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প্রভাব মূল্যায়দনর জন্য রনব বারিত প্রকদল্পর রববরণী ও পরামর্ শক প্রতিষ্ঠানের কার্ শপতরতি (ToR): 
 

ক) প্রকনের সংতিপ্ত তিিরণ: 

১.০ প্রকদল্পর নাম :  ঢাকা-তসনেট জািীয় মহাসড়নকর ভুেিায় ৪-লেে তিতর্ষ্ট 

ফ্লাইওভার তেম শাণ (২য় সংনর্াতিি) প্রকে। 

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 : তিভাগ লজো উপনজো 

  ঢাকা োরায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জ 

৫.০ প্রকদল্পর অনুদমারেত ব্যয় : ৩৫,৩৩৬.৬০ লক্ষ টাকা।  

৬.০ প্রকনের িাস্তিায়েকাে : ০১/০১/২০১৩ সথদক ৩০/০৬/২০২০ 

 

৭.০ প্রকনের পটভূতমিঃ ঢাকা-তসনেট মহাসড়নকর (এে-২) ভুেিায় ৪-লেে তিতর্ষ্ট ৫১৫.৫৬ তম. দীর্ শ ফ্লাইওভার 

তেম শানণর মানেনম র্ােজট তেরসে করা প্রকনের মূে উনেশ্য। ঢাকা-তসনেট মহাসড়নকর ভুেিায় ঢাকা 

িাইপাস সড়ক (এে-১০৫) আড়াআতড়ভানি অতিক্রম কনরনে। ঢাকা-তসনেট মহাসড়নক প্রতিতদে গনড় ১১,০০০ 

ও ঢাকা িাইপাস সড়নক  প্রতিতদে গলড় ৮০০০ র্ােিাহে চাোচে কনর। এ তিপুে পতরমাণ র্ােিাহে ভুেিা 

িাজার এোকা তদনয় একইসানে চোচনের কারনণ প্রতিতদে দীর্ শ র্ােজট  সৃতষ্ট হয়। এ লপ্রতিনি লমাট ২৩৯.৭৭ 

লকাটি টাকা প্রাক্কতেি ব্যনয় জুোই ২০১৩ হনি জুে ২০১৫ লময়ানদ িাস্তিায়নের জন্য প্রকেটি গ্রহণ করা হয়। 

পরিিীনি আনোচয প্রকনের ২য় সংনর্ািেীর মােনম ঢাকা িাইপাস সড়ক িরাির আনরকটি ফ্লাইওভার 

অন্তভু শক্ত করা হয়। ফেশ্রুতিনি প্রকনের প্রাক্কতেি ব্যয় ৩৫৩.৩৬ লকাটি টাকা এিং িাস্তিায়েকাে জুোই ২০১৩ 

হনি জুে ২০২০ পর্ শন্ত তেি শারণ করা  হয়। 

৮.০ প্রকদল্পর উদেশ্যঃ  

 র্ােজটমুক্ত সড়ক লর্াগানর্াগ ও তেরিতিন্ন র্াে চোচনের জন্য ঢাকা-তসনেট মহাসড়নক (এে-২) ও ঢাকা 

িাইপাস মহাসড়ক (এে-১০৫) এর সংনর্াগস্থনে ফ্লাইওভার তেম শাণ; 

 রাজিােী ঢাকা লেনক তসনেট এিং িন্দর েগরী চট্টগ্রাম লেনক উত্তরাঞ্চে ও উত্তর পূি শাঞ্চনের পণ্য ও র্াত্রী 

পতরিহে অতিকির সহজ ও গতির্ীেকরণ; এিং 

 দ্রুি সম্প্রসারণমাে ঢাকা র্হনরর পতরসীমায় অিতস্থি লজো ও উপনজোর সংনর্াগস্থে ভুেিা 

িাজার/িাতণতজযক এোকার র্ােজট তেরসে করা।  
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৯.০ প্রকদল্পর প্রিান প্রিান কার্ বক্রমঃ   

1.  সড়ক িাঁনি মাটির কাজ ৫.৮৫ ে.র্.তম. 

2.  লপভনমন্ট প্রর্স্তকরণ  ও পুেিঃতেম শাণ ৩.২২ তক.তম. 

3.  লমইে ফ্লাইওভার তেম শাণ ১০৯৩.০০তম. 

4.   রয্াম্প তেম শাণ ৭৫৭.০০ তম. 

5.  লেে তেম শাণ ২০৫০.০০ তম. 

6.  আরতসতস িক্স কােভাট শ তেম শাণ ১৪.১০ তম. 

