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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-০২ 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা। 

www.imed.gov.bd 

 

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

 

 

১।       প্রকদল্পর নাম :  দ োহোজোরী হতে রোমু হতে কক্সবোজোর এবং রোমু হতে মোেোনমোতরর ননকতে গুমদুম পর্ মন্ত 

নিতেল লোইন ডুতেল দেজ ট্র্যোক ননম মোণ (১ম িংত োনিে) 

২।       প্রকতের িরণ : নবননতেোে প্রকে 

৩।       অর্ মোেন : নজওনব ও প্রকে িোহোয্য (এনিনব) 

৪।       উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : সরলপথ মন্ত্রণালয়। 

৫।      বোস্তবোেনকোরী িংস্থো : বাাংলাদেশ সরলওদয়। 

৬।       প্রকে এলোকো : নবভোে দজলো উপতজলো 

চট্র্গ্রোম চট্টগ্রোম, 

কক্সবোজোর, 

বোন্দরবোন  

চন্দনোই , িোেকোননেো, দলোহোেড়ো, কক্সবোজোর ি র, 

রোমু, উনিেো ও গুমদুম  

  

৭।    প্রকদল্পর ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকায়) 
 

প্রাক্করলত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : সমাট টাকা প্রকল্প সাহায্য (এনিনব)   

মূল অনুদমারেত : ১৮৫২৩৪.৯৭ ৮১৫৪৭.৩৫ ১০৩৬৮৭.৬২ 

১ম সাংদশারিত  : ১৮০৩৪৪৭.৫০ ৪৯১৯০৬.৬৪ ১৩১১৫৪০.৮৬ 

 

৮।     বাস্তবায়নকালঃ 

 

মূল অনুদমারেত : ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ 

১ম সাংদশারিত  : ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০২২ 

 

৯।     প্রকদল্পর পটভূরমঃ   
 

প্রকল্পটি চট্রগ্রাদমর দ োহোজোরী হতে রোমু হতে কক্সবোজোর পর্ মন্ত ১০০.৮৩১ নক:নম: এবং রোমু হতে মোেোনমোতরর ননকতে 

গুমদুম পর্ মন্ত ২৮.৭৫২ রক:রম: অথ মাৎ ১২৯.৫৮৩ রক:রম: নতুন নিতেল লোইন ডুতেল দেজ ট্র্যোক ননম মোতণর লতযয 

১৮৫২৩৪.৯৭ লয েোকো (নজওনব ৮১৫৪৭.৩৫ লয েোকো+ প্র:িো: (এনিনব) ১০৩৬৮৪.৬২ লয েোকো) প্রোক্কনলে ব্যতে 

০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ বোস্তবোেন দমেোত  েে ০৬/০৭/২০২০ েোনরতি একতনক কর্তমক অনুতমোন ে হে। 

পরবেীতে েে ১৯.০৪.২০১৬ েোনরতি ১৮০৩৪৪৭.৫০ লয েোকো (নজওনব ৪৯১৯০৬.৬৪ লয েোকো+ প্র:িো: ১৩১১৫৪০.৮৬ 

লয েোকো) প্রোক্কনলে ব্যতে ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০২২ দমেোত  ১ম িংত োিন করো হে। 

 

১০।    প্রকদল্পর উদেশ্যঃ 

 দ োহোজোরী হতে রোমু হতে কক্সবোজোর পর্ মন্ত ১০০.৮৩১ নকতলোনমেোর এবং রোমু হতে মোেোনমোতরর ননকতে গুমদুম পর্ মন্ত 

২৮.৭৫২ নকতলোনমেোর অর্ মোৎ দমোে ১২৯.৫৮৩ নকতলোনমেোর নতুন নিতেল লোইন ডুতেলতেজ দরলওতে ট্র্যোক ননম মোণ;  

 ট্র্োন্স এন েোন দরলওতে কনরতিোতরর িোতর্ িংতর্োে স্থোপন; 

 পর্ মটন  হর কক্সবোজোরতক দরলওতে সনটওয়াকম এর আওেোে আনো; 
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 পর্ মটক ও স্থোনীে জনেতণর জন্য ননরোপ , আরোম োেক, িোশ্রেী ও পনরতব  বোন্ধব দর্োেোতর্োে ব্যবস্থোর প্রবতমন;    

 এবাং 

 িহতজ ও কম িরতচ মোছ, লবণ, রোবোতরর কোচাঁমোল এবং বনজ ও কৃনিজ দ্রব্যোন  পনরবহন। 

 

১১।   প্রকদল্পর প্রিান প্রিান কার্ মক্রম: 

 ১২৯.৫৮৩ নকতলোনমেোর নিতেল লোইন ডুতেলতেজ দরলওতে ট্র্যোক ননম মোণ;  

