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রনরবড় পররবীক্ষদণর জন্য রনব বারিত প্রকদল্পর রববরণী ও পরামর্ শক প্রতিষ্ঠানের কার্ শপতরতি (ToR): 

 
১.০ প্রকদল্পর নাম : “ওনেস্টাে শ তিজ ইমপ্রুভনমন্ট প্রনজক্ট” 

২.০ বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর।  

৩.০ উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : 

: 

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

তিভাগ জজলা উপনজলা 

রংপুর,  গাইিান্ধা, রংপুর, েীলফামারী, তিোজপুর ও 

পঞ্চগড়। 

একাতিক 

উপনজলা 

রাজর্াহী,  িগুড়া, েওগাঁ, জেপুরহাট, রাজর্াহী, 

তিরাজগঞ্জ,  পািো, োনটার। 

,, 

খুলো,   কুতিো, তিোইিহ,র্নর্ার, েড়াইল, িানগরহাট। ,, 

িতরর্াল, ও   িতরর্াল, িালকাঠি, তপনরাজপুর।  ,, 

ঢাকা।  ফতরিপুর, মািারীপুর ও েরতিংিী। ,, 
 

৪.০ প্রকদল্পর অবস্থান 

৫.০ প্রকদল্পর অনুদমারেত ব্যয় : মূল ১ম িংনর্াতিি 

        জমাট : ২৯১১৭৫.৩২ লক্ষ টাকা 

      টাকা : ১০০৬৫৫.৮৪ লক্ষ টাকা 

      প্র: িা: ১৯০৫১৯.৪৮ লক্ষ টাকা(জাইকা) 

জমাট : ২৯১১৭৫.৩২ লক্ষ টাকা 

টাকা : ১০০৬৫৫.৮৪ লক্ষ টাকা 

প্র: িা: ১৯০৫১৯.৪৮ লক্ষ টাকা(জাইকা) 

৬.০ প্রকনের িাস্তিােেকাল : মূল ১ম িংনর্াতিি 

   অনক্টাির,২০১৫  

জেনক  

জুে,২০২০ পর্ শন্ত 

অনক্টাির,২০১৫  

জেনক  

জুে,২০২২ পর্ শন্ত 

 

৭.০ প্রকনের পটভূতমিঃ বাাংলাদেদশর পরিমাঞ্চদল সওদজর রবরভন্ন সড়ক এ সমাট ৪৬৭৪ রমটার ৮০টি রিজ ও ২টি 

কালভাট শ রনম বাণ/পুন:রনম বাণ করার লনক্ষে ২৯১১৭৫.৩২ লক্ষ টাকা প্রাক্কতলি ব্যনে অনক্টাির,২০১৫ জেনক জুে,২০২০ 

পর্ শন্ত িাস্তিােে জমোনি ১০/১১/২০১৫ িাতরনে একনেক কর্তশক অনুনমাতিি হে। পরিিীনি ২৯১১৭৫.৩২ লক্ষ টাকা 

প্রাক্কতলি ব্যনে অনক্টাির,২০১৫ জেনক জুে, ২০২২ িাতরে পর্ শন্ত িাস্তিােে জমোনি গি ১১/০৩/২০১৯ িাতরনে মােেীে 

পতরকেো মন্ত্রী কর্তশক ১ম িংনর্ািে করা হে। 

  

 ৮.০ প্রকদল্পর উদেশ্যঃ বাাংলাদেদশর পরিমাঞ্চদলা সওদজর রবরভন্ন সড়ক এ সমাট ৪৬৭৪ রমটার  ৮০টি রিজ ও ২টি 

কালভাট ব রনম বাণ/পুন:রনম বাণ করাই প্রকল্পটির মূল উদেশ্য। 

৯.০ প্রকদল্পর মূল প্রিান প্রিান কার্ শক্রম: 

 ভূরম অরিগ্রহণ ২৪ সহক্টর; 

 এনরজও ও ইএমএ পরামশ বক ৬০০ জনমাস; 

 রিজাইন ও তোররকর পরামশ বক ৪৫৩৮ জনমাস; 

 ৮২টি সসতু/কালভাট ব রনম বাণ ৪৬৭৪ রমটার; 

 মাটির কাজ ১৫.৬৭ লক্ষ ঘন রমটার; 
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 সপভদমন্ট রনম বাণ ৪২ রক: রম:; 

 যানবাহন ক্রয় ২১টি (৭টি জীপ, ৭টি রপকআপ, ৭টি সমাটর সাইদকল); 

