গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পররকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ
পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৮
সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Banapole and Burimari Land
port (1st Revised)” শীর্ ষক সমাপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পররচালনার জন্য টামষস অব সরফাদরন্স
(ToR)
ক)

প্রকদল্পর রববরণীীঃ

১।

প্রকদল্পর নাম

:

SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Banapole
and Burimari Land port (1st Revised)” প্রকল্প।

২।

উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ

:

সনৌপররবহন মন্ত্রণালয়।

৩।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

:

বাাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তষপক্ষ।

৪।

প্রকল্প এলাকা

:

রবভাগ
খুলনা
রংপুর

৫।

প্রকদল্পর ব্যয়ীঃ (লক্ষ টাকায়) :
১
২
৩
৪
গ) বাস্তবায়নকাল

সজলা
যদশার
লালমননরহাট

সমাট
রজওরব
প্রকল্প সাহায্য
রনজস্ব অর্ ষ

:
:
:
:

উপদজলা
শাশশা
পাটগ্রাম
১৫৬৯০.৩৩
২৩৮৪.১৮
১৩৩০৬.১৬
--

:
আরদের তাররখ
জুলাই, ২০১৩

সমারপ্তর তাররখ
জুন, ২০১৯

ঘ) প্রকদল্পর পটভূরম : ভ ৌগনলক অবস্থার কারণে ট্রান্সণপাট শ ও ট্রান্সনশপণমন্ট ভকন্দ্র নহণসণব দনিে এনশয়ার ভদশগুণলার মণে বাংলাণদশ
অন্যতম গুরুত্বপূে শ একটি ভদশ। বাংলাণদণশর সাণে ারত ও মায়ানমাণরর সীমান্ত সংণ াগ রণয়ণে। এোড়া. ভনপাল, ভুটান এবং চীণনর
কুননমং সীমাণন্তর কাোকানে োকায় স্থলপণে আমদানী-রপ্তানীর সুণ াগ নবদ্যমান। ২০১০ সাণল নেম্পু সণেলণন সাকশভুক্ত ভদশগুণলার মণে
আঞ্চনলক ভ াগাণ াগ ব্যবস্থার উন্ননত এবং ট্রাননিট নবষয়টি প্রাধান্য পায়। সণেলণন ারত ও বাংলাণদণশর মণে পারস্পনরক বাননিয
সম্প্রসারণের লণিয আঞ্চনলক সড়ক ভ াগাণ াগ ব্যবস্থা উন্ননতর লণিয এক চুনক্ত স্বািনরত হয়। আঞ্চনলক ও আন্তিশানতক ভ াগাণ াগ ব্যবস্থার
উন্ননত তো বানেিয প্রসাণরর নননমত্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এনিনব)-এর আনে শক সহায়তায় ভবনাণপাল ও বুনড়মারী স্থল বন্দণরর ভ ৌত
অবকাঠাণমা উন্নয়ন ও বাংলাণদশ স্থল বন্দণরর সিমতা বৃনির লণিয ভনৌ-পনরবহন মন্ত্রোলয় কর্তশক আণলাচয প্রকল্পটি হাণত ভনয়া হয়।
ঙ)

প্রকদল্পর উদেশ্য :
(ক) ভবনাণপাল ও বুনড়মারী স্থল বন্দণরর ভ ৌত অবকাঠাণমা উন্নয়ন এবং
(খ) স্থল বন্দর কর্তশপণির সিমতা বৃনিকরে।

চ)

প্রকদল্পর প্রধান প্রধান কায ষক্রম:






ভবনাণপাল বন্দণরর টানমশনাণলর নরণপন ং কাি;
ট্রান্সনশপণমন্ট ভশি ননমশাে;
ওয়যার হাউি ননমশাে;
ভেণনি নসণেম ভমরামত;
রাস্তার উন্নয়ন।

ে)

পরামশষক প্ররতষ্ঠাদনর োরয়ত্ব :

১.

প্রকদল্পর ১০০% এলাকা প্রভাব মূল্যায়দনর আওতাভুক্ত রহদসদব রবদবচনা করদত হদব;

২.

প্রকণল্পর নববরে (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন ও সাংদশাধদনর অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্ ষায়নসহ সকল
প্রাসরিক তথ্য) পয ষাদলাচনা ও পয ষদবক্ষণ;

৩.

প্রকদল্পর অর্ ষবছররভরিক কমষ-পররকল্পনা, অর্ ষবছররভরিক বরাে, ছাড় ও ব্যয় এবাং সারব ষক ও রবস্তাররত অিরভরিক
বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আরর্ ষক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ,সরিদবশন, রবদের্ণ, সাররণ/সলখরচদের মাধ্যদম উপস্থাপন ও
পয ষাদলাচনা;

৪.