 ১৭৪১ একর  ভূনম অনিগ্রহণ 

 ৫২ টি দমজর নিজ ননম মোণ 

 ১৯০ টি মোইনর নিজ/কোলভোে ম ননম মোণ 

 ১১৮ টি দলতভল ক্রনিং 

 ২টি আন্ডোরপোি ননম মোণ 

 ১১ টি নতুন দে ন ননম মোণ 

 

১২।   পরামশ মক প্ররতষ্ঠাদনর োরয়ত্বঃ 

১২.১ প্রকতের ১০০% এলোকো নননবড় পনরবীযতণর আওেোভুক্ত নহতিতব নবতবচনো করতে হতব; 

১২.২ প্রকতের পেভূনম, উতেশ্য, অনুতমো ন ও িংত োিতনর অবস্থো, প্রকে ব্যে, বোস্তবোেনকোল ও অর্ মোেনিহ িকল প্রোিংনেক 

েথ্য পর্ মতবযণ ও পর্ মোতলোচনো; 

১২.৩ প্রকতের অর্ মবছরনভনিক কম মপনরকেনো, বরোে, অর্ মছোড় ও ব্যে এবং নবস্তোনরে অেনভনিক বোস্তবোেন অগ্রেনের (বোস্তব ও 

আনর্ মক) েথ্য িংগ্রহ, িনিতব ন, নবতেিণ, িোরনণ/তলিনচতের মোধ্যতম উপস্থোপন ও পর্ মোতলোচনো; 

১২.৪ প্রকে উতেশ্য অজমতনর অবস্থো পর্ মোতলোচনো এবং প্রকতের উতেশ্য ও লে দেতমর আতলোতক আউেপুে অজমন পর্ মোতলোচনো ও 

পর্ মতবযণ; 

১২.৫   প্রকতের আওেোে িম্পোন ে/চলমোন নবনভি পণ্য, কোর্ ম ও দিবো িংগ্রতহর (Procurement) দযতে নবদ্যমোন আইন 

ও নবনিমোলো (নপনপএ, নপনপআর, উিেন িহতর্োেীর েোইি লোইন ইেযোন ) এবং প্রকে  নলতল উনিনিে ক্রে পনরকেনো 

প্রনেপোলন করো হতেতছ/হতে নক নো দি িকল নবিতে পর্ মতবযণ ও পর্ মোতলোচনো; 

১২.৬  উিেন িহতর্োেী িংস্থো কর্তমক চুনক্ত স্বোযর, চুনক্তর  েম, ক্রে প্রস্তোব প্রনক্রেোকরণ ও অনুতমো ন, অর্ ম ছোড়, নবল পনর োি 

িম্মনে ও নবনভি নম ন এর সুপোনর  ইেযোন র েথ্য-উপোিনভনিক পর্ মোতলোচনো ও পর্ মতবযণ; 

১২.৭  প্রকতের আওেোে িংগৃহীে/িংগ্রতহর প্রনক্রেোিীন নবনভি পণ্য, কোর্ ম ও দিবো িংনেষ্ট ক্রেচুনক্ততে ননি মোনরে 

দেনিনিতক ন/BOQ/TOR, গুণেে মোন, পনরমোণ অনুর্োেী প্রতেোজনীে পনরবীযণ/র্োচোইতের মোধ্যতম িংগ্রহ করো 

হতেতছ/হতে নক নো দি নবিতে পর্ মোতলোচনো ও পর্ মতবযণ; 

১২.৮ প্রকে ব্যবস্থোপনো, প্রকে পনরচোলক ননতেোে, জনবল ননতেোে পদ্ধনে, র্োনবোহন ক্রে/ক্রে পদ্ধনে, প্রকে ব্যবস্থোপনো কনমটির 

িভো, প্রকে বোস্তবোেন কনমটি ও প্রকে নেেোনরং কনমটির িভো আতেোজন, িভোর ও প্রনেতব তনর নিদ্ধোন্ত বোস্তবোেন, 

কম মপনরকেনো প্রণেন ও বোস্তবোেন, অগ্রেনের েথ্য দপ্ররণ ইেযোন  পর্ মোতলোচনো ও পর্ মতবযণ;  

১২.৯ প্রকতের আওেোে িংগৃহীে/িংগৃহীেব্য পণ্য, কোর্ ম ও দিবো পনরচোলনো এবং রযণোতবযতণর জন্য প্রতেোজনীে জনবলিহ 

(তেকিই পনরকেনো) আনুিনেক নবিে পর্ মোতলোচনো ও পর্ মতবযণ; 

১২.১০ প্রকে িমোনির পর সৃষ্ট সুনবিোন / নননম মে দরলওতে ট্র্যোকিহ অন্যোন্য অবকোঠোতমো দেকিই (Sustainable) করোর 