১০.০ পরামর্ শক প্রতিষ্ঠানের িাতেত্বিঃ 

১০.১ প্রকনের ১০০% এলাকা তেতিড় পতরিীক্ষনের আওিাভূক্ত তহনিনি তিনিচো করনি হনি; 

১০.২ প্রকনের পটভূতম, উনেশ্য, অনুনমািে ও িংনর্ািনের অিস্থা, প্রকে ব্যে, িাস্তিােেকাল ও অে শােেিহ িকল 

প্রািংতগক িথ্য পর্ শনিক্ষে ও পর্ শানলাচো; 

১০.৩ প্রকনের অে শিছর তভতিক কম শপতরকেো, িরাে, অে শছাড় ও ব্যে এিং তিস্তাতরি অঙ্গতভতিক িাস্তিােে 

অগ্রগতির (িাস্তি ও আতে শক) িথ্য িংগ্রহ, িতিনির্ে, তিনেষে, িারতে/নলেতচনের মাধ্যনম উপস্থাপে ও 

পর্ শানলাচো; 

১০.৪ প্রকনের ইন্টারোল অতিট এিং এক্সটারোল অতিট িম্পািে হনেনছ তকো, হনে োকনল অতিট আপতি আনছ 

তকো, োকনল কেটি, তিিরে তক, জতড়ি অনে শর পতরমাে ইিোতি িংক্রান্ত িথ্য পর্ শানলাচো। 

১০.৫ প্রকনের আতে শক ও জভৌি িাস্তিােে অগ্রগতি, িাস্তিােে িমনের িানে িামঞ্জস্যপূে শ রনেনছ তকো িা 

পর্ শানলাচো করা।  

১০.৬ প্রকনের ক্রে প্রতক্রো পািতলক প্রতকউরনমন্ট এোক্ট-২০০৬ (তপতপএ) ও পািতলক প্রতকউরনমন্ট রুলি 

(তপতপআর)-২০০৮ অনুিানর িম্পাতিি হনেনছ তকো জি তিষনে পর্ শানলাচো ও পরীক্ষা করা;  

১০.৭ প্রকনের উনেশ্য অজশনের অিস্থা পর্ শানলাচো এিং প্রকনের উনেশ্য ও লগ জেনমর আনলানক আউটপুট অজশে 

পর্ শানলাচো ও পর্ শনিক্ষে। এছাড়া প্রকে ফলপ্রূ করার জন্য গৃহীি কার্ শািতল প্রকনের উনেনশ্যর িানে 

িামঞ্জেপূে শ তকো িা পর্ শানলাচো ও মিামি প্রিাে করা; 

১০.৮  প্রকনের আওিাে িম্পাতিি/চলমাে তিতভি পণ্য, কার্ শ ও জিিা িংগ্রনহর (Procurement) জক্ষনে 

তিদ্যমাে আইে ও তিতিমালা (তপতপএ-২০০৬/তপতপআর-২০০৮, উিেে িহনর্াগীর গাইিলাইে ইিোতি) 

প্রাতিপালে করা হনেনছ/হনে তক ো িা পর্ শনিক্ষে ও পর্ শানলাচো (এনক্ষনে িরপে প্রতক্রোকরে ও মূল্যােে 

পর্ শানলাচো করা িাঞ্চেীে; তিতপতপ/আরতিতপতপনি িতে শি ক্রে কার্ শক্রনমর প্যানকজিমূহ ভাঙ্গা হনেনছ তকো, 

ভাঙ্গা হনল িার কারে র্াচাই এিং র্োর্ে কর্তশপনক্ষর অনুনমািেক্রনম হনেনছ তকো িা পরীক্ষা করা 

প্রনোজে);   

১০.৯ প্রকনের আওিাে িংগৃহীি/িংগ্রনহর প্রতক্রোিীে তিতভি পণ্য, কার্ শ ও জিিা িংতেি ক্রেচুতক্তনি তেি শাতরি 

জেতিতফনকর্ে/BOQ/TOR, গুেগি মাে, পতরমাে অনুর্ােী প্রনোজেীে পতরিীক্ষে/র্াচাইনের মাধ্যনম 

িংগ্রহ করা হনেনছ/হনে তক ো জি তিষনে পর্ শানলাচো ও পর্ শনিক্ষে; 

১০.১০ প্রকে ব্যিস্থাপোিঃ প্রকে পতরচালক তেনোগ, জেিল তেনোগ পদ্ধতি, র্ােিাহে ক্রে/ক্রে পদ্ধতি, প্রকে 

