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রনরবড় পররবীক্ষণ পররচালনার জন্য টাম মস অব সরফাদরন্স (ToR):  

 

 

১।       প্রকদল্পর নাম :  বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেলওয়ে শেতু জির্ মাণ প্রকল্প। 

২।       প্রকয়ল্পে ধেণ : জবজিয়োগ প্রকল্প। 

৩।       অর্ মােি : জিওজব ও িাপাি ইন্টােন্যােিাল শকাপায়েেি এয়িজি (িাইকা)। 

৪।       উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : সরলপথ মন্ত্রণালয়। 

৫।      বাস্তবােিকােী েংস্থা : বাাংলাদেশ সরলওদয়। 

৬।       প্রকল্প এলাকা : জবভাগ শিলা উপয়িলা 

ঢাকা, 

োিোহী 

টাঙ্গাইল, 

জেোিগঞ্জ  

ভুোপুে, কাজলহাতী ও জেোিগঞ্জ েদে। 

  

৭।    প্রকদল্পর ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকায়) 
 

প্রাক্করলত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : সমাট রজওরব প্রকল্প সাহায্য (িাইকা)   

মূল অনুদমারেত : ৯৭৩৪০৭.০০ ২০০৯৭৪.৫০ ৭৭২৪৩২.৫০ 

১ম সাংদশারিত  : ১৬৭৮০৯৫.৬৩ ৪৬৩১৭৫.৮৪ ১২১৪৯১৯.৭৯ 

 

৮।     বাস্তবায়নকালঃ 

 

মূল অনুদমারেত : ০১/০৭/২০১৬ হয়ত ৩১/১২/২০২৩ 

১ম সাংদশারিত  : ০১/০৭/২০১৬ হয়ত ৩১/১২/২০২৫ 

 

৯।     প্রকদল্পর পটভূরমঃ   
 

বতমমাদন যমুনা নেীর ওপর বঙ্গবন্ধু  সসতুদত রসদেল ট্র্যাক ডুদয়ল সগজ লাইন রদয়দে। বাাংলাদেদশর আঞ্চরলক বারণজয ও 

অথ মননরতক সমৃরির জন্য বঙ্গবন্ধু শেতুে ওপে জিজর্ মত এই জেয়ঙ্গল লাইয়িে পাোপাজে েম্পূণ ম শেল শেতু জির্ মাণ কো 

প্রয়োিি। এেব জবয়বচিা কয়ে  যমুনা নেীর ওপর বেবন্ধু সসতুর সমাতরারাদল ৩০০ রমটার উজাদন ডুদয়লদগজ ডাবল 

ট্র্যাকসহ প্রায় ৪.৮০ রক:রম: সরলওদয় সসতু রনম মাণ ও প্রায় ৭.৬ রক:রম: ডাবল লাইন সমরিত সরলওদয় এদপ্রাচ 

ইমব্যাাংকদমন্ট জির্ মায়ণে লয়যে ১৬৭৮০৯৫.৬৩ লয টাকা প্রাক্কজলত ব্যয়ে ০১/০৭/২০১৬ হয়ত ৩১/১২/২০২৫ শর্োয়দ 

বাস্তবােয়িে িন্য প্রকল্পটি অনুয়র্াজদত হয়েয়ে।     

  

১০।    প্রকদল্পর উদেশ্যঃ 

 যমুিা িদীে উপে ৪.৮ জক:জর্: ডুয়েল শগি ডাবল লাইি শেল শেতু জির্ মাণ। 

 ৭.৬ জক:জর্: ডাবল লাইি ের্জিত শেলওয়ে এয়প্রাচ ইর্ব্যাংকয়র্ন্ট জির্ মাণ। 

 ৩০.৭৩ রক:রম: (দমইন লাইন, লুপস ও সাইরডাং) ডুদয়ল সগজ সরলওদয় ট্র্যাক রনম মাণ। 

 ভায়াডাক্ট, সমইন রিজ ও কালভাট ম রনম মাণ। 

 যমুনা নেী বন্দর ও এদপ্রাচ চযাদনল সেরজাং করা এবাং নতুন সরলওদয় িীদজর দুইপাদশ নেী শাসন করা। 