লতযয মেোমে প্র োন; 
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১২.১১ প্রকতের বোস্তবোেন িম্পনকমে নবনভি িমস্যো দর্মন ভূনম অনিগ্রহণ, ইউটিনলটি স্থোনোন্তর, অর্ মোেতন নবলম্ব, প্রকতের পণ্য, কোর্ ম 

ও দিবো ক্রে/িংগ্রতহর দযতে নবলম্ব, ব্যবস্থোপনোে দুব মলেো/অ যেো, প্রকতের দমেো  ও ব্যে বৃনদ্ধ ইেযোন  কোরণিহ অন্যোন্য 

ন ক নবতেিণ, পর্ মতবযণ ও পর্ মোতলোচনো; 

১২.১২ প্রকতের উতেতশ্য, লযয, প্রকতের কোর্ মক্রম, বোস্তবোেন পনরকেনো, প্রকে ব্যবস্থোপনো, ঝুঁনক, দমেো , ব্যে, অজমন ইেযোন  

নবিতে নবতবচনো কতর একটি SWOT নবতেিণ;  

১২.১৩ প্রকতের অনিে িংক্রোন্ত নবিেোন  নবতেিণ (ইন্টোরনোল ও এক্সেোরনোল অনিে, অনিে আপনি আতছ নকনো, নক নক নবিতে 

অনিে আপনি ও েোর পনরমোণ ইেযোন ); 

১২.১৪ প্রকেটি বোস্তবোেতন পনরতবত র ওপর দকোন দননেবোচক প্রভোব পড়তব নকনো দি নবিতে সুেষ্ট মেোমে প্র োন;  

১২.১৫ প্রকে িংনেষ্ট  নললপে পর্ মোতলোচনো ও মোঠ পর্ মোে হতে প্রোি েতথ্যর নবতেিতণর আতলোতক িোনব মক পর্ মোতলোচনো, পর্ মতবযণ 

ও প্রতেোজনীে সুপোনর িহ একটি প্রনেতব ন প্রণেন করতব এবং জোেীে কম ম োলোে প্রনেতব নটি উপস্থোপন করতব। জোেীে 

কম ম োলোে প্রোি মেোমে িনিতব  কতর চূড়োন্ত প্রনেতব ন প্রণেন করতব। বোস্তবোেন পনরবীযণ ও মূল্যোেন নবভোতের এ 

িংক্রোন্ত পনরপতে বনণ মে প্রনেতব ন প্রণেতনর নমুনো কোঠোতমো অনুর্োেী প্রনেতব ন প্রণেন;  

১২.১৬ আইএমইনি কর্তমক িমতে িমতে ননি মোনরে অন্যোন্য নবিেোবলী পরোম মক প্রনেষ্ঠোন প্রনেপোলন করতব। 

 
 

১৩।    পরামশ মক প্ররতষ্ঠান ও পরামশ মদকর প্রকৃরত ও সর্াগ্যতাঃ 

 

ক্র: নং ফার্ ম ও ফার্র্ মর পরোম মক ন যোেে দর্োগ্যেো অনভজ্ঞেো 

১) িোম ম -  েতবিণা এবং প্রকে পনরবীযণ ও মূল্যোেন িংক্রোন্ত 

েযোনি পনরচোলনোে ন্যযনেম ০৩ (নেন)  বছতরর 

অনভজ্ঞেো; 

২) ক) টিম নলিোর নিনভল ইনিননেোনরং -এ 

স্নোেক নিনগ্র। সংশ্লিষ্ট 

শ্লিষর্ে র্াস্টাস ম/উচ্চতর 

শ্লিগ্রী থাকর্ে অগ্রাশ্লিকার 

প্রদান করা হর্ি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 দরললোইন ট্র্যোক ননম মোণ, দরলওতের নিজ ও দরল দে ন 
ননম মোণ কোতজ কমপতয ১০ (  ) বছতরর অনভজ্ঞেো ; 

 েীম নলিোর নহিোতব ০৩ (নেন) বছর অর্বো দিপুটি টিম 

নলিোর নহিোতব ০৫ (পাঁচ) বছর অর্বো দরলওতের 

ননম মোণ কোতজ কমপতয ২০ (নব ) বছতরর অনভজ্ঞেো। 

 পোবনলক প্রনকউরতমন্ট এযোক্ট-২০০৬ (নপনপএ) ও 

পোবনলক প্রনকউরতমন্ট রুলি (নপনপআর)-২০০৮ -এর 

নবিতে িম্যক িোরণো র্োকতে হতব; 

 পনরবীযণ ও মূল্যোেন প্রনেতব ন প্রণেন ও 

উপস্থোপনোে অনভজ্ঞেো   র্োকতে হতব; 

