গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পররকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ
পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-২
সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd
রনরবড় পররবীক্ষদণর জন্য রনব বারিত প্রকদল্পর রববরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্ শপতরতি (ToR):
১.০

প্রকদল্পর নাম

: “কর্ শফুলী েদীর িলনদনর্ বহুনলে সড়ক টানেল তেমশার্ (১ম সংনর্াতিি)”

২.০

বাস্তবায়নকারী সাংস্থা

: বাাংলাদেশ সসতু কর্তবপক্ষ

৩.০

উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ

: সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয়/দসতু রবভাগ।

৪.০

প্রকদল্পর অবস্থান

: চট্টগ্রাম জেলার বন্দর ও আনোয়ারা উপনেলা।

৫.০

প্রকনের িরর্

: তবতেনয়াগ

৬.০

প্রকনের অর্ শায়ে

: তেওতব ও চীে সরকানরর ঋর্ সহায়িা

৭.০

প্রকদল্পর অনুদমারেত ব্যয় :
মূল : জমাট : ৮৪৪৬৬৩.৭৮ লক্ষ টাকা (তেওতব ৩৬৪৭১৯.৭৮ লক্ষ টাকা +
ববনদতর্ক ঋর্ সহায়িা৪৭৯৯৪৪.০০ লক্ষ টাকা)
১ম সংনর্াতিি : জমাট : ৯৮৮০৪০.৩৮ লক্ষ টাকা (তেওতব ৩৯৬৭২১.১৪ লক্ষ টাকা +
ববনদতর্ক ঋর্ সহায়িা ৫৯১৩১৯.২৪ লক্ষ টাকা)

৮.০

প্রকনের বাস্তবায়েকাল

: মূল অনুনমাতদি : ০১ েনেম্বর,২০১৫ জর্নক ৩০ জুে,২০২০ পর্ শন্ত
১ম সংনর্াতিি : ০১ েনেম্বর,২০১৫ জর্নক ৩১ তিনসম্বর,২০২২ পর্ শন্ত

৯.০

প্রকনের পটভূতমিঃ
চট্টগ্রাম র্হর কর্ শফুলী েদী দ্বারা দুইোনগ তবেক্ত। মূল র্হর ও বন্দর এলাকা কর্ শফুলী েদীর পতিম পানর্ অবতিি।
অন্যতদনক োরী তর্ে এলাকা পূব শ পানর্ অবতিি। বিশমানে দুটি জসতু দ্বারা ক্রমবি শমাে র্ােবাহনের সামাল জদয়া সম্ভব
হনে ো। এছাড়াও কর্ শফুলী েদীর িলায় পতল েমার কারনর্ চট্টগ্রাম বন্দনরর স্বাোতবক কার্ শক্রম ব্যাহি হনে। এ সব
সমস্যা সমািানের েন্য কর্ শফুলী েদীনি েতুে জসতু তেমশানর্র পতরবনিশ েদীর েীচ তদনয় টানেল তেমশানর্ শর েন্য
বাংলানদর্ জসতু কর্তশপনক্ষর তেেস্ব অর্ শায়নে সম্ভাব্যিা সমীক্ষা পতরচালো করা হয়। এটি তে-টু-তে তেতিনি তেমশানর্র
মােেীয় প্রিােমন্ত্রীর চীে সফরকানল ২০১৪ সানলর জুে মানস চীে সরকানরর সানর্ সমন ািা স্মারক স্বাক্ষতরি হয়।
িাছাড়া চীে সরকানরর এতিম ব্যাংনকর সানর্ ৭০৫.৮ তমতলয়ে মাতকশে িলানরর ঋর্চুতক্ত স্বাক্ষতরি হনয়নছ। চট্টগ্রাম,
পাব শিয চট্টগ্রাম ও পর্ শটে েগরী কিবাোর এর সানর্ সারানদনর্র র্ািায়াি/নর্াগানর্াগ ব্যবিা সুগম করার তেতমি
কর্ শফুলী েদীর িলনদনর্ ৩.৩২ তকনলাতমটার বহুনলে সড়ক টানেল তেমশানর্র লনক্ষয মূল প্রকেটি ৮৪৪৬৬৩.৭৮ লক্ষ
টাকা (তেওতব ৩৬৪৭২০.০০ লক্ষ টাকা ও চীে সরকানরর ঋর্ সহায়িা ৪৭৯৯৪৪.০০ লক্ষ টাকা ) প্রাক্কতলি ব্যনয়
েনেম্বর,২০১১ জর্নক জুে,২০২০ জময়ানদ বাস্তবায়নের েন্য গি ১২/১১/২০১৫ িাতরনে একনেক কর্তশক অনুনমাতদি
হয়। পরবিীনি প্রকে সাহানের পতরমার্ বৃতি, ভূতম অতিগ্রহনর্র পতরমার্ বৃতি, জেৌি কানের পতরমার্ হ্রাস এবং
জময়াদ বৃতিেতেি কারর্ এবং প্রকনের েেবনলর জবিে/োিা োনি ব্যয় বৃতির কারনর্ ৯৮৮০৪০.৩৮ লক্ষ টাকা
(তেওতব- ৩৯৬৭২১.১৪ লক্ষ টাকা ও প্রকে সাহাে- ৫৯১৩১৯.২৪ লক্ষ টাকা) প্রাক্কতলি ব্যনয় েনেম্বর,২০১৫ হনি
তিনসম্বর, ২০২২ জময়ানদ বাস্তবায়নের েন্য প্রকেটির প্রর্ম সংনর্ািে ০৪-১১-২০১৮ িাতরনে একনেক কর্তশক
অনুনমাতদি হয়।