 

 

 

http://www.imed.gov.bd/


১১।   প্রকদল্পর প্রিান প্রিান কায মক্রম: 

 ১৮৭ একে ভূজর্ অজধগ্রহণ 

 ৪.৮০ জক:জর্: শেলওয়ে শেতু জির্ মাণ 

 ৭.৬ জক:জর্: ডাবল লাইি ের্জিত শেলওয়ে এয়প্রাচ ইর্ব্যাংকয়র্ন্ট  

 ৩০.৭৩ জক:জর্: ডুয়েল শগি শেলওয়ে ট্র্যাক জির্ মাণ 

 িাদুঘে জির্ মাণ 

 গাজি ক্রে ও কজিউটাে ক্রে। 

 

১২।   পরামশ মক প্ররতষ্ঠাদনর োরয়ত্বঃ 

১২.১ প্রকয়ল্পে ১০০% এলাকা জিজবি পজেবীযয়ণে আওতাভুক্ত জহয়েয়ব জবয়বচিা কেয়ত হয়ব; 

১২.২ প্রকয়ল্পে পটভূজর্, উয়েশ্য, অনুয়র্াদি ও েংয়োধয়িে অবস্থা, প্রকল্প ব্যে, বাস্তবােিকাল ও অর্ মােিেহ েকল প্রােংজগক 

তথ্য পয ময়বযণ ও পয মায়লাচিা; 

১২.৩ প্রকয়ল্পে অর্ মবেেজভজিক কর্ মপজেকল্পিা, বোে, অর্ মোি ও ব্যে এবং জবস্তাজেত অঙ্গজভজিক বাস্তবােি অগ্রগজতে (বাস্তব ও 

আজর্ মক) তথ্য েংগ্রহ, েজিয়বেি, জবয়েষণ, োেজণ/য়লখজচয়েে র্াধ্যয়র্ উপস্থাপি ও পয মায়লাচিা; 

১২.৪ প্রকল্প উয়েশ্য অিময়িে অবস্থা পয মায়লাচিা এবং প্রকয়ল্পে উয়েশ্য ও লগ শেয়র্ে আয়লায়ক আউটপুট অিমি পয মায়লাচিা ও 

পয ময়বযণ; 

১২.৫   প্রকয়ল্পে আওতাে েিাজদত/চলর্াি জবজভি পণ্য, কায ম ও শেবা েংগ্রয়হে (Procurement) শযয়ে জবদ্যর্াি আইি ও 

জবজধর্ালা (জপজপএ, জপজপআে, উিেি েহয়যাগীে গাইড লাইি ইতোজদ) এবং প্রকল্প দজলয়ল উজিজখত ক্রে পজেকল্পিা 

প্রজতপালি কো হয়েয়ে/হয়ে জক িা শে েকল জবষয়ে পয ময়বযণ ও পয মায়লাচিা। প্রয়যািে শযয়ে ক্রে কায ম েিাদয়ি 

দযতাে ঘাটজত বা অস্বাভাজবক ের্েয়যপণ জবষয়ে জবস্তাজেত পয মায়লাচিা CPTU-এে Post procurement Review 

েয়ক তথ্য উপস্থাপি কেয়ত হয়ব। 

১২.৬  উিেি েহয়যাগী েংস্থা কর্তমক চুজক্ত স্বাযে, চুজক্তে েতম, ক্রে প্রস্তাব প্রজক্রোকেণ ও অনুয়র্াদি, অর্ ম োি, জবল পজেোধ 

েম্মজত ও জবজভি জর্েি এে সুপাজেে ইতোজদে তথ্য-উপািজভজিক পয মায়লাচিা ও পয ময়বযণ; 

১২.৭  প্রকয়ল্পে আওতাে েংগৃহীত/েংগ্রয়হে প্রজক্রোধীি জবজভি পণ্য, কায ম ও শেবা েংজেষ্ট ক্রেচুজক্তয়ত জিধ মাজেত 

শেজেজিয়কেি/BOQ/TOR, গুণগত র্াি, পজের্াণ অনুযােী প্রয়োিিীে পজেবীযণ/যাচাইয়েে র্াধ্যয়র্ েংগ্রহ কো 