ব্যিস্থাপো কতমটির িভা, প্রকে তস্টোতরং কতমটির িভা আনোজে, কম শপতরকেো প্রেেে ও িাস্তিােে, িভার 

ও প্রতিনিিনের তিদ্ধান্ত িাস্তিােে, অগ্রগতির িথ্য জপ্ররে ইিোতি পর্ শানলাচো ও পর্ শনিক্ষে;  

১০.১১ প্রকনের আওিাে িম্পাতিি মূল কার্ শক্রমিমূনহর কার্ শকাতরিা ও উপনর্াতগিা তিনেষে ও মিামি প্রিাে; 

১০.১২ তেরাপি িড়ক জর্াগানর্াগ তেতিিকরে, আন্ত:আঞ্চতলক জর্াগানর্াগ বৃতদ্ধ, অে শনেতিক উিেে ও আঞ্চতলক 

বিষম্য হ্রানি প্রকেটি িহােক হনি তক-ো এ তিষনে মিামি প্রিাে। জিতুটির মাধ্যনম েিীর দুই পানড়র মনধ্য 

তেরিতেিভানি র্ােিাহে চলাচল বৃতদ্ধপূি শক িড়ক পতরিহে/মহািড়ক জর্াগানর্াগ ব্যিস্থার উিেনে প্রকেটির 

ভূতমকা তেে শে; 

১০.১৩ প্রকে িমাতির পর তেতম শি জিতুিহ অন্যান্য অিকাঠানমা জটকিইকরে পতরকেো (Sustainability 

plan) তিষনে সুতেতি শি পর্ শনিক্ষে ও মিামি প্রিাে; 



১০.১৪ প্রকনের িাস্তিােে িম্পতকশি তিতভি িমস্যা জর্মে ভূতম অতিগ্রহে, ইউটিতলটি স্থাোন্তর, অে শােনে তিলম্ব, প্রকে 

িাস্তিােে অে শাৎ পণ্য, কার্ শ ও জিিা ক্রে/িংগ্রনহর জক্ষনে তিলম্ব, ব্যিস্থাপোে দুি শলিা, প্রকনের জমোি ও 

ব্যে বৃতদ্ধ ইিোতি কারেিহ অন্যান্য তিক তিনেষে, পর্ শনিক্ষে ও পর্ শানলাচো; 

১০.১৫ উিেে িহনর্াগী িংস্হা কর্তশক চুতক্ত স্বাক্ষর, চুতক্তর র্িশ, ক্রে প্রস্তাি প্রতক্রোকরে ও অনুনমািে, অে শ ছাড়, 

তিল পতরনর্াি িম্মতি ও তিতভি তমর্ে এিং সুপাতরর্ ইিোতির িথ্য-উপািতভতিক পর্ শানলাচো ও পর্ শনিক্ষে। 

এছাড়া িহনর্াগী কর্তশক প্রতিটি জক্ষনে কি িমে জলনগনছ িা পর্ শানলাচো 

১০.১৬ প্রকনের SWOT তিনেষে; এনক্ষনে িাতি শকভানি তচতিি িিলিা, ত্রুটি, দুি শলিা িা অিঙ্গতি পর্ শানলাচো ও 

ত্রুটি, দুি শলিা উনিারনের লনক্ষে প্রনোজেীে সুপাতরর্ প্রেেে। প্রকদল্পর সম্ভাব্য exit plan িম্পনকশ 

পর্ শানলাচো ও মিামি প্রিাে; 

১০.১৭  প্রদকৌশলগত রেক সথদক মূল সসতুসহ অন্যান্য অবকাঠাদমার life time/Design life এর র্োর্ে 

মূল্যােে; 

১০.১৮ প্রকনের তেতিড় পতরিীক্ষনের সুতেতি শি (িমেতভতিক) কম শপতরকেো ও কম শপদ্ধতি কাতরগতর প্রস্তানির িানে 

িংনর্াজে করনি হনি; 

১০.১৯ প্রকে িংতেি অন্যান্য প্রািতঙ্গক তিষোতি; (i) প্রকে এলাকা জেনক িংগৃহীি িথ্য, Focus Group 

Discussion (FGD) ও স্থােীে পর্ শানে কম শর্ালা আনোজে কনর মিামি গ্রহনের তভতিনি এিং িাস্তিােে 

পতরিীক্ষে ও মূল্যােে তিভানগর এ িংক্রান্ত পতরপনে িতে শি প্রতিনিিে প্রেেনের েমুো কাঠানমা অনুর্ােী 

