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

১.০ প্রকদল্পর নাম : কুতমল্লা (টমছম তিজ)-নোয়াখালী (নেগমগঞ্জ) আঞ্চতলক মহাসড়ক ৪-নলনে 

উন্নীিকরণ (১ম সংনর্াতিি) প্রকল্প।  

 

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 প্রকল্প এলাকা : তেভাগ নজলা উপনজলা 

চট্টগ্রাম কুতমল্লা ও নোয়াখালী কুতমল্লা সদর দতিণ, লাকসাম, 

মনোহরগঞ্জ, নসাোইমুতড়, নেগমগঞ্জ 
 

৫.০ প্রকদল্পর অনুদমারেত ব্যয় : ২০৩০৬৩.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূণ শ তজওতে অর্ শায়নে)।  

৬.০ প্রকনল্পর োস্তোয়েকাল : ০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২২ পর্ বন্ত। 

 

৭.০   প্রকনল্পর পটভূতমিঃ কুতমল্লা (টমছম িীজ)-নোয়াখালী (নেগমগঞ্জ) আঞ্চতলক মহাসড়ক উন্নয়ে প্রকল্পটি একটি নভৌনগাতলক এেং 

অর্ শনেতিক তদক তেনেচোয় একটি  গুরুত্বপূণ শ প্রকল্প। প্রস্তাতেি প্রকল্পটি কুতমল্লা নজাে এর আওিািীে ৩টি গুরুত্বপূণ শ আঞ্চতলক 

মহাসড়ক/মহাসড়কাংনর্ সমন্বনয় তেস্তৃি র্া কুতমল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-আঞ্চতলক মহাসড়নকর ২য় তক.তম. হনি শুরু হনয় লালমাই-

লাকসাম-নসাোইমুতড় আঞ্চতলক মহাসড়ক (আর-১৪১) অতিক্রম কনর নেগমগঞ্জ-নসাোইমুতড় আঞ্চতলক মহাসড়নকর (আর-১৪২) 

১০ তক.তম. এ সমাপ্ত হনয়নছ। রাজিােী ঢাকার সতহি নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর নজলায় র্ািায়ানি প্রকনল্প অন্তর্ভ শক্ত মহাসড়ক সমূহ 

েহুল ব্যেহৃি হনয় র্ানক। িাছাড়াও উপকূলীয় দ্বীপ হাতিয়া এেং তেঝুম দ্বীপ র্ািায়ানিও প্রকনল্প অন্তর্ভ শক্ত মহাসড়ক গুরুত্বপূণ শ 

ভূতমকা পালে কনর। নোয়াখালী নজলায় তেস্তৃি এলাকানক নকন্দ্র কনর েিশমাে সরকার অর্ শনেতিক অঞ্চল গঠে, েতুে কযান্টেনমন্ট 

স্থাপেসহ েহুতেদ অর্ শনেতিক কার্ শক্রম করার পতরকল্পো গ্রহণ করনছ। নোয়াখালী নজলা অতি পুরািে এেং ঐতিহযপূণ শ নজলা হওয়া 

সনেত্ত নর্াগানর্াগ ব্যেস্থার তদক নর্নক অনেক তপতছনয় রনয়নছ। নোয়াখালী নজলার সানর্ রাজিােী ঢাকায় র্ািায়ানি ব্যেহৃি 

মহাসড়ক সমূনহর তেদ্যমাে প্রর্স্তিা প্রনয়াজনের তুলোয় কম। ফনল উক্ত মহাসড়ক সমূনহ প্রতিতেয়ি দুর্ শটো সংগঠিি হয় এেং 

েহু নলানকর প্রাণহাতে র্নট। প্রকনল্প অন্তর্ভ শক্ত তিেটি আঞ্চতলক মহাসড়নকর সে শনমাট ৫৯.০০ তক.তম. এ প্রকনল্প ৪-নলে মহাসড়নক 

উন্নীিকরণ করা হনে। প্রকনল্প অন্তর্ভ শক্ত তিেটি আঞ্চতলক মহাসড়নকর প্রস্তাতেি ৫৯.০০ তক.তম. এর মনে কুতমল্লা-চাঁদপুর সড়নকর 

