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প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য রনব বারিত প্রকদল্পর রববরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্ শপতরতি (ToR):
ক)

প্রকনের সংতিপ্ত তিিরণ :

১.০

প্রকদল্পর নাম

: পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়নক শর্খ কামাল শসতু, শর্খ জামাল শসতু
এিং শর্খ রানসল শসতু তেমশাণ (৩য় সংনর্াতিি)।

২.০

বাস্তবায়নকারী সাংস্থা

: সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর

৩.০

উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ

: সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয়/সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক
রবভাগ

৪.০

প্রকদল্পর অবস্থান

: পটুয়াখালী শজলা।

৫.০

প্রকদল্পর অনুদমারেত ব্যয়

: ১৮২১৪.৩২ লক্ষ টাকা।

৬.০

প্রকনের িাস্তিায়েকাল

: ০১/০১/২০০৯ সথদক ৩০/০৬/২০১৭

৭.০

প্রকনের পটভূতমিঃ পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়নক তিেটি শসতু তেমশানণর মাধ্যনম পটুয়াখালী শেনক কুয়াকাটা
পর্ শন্ত সরাসতর সড়ক শর্াগানর্াগ ব্যিস্থার উন্নয়নের লনিে আনলাচ্ে প্রকেটি গ্রহণ করা হয়। প্রকেটির উপর
২০/০৪/২০০৮ িাতরনখ অনুতষ্ঠি তপইতস সভার তসন্ধানন্তর আনলানক পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়নকর ৪৯িম,
৬1িম এিং ৬৬িম তকনলাতমটানর (শখপুপাড়া, হাজীপুর ও মহীপুনর শেরীর পতরিনিশ) ৩টি তপতস গার্ শার শসতু
তেমশানণর লনিে ১৩০.৪২ শকাটি টাকা প্রাক্কতলি ব্যনয় জানুয়ারী, ২০০৯ হনি তর্নসম্বর, ২০১১ শময়ানে
িাস্তিায়নের জন্য প্রকেটি ০৭/১২/২০০৮ িাতরনখ অনুতষ্ঠি একনেক কর্তক
শ অনুনমাতেি হয়। সি শনর্ষ প্রকনের
র্তিীয় সংনর্াতিি তর্তপতপ শমাট ১৮২.১৪৩২ শকাটি টাকা প্রাক্কতলি ব্যনয় জানুয়ারী ২০০৯, হনি জুে, ২০১৭
শময়ানে িাস্তিায়নের জন্য ০৭/০২/২০১৭ িাতরনখ একনেক সভায় অনুনমাতেি হয়।

৮.০

প্রকদল্পর উদেশ্যঃ পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়নক ৩টি শসতু তেমশানণর মাধ্যনম পটুয়াখালী শেনক কুয়াকাটা পর্ শন্ত
সরাসতর সড়ক শর্াগানর্াগ স্থাপে করাই প্রকেটির মূল উনেশ্য।

৯.০

প্রকদল্পর প্রিান প্রিান কার্ বক্রমঃ
 ২.৪৮ শহক্টর ভূতম অতিগ্রহণ;
 ১.৬৯৬ ল.ঘ.তম: মাটির কাজ (তভতি ও এনপ্রাচ্ সড়ক তেমশাণ);
 ১৭৮২.৫০ তমটার/৩টি তপতস গার্ শার শসতু তেমশাণ;
 ২.৭৯৫ তক.তম. সানেশতসং সহ শপভনমন্ট তেমশাণ;
 ১৭৭৬.০০ তমটার শেন্ডার তপলার তেমশাণ;
 ৩৮০২.৯০ তমটার সানেশস শেে তেমশাণ;
 ৩৫৮৮৯.২৪ রিাপ্রে কাজ (ব্লক, আরতসতস প্যালাসাইতর্ং, ম্যানেতসং, তরনটইতেং ওয়াল) ইিোতে কার্ শক্রম।

খ)

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্ শপতরতি (ToR)

১০.০

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের োতয়ত্বিঃ

১০.১

প্রকনের ১০০% এলাকা প্রভাি মূল্যায়নের আওিাভুক্ত তহনসনি তিনিচ্ো করনি হনি;

১০.২

প্রকনের পটভূতম, উনেশ্য, অনুনমােে ও সংনর্ািনের অিস্থা, প্রকে ব্যয়, িাস্তিায়েকাল ও অে শায়েসহ সকল
প্রাসতিক িথ্য পর্ শনিিণ ও পর্ শানলাচ্ো;