 

খ) পরামর্ শক প্রতিষ্ঠানের কার্ শপতরতি (ToR) 

১০.০ পরামর্ শক প্রতিষ্ঠানের দাতয়ত্বিঃ 

১০.১ প্রকনের ১০০% এোকা প্রভাি মূল্যায়নের আওিাভুক্ত তহনসনি তিনিচো করনি হনি; 

১০.২ প্রকনের পটভূতম, উনেশ্য, অনুনমাদে ও সংনর্ািনের অিস্থা, প্রকে ব্যয়, িাস্তিায়েকাে ও অে শায়েসহ সকে প্রাসতিক 

িথ্য পর্ শনিিণ ও পর্ শানোচো; 

১০.৩  প্রকনের অে শিের তভতত্তক কম শপতরকেো, িরাে, অে শোড় ও ব্যয় এিং তিস্তাতরি অিতভতত্তক িাস্তিায়ে অগ্রগতির (িাস্তি 

ও আতে শক) িথ্য সংগ্রহ, সতন্ননির্ে, তিনেষণ, সারতণ/লেখতচনত্রর মােনম উপস্থাপে ও পর্ শানোচো; 

১০.৪ তিতপতপ ও েগ লেনমর আনোনক output, outcome ও impact পর্ শানয়র অজশে পর্ শানোচো ও পর্ শনিিণ;  

১০.৫   প্রকনের আওিায় সম্পাতদি তিতভন্ন পণ্য, কার্ শ ও লসিা সংগ্রনহর (Procurement) লিনত্র তিদ্যমাে আইে ও 

তিতিমাো (তপতপএ/তপতপআর) প্রতিপােে করা হনয়নে তক ো িা পর্ শনিিণ ও পর্ শানোচো (এনিনত্র দরপত্র প্রতক্রয়াকরণ 

ও মূল্যায়ে পর্ শানোচো করা িাঞ্ছেীয়, তিতপতপ/আরতিতপতপনি িতণ শি ক্রয় কার্ শক্রনমর প্যানকজসমূহ ভািা হনয়নে তকো, 

ভািা হনে িার কারণ র্াচাই এিং র্োর্ে কর্তশপনির অনুনমাদেক্রনম হনয়নে তকো িা পরীিা করা)। সকল ক্রয় 

প্যাকককের সকল তথ্য সারণি/ছকক উপস্থাপনপূর্ বক পর্ বাকলাচনা ও ণর্কেষি;  

১০.৬  প্রকনের আওিায় সংগৃহীি তিতভন্ন পণ্য, কার্ শ ও লসিা সংতেষ্ট ক্রয় চুতক্তনি তেি শাতরি লেতসতফনকর্ে/BOQ/TOR, 

গুণগি মাে, পতরমাণ অনুর্ায়ী প্রনয়াজেীয় পতরিীিণ/র্াচাইনয়র মােনম সংগ্রহ করা হনয়নে তক ো এিং প্রকনের তেম শাণ 

কানজর গুিগতমান ণনণিত করার েন্য প্রকল্প কর্তবপকের ব্যর্স্থা ও ফলাফল পর্ বাকলাচন ও লস তিষনয় পর্ শানোচো ও 

পর্ শনিিণ; 

১০.৭ প্রকে ব্যিস্থাপোিঃ প্রকে পতরচােক তেনয়াগ, জেিে তেনয়াগ পদ্ধতি, কম শপতরকেো প্রণয়ে ও িাস্তিায়ে ইিযাতদ 

পর্ শানোচো, পর্ শনিিণ ও সুপাতরর্;  

১০.৮  প্রকনের আওিায় সম্পাতদি মূে কার্ শক্রমসমূনহর কার্ শকাতরিা ও উপনর্াতগিা তিনেষণ ও মিামি প্রদাে; 

১০.৯ তেরাপদ সড়ক লর্াগানর্াগ তেতিিকরণ, আন্ত:আঞ্চতেক লর্াগানর্াগ বৃতদ্ধ, অে শনেতিক উন্নয়ে ও আঞ্চতেক বিষম্য হ্রানস 

প্রকেটি সহায়ক হনি তকো এ তিষনয় মিামি প্রদাে;  

১০.১০ প্রকে সমাতপ্তর পর তেতম শি ফ্লাইওভারসহ অন্যান্য অিকাঠানমা লটকসইকরণ পতরকেো (Sustainability plan) 

তিষনয় সুতেতদ শষ্ট পর্ শনিিণ ও মিামি প্রদাে; 

১০.১১ প্রকনের িাস্তিায়ে সম্পতকশি তিতভন্ন সমস্যা লর্মে ভূতম অতিগ্রহণ, অে শায়নে তিেম্ব, প্রকে িাস্তিায়ে অে শাৎ পণ্য, কার্ শ ও 

লসিা ক্রয়/সংগ্রনহর লিনত্র তিেম্ব, ব্যিস্থাপোয় দুি শেিা, প্রকনের লময়াদ ও ব্যয় বৃতদ্ধ ইিযাতদ কারণসহ অন্যান্য তদক 