১০.০

প্রকদল্পর উদেশ্যঃ
 কর্ শফুলী েদীর িলনদনর্ বহুনলে সড়ক টানেল তেমশানর্র মাধ্যনম ঢাকা-চট্টগ্রাম-কিবাোর োিীয় মহাসড়নকর
জর্াগানর্াগ ব্যবিা উন্নয়ে করা;
 এতর্য়াে হাইওনয় জেটওয়ানকশর সানর্ সংনর্াগ িাপে করা;
 কর্ শফুলী েদীর দুই পানর্ জর্াগানর্াগ ব্যবিার উন্নয়ে করা;
 তবদ্যমাে দুটি জসতুর ওপর র্ােবাহনের চাপ হ্রাস করা;

১১.০

প্রকদল্পর প্রধান প্রধান কার্ শক্রম:
 পরামশবক সসবা : ৩১৪৮ জনমাস
 ভূরম অরধগ্রহণ : ১২৯.৮৭ সহক্টর
 ভূরম হুকুম েখল : ৩০.৮৮ সহক্টর
 টাদনল এদপ্রাি রনমবাণ : ৫.৩৫ রক: রম:
 টাদনল রনমবাণ : ৩.৩২রক: রম:
 সটাল প্লাজা রনমবাণ : ৭৬০০ ব: রম:
 রিজ/ভায়াডাক্ট রনমবাণ : ৭২৭ রমটার

১২.০

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দাতয়ত্বিঃ

১২.১

প্রকনের ১০০% এলাকা তেতবড় পতরবীক্ষনর্র আওিাভুক্ত তহনসনব তবনবচো করনি হনব;

১২.২

প্রকনের পটভূতম, উন্য, , অনুনমাদে ও সংনর্ািনের অবিা, প্রকে ব্যয়, বাস্তবায়েকাল ও অর্ শায়েসহ সকল
প্রাসংতগক িথ্য পর্ শনবক্ষর্ ও পর্ শানলাচো;

১২.৩

প্রকনের অর্ শবছরতেতিক কমশপতরকেো, বরা্, অর্ শছাড় ও ব্যয় এবং তবস্তাতরি অঙ্গতেতিক বাস্তবায়ে অগ্রগতির
(বাস্তব ও আতর্ শক) িথ্য সংগ্রহ, সতন্ননবর্ে, তবনেষর্, সারতর্/নলেতচনের মাধ্যনম উপিাপে ও পর্ শানলাচো;

১২.৪

প্রকে উন্য,  অেশনের অবিা পর্ শানলাচো এবং প্রকনের উন্য,  ও লগ জেনমর আনলানক আউটপুট অেশে পর্ শানলাচো
ও পর্ শনবক্ষর্;