১০.৩

প্রকনের অে শিছর তভতিক কমশপতরকেো, িরাে, অে শছাড় ও ব্যয় এিং তিস্তাতরি অিতভতিক িাস্তিায়ে
অগ্রগতির (িাস্তি ও আতে শক) িথ্য সংগ্রহ, সতন্ননির্ে, তিনেষণ, সারতণ/শলখতচ্নের মাধ্যনম উপস্থাপে ও
পর্ শানলাচ্ো;

১০.৪

তর্তপতপ ও লগ শেনমর আনলানক output, outcome ও impact পর্ শানয়র অজশে পর্ শানলাচ্ো ও
পর্ শনিিণ;

১০.৫

প্রকনের আওিায় সম্পাতেি/চ্লমাে তিতভন্ন পণ্য, কার্ শ ও শসিা সংগ্রনহর (Procurement) শিনে তিদ্যমাে
আইে ও তিতিমালা (তপতপএ/তপতপআর) প্রতিপালে করা হনয়নছ তক ো িা পর্ শনিিণ ও পর্ শানলাচ্ো (এনিনে
েরপে প্রতক্রয়াকরণ ও মূল্যায়ে পর্ শানলাচ্ো করা িাঞ্ছেীয়; তর্তপতপ/আরতর্তপতপনি িতণ শি ক্রয় কার্ শক্রনমর
প্যানকজসমূহ ভািা হনয়নছ তকো, ভািা হনল িার কারণ র্াচ্াই এিং র্োর্ে কর্তপশ নির অনুনমােেক্রনম
হনয়নছ তকো িা পরীিা করা);

১০.৬

প্রকনের আওিায় সংগৃহীি তিতভন্ন পণ্য, কার্ শ ও শসিা সংতেষ্ট ক্রয়চুতক্তনি তেি শাতরি
শেতসতেনকর্ে/BOQ/TOR, গুণগি মাে, পতরমাণ অনুর্ায়ী প্রনয়াজেীয় পতরিীিণ/র্াচ্াইনয়র মাধ্যনম
সংগ্রহ করা হনয়নছ তক ো শস তিষনয় পর্ শানলাচ্ো ও পর্ শনিিণ;

১০.৭

প্রকে ব্যিস্থাপোিঃ প্রকে পতরচ্ালক তেনয়াগ, জেিল তেনয়াগ পদ্ধতি, প্রকে ব্যিস্থাপো কতমটির সভা, প্রকে
তিয়াতরং কতমটির সভা আনয়াজে, কমশপতরকেো প্রণয়ে ও িাস্তিায়ে, সভার ও প্রতিনিেনের তসদ্ধান্ত
িাস্তিায়ে, অগ্রগতির িথ্য শপ্ররণ ইিোতে পর্ শানলাচ্ো ও পর্ শনিিণ;

১০.৮

প্রকনের আওিায় সম্পাতেি মূল কার্ শক্রমসমূনহর কার্ শকাতরিা ও উপনর্াতগিা তিনেষণ ও মিামি প্রোে;

১০.৯

তেরাপে সড়ক শর্াগানর্াগ তেতিিকরণ, আন্ত:আঞ্চতলক শর্াগানর্াগ বৃতদ্ধ, অে শনেতিক উন্নয়ে ও আঞ্চতলক
বিষম্য হ্রানস প্রকেটি সহায়ক হনি তক-ো এ তিষনয় মিামি প্রোে;

১০.১০ প্রকে সমাতপ্তর পর তেতমশি শসতুসহ অন্যান্য অিকাঠানমা শটকসইকরণ পতরকেো (Sustainability plan)
তিষনয় সুতেতে শষ্ট পর্ শনিিণ ও মিামি প্রোে;
১০.১১ প্রকনের িাস্তিায়ে সম্পতকশি তিতভন্ন সমস্যা শর্মে ভূতম অতিগ্রহণ, অে শায়নে তিলম্ব, প্রকে িাস্তিায়ে অে শাৎ
পণ্য, কার্ শ ও শসিা ক্রয়/সংগ্রনহর শিনে তিলম্ব, ব্যিস্থাপোয় দুি শলিা, প্রকনের শময়াে ও ব্যয় বৃতদ্ধ ইিোতে
কারণসহ অন্যান্য তেক তিনেষণ, পর্ শনিিণ ও পর্ শানলাচ্ো;
১০.১২ প্রকনের SWOT তিনেষণ; এনিনে সাতি শকভানি তচ্তিি সিলিা, ত্রুটি, দুি শলিা িা অসিতি পর্ শানলাচ্ো
এিং ত্রুটি/দুি শলিা উিরনণর লনিে প্রনয়াজেীয় সুপাতরর্ প্রণয়ে। প্রকদল্পর সম্ভাব্য exit plan সম্পনকশ
পর্ শানলাচ্ো ও মিামি প্রোে;
১০.১৩ প্রদকৌশলগত রেক সথদক মূল সসতুসহ অন্যান্য অবকাঠাদমার life time/Design life এর র্োর্ে মূল্যায়ে;