(আর-১৪০) ১১.১০ তক.তম. (টমছম িীজ-লালমাই অংর্)  চাঁদপুর, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর নজলার জেসািারনণর কুতমল্লা হনয় ঢাকা 

ির্া সমগ্র নদনর্র সানর্ নর্াগানর্ানগর অন্যিম পর্। Needs Assessment Report এর িথ্যানুর্ায়ী প্রস্তাতেি প্রকনল্প অন্তর্ভ শক্ত 

কুতমল্লা-চাঁদপুর সড়নকর টমছম িীজ হনি পদুয়ারোজার পর্ শন্ত অংনর্ AADT প্রায় ১৪০০০ এেং পদুয়ার োজার হনি লালমাই 

অংনর্ AADT প্রায় ১০০০০। এি তেপুল পতরমাণ র্ােোহে চলাচনলর জন্য তেদ্যমাে ২-নলে মহাসড়ক র্নর্ষ্ট েয়। ফনল উক্ত অংর্ 

৪ নলে মহাসড়নক উন্নীি করা প্রনয়াজে। লালমাই-লাকসাম-নসাোইমুতড় সড়নক AADT প্রায় ৬০০০। উনল্লখ্য নর্, লালমাই-

লাকসাম-নসাোইমুতড় সড়ক (আর-১৪১) এেং নেগমগঞ্জ-নসাোইমুতড় সড়নকর (আর-১৪২) ব্যেহারকারী র্ােোহনের সংখ্যাও তদে 

তদে বৃতি পানে। এ পতরনপ্রতিনি উক্ি প্রকল্পটি গ্রহনণর উনদ্যাগ গ্রহণ করা হনয়নছ।  

৮.০ প্রকদল্পর উদেশ্যঃ কুরমল্লা (টমছম ব্রীজ) হদত সনায়াখালী (সবগমগঞ্জ) পর্ বন্ত রবযমান আঞ্চরলক মহাসড়কদক ৪-সলদন উন্নীতকরদণর 

মাধ্যদম সটকসই, রনরাপে ব্যয় সাশ্রয়ী সড়ক অবকাঠাদমা এবাং সমরিত সড়ক সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা গদড় সতালা প্রকদল্পর মূল 

উদেশ্য। 
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৯.০ প্রকদল্পর  প্রিান প্রিান কার্ বক্রমঃ 

স্থাপোর িতিপূরণসহ ভূতম অতিগ্রহণ ২৭.৫১ নহক্টর 

তেদ্যমাে নপভনমন্ট পুেিঃ তেম শাণসহ েতুে নপভনমন্ট তেম শাণ ১২.৫৯ তক.তম. 

তেদ্যমাে নপভনমন্ট মজবুতিকরণসহ েতুে নপভনমন্ট তেম শাণ ৩৭.২৩ তক.তম. 

৪-নলনে/২-নলনে সড়নকর সানফশতসং কাজ ৪৯.৮২ তক.তম 

তরতজড নপভনমন্ট তেম শাণ (৪-নলে) ১১.১৪ তক.তম 

১৩টি ২-নলে নসতু এেং ২টি ৪-নলে নসতু তেম শাণ ১৫টি 

১৬টি কালভাট শ পুেিঃতেম শাণ এেং ১৬টি তেদ্যমাে কালভাট শ প্রর্স্তকরণ ৩২টি 

 
ফুটওভার তিজ তেম শাণ ১১টি 

ইন্টারনসকর্ে উন্নয়ে  ৪টি 

আরতসতস প্যালাসাইতডং/তরনটইতেং ওয়াল/নটাওয়াল ৯৬৮০ তম. 