রিরপরপ ও লগ সেদমর আদলাদক আউটপুট, আউটকাম ও ইমপ্যাক্ট পয ষাদয়র অজষন পয ষাদলাচনা ও পয ষদবক্ষণ;

৫.

প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত রবরভি পণ্য, কায ষ ও সসবা ক্রদয়র (Procurement) সক্ষদে সরকারর ক্রয় আইন (রপরপএ২০০৬), সরকারর ক্রয় রবরধমালা (রপরপআর-২০০৮) এবাং উিয়ন সহদযাগী প্ররতষ্ঠাদনর গাইিলাইন ইতযারে প্ররতপালন
করা হদয়দছ রক-না এবাং ক্রয় চুরক্তদত রনধ ষাররত সেরসরফদকশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পররমাণ অনুযায়ী
প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/যাচাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদয়দছ রক-না সস রবর্দয় পয ষাদলাচনা ও পয ষদবক্ষণ;

৬.

প্রকদল্পর আওতায় সৃষ্ট সুরবধারে (পণ্য, অবকাঠাদমা ও সসবা) পররচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদনর জন্য প্রদয়াজনীয়
জনবলসহ আনুর্রিক রবর্য় পয ষাদলাচনা ও প শণবিে;

৭.

প্রকদল্পর কায ষক্রম বাস্তবায়দনর ফদল প্রকদল্পর লক্ষয ও উদেশ্য অনুযায়ী রক পররবতষন হদয়দছ তা রবরভি জাতীয়/স্থানীয়
তদথ্য (প্রদযাজয সক্ষদে) এবাং সবজলাইন সাদভষর (যরে র্াদক) আদলাদক তুলনামূলক পয ষাদলাচনা করা;

৮.
৯.

প্রকদল্পর BCR, IRR ও ERR অিশন প শাণলাচনা ও প শণবিে;
ইন্টারনাল অডিট;

১০. এক্সটারন্যাল অডিট;
১১.

অডিট আপডি আছে ডিনা,থািছল িয়টি,ডিিরণ িী,জডিত অছথ ের পডরমাণ ইতযাডি প শাণলাচনা ও প শণবিে;;

১২.

প্রকদল্পর success story ( নদ োণক) ও প্রকল্প সমারপ্তর পর সৃষ্ট সুরবধারে সটকসই (Sustainable) হদয়দছ
রক-না সস রবর্দয় সুরনরে ষষ্ট পয ষদবক্ষণ ও মতামত প্রোন;

১৩.

প্রকণল্পর আওতায় বাস্তবানয়ত কা শক্রম, বাস্তবায়ন পিনত, সৃষ্ট সুনবধানদ ভটকসই নবষয়ক ও সৃষ্ট সুনবধানদ পনরচালনা
ইতযানদর SWOT Analysis;

১৪.

প্রকল্প সাংরেষ্ট অন্যান্য প্রাসরিক রবর্য়ারে; (i) প্রিল্প এলািা থথছি সংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion
(FGD)

ও স্থানীয় পর্ োছয় কমষশালা আদয়াজন কদর সেক সহাল্ডাদরর মতামত গ্রহণ (ii) সময়রভরিক কমষপররকল্পনা ও

কমষপদ্ধরত অনুযায়ী প্ররতদবেন প্রণয়ন ও র্থার্থ ির্তেপক্ষ ির্তেি অনুদমােন গ্রহণ (iii) জাতীয় পয ষাদয়র একটি
কমষশালা আদয়াজন কদর প্র াব মূল্যায়ণনর ফলাফলসমূহ অবরহত করণ ও কমষশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপাররশসমূহ
রবদবচনা কদর প্ররতদবেন চূড়ান্তকরণ;
১৫.

চূড়ান্ত প্ররতদবেদন উরিরখত পয ষাদলাচনার রভরিদত সারব ষক পয ষদবক্ষণ এবাং প্রদয়াজনীয় সুপাররশ প্রোন;

১৬.

পরামর্েি প্রডতষ্ঠান চুডির তাডরখ থথছি চার মাছসর (১২০ ডিন) মছে প্রভাি মূল্যায়ন সংক্রান্ত র্ািতীয় িার্ েক্রম চূিান্ত
িরছি; এিং

১৭.

আইএমইরি কর্তষক রনধ ষাররত অন্যান্য রবর্য়াবরল পরামর্েি প্রডতষ্ঠান প্ররতপালন করদব।

জ)

পরামশষক প্ররতষ্ঠান ও পরামশষদকর প্রকৃরত ও সযাগ্যতা :
ক্ররমক
নাং

পরামশষক প্ররতষ্ঠান ও
পরামশষক প্ররতষ্ঠাদনর
পরামশষক

রশক্ষাগত সযাগ্যতা

অরভজ্ঞতা

১.

