থাপনা: প্রকে পবরচািক বনম্পয়াে, েনিি বনম্পয়াে, প্রকে ব্যিস্থাপনা কবমটির েভা, প্রকে বেয়াবরং 

কবমটির েভা আম্পয়ােন, কম পপবরকেনা ও প্রর্য়ন ও িাস্তিায়ন, েভার ও প্রবতম্পিদম্পনর বেদ্ধান্ত িাস্তিায়ন, 

অগ্রেবতর তথ্য সপ্ররর্ ইতুাবদ পয পাম্পিাচনা ও পয পম্পিক্ষর্; 

৯.১১ প্রকে েংবেি নবথপে পর্ বাণলািনা ও মাঠপর্ বায় হণত প্রাি তণথ্যি রবণেষণণি আণলাণক োরব বক পর্ বাণলািনা, 

পর্ বণবক্ষণ ও প্রণয়াজনীয় সুপারির্েহ একটি প্ররতণবদন প্রণয়ন কিণব ও জাতীয় কম বর্ালায় প্ররতণবদনটি উপস্থাপন 

কিণব। জাতীয় কম বর্ালায় প্রাি মতামত েরিণবর্ কণি চূড়ান্ত প্ররতণবদন প্রণয়ন কিণব; 

৯.১২      আইএমইরর্ কর্তবক রনি বারিত অন্যান্য রবষয়াবরল। 

১০. পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান ও পিামর্ বণকি প্রকৃরত ও সর্াগ্যতা: 

ক্রিঃ পিামর্ বণকি 

প্রকৃরত 

সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১. পিামর্ বক 

প্ররতষ্ঠান 

রবরিবি প্ররতষ্ঠান হণত 

পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান রহণেণব 

রনবন্ধন র্াকণত হণব 

গণবষণা এবং প্রকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন েংক্রান্ত স্টারর্ পরিিালনায় 

ন্যুনতম ০৩ (রতন) বছণিি অরভজ্ঞতােম্পি। 

২. (ক) টীম রলর্াি: সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় 

হণত 

ইণলরিকুাল/সমকারনকুাল 

ইরিরনয়ারিং  রবষণয় 

কমপণক্ষ স্নাতক রর্গ্রী। 

(নবায়নণর্াগ্য জ্বালারন 

রবষণয় প্রারতষ্ঠারনক 

স্বীকৃরত/অরভজ্ঞতা/প্ররর্ক্ষণ 

 প্রকে িাস্তিায়ন পবরিীক্ষর্ ও মূল্যায়ন েেম্পকপ স্বে িারর্ােহ বেবভি 

ইবিবনয়াবরং েংক্রান্ত কাম্পে ন্যুনতম ১০ (দ ) িেম্পরর অবভজ্ঞতা; 

 টিম বিোর বহম্পেম্পি ন্যুনতম ০১ (এক) িের কাে করার অবভজ্ঞতা; 

 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্ররতণবদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় রবণর্ষ দক্ষতাি 

পার্াপারর্ বাংলা/ইংণিরজি রবষয় রভরিক ভাষাগত জ্ঞানণক রবণবিনায় 

সনওয়া হণব; 

 রপরপএ ২০০৬ এবং রপরপআি ২০০৮ েম্পণকব েম্যক িািণা র্াকণত 

হণব। রবণর্ষভাণব রবরভি প্রকাি ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য, সেবা, কার্ ব), ক্রয় 

পরিকেনা, ক্রয় অনুণমাদন প্ররক্রয়া, চুরি েম্পাদন, কারিগরি/আরর্ বক 

মূল্যায়ন, Performance Security বিিম্পয় সুস্পি 



ক্রিঃ পিামর্ বণকি 

প্রকৃরত 

সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

অগ্রারিকাি সদওয়া হণব) িারর্াম্পক বিম্পিচনায় সনওয়া হম্পি; 

(খ) রমর্-সলণভল 

ইরিরনয়াি 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় 

হণত ইণলরিকুাল 

ইরিরনয়ারিং রবষণয় 

কমপণক্ষ স্নাতক রর্গ্রী। 

(নবায়নণর্াগ্য জ্বালারন 

রবষণয় প্রারতষ্ঠারনক 

স্বীকৃরত/অরভজ্ঞতা/প্ররর্ক্ষণ 

অগ্রারিকাি সদওয়া হণব) 

