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“পদতঙ্গা কদেইনার টারম িনাল রনম িাণ ”শীর্ িক চলমান প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ পররচালনার জন্য  

টাম িস অব সরফাদরন্স (ToR) 
ক)     প্রকদল্পর রববরণী : 

 

১।  প্রকদল্পর নাম : “পদতঙ্গা কদেইনার টারম িনাল রনম িাণ” প্রকল্প। 

২।  উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : সনৌপররবহন মন্ত্রণালয়। 

৩।  বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : চট্টগ্রাম বন্দর কর্তিপক্ষ। 

৪।  প্রকল্প এলাকা :  
 

রবভাগ সজলা উপদজলা রসটিকদপ িাদরশন/সপৌরসভা 

চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম -- চট্টগ্রাম রসটি কদপ িাদরশন 

 

৫।  প্রকদল্পর ব্যয় : (লক্ষ টাকায়) 

 

১ সমাট : ২০৪৯৮২.০০ 

২ রজওরব : -- 

৩ রনজস্ব অর্ ি : ২০৪৯৮২.০০ 

৪ অন্যান্য : -- 
 

 

গ)    বাস্তবায়নকাল : 

 

আরদের তাররখ সমারির তাররখ 

জুলাই, ২০১৭ জুন, ২০২২ 

 

 

ঘ)   প্রকদল্পর পটভূরম  : চট্টগ্রাম বন্দর বাাংলাদেদশর প্রধান সমুদ্র বন্দর এবাং বরহ িবারণদজের পণ্য পররবহদণর সক্ষদে চট্টগ্রাম 

বন্দদরর অবোন গুরুত্বপূণ ি। সেদশর সমাট আমোরন-রিানী বারণদজের প্রায় ৮০ ভাগ এ বন্দদরর মাধ্যদম হোন্ডরলাং করা 

হয়। বরহ িরবদের সাদর্ আমোরন-রিানী বারণজে রেন রেন বৃরি পাদে রবধায় চট্টগ্রাম বন্দদরর সম্প্রসারণ করা প্রদয়াজন। 

২০২১ সাদলর মদধ্য চবদকর সব-টারম িনাল এবাং লালরেয়া টারম িনাদলর রনম িাণ কাজ সমাি হদব রবধায় চবদকর সক্ষমতা 

বৃরির লদক্ষে জরুরররভরিদত পদতঙ্গা কদেইনার টারম িনাল রনম িাণ করার লদক্ষে সনৌপররবহন মন্ত্রণালদয়র আওতায় চট্টগ্রাম 

বন্দদরর রনজস্ব অর্ িায়দন আদলাচে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।  

 

ঙ)   প্রকদল্পর উদেশ্য : 

 বতিমান ও ভরবষ্যদত চট্টগ্রাম বন্দদরর অরধক সাংখ্যক জাহাজ বারর্ িাং, কাদগ িা ও কদেইনার হোন্ডরলাং এবাং 

কদেইনার ধারণ ক্ষমতা বৃরি করাই প্রকল্পটির মূল উদেশ্য; 

 চট্টগ্রাম বন্দদরর আমোরন-রিারন কাদজর ও অপাদরশনাল কার্ িক্রদমর গরতশীলতা বৃরি করার লদক্ষে ১টি ডলরফন 

সজটিসহ সজটি, কদেইনার ইয়াড ি রনম িাণও পশ্চাৎসুরবধারে রনম িাণ করা এবাং প্রদয়াজনীয় ইক্যেপদমে ও জলর্ান 

সাংগ্রহ করা; 

 বার্ ি এর সক্ষমতা বৃরি; 

 ধারন ক্ষমতা বৃরি; 

 বন্দদরর রফডার সভদসদলর জট কমাদনা; 

 জাহাদজর গড় অবস্থান কাল হ্রাস; 

 জাহাদজর বারর্ ি এর ক্ষমতা বৃরি; 

 বরহিঃনদঙ্গাদর অবস্থানরত জাহাজ সমূদহর বারর্ িাং সময় কমাদনা; 
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 বারর্ ি জট রনরসন । 
 

চ)  প্রকদল্পর প্রধান প্রধান কার্ িক্রম: 

 ৬ সলন- রাস্তা স্থানান্তর ও পুনিঃরনম িাণ; 