হয়েয়ে/হয়ে জক িা শে জবষয়ে পয মায়লাচিা ও পয ময়বযণ; 

১২.৮ প্রকল্প ব্যবস্থাপিা, প্রকল্প পজেচালক জিয়োগ, িিবল জিয়োগ পদ্ধজত, যািবাহি ক্রে/ক্রে পদ্ধজত, প্রকল্প ব্যবস্থাপিা কজর্টিে 

েভা, প্রকল্প বাস্তবােি কজর্টি ও প্রকল্প জিোজেং কজর্টিে েভা আয়োিি, েভাে ও প্রজতয়বদয়িে জেদ্ধান্ত বাস্তবােি, 

কর্ মপজেকল্পিা প্রণেি ও বাস্তবােি, অগ্রগজতে তথ্য শপ্রেণ ইতোজদ পয মায়লাচিা ও পয ময়বযণ;  

১২.৯ প্রকয়ল্পে আওতাে েংগৃহীত/েংগৃহীতব্য পণ্য, কায ম ও শেবা পজেচালিা এবং েযণায়বযয়ণে িন্য প্রয়োিিীে িিবলেহ 

(য়টকেই পজেকল্পিা) আনুষজঙ্গক জবষে পয মায়লাচিা ও পয ময়বযণ; 

১২.১০ প্রকল্প ের্াজিে পে সৃষ্ট সুজবধাজদ/ জিজর্ মত শেলওয়ে ট্র্োকেহ অন্যান্য অবকাঠায়র্া শটকেই (Sustainable) কোে 

লয়যে র্তার্ত প্রদাি; 

১২.১১ প্রকয়ল্পে বাস্তবােি েিজকমত জবজভি ের্স্যা শযর্ি ভূজর্ অজধগ্রহণ, ইউটিজলটি স্থািান্তে, অর্ মােয়ি জবলম্ব, প্রকয়ল্পে পণ্য, কায ম 

ও শেবা ক্রে/েংগ্রয়হে শযয়ে জবলম্ব, ব্যবস্থাপিাে দুব মলতা/অদযতা, প্রকয়ল্পে শর্োদ ও ব্যে বৃজদ্ধ ইতোজদ কােণেহ অন্যান্য 

জদক জবয়েষণ, পয ময়বযণ ও পয মায়লাচিা; 

১২.১২ প্রকয়ল্পে উয়েয়শ্য, লযে, প্রকয়ল্পে কায মক্রর্, বাস্তবােি পজেকল্পিা, প্রকল্প ব্যবস্থাপিা, ঝুঁজক, শর্োদ, ব্যে, অিমি ইতোজদ 

জবষয়ে জবয়বচিা কয়ে একটি SWOT জবয়েষণ;  



১২.১৩ প্রকয়ল্পে অজডট েংক্রান্ত জবষোজদ জবয়েষণ (ইন্টােিাল ও এক্সটােিাল অজডট, অজডট আপজি আয়ে জকিা, জক জক জবষয়ে 

অজডট আপজি ও তাে পজের্াণ ইতোজদ) এবং অজিষ্পি অজডয়টে জবষয়ে জবস্তাজেত আয়লাচিা; 

১২.১৪ প্রকল্পটি বাস্তবােয়ি িলবায়ু পজেবতময়ি/ দুয়য মায়গ পজেয়বয়েে ওপে শকাি শিজতবাচক প্রভাব পিয়ব জকিা শে জবষয়ে সুেষ্ট 

র্তার্ত প্রদাি;  

১২.১৫ প্রকল্প েংজেষ্ট দজললপে পয মায়লাচিা ও র্াঠ পয মাে হয়ত প্রাি তয়থ্যে জবয়েষয়ণে আয়লায়ক োজব মক পয মায়লাচিা, পয ময়বযণ 

ও প্রয়োিিীে সুপাজেেেহ একটি প্রজতয়বদি প্রণেি কেয়ব এবং িাতীে কর্ মোলাে প্রজতয়বদিটি উপস্থাপি কেয়ব। িাতীে 