   

খ) পরামর্ শক প্রতিষ্ঠানের কার্ শপতরতি (ToR) 

১০.০ পরামর্ শক প্রতিষ্ঠানের দাতয়ত্বিঃ 

১০.১    প্রকল্পের বিিরণ তথা-প্রকল্পের নাম, উল্পযাগী মন্ত্রণালয়, িাস্তিায়নকারী সংস্থা, িাস্তিায়নকাল, প্রাক্কবলত ব্যয়, িছরবিবিক ব্যয় 

প্রাক্কলন, প্রকল্পের উল্পেশ্য, অনুল্পমাদন/সংল্প াধন, অথ থায়ন, প্রকল্পের পটভূবম, লগল্পেম ইতযাবদ সংবিষ্ট সকল তথ্য পর্ থাল্পলাচনা, 

বিল্পিষণ; 

১০.২   প্রকল্পের সাবি থক এিং বিস্তাবরত অঙ্গবিবিক িাস্তিায়ন অগ্রগবতর (িাস্তি ও আবথ থক) তথ্য সংগ্রহ, সবিল্পি ন, বিল্পিষণ, 

সারবণ/ললখবচল্পের মাধ্যল্পম উপস্থাপন ও পর্ থাল্পলাচনা; 

১০.৩  বিবপবপ-লত িছর বিবিক কম থ পবরকেনা ও আবথ থক চাবহদার লর্ৌবিকতা এিং প্রকল্পের শুরু হল্পত কম থ পবরকেনা অনুর্ায়ী প্রকে 

িাস্তিায়ন করা হল্পয়ল্পছ/হল্পে বকনা তা পরীক্ষা করা; পবরকেনার সাল্পথ ব্যতযয় ঘটল্পল তা সুবনবদ থষ্টিাল্পি বচবিত কল্পর প্রবতকাল্পরর 

পরাম থ এিং িবিষ্যল্পতর জন্য সুপাবর  প্রদান; 

১০.৪   প্রকল্পের উল্পেল্পশ্যর বিপরীল্পত অবজথত অগ্রগবত বিল্পিষণ ও িবিষ্যল্পতর সম্ভাব্য প্রিাি পর্ থাল্পলাচনা; 

১০.৫   প্রকল্পের আওতায় সম্পাবদত/চলমান বিবিি পণ্য, কার্ থ ও লসিা সংগ্রল্পহর (Procurement) লক্ষল্পে বিযমান আইন ও বিবধমালা 

(বপবপএ, বপবপআর ইতযাবদ) প্রবতপালন করা হল্পয়ল্পছ/হল্পে বক না তা পর্ থল্পিক্ষণ ও পর্ থাল্পলাচনা (এল্পক্ষল্পে দরপে প্রবিয়াকরণ ও 

মূল্যায়ন পর্ থাল্পলাচনা করা িাঞ্চনীয়; বিবপবপল্পত িবণ থত িয় কার্ থিল্পমর প্যাল্পকজসমূহ িাঙ্গা হল্পয়ল্পছ বকনা, িাঙ্গা হল্পল তার কারণ 

র্াচাই এিং র্থার্থ কর্তথপল্পক্ষর অনুল্পমাদনিল্পম হল্পয়ল্পছ বকনা তা পরীক্ষা করা)। সকল িয় প্যাল্পকল্পজর সকল তথ্য সারবণ/ছল্পক 

উপস্থাপনপূি থক পর্ থাল্পলাচনা ও বিল্পিষণ;  

১০.৬   প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ থ ও লসিা পবরচালনা এিং রক্ষণাল্পিক্ষল্পণর জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনিলসহ 

আনুষাবঙ্গক বিষয়াবদ বনল্পয় পর্ থল্পিক্ষণ ও পর্ থাল্পলাচনা; 

১০.৭   প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রল্পহর প্রবিয়াধীন পণ্য, কার্ থ ও লসিা সংবিষ্ট িয় চুবিল্পত বনধ থাবরত  BoQ অনুর্ায়ী পবরমাণ 
সংগ্রহ এিং লেবসবিল্পক ন অনুর্ায়ী গুণগত মান বনবিত করা হল্পে বকনা তা পর্ থল্পিক্ষণ ও পর্ থাল্পলাচনা (এল্পক্ষল্পে লেবসবিল্পক ন 