১২.৫

প্রকনের আওিায় সম্পাতদি/চলমাে তবতেন্ন পণ্য, কার্ শ ও জসবা সংগ্রনহর (Procurement) জক্ষনে তবদ্যমাে
আইে ও তবতিমালা (তপতপএ, তপতপআর, উন্নয়ে সহনর্াগীর গাইি লাইে ইিযাতদ) এবং প্রকে দতলনল উতিতেি ক্রয়
পতরকেো প্রতিপালে করা হনয়নছ/হনে তক ো জস সকল তবষনয় পর্ শনবক্ষর্ ও পর্ শানলাচো;

১২.৬

উন্নয়ে সহনর্াগী সংিা কর্তশক চুতক্ত স্বাক্ষর, চুতক্তর র্িশ, ক্রয় প্রস্তাব প্রতক্রয়াকরর্ ও অনুনমাদে, অর্ শ ছাড়, তবল পতরর্াি
সম্মতি ও তবতেন্ন তমর্ে এর সুপাতরর্ ইিযাতদর িথ্য-উপািতেতিক পর্ শানলাচো ও পর্ শনবক্ষর্;

১২.৭

প্রকনের আওিায় সংগৃহীি/সংগ্রনহর প্রতক্রয়ািীে তবতেন্ন পণ্য, কার্ শ ও জসবা সংতে্ট  ক্রয়চুতক্তনি তেি শাতরি
জেতসতফনকর্ে/BOQ/TOR, গুর্গি মাে, পতরমার্ অনুর্ায়ী প্রনয়ােেীয় পতরবীক্ষর্/র্াচাইনয়র মাধ্যনম সংগ্রহ করা
হনয়নছ/হনে তক ো জস তবষনয় পর্ শানলাচো ও পর্ শনবক্ষর্;

১২.৮

প্রকে ব্যবিাপো, প্রকে পতরচালক তেনয়াগ, েেবল তেনয়াগ পিতি, র্ােবাহে ক্রয়/ক্রয় পিতি, প্রকে ব্যবিাপো
কতমটির সো, প্রকে বাস্তবায়ে কতমটি ও প্রকে তিয়াতরং কতমটির সো আনয়ােে, সোর ও প্রতিনবদনের তসিান্ত
বাস্তবায়ে, কমশপতরকেো প্রর্য়ে ও বাস্তবায়ে, অগ্রগতির িথ্য জপ্ররর্ ইিযাতদ পর্ শানলাচো ও পর্ শনবক্ষর্;

১২.৯

প্রকনের আওিায় সংগৃহীি/সংগৃহীিব্য পণ্য, কার্ শ ও জসবা পতরচালো এবং রক্ষর্ানবক্ষনর্র েন্য প্রনয়ােেীয়
েেবলসহ (নটকসই পতরকেো) আনুষতঙ্গক তবষয় পর্ শানলাচো ও পর্ শনবক্ষর্;

১২.১০

প্রকে সমাতির পর সৃ্ট  সুতবিাতদ/ তেতমশি টানেলসহ অন্যান্য অবকাঠানমা জটকসই (Sustainable) করার লনক্ষয
মিামি প্রদাে;

১২.১১

প্রকনের বাস্তবায়ে সম্পতকশি তবতেন্ন সমস্যা জর্মে ভূতম অতিগ্রহর্, ইউটিতলটি িাোন্তর, অর্ শায়নে তবলম্ব, প্রকনের পণ্য,
কার্ শ ও জসবা ক্রয়/সংগ্রনহর জক্ষনে তবলম্ব, ব্যবিাপোয় দুব শলিা/অদক্ষিা, প্রকনের জময়াদ ও ব্যয় বৃতি ইিযাতদ
কারর্সহ অন্যান্য তদক তবনেষর্, পর্ শনবক্ষর্ ও পর্ শানলাচো;

১২.১২

প্রকনের উন্নয, , লক্ষয, প্রকনের কার্ শক্রম, বাস্তবায়ে পতরকেো, প্রকে ব্যবিাপো, ঝতুঁ ক, জময়াদ, ব্যয়, অেশে ইিযাতদ
তবষনয় তবনবচো কনর একটি SWOT তবনেষর্;