কর্ মোলাে প্রাি র্তার্ত েজিয়বে কয়ে ড়ািান্ত প্রজতয়বদি প্রণেি কেয়ব। বাস্তবােি পজেবীযণ ও ল্যায়ােি জবভায়গে এ 

েংক্রান্ত পজেপয়ে বজণ মত প্রজতয়বদি প্রণেয়িে িমুিা কাঠায়র্া অনুযােী প্রজতয়বদি প্রণেি;   

১২.১৬ আইএর্ইজড কর্তমক ের্য়ে ের্য়ে জিধ মাজেত অন্যান্য জবষোবলী পোর্ে মক প্রজতষ্ঠাি প্রজতপালি কেয়ব। 

 
 

১৩।    পরামশ মক প্ররতষ্ঠান ও পরামশ মদকর প্রকৃরত ও সযাগ্যতাঃ 

 

ক্র: িং ফার্ ম ও ফার্র্ মর পোর্ে মক জেযাগত শযাগ্যতা অজভজ্ঞতা 

১) িার্ ম -  গয়বষণা এবং প্রকল্প পজেবীযণ ও ল্যায়ােি েংক্রান্ত 

িোজড পজেচালিাে ন্যেিতর্ ০৩ (জতি)  বেয়েে 

অজভজ্ঞতা; 

২) ক) টির্ জলডাে জেজভল ইজঞ্জজিোজেং -এ 

স্নাতয়কািে ডিগ্রী; 

ডিএইচডি ডিগ্রী থাকর্ে 

অগ্রাডিকার প্রদান করা 

হর্ে।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 শেললাইি ট্র্োক জির্ মাণ, শেলওয়েে জিি ও শেল শিেি 

জির্ মাণ কায়ি কর্পয়য ১০ (দে) বেয়েে অজভজ্ঞতা ; 

 হাইয়রালজি ও র্েিলজি জবষয়ে অজভজ্ঞতা র্াকয়ল 

অগ্রাডিকার প্রদান করা হর্ে;  

 টির্ জলডাে জহোয়ব ০৩ (জতি) বেে অর্বা শডপুটি টির্ 

জলডাে জহোয়ব ০৫ (পাঁচ) বেে অর্বা শেলওয়েে 

জির্ মাণ কায়ি কর্পয়য ২০ (জবে) বেয়েে অজভজ্ঞতা। 

 পাবজলক প্রজকউেয়র্ন্ট এোক্ট-২০০৬ (জপজপএ) ও 

পাবজলক প্রজকউেয়র্ন্ট রুলে (জপজপআে)-২০০৮ -এে 

জবষয়ে েম্যক ধােণা র্াকয়ত হয়ব; 

 পজেবীযণ ও ল্যায়ােি প্রজতয়বদি প্রণেি ও 

উপস্থাপিাে অজভজ্ঞতা   র্াকয়ত হয়ব; 

 

 

(খ) জর্ড-শলয়ভল 

ইজঞ্জজিোে            

জেজভল 

ইজঞ্জজিোজেং/য়েলওয়ে 

েংজেষ্ট জবষয়ে -এ 

স্নাতয়কািে ডিগ্রী;  

 

 শেলওয়েে শেতু ও েিক শেতু জির্ মাণ েংক্রান্ত কায়ি 

১০ (দে) বেয়েে বাস্তব অজভজ্ঞতা; 

 শেলয়েতু জডিাইি েংক্রান্ত কায়ি ০৫ (পাঁচ) বেয়েে 

বাস্তব অজভজ্ঞতা;  

 কজিউটাে জবষয়ে ব্যবহাজেক জ্ঞাি এবং প্রকয়ল্পে 

বাস্তবােি /পজেবীযণ/ ল্যায়ােি প্রজতয়বদি প্রণেি ও 

উপস্থাপিাে জবয়েষ দযতা। 

(গ) জর্ড-শলয়ভল 

ইজঞ্জজিোে (হাইয়রালজি 

ও র্েিলজি)   

জেজভল /ওোটাে জেয়োে ম 

ইজঞ্জজিোজেং -এ 

স্নাতয়কািে ডিগ্রী;  