১০.১৪ প্রকে সংতেষ্ট অন্যান্য প্রাসতিক তিষয়াতে; (i) প্রকে এলাকা শেনক সংগ্রহীি িথ্য, Focus Group
Discussion (FGD) ও স্থােীয় পর্ শানয় কমশর্ালা আনয়াজে কনর মিামি গ্রহনণর তভতিনি এিং িাস্তিায়ে
পতরিীিণ ও মূল্যায়ে তিভানগর এ সংক্রান্ত পতরপনে িতণ শি প্রতিনিেে প্রণয়নের েমুো কাঠানমা অনুর্ায়ী
প্রতিনিেে প্রণয়ে; (ii) জািীয় পর্ শানয়র একটি কমশর্ালা আনয়াজে কনর প্রভাি মূল্যায়ে েলােলসমূহ
অিতহিকরণ ও কমশর্ালায় প্রাপ্ত মিামি ও সুপাতরর্সমূহ তিনিচ্ো কনর প্রতিনিেে চূড়ান্তকরণ;
১০.১৫ প্রকনের কার্ শক্রম িাস্তিায়নের েনল প্রকনের লিে ও উনেশ্য অনুর্ায়ী তক পতরিিশে হনয়নছ িা তিতভন্ন
জািীয়/স্থােীয় িশথ্য এিং শিজলাইে সানভশর আনলানক তুলোমূলক পর্ শানলাচ্াে করা;
১০.১৬ প্রকনের BCR ও IRR অজশে পর্ শনলাচ্ো ও পর্ শনিিণ;
১০.১৭ প্রকনের অতর্ট সম্পােনের তিষয়ািতল তিনেষণ (ইন্টারোল অতর্ট ও এক্সটারোল অতর্ট, অতর্ট আপতি আনছ
তকো, োকনল কয়টি, তিিরণ তক, জতড়ি অনে শর পতরমাণ ইিোতে);
১০.১৮ আইএমইতর্ কর্তক
শ সমনয় সমনয় তেি শাতরি অন্যান্য তিষয়ািতল পরামর্শক প্রতিষ্ঠাে প্রতিপালে করনি।
১১.০
েং

োমশ ও োনমশর পরামর্শনকর প্রকৃতি ও শর্াগ্যিা:
ফার্ম ও ফার্র্মর

তর্িাগি শর্াগ্যিা

অতভজ্ঞিা

-

 গনিষণা এিং প্রকে পতরিীিণ ও মূল্যায়ে সংক্রান্ত

পরামর্শক
১)

োমশ

িাতর্ পতরচ্ালোয় ন্যেেিম ০৩ (তিে) িছনরর
অতভজ্ঞিা;
২)

ক) টিম তলর্ার-

তসতভল ইতিতেয়াতরং -এ
স্নািক তর্গ্রী। সংশ্লিষ্ট
শ্লিষর্ে র্াস্টাস/ম উচ্চতর

 শসতুসহ সড়ক তেমশাণ কানজ কমপনি ১০ (ের্)
িছনরর অতভজ্ঞিা ;
 টীম তলর্ার তহসানি ০৩ (তিে) িছর অেিা শর্পুটি

শ্লিগ্রী থাকর্ে অগ্রাশ্লিকার

টীম তলর্ার তহসানি ০৫ (পাঁচ্) িছর অেিা তসতভল

প্রদান করা হর্ি।

ইতিতেয়াতরং কানজ কমপনি ২০ (তির্) িছনরর
অতভজ্ঞিা।
 পািতলক প্রতকউরনমন্ট এোক্ট-২০০৬ (তপতপএ) ও
পািতলক প্রতকউরনমন্ট রুলস (তপতপআর)-২০০৮ এর তিষনয় সম্যক িারণা োকনি হনি;
 কতম্পউটানরর মাইনক্রাসেট ওয়ার্,শ এনক্সল,
SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software
Package পতরচ্ালোয় েি হনি হনি এিং