১২.১৩ প্রকনের অতিট সংক্রান্ত তবষয়াতদ তবনেষর্ (ইন্টারোল ও এিটারোল অতিট, অতিট আপতি আনছ তকো, তক তক
তবষনয় অতিট আপতি ও িার পতরমার্ ইিযাতদ);
১২.১৪

শ এ কানে সম্পৃক্ত করনি হনব;
টানেল তেমশার্ তবষনয় িাতিক জ্ঞাে সম্পন্ন ব্যতক্তবগনক

১২.১৫

প্রকে সংতে্ট  দতললপে পর্ শানলাচো ও মাঠ পর্ শায় হনি প্রাি িনথ্যর তবনেষনর্র আনলানক সাতব শক পর্ শানলাচো,
পর্ শনবক্ষর্ ও প্রনয়ােেীয় সুপাতরর্সহ একটি প্রতিনবদে প্রর্য়ে করনব এবং োিীয় কমশর্ালায় প্রতিনবদেটি উপিাপে
করনব। োিীয় কমশর্ালায় প্রাি মিামি সতন্ননবর্ কনর ড়াড়ান্ত প্রতিনবদে প্রর্য়ে করনব। বাস্তবায়ে পতরবীক্ষর্ ও
মূল্যায়ে তবোনগর এ সংক্রান্ত পতরপনে বতর্ শি প্রতিনবদে প্রর্য়নের েমুো কাঠানমা অনুর্ায়ী প্রতিনবদে প্রর্য়ে;

১২.১৬ আইএমইতি কর্তশক সমনয় সমনয় তেি শাতরি অন্যান্য তবষয়াবতল পরামর্শক প্রতিষ্ঠাে প্রতিপালে করনব।

১৩.০ ফামশ ও ফানমশর পরামর্শনকর প্রকৃতি ও জর্াগ্যিা:
ক্র:
েং
১)

ফামশ ও ফানমশর
পরামর্শক
ফামশ

তর্ক্ষাগি জর্াগ্যিা

২)

ক) টিম তলিার-

তসতেল ইতিতেয়াতরং -এ
ন্যযেিম স্নািক তিতগ্র
সংতে্ট  তবষনয়
মািাস শ/উচ্চির তিতগ্র
র্াকনল অগ্রাতিকার প্রদাে
করা হনব।



ে) তমি-জলনেল
ইতিিঃ

তসতেল ইতিতেয়াতরং- এ
ন্যযেিম স্নািক তিতগ্র।

 টানেল/নসতুসহ সড়ক বা সমনগােীয় িাপো তেমশার্ কানে
ন্যযেিম ১০(দর্) বছনরর বাস্তব অতেজ্ঞিা;
 কতম্পউটার তবষনয় ব্যবহাতরক জ্ঞাে এবং প্রকনের
বাস্তবায়ে /পতরবীক্ষর্/মূল্যায়ে প্রতিনবদে প্রর্য়ে ও
উপিাপোয় তবনর্ষ দক্ষিা।

-

অতেজ্ঞিা


প্রকে পতরবীক্ষর্ ও মূল্যায়ে সংক্রান্ত িযাতি পতরচালোয়
ন্যযেিম ০৩ (তিে) বছনরর অতেজ্ঞিা;

টানেল/নসতুসহ সড়ক বা সমনগােীয় িাপো তেমশার্ কানে
কমপনক্ষ ১০ (দর্) বছনরর অতেজ্ঞিা ;
 টীম তলিার তহসানব ০৩ (তিে) বছর অর্বা জিপুটি টীম
তলিার তহসানব ০৫ (পাঁচ) বছর অর্বা জসতুসহ সড়ক
তেমশার্ কানে কমপনক্ষ ২০ (তবর্) বছনরর অতেজ্ঞিা।
 পাবতলক প্রতকউরনমন্ট এযাক্ট-২০০৬ (তপতপএ) ও পাবতলক
প্রতকউরনমন্ট রুলস (তপতপআর)-২০০৮ -এর তবষনয় সম্যক
িারর্া র্াকনি হনব;
 কতম্পউটার তবষনয় ব্যবহাতরক জ্ঞাে এবং প্রকনের
বাস্তবায়ে /পতরবীক্ষর্/ মূল্যায়ে প্রতিনবদে প্রর্য়ে ও
উপিাপোয় তবনর্ষ দক্ষিা।