তিনেষণ, পর্ শনিিণ, পর্ শানোচো ও সুপাতরর্; 

১০.১২  প্রকনের SWOT তিনেষণ: এনিনত্র সাতি শকভানি তচতিি সিেিা, ত্রুটি, দুি শেিা িা অসিতি পর্ শানোচো এিং 

ত্রুটি/দুি শেিা উত্তরনণর েনিয প্রনয়াজেীয় সুপাতরর্ প্রণয়ে। প্রকদল্পর সম্ভাব্য exit plan সম্পনকশ পর্ শানোচো ও মিামি 

প্রদাে; 



১০.১৩   প্রদকৌশলগত রেক সথদক মূল ফ্লাইওভারসহ অন্যান্য অবকাঠাদমার life time/Design life এর র্োর্ে মূল্যায়ে; 

১০.১৪ প্রকে সংতেষ্ট অন্যান্য প্রাসতিক তিষয়াতদ; (i) প্রকে এোকা লেনক সংগ্রহীি িথ্য, Focus Group Discussion 

(FGD) ও স্থােীয় পর্ শানয় কম শর্াো আনয়াজে কনর মিামি গ্রহনণর তভতত্তনি এিং িাস্তিায়ে পতরিীিণ ও মূল্যায়ে 

তিভানগর এ সংক্রান্ত পতরপনত্র িতণ শি প্রতিনিদে প্রণয়নের েমুো কাঠানমা অনুর্ায়ী প্রতিনিদে প্রণয়ে; (ii) জািীয় 

পর্ শানয়র একটি কম শর্াো আনয়াজে কনর প্রভাি মূল্যায়ে ফোফেসমূহ অিতহিকরণ ও কম শর্াোয় প্রাপ্ত মিামি ও 

সুপাতরর্সমূহ তিনিচো কনর প্রতিনিদে চূড়ান্তকরণ; 

১০.১৫ প্রকনের কার্ শক্রম িাস্তিায়নের ফনে প্রকনের েিয ও উনেশ্য অনুর্ায়ী তক পতরিিশে হনয়নে িা তিতভন্ন জািীয়/স্থােীয় 

িলথ্য  এিং লিজোইে সানভ শর আনোনক তুেোমূেক পর্ শানোচো করা; 

১০.১৬ প্রকনের BCR ও IRR অজশে পর্ শনোচো ও পর্ শনিিণ; 

১০.১৭ প্রকনের অতিট সম্পাদনের তিষয়ািতে তিনেষণ (ইন্টারোে অতিট ও এক্সটারোে অতিট, অতিট আপতত্ত আনে তকো, 

োকনে কয়টি, তিিরণ তক, জতড়ি অনে শর পতরমাণ ইিযাতদ); 

১০.১৮ আর্ ব-সামাণেক প্রপ্রোপট ণর্কর্চনায় প্রকল্পটি গ্রহকির প্রর্ৌণিকতা র্াচাই ও ণফণেণর্ণলটি স্টাণির ণর্ষকয় পর্ বাকলাচনা; 

১০.১৯  আইএমইতি কর্তশক সমনয় সমনয় তেি শাতরি অন্যান্য তিষয়ািতে পরামর্ শক প্রতিষ্ঠাে প্রতিপােে করনি। 

১১.০ ফাম শ ও ফানম শর পরামর্ শনকর প্রকৃতি ও লর্াগ্যিা:  

ক্র: নাং ফাম ব ও ফাদম বর 

পরামশ বক 

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১) পরামশ বক ফাম ব -  গদবষণা এবাং প্রকল্প পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সাংক্রান্ত স্ট্যারি 

পররিালনায় ন্যযনতম ৩ (তিে)  বছদরর অরভজ্ঞতা; 

২) ক) টিম রলিার রসরভল ইরিরনয়াররাং এ স্নাতদকাত্তর 

রিরি। সাংরিষ্ট রবষদয় রপএইি.রি 

রিিী থাকদল অিারিকার প্রোন 

করা হদব।  

 

 ফ্লাইওভার/লসতুসহ সড়ক ও সড়ক অিকাঠানমা তিজাইে ও 

তেম শাণ কানজ কমপনি ১৫ (পনের) িেনরর অতভজ্ঞিা ; 

 টীম তেিার তহসানি ০৩ (তিে) িের অেিা লিপুটি টীম তেিার 

তহসানি ০৫ (পাঁচ) িের অেিা তসতভে ইতঞ্জতেয়াতরং কানজ 

কমপনি ২০ (তির্) িেনরর অতভজ্ঞিা। 

 Advanced and Innovative Pavement Infrastructure 
Engineering Technology তিষনয় অতভজ্ঞিা এিং জেিায়ু 

পতরিিশনের প্রভাি তিনিচোয় লটকসই সড়ক অিকাঠানমা তেম শাণ 

তিষনয় অতভজ্ঞিা; 