 প্রতিনিেে প্রণয়ে ও উপস্থাপোয় অতভজ্ঞিা
োকনি হনি;

েং

ফার্ম ও ফার্র্মর

তর্িাগি শর্াগ্যিা

অতভজ্ঞিা

পরামর্শক
খ) তমর্-শলনভল
ইতিিঃ

তসতভল ইতিতেয়াতরং- এ  তসতভল ইতিতেয়াতরং কানজ কমপনি ৭ (সাি)
ন্যেেিম স্নািক তর্তগ্র।
িছনরর অতভজ্ঞিা;
 শসতুসহ সড়ক তেমশাণ কানজ ন্যেেিম ৫(পাঁচ্)
িছনরর িাস্তি অতভজ্ঞিা

গ) শসতু ও সড়ক
তেরাপিা তিনর্ষজ্ঞ

তসতভল

ইতিতেয়াতরং-এ  তসতভল ইতিতেয়াতরং কানজ কমপনি ৫ (পাঁচ্)
ন্যেেিম স্নািক তর্তগ্র
িছনরর অতভজ্ঞিা ;
 শসতুসহ সড়ক তেমশাণ কানজ ন্যেেিম ৩ (তিে)
িছনরর িাস্তি অতভজ্ঞিা;

ঘ) আে শ-সামাতজক

অে শেীতি/সমাজতিজ্ঞাে

তিনর্ষজ্ঞ

তিষনয়

 আে শ-সামাতজক

ন্যেেিম

স্নািনকাির তর্তগ্র
ঙ) পতরসংখ্যােতিে পতরসংখ্যাে

গনিষণা

ও

তেতিড়

পতরিীিণ/প্রভাি মূল্যায়নের কানজ কমপনি ৫
(পাঁচ্) িছনরর অতভজ্ঞিা।

তিষনয়

ন্যেেিম স্নািনকাির তর্তগ্র

 মাঠ পর্ শানয় সমীিা পতরচ্ালোয় ডাটা সাংগ্রহ,
ডাটা সাংগ্রহ, ডাটা এনালাইরসস, ররদপাট ব প্রণয়ন ,
Statistical Software Package পররিালনায়

কমপনি ৫ (পাঁচ্) িছনরর অতভজ্ঞিা।
১২.০
ক্র:
১.

পরামর্শক প্রতিষ্ঠাে কর্তক
শ তেম্নিতণ শি প্রতিনিেেসমূহ োতখল করনি হনিিঃ
প্রতিনিেনের োম
প্রারতিক প্রতিনিেে (িাংলায়)

োতখনলর সময়
চুতক্ত সম্পােনের ১৫ তেনের মনধ্য

সংখ্যা
২৪

(শটকতেকোল ১২ +

তিয়াতরং ১২) কতপ
২.

১ম খসড়া প্রতিনিেে (িাংলায়)

চুতক্ত সম্পােনের ৭৫ তেনের মনধ্য

২৪

(শটকতেকোল

১২

+

তিয়াতরং ১২) কতপ
৩.

২য় খসড়া প্রতিনিেে (িাংলায়)

৪.

খসড়া চূড়ান্ত প্রতিনিেে (িাংলায়) চুতক্ত সম্পােনের ১০০ তেনের ১২ (শটকতেকোল ১২) কতপ
মনধ্য

৫.

চূড়ান্ত প্রতিনিেে (িাংলা ও

চুতক্ত সম্পােনের ১২০ তেনের ৬০ (িাংলা ৪০+ইংনরজী ২০)

ইংনরজী)

মনধ্য

*

চুতক্ত সম্পােনের ৯০ তেনের মনধ্য

১০০ কতপ (জািীয় কমশর্ালা)

কতপ

সকল প্রতিনিেে মহাপতরচ্ালক, পতরিীিণ ও মূল্যায়ে শসক্টর-২ (পতরিহে), আইএমইতর্ িরাির োতখল
করনি হনি। প্রতিনিেেগুনলা Nikosh Font এ হনি হনি।

১৩.০

ক্লানয়ন্ট কর্তক
শ প্রনেয়:

 প্রকে েতলল ও প্রকে সংতেষ্ট তিতভন্ন প্রতিনিেে (শর্মে: তর্তপতপ/আরতর্তপতপ/তপতসআর মূল্যায়ে প্রতিনিেে);
এিং
 তিতভন্ন শিকনহাল্ডানরর সানে শর্াগানর্ানগর জন্য প্রনয়াজেীয় সহনর্াতগিা প্রোে।