 গদবর্ণা এবাং প্রকল্প পররবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সাংক্রান্ত

পরামশষক প্ররতষ্ঠান
২.
(ক) টিম রলিার:

স্বীকৃত রবশ্বরবযালয়
হদত রবএসরস ইন
রসরভল ইরজিরনয়ার।
সাংরেষ্ট রবর্দয়
রপএইচরি রিরগ্রধারীদের
অগ্রারধকার সেয়া হদব।






(খ) Procurement
Specialist

গ) আর্ ষ-সামারজক
রবদশর্জ্ঞ

ঘ) পররসাংখ্যানরবে

ঝ)

স্বীকৃত রবশ্বরবযালয়
হদত ভ ভকান রবর্দয়
স্নাতক/স্নাতদকাির
রিরগ্র।
স্বীকৃত রবশ্বরবযালয়
 আর্ ষ-সামারজক গদবর্ণা ও প্রভাব মূল্যায়ন কাদজ
হদত
কমপদক্ষ ০৫ (পাঁচ) বছদরর অরভজ্ঞতা সম্পি হদত হদব;
অর্ ষনীরত/সমাজরবজ্ঞান/
কৃরর্ অর্ ষনীরত রবর্দয়
ন্যযনতম স্নাতদকাির
রিরগ্র।
স্বীকৃত রবশ্বরবযালয়
 মাঠ পয ষাদয় সমীক্ষা পররচালনায় SPSS সহ অন্যন্য
হদত পররসাংখ্যান/ফরলত
Statistical Software Package পররচালনায় ৫
পররসাংখ্যান রবর্দয়
(পাঁচ) বেণরর অন জ্ঞতা সম্পন্ন হণত হণব।
কমপদক্ষ স্নাতক রিরগ্র

পরামশষক প্ররতষ্ঠান কর্তষক রনম্নবরণ ষত প্ররতদবেনসমূহ োরখল করদত হদব :

ক্ররমক
১।
২।
৩।
৪।
৫।

ঞ)




সমীক্ষা পররচালনায় ন্যযনতম ০৩ (রতন) বছদরর অরভজ্ঞতা
সম্পি হদত হদব।
সাংরেষ্ট কাদজ ন্যযনপদক্ষ ১০ (দশ) বছদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা
র্াকা আবশ্যক;
টিম রলিার রহদসদব কাজ করার জন্য কমপদক্ষ ০৩ (রতন)
বছদরর অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব;
করম্পউটাদরর মাইদক্রাসফট ওয়াি ষ, এদেল, SPSS সহ
অন্যান্য Statistical Software Package
পররচালনায় েক্ষ হদত হদব এবাং
রপরপএ ২০০৬ এবাং রপরপআর ২০০৮ সম্পদকষ সম্যক
ধারণা র্াকদত হদব;
প্ররতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব;
ক্রয় সাংক্রান্ত কাদজ ৫ (পাঁচ) বছদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা
সম্পি।

প্ররতদবেদনর নাম

োরখদলর সময়

সাংখ্যা

প্রাররেক প্ররতদবেন
(বাাংলায়)
১ম খসড়া প্ররতদবেন
(বাাংলায়)
২য় খসড়া প্ররতদবেন
(বাাংলায়)
২য় খসড়া প্ররতদবেন
(বাাংলায় ও ইাংদররজ)
চূড়ান্ত প্ররতদবেন (বাাংলা ও
ইাংদররজদত)

চুরক্ত সম্পােদনর ১৫
রেদনর মদধ্য
চুরক্ত সম্পােদনর ৭৫
রেদনর মদধ্য
চুরক্ত সম্পােদনর ৯০
রেদনর মদধ্য
চুরক্ত সম্পােদনর ১০০
রেদনর মদধ্য
চুরক্ত সম্পােদনর ১২০
রেদনর মদধ্য

১০ করপ সটকরনকযাল করমটির সভার জন্য এবাং ১০ করপ
রেয়াররাং করমটির সভার জন্য (১০+১০) = ২০ টি
১০ করপ সটকরনকযাল করমটির সভার জন্য এবাং ১০ করপ
রেয়াররাং করমটির সভার জন্য (১০+১০) = ২০ টি
৮০ করপ
জাতীয় কমষশালার জন্য
১০ করপ সটকরনকযাল করমটির সভার জন্য এবাং ১০ করপ
রেয়াররাং করমটির সভার জন্য (১০+১০) = ২০ টি
(৪০+২০) = ৬০ টি

ক্রয়িারী ির্তেি প্রছিয় :
 প্রিল্প িডলল (ডিডপডপ/আরডিডপডপ/ডপডসআর);
 ডিডভন্ন থেিছহাল্ডাছরর সাছথ থর্াযাছর্াছযর জন্য সহছর্াডযতা প্রিান; ইতযাডি।