প্রতিনিিে প্রেেে; (ii) জািীে পর্ শানে একটি কম শর্ালা আনোজে কনর তেতিড় পতরিীক্ষনের ফলাফলিমূহ 

অিতহিকরে ও কম শর্ালাে প্রাি মিামি ও সুপাতরর্িমূহ তিনিচো কনর প্রতিনিিে চূড়ান্তকরে; 

১০.২০ পরামর্ শক প্রতিষ্ঠাে চুতক্তর িাতরে জেনক চার মানির (১২০ তিে) মনধ্য িমীক্ষা িংক্রান্ত র্ািিীে কার্ শক্রম 

চূড়ান্ত করনি; 

১০.২১ আইএমইতি কর্তশক িমনে িমনে তেি শাতরি অন্যান্য তিষোিতল পরামর্ শক প্রতিষ্ঠাে প্রতিপালে করনি। 

 

১১.০ ফার্ ম ও ফার্র্ মর পরার্র্ মর্ের প্রকৃতি ও য াগ্যিা:  
 

ক্র: 

েং 

ফার্ ম ও 

ফার্র্ মর 

পরামর্ শক 

তর্ক্ষাগি জর্াগ্যিা অতভজ্ঞিা 

১) ফাম শ -  গনিষণা এিং প্রকে পতরিীক্ষে ও মূল্যােে িংক্রান্ত স্টোতি 

পতরচালোে ন্যেেিম ০৩ (তিে)  িছনরর অতভজ্ঞিা; 

২) ক) টিম 

তলিার 

 

তিতভল ইতঞ্জতেোতরং-এ 

স্নািক; তিতভল 

ইতঞ্জতেোতরং-এ উচ্চির 

তিতগ্র,  PPA-2006 ও 

PPR-2008 এর উপর 

স্বীকৃি প্রতিষ্ঠাে হনি 

প্রতর্ক্ষে োকনল 

অগ্রাতিকার প্রিাে করা 

হনি।  

 

 জিতুিহ িড়ক তেম শাে কানজ কমপনক্ষ ১৫ (পনের) িছনরর 

অতভজ্ঞিা ; 

 টিম তলিার তহিানি ০৩ (তিে) িছর অেিা জিপুটি টিম তলিার 

তহিানি ০৫ (পাঁচ) িছর অেিা জিতুিহ িড়ক তেম শাে কানজ 

কমপনক্ষ ২০ (তির্) িছনরর অতভজ্ঞিা।  

 পািতলক প্রতকউরনমন্ট এোক্ট-২০০৬ (তপতপএ) ও পািতলক 

প্রতকউরনমন্ট রুলি (তপতপআর)-২০০৮ -এর তিষনে িম্যক িারো 

োকনি হনি; 

   কতম্পউটানরর মাইনক্রািফট ওোি শ, এনক্সল, SPSS িহ অন্যান্য 

Statistical Software Package পতরচালোে িক্ষ হনি হনি 

এিং; 

 প্রতিনিিে প্রেেে ও উপস্থাপোে অতভজ্ঞিা োকনি হনি; 

 

 



ক্র: 

েং 

ফার্ ম ও 

ফার্র্ মর 

পরামর্ শক 

তর্ক্ষাগি জর্াগ্যিা অতভজ্ঞিা 

 ে)  তমি 

জলনভল 

ইতঞ্জিঃ 

তিতভল ইতঞ্জতেোতরং- এ 

ন্যেেিম স্নািক তিতগ্র। 

 তিতভল ইতঞ্জতেোতরং কানজ কমপনক্ষ ১০ (ির্) িছনরর অতভজ্ঞিা;  

 জিতুিহ িড়ক তেম শাে কানজ ন্যেেিম ৫ (পাঁচ) িছনরর িাস্তি 

অতভজ্ঞিা; 

 কতম্পউটার তিষনে ব্যিহাতরক জ্ঞাে এিং প্রকনের িাস্তিােে 

/পতরিীক্ষে/ মূল্যােে প্রতিনিিে প্রেেে ও উপস্থাপোে তিনর্ষ 

িক্ষিা। 

 পািতলক প্রতকউরনমন্ট এোক্ট-২০০৬ (তপতপএ) ও পািতলক 

প্রতকউরনমন্ট রুলি (তপতপআর)-২০০৮ -এর তিষনে িম্যক িারো 

োকনি হনি; 