 হাইয়রালজি ও র্েিলজি/িদী োেয়ি শেতুে প্রভাব 

জবষয়ে ০৫ (পাঁচ) বেয়েে অজভজ্ঞতা ; 

 হাইয়রালজিকাল র্য়ডজলং-এ ধােণা র্াকয়ত হয়ব। 

 কজিউটাে জবষয়ে ব্যবহাজেক জ্ঞাি এবং প্রকয়ল্পে 

বাস্তবােি /পজেবীযণ/ ল্যায়ােি প্রজতয়বদি প্রণেি ও 

উপস্থাপিাে জবয়েষ দযতা। 



ক্র: িং ফার্ ম ও ফার্র্ মর পোর্ে মক জেযাগত শযাগ্যতা অজভজ্ঞতা 

ঘ) প্রজতয়বদি প্রণেি 

জবয়েষজ্ঞ 
শয শকাি জবষয়ে 

স্নাতয়কািে জডজগ্র   

 

 িাি মাল/বই/গয়বষণা প্রকােিা র্াকয়ত হয়ব। জিজবি 

পজেবীযণ/প্রভাব ল্যায়ােয়িে কায়ি কর্পয়য ১০ 

(দে) বেয়েে অজভজ্ঞতা; 

 প্রুিজেডাে জহয়েয়ব অজভজ্ঞতা র্াকয়ল অগ্রাডিকার 

প্রদান করা হর্ে।   

 োাংো ও ইাংর্রডির্ে প্রডের্েদন প্রণয়র্ন দক্ষো 

থাকর্ে হর্ে;  

 র্াঠ পয মায়ে ের্ীযা পজেচালিাে Statistical 

Software Package পররচালনায় েক্ষতা; 

 

** পোর্ে মকগয়ণে েজবেহ অন্যান্য প্রর্াণক েংয়যািি কেয়ত হয়ব। 
 

 

১৪। পোর্ে মক প্রজতষ্ঠাি কর্তমক জিম্নবজণ মত প্রজতয়বদিেল্হ দাজখল কেয়ত হয়বেঃ 

 

ক্রজর্ক প্রজতয়বদয়িে িার্ ও েংখ্যা দাজখয়লে ের্ে 

১. ইিয়েপেি প্রজতয়বদি 

(শটকজিকোল ১২ + জিোজেং ১২) কজপ 

চুজক্ত েিাদয়িে ১৫ জদয়িে র্য়ধ্য 

২. ১র্ খেিা প্রজতয়বদি 

(শটকজিকোল ১২ + জিোজেং ১২) কজপ 

চুজক্ত েিাদয়িে ৭৫ জদয়িে র্য়ধ্য 

৩. ২ে খেিা প্রজতয়বদি 

(য়টকজিকোল কজর্টিে েভা ১২ কজপ) 

চুজক্ত েিাদয়িে ৯০ জদয়িে র্য়ধ্য 

৪. শডজেজর্য়িেি কর্ মোলা ১০০ কজপ 

 

চুজক্ত েিাদয়িে ১০০ জদয়িে র্য়ধ্য 

৫. ড়ািান্ত প্রজতয়বদি (বাংলাে ও ইংয়েিীয়ত) 

(বাংলা ৪০ + ইংয়েিী ২০) কজপ 

চুজক্ত েিাদয়িে ১২০ জদয়িে র্য়ধ্য 

 

*  েকল প্রজতয়বদি র্হাপজেচালক, পজেবীযণ ও ল্যায়ােি শেক্টে-২ (পজেবহি), আইএর্ইজড বোবে দাজখল কেয়ত হয়ব। 

প্রজতয়বদিগুয়লা Unicode Based Font হয়ত হয়ব। 

 

১৫। ক্লায়েন্ট কর্তমক প্রয়দে: 

 প্রকল্প দজলল ও প্রকল্প েংজেষ্ট জবজভি প্রজতয়বদি (য়যর্ি: জডজপজপ/আেজডজপজপ); এবং 

 জবজভি শিকয়হাল্ডায়েে োয়র্ শযাগায়যায়গে িন্য প্রয়োিিীে েহয়যাজগতা প্রদাি। 

 

 