ক্র:
েং

ফামশ ও ফানমশর
পরামর্শক
গ) টানেল/ জসতু সড়ক তেরাপিা
তবনর্ষজ্ঞ

ঘ) আর্ শ-সামাতেক
তবনর্ষজ্ঞ

তর্ক্ষাগি জর্াগ্যিা

অতেজ্ঞিা

তসতেল ইতিতেয়াতরং -এ
ন্যযেিম স্নািক তিতগ্র

 টানেল/নসতুসহ সড়ক তেরাপিা কানে ন্যযেিম ১০(দর্)
বছনরর বাস্তব অতেজ্ঞিা;
 কতম্পউটার তবষনয় ব্যবহাতরক জ্ঞাে এবং প্রকনের
বাস্তবায়ে /পতরবীক্ষর্/মূল্যায়ে প্রতিনবদে প্রর্য়ে ও
উপিাপোয় তবনর্ষ দক্ষিা।

অর্ শেীতি/সমােতবজ্ঞাে/
পতরসংখ্যাে
তবষনয়
স্নািনকাির তিতগ্র

 আর্ শ-সামাতেক গনবষর্া এবং তেতবড় পতরবীক্ষর্/প্রোব
মূল্যায়নের কানে কমপনক্ষ ১০ (দর্) বছনরর অতেজ্ঞিা;
 মাঠ পর্ শানয় সমীক্ষা পতরচালোয় Statistical
Software Package পররিালনায় েক্ষতা;

*

পরামর্শকগনর্র ছতবসহ অন্যান্য প্রমার্াতদ সংনর্ােে করনি হনব।

১৪.০

পরামর্শক প্রতিষ্ঠাে কর্তশক তেম্নবতর্ শি প্রতিনবদেসমূহ দাতেল করনি হনবিঃ

ক্রতমক
১.

প্রতিনবদনের োম
প্রারতম্ভক প্রতিনবদে (বাংলায়)

২.

১ম েসড়া প্রতিনবদে (বাংলায়)

৩.

২য় েসড়া প্রতিনবদে (বাংলায়)

৪.

োিীয় ওয়াকশর্নপর েন্য প্রতিনবদে
(বাংলায়)
ড়াড়ান্ত প্রতিনবদে (বাংলা ও ইংনরেী)

৫.

দাতেনলর সময়
চুতক্ত সম্পাদনের ১৫ তদনের
মনধ্য
চুতক্ত সম্পাদনের ৭৫ তদনের
মনধ্য
চুতক্ত সম্পাদনের ৯০ তদনের
মনধ্য
চুতক্ত সম্পাদনের ১০০ তদনের
মনধ্য
চুতক্ত সম্পাদনের ১২০ তদনের
মনধ্য

সংখ্যা
২৪ (নটকতেকযাল ১২ +
তিয়াতরং ১২) কতপ
২৪ (নটকতেকযাল ১২ +
তিয়াতরং ১২) কতপ
১২ কতপ (নটকতেকযাল
কতমটির সো)
১০০ কতপ (োিীয়
ওয়াকশর্নপর েন্য)
৬০ (বাংলা ৪০+ইংনরেী
২০) কতপ

*

সকল প্রতিনবদে মহাপতরচালক, পতরবীক্ষর্ ও মূল্যায়ে জসক্টর-২ (পতরবহে), আইএমইতি বরাবর দাতেল করনি হনব।
প্রতিনবদেগুনলা Nikosh Font হনি হনব।

১৫.০

ক্লানয়ন্ট কর্তশক প্রনদয়:
 প্রকে দতলল ও প্রকে সংতে্ট  তবতেন্ন প্রতিনবদে (নর্মে: তিতপতপ/আরতিতপতপ); এবং
 তবতেন্ন জিকনহাল্ডানরর সানর্ জর্াগানর্ানগর েন্য প্রনয়ােেীয় সহনর্াতগিা প্রদাে।