 

 
(ি) নমি-দলতভল 

ইনিননেোর           

(নিেন্যোনলং) 

ইতলকনট্র্কযোল এযোন্ড 

ইতলকট্র্ননক্স ইনিননেোনরং 

এ ন্যন্যেম স্নোেক নিনগ্র 

 দরলওতের নিেন্যোনলং কোতজ ১০ (  ) বছতরর বোস্তব 

অনভজ্ঞেো; 

 কনম্পউেোর নবিতে ব্যবহোনরক জ্ঞোন এবং প্রকতের 

বোস্তবোেন /পনরবীযণ/ মূল্যোেন প্রনেতব ন প্রণেন ও 

উপস্থোপনোে নবত ি  যেো। 



E:\TOR-2020-2021\Tor Secto-2 final 2020-21\ToR_In-depth_Dohazari to Ramu Bangla.doc 

ক্র: নং ফার্ ম ও ফার্র্ মর পরোম মক ন যোেে দর্োগ্যেো অনভজ্ঞেো 

(ে) নমি-দলতভল 

ইনিননেোর (নিনভল) 

নিনভল ইনিননেোনরং–এ 

ন্যযনেম স্নোেক নিনগ্র 

 বোংলোত   দরলওতের ট্র্যোক ননম মোণ, নিজ ননম মোণ ও 

দে ন ননম মোণ কোতজ ন্যযনেম ১০ (  ) বছতরর বোস্তব 

অনভজ্ঞেো;  

 কনম্পউেোর নবিতে ব্যবহোনরক জ্ঞোন এবং প্রকতের 

বোস্তবোেন /পনরবীযণ/ মূল্যোেন প্রনেতব ন প্রণেন ও 

উপস্থোপনোে নবত ি  যেো। 

ঘ) আর্ ম-িোমোনজক 

নবত িজ্ঞ 
অর্ মনীনে/িমোজনবজ্ঞোন/  

পনরিংখ্যোন নবিতে 

ন্যযনেম স্নোেতকোির নিনগ্র 

 আর্ ম-িোমোনজক েতবিণো ও নননবড় পনরবীযণ/প্রভোব 

মূল্যোেতনর কোতজ কমপতয ১০ (  ) বছতরর 

অনভজ্ঞেো; 

 মোঠ পর্ মোতে িমীযো পনরচোলনোে Statistical 

Software Package পররচালনায় েক্ষতা; 

 

** পরোম মকেতণর ছনবিহ অন্যোন্য প্রমোণক িংতর্োজন করতে হতব। 
 

 

১৪। পরোম মক প্রনেষ্ঠোন কর্তমক ননম্নবনণ মে প্রনেতব নিমূহ  োনিল করতে হতবেঃ 

 

ক্রনমক প্রনেতব তনর নোম ও িংখ্যো  োনিতলর িমে 

১. ইনতিপ ন প্রনেতব ন 

(দেকননকযোল ১২ + নেেোনরং ১২) কনপ 

চুনক্ত িম্পো তনর ১৫ ন তনর মতধ্য 

২. ১ম িিড়ো প্রনেতব ন 

(দেকননকযোল ১২ + নেেোনরং ১২) কনপ 

চুনক্ত িম্পো তনর ৭৫ ন তনর মতধ্য 

৩. ২ে িিড়ো প্রনেতব ন 

(তেকননকযোল কনমটির িভো ১২ কনপ) 

চুনক্ত িম্পো তনর ৯০ ন তনর মতধ্য 

৪. দিনিনমতন ন কম ম োলো ১০০ কনপ 

 

চুনক্ত িম্পো তনর ১০০ ন তনর মতধ্য 

৫. চূড়োন্ত প্রনেতব ন (বোংলোে ও ইংতরজীতে) 

(বোংলো ৪০ + ইংতরজী ২০) কনপ 

চুনক্ত িম্পো তনর ১২০ ন তনর মতধ্য 

 

*  িকল প্রনেতব ন মহোপনরচোলক, পনরবীযণ ও মূল্যোেন দিক্টর-২ (পনরবহন), আইএমইনি বরোবর  োনিল করতে হতব। 

প্রনেতব নগুতলো Unicode Based Font হতে হতব। 

 

১৫। ক্লোতেন্ট কর্তমক প্রত ে: 

 প্রকে  নলল ও প্রকে িংনেষ্ট নবনভি প্রনেতব ন (তর্মন: নিনপনপ/আরনিনপনপ); এবং 

 নবনভি দেকতহোল্ডোতরর িোতর্ দর্োেোতর্োতের জন্য প্রতেোজনীে িহতর্োনেেো প্র োন। 

 

 