 সরডরক্রদসে স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনিঃরনম িাণ (২টি সসড- ২*২০০০ ব.রম, আভেন্তরীণ রাস্তা-৬রম*১২০ রম ও 

অন্যান্য স াট স্থাপনা= ৩*১০০ ব.রম) 

 ভূরম কাটা, ভরাট করা এবাং উহার উন্নয়ন কাজ (১৬৭৭৫০ঘরম রাস্তা বাদে ২২ একর জায়গায় এসরসরপ রসদেম) 

 ১০নাং খাদলর জন্য বক্স-কালভাট ি সেইন রনম িাণ (২৭০ রম) 

 আররসরস ইয়াড ি (১৬ একর অভোিঃ ইয়াড ি ও রাস্তা) এবাং সপভদমে সাংরিষ্ট সুরবধাসমূহ রনম িাণ 

 সহায়াফি/দজটি রনম িাণ(৬০০ রম*৪৩ রম)-৩টি বার্ ি  

 রেল রসট পাইল ররদটইরনাং ওয়াল রনম িাণ (১১০রম*১৪ রম) 

 সরলওদয় সলাকমটিভ ক্রয় (১৪০০ এইচরপ সারোং ইরিন) 

 ফ্লাইওভার/ওভারপাস রনম িাণ  

 রডরজটাল সপাট ি  সলূশন 

 রক গ্যারে সক্রন (রকউরজরস) ক্রয় (৪০ টন) 

 রাবার টায়াড ি সগরি (আরটিরজ) ক্রয় (৪০ টন) 

 টাগ সবাট (৫০ টন ও ৫০ টন) 

 পাইলট সবাট ক্রয় 
 

 

 )   পরামশ িক প্ররতষ্ঠাদনর োরয়ত্ব : 

১.  প্রকদল্পর ১০০% এলাকা রনরবড় পররবীক্ষদণর আওতাভুক্ত রহদসদব রবদবচনা করদত হদব; 

২.  প্রকদল্পর পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন ও সাংদশাধদনর অবস্থা,প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্ িায়নসহ সকল 

প্রাসরঙ্গক তথ্যপর্ িদবক্ষণ ও পর্ িাদলাচনা; 

৩.  প্রকদল্পর সারব িক ও রবস্তাররত অাংগরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আরর্ িক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদির্ণ, 

সারণী এবাং সলখরচদের মাধ্যদম  উপস্থাপন ও পর্ িাদলাচনা; 

৪.   প্রকদল্পর উদেশ্য অজিদনর অবস্থা পর্ িাদলাচনা ও পর্ িদবক্ষণ এবাং প্রকল্প ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কার্ িাবলী প্রকদল্পর 

উদেদশ্যর সাদর্ সামিস্যপূণ ি রকনা তা পর্ িাদলাচনা ও মতামত প্রোন করা; 

৫.  প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্য রবরভন্ন পণ্য, কার্ ি ও সসবা ক্রদয়র (Procurement) সক্ষদে সরকারর ক্রয় 

আইন (রপরপএ-২০০৬), সরকারর ক্রয় রবরধমালা (রপরপআর-২০০৮) প্ররতপালন  এবাং গুণগত মান ও পররমাণ 

অনুর্ায়ী সাংগ্রহ করা হদয়দ  রক না সস রবর্দয় পর্ িাদলাচনা ও পর্ িদবক্ষণ; 

৬. প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পরকিত রবরভন্ন সমস্যা সর্মন: অর্ িায়দন রবলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অেক্ষতা এবাং প্রকদল্পর 

সময়াে ও ব্যয় বৃরি ইতোরের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদির্ণ, পর্ িদবক্ষণ ও পর্ িাদলাচনা; 

৭.  প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত মূল কার্ িক্রমসমূদহর কার্ িকাররতা ও উপদর্ারগতা রবদির্ণ , 

       অডিট আপডি আছে ডিনা, থািছে িয়টি, ডিিরণ িী, জডিত অছথ ের পডরমাণ ইতযাডি পর্ িাদলাচনা ও পর্ িদবক্ষণ; 

৭.১ ববদেরশক বারণজে সহজীকরণ, চট্টগ্রাম বন্দদরর আমোরন-রিানী কাদজর ও অপাদরশনাল কার্ িক্রদমর গরতশীলতা 