 প্রকে িাস্তিায়ন পবরিীক্ষর্ ও মূল্যায়ন েেম্পকপ স্বে িারর্ােহ বেবভি 

ইবিবনয়াবরং েংক্রান্ত কাম্পে ন্যুনতম ০৫ (পাঁচ) িেম্পরর অবভজ্ঞতা; 

 রপরপএ ২০০৬ এবং রপরপআি ২০০৮ েম্পণকব েম্যক িািণা র্াকণত 

হণব। রবণর্ষভাণব রবরভি প্রকাি ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য, সেবা, কার্ ব), ক্রয় 

পরিকেনা, ক্রয় অনুণমাদন প্ররক্রয়া, চুরি েম্পাদন, কারিগরি/আরর্ বক 

মূল্যায়ন, Performance Security বিিম্পয় সুস্পি 

িারর্াম্পক বিম্পিচনায় সনওয়া হম্পি; 

  েরকাবর িাম্পত উন্নয়ন প্রকে প্রর্য়ন, প্রবক্রয়াকরর্, অনুম্পমাদন ও 

েংম্প ািন পদ্ধবত (অম্পটাির, ২০১৬) বিিম্পয় সুস্পি িারর্া থাকম্পত হম্পি। 

(গ) আর্ ব-

োমারজক 

রবণর্ষজ্ঞ 

সর্ণকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় 

হণত অর্ বনীরত/ 

েমাজরবজ্ঞান/ েমাজকম ব/ 

েমাজকল্যাণ/ সর্ণভলপণমন্ট 

স্টারর্জ রবষণয় স্নাতণকািি 

রর্রগ্র 

 আর্ ব-োমারজক গণবষণা/ প্রভাব মূল্যায়ন/ রনরবড় পরিবীক্ষণ েংরেষ্ট 

সক্ষণে কমপণক্ষ ৫ (পাঁি) বছণিি অরভজ্ঞতা। 

 

 (ঘ) 

পরিেংখ্যানরবদ 

সর্ণকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় 

হণত পরিেংখ্যান/ িরলত 

পরিেংখ্যান রবষণয় 

স্নাতণকািি রর্রগ্র 

 েমীক্ষা/গণবষণা কার্ বক্রম পরিিালনা, তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্ বক্রম এবং 

রবণেষণণ কমপণক্ষ ৩ (রতন) বছণিি ব্যবহারিক অরভজ্ঞতা;  

 প্ররতণবদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দক্ষতা; এবং 

 করম্পউটাি রবষণয় ব্যবহারিক জ্ঞান। 

 

১১। পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান কর্তবক রনম্নবরণ বত প্ররতণবদনেমূহ দারখল কিণত হণব: 

ক্ররমক প্ররতণবদণনি নাম ও েংখ্যা দারখণলি েময় 

১. ইনণেপর্ন প্ররতণবদন  

(সটকরনকুাল ২০ + রস্টয়ারিং ২০ করপ) 

চুরি েম্পাদণনি ১৫ রদণনি মণধ্য 

২. ১ম খেড়া প্ররতণবদন 

(সটকরনকুাল ২০ + রস্টয়ারিং ২০ করপ) 

চুরি েম্পাদণনি ৬০ রদণনি মণধ্য 

৩. ২য় খেড়া প্ররতণবদন  

(সর্রেরমণনর্ন কম বর্ালা ১৩০ করপ) 

চুরি েম্পাদণনি ৯০ রদণনি মণধ্য 

৪. চূড়ান্ত প্ররতণবদন (বাংলায় ও ইংণিজীণত) 

(বাংলা ৪০+ ইংণিজী ২০ করপ) 

চুরি েম্পাদণনি ১২০ রদণনি মণধ্য 

 েকল প্ররতণবদন প্রিান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টি-১, আইএমইরর্ বিাবি দারখল কিণত হণব। প্ররতণবদনগুণলা 

Unicode Based Font হণত হণব। মুদ্রণ ব্যয় পিামর্ বক প্ররতষ্ঠান কর্তবক রনব বাহ কিণত হণব। 

 

১২। ক্লাণয়ন্ট কর্তবক প্রণদয়: 

 প্রকে দরলল ও প্রকে েংরেষ্ট রবরভি প্ররতণবদন (সর্মন: রর্রপরপ/আিরর্রপরপ/রপরেআি/মূল্যায়ন প্ররতণবদন); এবং 

 রবরভি সস্টকণহাল্ডাণিি োণর্ সর্াগাণর্াণগি জন্য প্রণয়াজনীয় েহণর্ারগতা প্রদান। 

 

 