অনুর্ায়ী গুণগতমান বনবিত করা হল্পে বকনা তা মাঠ পর্ থায় হল্পত নমুনা সংগ্রহ ও গল্পিষণাগাল্পর পরীক্ষার মাধ্যল্পম র্াচাই করা 

িাঞ্চনীয়। গুণগতমান বনবিত করার জন্য প্রকে কর্তথপল্পক্ষর ব্যিস্থা ও িলািল পর্ থাল্পলাচনা। এছাড়া মাঠ পর্ থায় হল্পত সল্পরজবমন 

পবরদ থন Individual Interview, KII (Key Informant Interview) & FGD (Focus Group Discussion) এর 
মাধ্যল্পম  তথ্য সংগ্রহ করল্পত হল্পি; 

১০.8  প্রকল্পের িাস্তিায়ন সম্পবকথত বিবিি সমস্যা লর্মন- ভূবম অবধগ্রহণ, ইউটিবলটি স্থানান্তর, অথ থায়ল্পন বিলম্ব, প্রকে িাস্তিায়ন অথ থাৎ 

পণ্য, কার্ থ ও লসিা িয়/সংগ্রল্পহর লক্ষল্পে বিলম্ব, ব্যিস্থাপনায় দুি থলতা, প্রকল্পের লময়াদ ও ব্যয় বৃবি ইতযাবদ কারণসহ অন্যান্য বদক 

বিল্পিষণ, পর্ থল্পিক্ষণ, পর্ থাল্পলাচনা ও উিরল্পণর সুপাবর  প্রণয়ন; 



১০.9  প্রকদল্পর সম্ভাব্য exit plan সম্পনকশ পর্ শানলাচো ও মিামি প্রদাে; 

১০.১০    প্রকল্পের SWOT বিল্পিষণ: এল্পক্ষল্পে সাবি থকিাল্পি বচবিত সিলতা, ত্রুটি, দুি থলতা িা অসঙ্গবত পর্ শানলাচো ও ত্রুটি, দুি থলতা উিরল্পণর 

লল্পক্ষয প্রল্পয়াজনীয় সুপাবর  প্রণয়ন; 

১০.11   আথ থ-সামাবজক লপ্রক্ষাপট বিল্পিচনায় প্রকেটি গ্রহল্পণর লর্ৌবিকতা র্াচাই ও বিবজবিবলটি স্টাবির বিষল্পয় পর্ থাল্পলাচনা;  

১০.1২    প্রকে সংবিষ্ট প্রাপ্ত বিবিি পর্ থল্পিক্ষল্পণর বিবিল্পত সাবি থক পর্ থাল্পলাচনা; এিং 

১০.১3    ক্রয়কারী সাংস্থা (আইএমইরি) কর্তবক রনি বাররত প্রকল্প সাংরিষ্ট অন্যান্য রবষয়ারে।  

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

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 ইরঞ্জরনয়াররাং এ স্নাতদকাত্তর 

রিরি। সাংরিষ্ট রবষদয় রপএইি.রি রিিী 

থাকদল অিারিকার প্রোন করা হদব।  

 

 সড়ক ও সড়ক অেকাঠানমা তডজাইে ও তেম শাণ কানজ কমপনি ১৫ 

(পনের) েছনরর অতভজ্ঞিা ; 

 টীম তলডার তহসানে ০৩ (তিে) েছর অর্ো নডপুটি টীম তলডার তহসানে 

০৫ (পাঁচ) েছর অর্ো তসতভল ইতঞ্জতেয়াতরং কানজ কমপনি ২০ (তের্) 

েছনরর অতভজ্ঞিা। 

 Advanced and Innovative Pavement Engineering 

Technology তেষনয় অতভজ্ঞিা এেং জলোয়ু পতরেিশনের প্রভাে 

তেনেচোয় নটকসই সড়ক অেকাঠানমা তেম শাণ তেষনয় অতভজ্ঞিা; 

 প্রকল্প ব্যেস্থাপো ও পতরচালো সংক্রান্ি তেষনয় োস্তে অতভজ্ঞিা; 