 প্রকে ব্যিস্থাপো ও পতরচােো সংক্রান্ত তিষনয় িাস্তি অতভজ্ঞিা; 

 ট্রাতফক ম্যানেজনমন্ট সম্পনকশ অতভজ্ঞিা; 

 পািতেক প্রতকউরনমন্ট এযাক্ট-২০০৬ (তপতপএ) ও পািতেক 

প্রতকউরনমন্ট রুেস (তপতপআর)-২০০৮ এর তিষনয় সম্যক িারণা 

োকনি হনি; 

  কতম্পউটানরর মাইনক্রাসফট ওয়াি শ, এনক্সে, SPSS সহ অন্যান্য 

Statistical Software Package পতরচােোয় দি হনি 

হনি;  

  প্রতিনিদে প্রণয়ে ও উপস্থাপোয় অতভজ্ঞিা োকনি হনি। 

 খ)  রমি-সলদভল 

ইরিঃ 

রসরভল ইরিরনয়াররাং -এ 

স্নাতদকাত্তর রিরি 

 তসতভে ইতঞ্জতেয়াতরং কানজ কমপনি ৮ (আট) িেনরর 

অতভজ্ঞিা;  

 সড়ক তেম শাণ কানজ ন্যযেিম ৫ (পাঁচ)  িেনরর িাস্তি অতভজ্ঞিা; 

 সড়নকর গুণগিমাে পরীিায় কমপনি ৪(চার) িেনরর 

অতভজ্ঞিা। 



 গ)  ট্রাতফক 

ম্যানেজনমন্ট 

তিনর্ষজ্ঞ  

সংতেষ্ট তিষনয় ন্যযেিম স্নািনকাত্তর 

তিতগ্র 

 ট্রাতফক ম্যানেজনমন্ট/ট্রাতফক ইতঞ্জতেয়াতরং কানজ কমপনি ১০ 

(দর্) িেনরর অতভজ্ঞিা ;  

 লসতুসহ সড়ক তেম শাণ কানজ ন্যযেিম ৫(পাঁচ) িেনরর িাস্তি 

অতভজ্ঞিা; 

 র্) পতরসংখ্যােতিদ পতরসংখ্যাে তিষনয় ন্যযেিম 

স্নািনকাত্তর তিতগ্র 

 আে শ-সামাতজক গনিষণা ও তেতিড় পতরিীিণ/প্রভাি মূল্যায়নের 

কানজ কমপনি ৫ (পাঁচ) িেনরর অতভজ্ঞিা। 

 

১২.০ পরামর্ শক প্রতিষ্ঠাে কর্তশক তেম্নিতণ শি প্রতিনিদেসমূহ দাতখে করনি হনিিঃ 

 

  ক্র: প্রতিনিদনের োম  দাতখনের সময় সংখ্যা 

১. প্রারতিক প্রতিনিদে (িাংোয়) 

 

চুতক্ত সম্পাদনের ১৫ তদনের মনে  ২৪ (লটকতেকযাে ১২ + তিয়াতরং ১২) 

কতপ 

২. ১ম খসড়া প্রতিনিদে (িাংোয়) চুতক্ত সম্পাদনের ৭৫ তদনের মনে ২৪ (লটকতেকযাে ১২ + তিয়াতরং ১২) 

কতপ 

৩. ২য় খসড়া প্রতিনিদে (িাংোয়) চুতক্ত সম্পাদনের ৯০ তদনের মনে ১০০ কতপ (জািীয় কম শর্াো)  

৪. চূড়ান্ত খসড়া প্রতিনিদে (িাংোয়) চুতক্ত সম্পাদনের ১০০ তদনের মনে ১২ (লটকতেকযাে ১২) কতপ 

৫. চূড়ান্ত প্রতিনিদে (িাংো ও ইংনরজী) চুতক্ত সম্পাদনের ১২০ তদনের মনে ৬০ (িাংো ৪০+ইংনরজী ২০) কতপ 

 

*  সকে প্রতিনিদে মহাপতরচােক, পতরিীিণ ও মূল্যায়ে লসক্টর-২ (পতরিহে), আইএমইতি িরাির দাতখে করনি 

হনি। প্রতিনিদেগুনো Nikosh Font এ হনি হনি। 

 

১৩.০ ক্লানয়ন্ট কর্তশক প্রনদয়: 

 প্রকে দতেে ও প্রকে সংতেষ্ট তিতভন্ন প্রতিনিদে (লর্মে: তিতপতপ/আরতিতপতপ/তপতসআর মূল্যায়ে প্রতিনিদে); 

এিং 

 তিতভন্ন লিকনহাল্ডানরর সানে লর্াগানর্ানগর জন্য প্রনয়াজেীয় সহনর্াতগিা প্রদাে। 

 

 