গ)  জিতু ও 

িড়ক 

তেরাপিা 

তিনর্ষজ্ঞ  

ন্যেেিম তিতভল 

ইতঞ্জতেোতরং -এ স্নািক 

তিতগ্র 

 জিতুিহ িড়ক তেম শাে কানজ কমপনক্ষ ৫ (পাঁচ) িছনরর অতভজ্ঞিা 

;   

 জিতুিহ িড়ক তেম শাে তেরাপিা কানজ ন্যেেিম ৫ (পাঁচ) িছনরর 

িাস্তি অতভজ্ঞিা; 

 কতম্পউটার তিষনে ব্যিহাতরক জ্ঞাে এিং প্রকনের িাস্তিােে 

/পতরিীক্ষে/ মূল্যােে প্রতিনিিে প্রেেে ও উপস্থাপোে তিনর্ষ 

িক্ষিা। 

ঘ) আে শ-

িামাতজক   

তিনর্ষজ্ঞ 

অে শেীতি/িমাজতিজ্ঞাে/  

পতরিংখ্যাে তিষনে 

ন্যেেিম স্নািনকাির 

তিতগ্র 

 আে শ-িামাতজক গনিষো ও তেতিড় পতরিীক্ষে/প্রভাি মূল্যােনের 

কানজ কমপনক্ষ ৫ (পাঁচ) িছনরর অতভজ্ঞিা; 

 মাঠ পর্ শানে িমীক্ষা পতরচালোে Statistical Software 

Package পররিালনায় েক্ষতা; 

 ঙ) 

পতরিংখ্যাে 

তিি 

পতরিংখ্যাে তিষনে 

ন্যেেিম স্নািনকাির 

তিতগ্র  

 প্রশ্নমালা প্রেেে, িাটা িংগ্রহ, িাটা প্রতক্রোকরে, তরনপাট প্রেেে 

কানজ ৫ (পাঁচ) িছনরর িাস্তি অতভজ্ঞিা; 

 মাঠ পর্ শানে িমীক্ষা পতরচালোে Statistical Software 

Package পররিালনায় েক্ষতা; 

  
 

 

 

১২.০ পরামর্ শক প্রতিষ্ঠাে কর্তশক তেম্নিতে শি প্রতিনিিেিমূহ িাতেল করনি হনিিঃ 

 

ক্রতমক প্রতিনিিনের োম  িাতেনলর িমে িংখ্যা 

১. প্রারতিক প্রতিনিিে (িাংলাে) 

 

চুতক্ত িম্পািনের ১৫ তিনের 

মনধ্য 
 ২৪ (জটকতেকোল ১২ + 

তস্টোতরং ১২) কতপ 

২. ১ম েিড়া প্রতিনিিে (িাংলাে) চুতক্ত িম্পািনের ৭৫ তিনের 

মনধ্য 
২৪ (জটকতেকোল ১২ + 

তস্টোতরং ১২) কতপ 

৩. ২ে েিড়া প্রতিনিিে (িাংলাে) চুতক্ত িম্পািনের ৯০ তিনের 

মনধ্য 

১২ কতপ (নটকতেকোল 

কতমটির িভা)  

৪. জািীে ওোকশর্নপর জন্য প্রতিনিিে 

(িাংলাে) 

চুতক্ত িম্পািনের ১০০ তিনের 

মনধ্য 

৮০ কতপ (জািীে 

ওোকশর্নপর জন্য) 

৫. চূড়ান্ত প্রতিনিিে (িাংলা ও ইংনরজী) চুতক্ত িম্পািনের ১২০ তিনের 

মনধ্য 

৬০ (িাংলা ৪০+ইংনরজী 

২০) কতপ 

 

 

 



 

 

*  িকল প্রতিনিিে মহাপতরচালক, পতরিীক্ষে ও মূল্যােে জিক্টর-২ (পতরিহে), আইএমইতি িরাির িাতেল 

করনি হনি। প্রতিনিিেগুনলা Nikosh Font হনি হনি। 

 

 

১৩.০ ক্লানেন্ট কর্তশক প্রনিে: 

 প্রকে িতলল ও প্রকে িংতেি তিতভি প্রতিনিিে (নর্মে: তিতপতপ/আরতিতপতপ/পতরির্ শে প্রতিনিিে); এিং 

 তিতভি জস্টকনহাল্ডানরর িানে জর্াগানর্ানগর জন্য প্রনোজেীে িহনর্াতগিা প্রিাে। 

 

 

 

 

 

 

জমাছািঃ োতিরা আেিার 

                                                                                                        উপ-পতরচালক 

                                                                                                         জফােিঃ ৯১১৬৪৭১ 