 পােতলক প্রতকউরনমন্ট এযাক্ট-২০০৬ (তপতপএ) ও পােতলক প্রতকউরনমন্ট 

রুলস (তপতপআর)-২০০৮ এর তেষনয় সম্যক িারণা র্াকনি হনে; 

  কতম্পউটানরর মাইনক্রাসফট ওয়াড শ, এনেল, SPSS সহ অন্যান্য 

Statistical Software Package পতরচালোয় দি হনি হনে এেং  

  প্রতিনেদে প্রণয়ে ও উপস্থাপোয় অতভজ্ঞিা র্াকনি হনে। 

 খ)  রমি-সলদভল ইরঞ্জঃ রসরভল ইরঞ্জরনয়াররাং -এ স্নাতদকাত্তর 

রিরি 

 তসতভল ইতঞ্জতেয়াতরং কানজ কমপনি ৮ (আট) েছনরর অতভজ্ঞিা;  

 সড়ক তেম শাণ কানজ ন্যযেিম ৫ (পাঁচ)  েছনরর োস্তে অতভজ্ঞিা; 

 সড়নকর গুণগিমাে পরীিায় কমপনি ৪(চার) েছনরর অতভজ্ঞিা। 

 গ)  সড়ক রনরাপত্তা 

রবদশষজ্ঞ  

রসরভল/ট্রান্সদপাট ব ইরঞ্জরনয়াররাং অথবা 

সাংরিষ্ট তেষনয় স্নাতদকাত্তর রিরি 

 সংতিষ্ট কানজ কমপনি ১০ (দর্) েছনরর অতভজ্ঞিা ;  

 সড়ক তেরাপত্তা কানজ ন্যযেিম ৫(পাঁচ) েছনরর োস্তে অতভজ্ঞিা। 

 ঘ) ভূরম অরিিহণ 

রবদশষজ্ঞ 

সর্ সকান রবষদয় ন্যযনতম স্নাতদকাত্তর 

রিরি 

 ক্ষরতপূরণসহ ভূরম অরিিহণ সাংক্রান্ত কানজ কমপনি ৫ (পাঁচ) েছনরর 

অতভজ্ঞিা। 

১২.০ পরামর্ শক প্রতিষ্ঠাে কর্তশক তেম্নেতণ শি প্রতিনেদেসমূহ দাতখল করনি হনেিঃ 

  ক্র: প্রতিনেদনের োম  দাতখনলর সময় সংখ্যা 

১. প্রারতিক প্রতিনেদে (োংলায়) চুতক্ত সম্পাদনের ১৫ তদনের মনে  ২৪ (নটকতেকযাল ১২ + তিয়াতরং ১২) কতপ 

২. ১ম খসড়া প্রতিনেদে (োংলায়) চুতক্ত সম্পাদনের ৭৫ তদনের মনে ২৪ (নটকতেকযাল ১২ + তিয়াতরং ১২) কতপ 

৩. ২য় খসড়া প্রতিনেদে (োংলায়) চুতক্ত সম্পাদনের ৯০ তদনের মনে ১০০ কতপ (জািীয় কম শর্ালা)  

৪. চূড়ান্ত খসড়া প্রতিনেদে (োংলায়) চুতক্ত সম্পাদনের ১০০ তদনের মনে ১২ (নটকতেকযাল ১২) কতপ 

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

 



*  সকল প্ররতদবেন মহাপররিালক, পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-২ (পররবহন), আইএমইরি বরাবর োরখল করদত হদব। 

প্ররতদবেনগুদলা Nikosh Font এ হদত হদব। 

১৩.০ ক্লানয়ন্ট কর্তশক প্রনদয়: 

 প্রকল্প দতলল ও প্রকল্প সংতিষ্ট তেতভন্ন প্রতিনেদে (নর্মে: তডতপতপ/আরতডতপতপ/পতরদর্ শে প্রতিনেদে/তপতসআর); এেং 

 তেতভন্ন নিকনহাল্ডানরর সানর্ নর্াগানর্ানগর জন্য প্রনয়াজেীয় সহনর্াতগিা প্রদাে। 