বৃরি করার লদক্ষে প্রকল্পটি সহায়ক হদব রক-না এ রবর্দয় মতামত প্রোন; 

৭.২ জাহাজ বারর্ িাং, কাদগ িা কদেইনার হোন্ডরলাংএবাং কদেইনার ধারণ ক্ষমতা বৃরি, বন্দদরর রফডার সভদসদলর জট 

কমাদনা, জাহাদজর অবস্থানকাল হ্রাস, ও বরহ:দনাঙ্গদর অবস্থানরত জাহাজসমূদহর বারর্ িাং সময় হ্রাস করার সক্ষদে 

প্রকল্পটির ভূরমকারনণ িয়; 

৮.  প্রকল্প সমারির পর এর মাধ্যদম গৃহীত কার্ িক্রমসমূদহর সটকসইকরণ পররকল্পনা (Sustainability plan)রবর্দয় 

সুরনরে িষ্ট পর্ িদবক্ষণ ও মতামত প্রোন; 

৯.   প্রকল্প সাংরিষ্ট অন্যান্য প্রাসরঙ্গক রবর্য়ারে;(i) প্রিল্প এোিা থথছি সংগৃহীত তথ্য, Focus Group 

Discussion (FGD) ও স্থানীয় পর্ োছয়কম িশালা আদয়াজন কদর মতামত গ্রহদণর রভরিদত ও বাস্তবায়ন 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর পররপদে বরণ িত সুরনরে িষ্ট কাঠাদমা ও অনুদমারেত ইনদসপশন প্ররতদবেদনর 

সময়রভরিক কম ি-পররকল্পনা ও কম িপিরত অনুর্ায়ী প্ররতদবেন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী প্ররতষ্ঠান (বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন রবভাগ-আইএমইরড) কর্তিক অনুদমােন গ্রহণ; (ii) জাতীয় পর্ িাদয়র একটি কম িশালা আদয়াজন কদর 

রনরবড় পররবীক্ষদণর ফলাফলসমূহ অবরহতকরণ ও কম িশালায় প্রাি মতামত ও সুপাররশসমূহ রবদবচনা কদর  

প্ররতদবেন চূড়ান্তকরণ; 



১০. ক্ররমক নাং ৯-এ বরণ িত চূড়ান্ত প্ররতদবেদন প্রাি রবরভন্ন পর্ িদবক্ষদণর রভরিদত সারব িক পর্ িাদলাচনা সাংদর্াজন এবাং 

সুরনরে িষ্ট সুপাররশ প্রোন; 

১১. পরামর্ েি প্রডতষ্ঠান চুডির তাডরখ থথছি চার মাছসর (১২০ ডিন) মছে সমীক্ষা সংরানাত য র্ািতীয় িার্ েরানম  িাত য  

িরছি; 

১২. পরামর্ েি প্রডতষ্ঠান আইএমইরড কর্তিক রনধ িাররত অন্যান্য রবর্য়াবলী প্ররতপালন করদব; 

১৩. প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষদণর সুরনরে িষ্ট (সময়রভরিক) কম ি-পররকল্পনা ও কম িপিরতকাররগরর প্রস্তাদবর সাদর্ 

সাংদর্াজন করদত হদব । 
 

 জ)   পরামশ িক প্ররতষ্ঠান ও পরামশ িদকর প্রকৃরত ও সর্াগ্যতা : 
 

 

ক্ররমক 

নাং 

পরামশ িক প্ররতষ্ঠান ও 

পরামশ িক প্ররতষ্ঠাদনর পরামশ িক 

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১. পরামশ িক প্ররতষ্ঠান   গদবর্ণা এবাং প্রকল্প পররবীক্ষণ ও রনরবড় পররবীক্ষণ 

সাংক্রান্ত সমীক্ষা পররচালনায় ন্যেনতম ০৩ (রতন) ব দরর 

অরভজ্ঞতাসম্পন্ন হদত হদব। 

২. (ক)টীম রলডার: স্বীকৃত রবেরবযালয় হদত 

রসরভল ইরজিরনয়াররাং রবর্দয় 

স্নাতদকাির রডরগ্র। রপএইচরড 

রডগ্রীধারীদের অগ্রারধকার 

সেয়া হদব। 

 বন্দর সাংক্রান্ত কাদজ বাস্তব অরভজ্ঞতা অগ্রগণ্য; 

