পাবলিক প্রাইভেট পাট টনারলিপ কর্তটপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্ টািয়
আগারগাঁও, শিভর বাাংিা নগর, ঢাকা-1207।
তারিখ: 01 জুলাই, 2019
লেিন
লমিন
উভেশ্য

: শটকসই অবকাঠাভমা উন্নয়ন।
: সরকালর শবসরকালর অাংলিদালরত্ব নীলির মাধ্যভম শটকসই গণভসবা প্রদাভনর িভক্ষে সরকালর প্রলিষ্ঠানসমূভের জন্য একটি উপভর্াগী পলরভবি সৃলি করা।
: (১) সরকারী শবসরকালর অাংিীদালরভত্বর মাধ্যভম শটকসই গনভসবামূিক অবকাঠাভমা তিরীভি সরকারী প্রলিষ্ঠানভক সেভর্ালগিা করা।
(২) গণভসবা প্রদাভনর িভক্ষে অবকাঠাভমা উন্নয়ন শবসরকালর লবলনভয়াগ উৎসােীকরণ;
(৩) লপলপলপ প্রকল্প বাস্তবায়ভন লবলনভয়াগকারীগভণর অলধকির আস্থা অজটভনর িভক্ষে আইনী কাঠাভমা তিরী করা।
লসটিভজন চাট টার

ক্রলমক
শসবাসমূভের লববরণ
নাং
1.
লপলপলপ প্রকল্প উন্নয়ন সাংক্রান্ত
ক. প্রকল্প প্রস্তাব র্াচাই-বাছাই
খ. সম্ভাব্যিা র্াচাইসে স্ট্োন্ডার্ট র্কুভমভে তিরীর
িভক্ষে ট্রানজাকিন এর্োইজার লনভয়াগ

প্রভয়াজনীয় কাগজপত্র ও
প্রালি স্থান
লনধ টালরি প্রকল্প প্রস্তাব রম
www.pppo.gov.bd
টিএএ রম
www.pppo.gov.bd

গ. সম্ভাব্যিা র্াচাই প্রলিভবদন প্রণয়ন

লপলপলপ কর্তটপক্ষ

ঘ. লরভকাভয়স্ট্ র শকায়ালিল ভকিন (RFQ) প্রণয়ন

RFQ র্কুভমে
লপলপলপ কর্তটপক্ষ

ঙ. লরভকাভয়স্ট্ র প্রভপাজাি (RFP) প্রণয়ন

RFP র্কুভমে
লপলপলপ কর্তটপক্ষ

চ. শটন্ডার মূল্যায়ন
----ছ. চুলিপত্র প্রণয়নসে চুলিস্বাক্ষর
-----

প্রভয়াজনীয় সভব টাচ্চ সময়
প্রকল্প প্রস্তাব প্রালির ৪২
কমটলদবভসর মভধ্য
ট্রানজাকিন এর্োইজার
লনভয়াভগর প্রস্তাব প্রালির ১৬০
কমটলদবভসর মভধ্য
ট্রানজাকিন এর্োইজার
লনভয়াভগর ১৬০ কমটলদবভসর
মভধ্য
সম্ভাব্যিা র্াচাই প্রলিভবদন
জমাদাভনর ১২০ কমটলদবভসর
মভধ্য
লরভকাভয়স্ট্ র
শকায়ালিভ কিন লবজ্ঞলির
১২০ কমটলদবভসর মভধ্য
লরভকাভয়স্ট্ র প্রভপাজাি
(RFP) প্রালির ১২০
কমটলদবভসর মভধ্য
শবসরকালর লবলনভয়াগকারী
মভনানয়ভনর ১২০ কমটলদবভসর
মভধ্য

দালয়ত্বপ্রাি কমটকিটার নাম,
পদবী ও শ ান নম্বর
সাংলিি পলরচািক

কমটকিটার নাম এবাং Email
address
জনাব ম াোঃ আন ায়াি ম ানে
পলরচািক (প্রিাসন)

জনাব ম াোঃ আন ায়াি ম ানে
পলরচািক (প্রিাসন)
শ ান: 55007419
সাংলিি পলরচািক

Email: anwar@pppo.gov.bd

সাংলিি পলরচািক
সাংলিি পলরচািক
সাংলিি পলরচািক

সাংলিি পলরচািক

জ. প্রকল্প পলরদিটন
২.

লপলপলপ প্রকল্প গ্রেণ/বাস্তবায়ভন উদ্বুদ্ধকরণ কমটসূচী
ক. লপলপলপ প্রকভল্পর লবলনভয়াগ উৎসালেিকরভণ
শসলমনার/ ওয়াকটিপ/ভরার্ শিা ইিোলদ আভয়াজন
খ. শস্ট্কভোল্ডার এর সাভে পরামিট সোর আভয়াজন

-------------

গ. লপলপলপ লবষয়ক প্রলিক্ষণ আভয়াজন
----ঘ. শদভি-লবভদভি লপলপলপ সভেিন অাংিগ্রেণ

প্রকল্প বাস্তবায়নকাভি প্রলি
মাভস একবার
প্রলি ৪৫ লদভন ১টি

-----

গভে প্রলি মাভস অন্তি ২০
জন শস্ট্কভোল্ডার এর সাভে
পরামিট সোর আভয়াজন
গভে প্রলি মাভস অন্তি ০৫
জন সরকারী কমটকিটাভক
লপলপলপ লবষভয় প্রলিক্ষণ
প্রদান
চিমান প্রলক্রয়া

সাংলিি পলরচািক
জনাব র িা া া রুখ
পলরচািক
(আইলপ)
সাংলিি পলরচািক
সাংলিি পলরচািক

সাংলিি পলরচািক

শর্াগাভর্াগ:

ঊর্ধ্টিন কমটকিটা র্াোর লনকট প্রভয়াজভন অলেভর্াগ করা র্াভব

র িা া া রুখ
পলরচািক (আইলপ)
লপলপলপ কর্তটপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্ টািয়
এ রিও রিষয়ক ব্যুনিা ভি , 2য় তলা
প্লট: ই-13 লব, আগারগাঁও, শিভর বাাংিা নগর, ঢাকা-1207।
শ ান: 55007417
ইভমইি: mirana@pppo.gov.bd

মু াম্মদ আলকা া রেরিকী
(েরিি)
প্রধান লনব টােী কমটকিটা
শ ান: 55007413
ইভমইি: ceo@pppo.gov.bd

জনাব র িা া া রুখ
পলরচািক (আইলপ)
Email: mirana@pppo.gov.bd