 সাংরিষ্ট কাদজ ন্যেনপদক্ষ ১৫ (পদনর) ব দরর বাস্তব 

অরভজ্ঞতা র্াকা আবশ্যক; 

 টীম রলডার রহদসদব কাজ করার জন্য কমপদক্ষ ০৩ (রতন) 

ব দরর এবাং সডপুটি টীম রলডার রহদসদব ০৫ (পাঁচ) ব দরর 

বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব; 

 করম্পউটাদরর মাইদক্রাসফট ওয়াড ি, এদক্সল, SPSS 
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পররচালনায় েক্ষ হদত হদব এবাং 

 রপরপএ ২০০৬ এবাং রপরপআর ২০০৮ সম্পদকি সম্যক 

ধারণা র্াকদত হদব;  

 প্ররতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব;  

(খ)  ক্রয় রবদশর্জ্ঞ স্বীকৃত রবেরবযালয় হদত 

প্ররকউরদমে রবর্দয় 

স্নাতদকাির রডগ্রী। MCIPS 

রডগ্রীধারীদের অগ্রারধকার 

সেয়া হদব। 

 সাংরিষ্ট রবর্দয় গদবর্ণা এবাং প্রকল্প পররবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন সাংক্রান্ত োরড পররচালনায় ন্যেনতম ০৫ (পাঁচ) 

ব দরর অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব; 

(গ) Quality andControll 

Engineer 

স্বীকৃত রবেরবযালয় হদত 

রসরভল ইরিরনয়াররাং-এ 
স্নাতক /স্নাতদকাির রডরগ্র 

 সাংরিষ্ট কাদজ কমপদক্ষ ৫ (পাঁচ) ব দরর বাস্তব 

অরভজ্ঞতা সম্পন্ন।  

 (ঘ) পররসাংখ্যানরবে স্বীকৃত রবেরবযালয় হদত 

পররসাংখ্যান/ফরলত 

পররসাংখ্যান রবর্দয় কমপদক্ষ 

স্নাতক রডগ্রী 

 মাঠ পর্ িাদয় সমীক্ষা পররচালনায় SPSSসহ অন্যন্য 
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(পাঁচ) ব দরর অরভজ্ঞতা সম্পন্ন হদত হদব। 

 

ঝ) পরামশ িক প্ররতষ্ঠান কর্তিক রনদেবরণ িত প্ররতদবেনসমূহ োরখল করদত হদব : 

ক্ররমক প্ররতদবেদনর নাম োরখদলর সময় সাংখ্যা 

১। প্রাররেক প্ররতদবেন 

(বাাংলায়) 

চুরক্ত সম্পােদনর ১৫ রেদনর মদধ্য ১৫ করপ সটকরনকোল করমটির সভার জন্য এবাং ২০ করপ 

রেয়াররাং করমটির সভার জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি 

২। ১ম খসড়া প্ররতদবেন 

(বাাংলায়) 

চুরক্ত সম্পােদনর ৭৫ রেদনর মদধ্য ১৫ করপ সটকরনকোল করমটির সভার জন্য এবাং ২০ করপ 

রেয়াররাং করমটির সভার জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি 

৩। ২য় খসড়া প্ররতদবেন 

(বাাংলায়) 

চুরক্ত সম্পােদনর ৯০ রেদনর মদধ্য ১০০ করপজাতীয় কম িশালার জন্য 

৪। ২য় খসড়া প্ররতদবেন 

(বাাংলায় ও ইাংদরজী) 

চুরক্ত সম্পােদনর ১০০ রেদনর মদধ্য ১৫ করপ সটকরনকোল করমটির সভার জন্য এবাং ২০ করপ 

রেয়াররাং করমটির সভার জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি 

৫। চূড়ান্ত প্ররতদবেন (বাাংলা 

ও ইাংদরজীদত) 

চুরক্ত সম্পােদনর ১২০ রেদনর মদধ্য (৪০+২০) = ৬০ টি 

 

ঞ) রানয়িারী ির্তেি প্রছিয় : 
 

 

 প্রিল্প িডেে (ডিডপডপ/আরডিডপডপ/ডপডসআর); 

 ডিডিন্ন থেিছহাল্ডাছরর সাছথ থর্াগাছর্াছগর জন্য সহছর্াগীতা প্রিান; ইতযাডি। 



 


