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

১.০ প্রকদল্পর নাম : সাদসক সড়ক সাংদ াগ প্রকল্প-II: এদলঙ্গা-হাটিকামরুল-রাংপুর মহাসড়ক ৪-সলদন 

উন্নীতকরণ (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 : তিভাগ জেলা উপনেলা 

ঢাকা, 

রাের্াহী, 

রংপুর 

টাঙ্গাইল, তসরােগঞ্জ, 

িগুড়া, গাইিান্ধা, রংপুর 

কাতলহাতি, তসরােগঞ্জ সদর, 

কামারখন্দ, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ,  

জর্রপুর, র্াহোহােপুর, িগুড়া সদর, 

তর্িগঞ্জ, জগাতিন্দগঞ্জ, পলার্িাতড়, 

সাদাল্লাপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর সদর, 

তমঠাপুকুর। 

 

 

৫.০ প্রকদল্পর অনুদমারেত ব্যয় : ১৬৬৬২৩৮.৬৩ লক্ষ টাকা (রজওরব ৫০৩৬৬৫.৬৮ লক্ষ টাকা + বিনদতর্ক ঋণ 

(এতিতি) ১১৬২৫৭২.৯৫ লক্ষ টাকা)।  

৬.০ প্রকনের িাস্তিায়েকাল : ০১ সসদেম্বর ২০১৬ হদত ৩১ রিদসম্বর ২০২৪ প বন্ত। 

৭.০  প্রকনের পটভূতমিঃ এনলঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়কটি সানসক কতরনিার ৪ ও ৯, এতর্য়াে হাইওনয় (এএইচ-২), তিমসনটক কতরনিার 

২ এিং সাকশ হাইওনয় কতরনিার ৪ এর গুরুত্বপূণ শ অংর্। মহাসড়কটির কম প্রর্স্থিা  এিং দূি শল  ও  ক্ষতিগ্রস্থ জপভনমনের কারনণ প্রিযাতর্ি 

মাত্রায় ও জিনগ র্াে চলাচল তিতিি হওয়ায়  সড়ক তেরাপত্তা তেতিি করা র্ানে ো। এ জপ্রক্ষাপট তিনিচোয় মহাসড়কটির দুই পানর্ 

িীরগতির জলনের সংস্থাে জরনখ চার জলনে উন্নীি করার লনক্ষয এর্ীয় উন্নয়ে ব্াংক এর অর্ শায়নে এসআরটিতপতপএফ কাতরগতর সহায়িা 

প্রকনের আওিায় সম্ভাব্িা র্াচাই সমীক্ষা এিং তিস্তাতরি েকর্া প্রণয়ে করা হয়। সম্ভাব্িা র্াচাই সমীক্ষা এিং তিস্তাতরি েকর্ার উপর 

তভতত্ত কনর এতিতি’র ঋণ সহায়িায় তিনিচয প্রকেটি ১১৮৯৯.০১২১ জকাটি টাকা (তেওতি ২৫৪৪.০৪৮০ জকাটি টাকা ও প্রিঃসািঃ 

৯৩৫৪.৯৬৪১ জকাটি টাকা) প্রাক্কতলি ব্নয় জসনেম্বর ২০১৬ জর্নক আগস্ট ২০২১ পর্ শন্ত িাস্তিায়ে জময়ানদ ০৬/০৯/২০১৬ িাতরনখ একনেক 

কতৃক অনুনমাতদি হয়। পরিিীনি প্রকেটির ১ম সংনর্াতিি তিতপতপ গি ২৭/১০/২০২০ িাতরনখ অনুতষ্ঠি একনেক সভায় ১৬৬৬২.৩৮৬৩ 

জকাটি টাকা প্রাক্কতলি ব্নয় এিং  ০১ সসদেম্বর ২০১৬ হদত ৩১ রিদসম্বর ২০২৪ জময়ানদ িাস্তিায়নের েন্য অনুনমাতদি হয়।  

৮.০  প্রকদল্পর উদেশ্যঃ  

  ক)      এনলঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর পর্ শন্ত ১৯০.৪ তকনলাতমটার দীর্ শ মহাসড়কনক দুই জলে হনি চার জলনে উন্নীিকরণ; 

  খ) সানসক কতরনিার, এতর্য়াে হাইওনয়, তিমসনটক কতরনিার, সাকশ হাইওনয় কতরনিার এিং স্থল-িন্দর ও  সমুদ্র-িন্দনরর সানর্ 

সংনর্ানগর মাধ্যনম উপ-আঞ্চতলক জর্াগানর্াগ স্থাপে; 

  গ)       সড়ক তেরাপত্তা তেতিিকরনণ মূল সড়নকর দুই পানর্ িীরগতির র্ােিাহনের েন্য পৃর্ক জলে তেম শাণ; 

  র্)       অর্ শনেতিক প্রবৃতি ও কম শসংস্থানের সুনর্াগ সৃতি করা; এিং  

  ঙ)       সড়ক ও েেপর্ অতিদপ্তনরর প্রাতিষ্ঠাতেক উন্নয়েসহ জরাি অপানরর্ে ইউতেট প্রতিষ্ঠাকরণ।  
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৯.০ প্রকদল্পর  প্রিান প্রিান কা বক্রমঃ 

ক)   কেস্ট্রাকর্ে সুপারতভর্ে কেসালনটতি সাতভ শস ৪৯৪৫ েেমাস; 

খ)   এেতেও জসিা ১৬৬৪ েেমাস; 

গ)  ভূতম অতিগ্রহণ ও পুেি শাসে-৩২৬ জহক্টর 

র্) ইেতস্টটিউর্োল জিনভলপনমে অভ আরএইচতি 

ঙ) ৪-জলে তিতর্ি জপভনমে তেম শাণ (১৯০.৪ তকনলাতমটার) এিং পৃর্ক জলা জমাতভং জভতহকযাল জলে তেম শাণ  

চ) মাটির কাে- ১২৭০৪২৮৬ র্িঃতমিঃ 

ছ) ৩২টি তিে, ৩০৯০ তমটার দীর্ শ ৩টি ফ্লাইওভার তেম শাণ, ২টি জরলওনয় ওভারপাস তেম শাণ, কালভাট শ ১৮০টি, ৩৯টি আন্ডারপাস, 

১১টি পর্চারী ওভারপাস, হাটিকামরুনল ১৫০০ তমটার দীর্ শ ১টি ইোরনচঞ্জ তেম শাণ।  

ে) স্ট্রাকচার ইেক্লুতিং ফাউনন্ডর্ে-৫৬৮৭০ তমটার ইিযাতদ। 

 

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, প্রাক্কলিবলত ব্যয়, িছরবিবিক ব্যয় 

প্রাক্কলিলন, 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 প্রবতকাল্পর 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 

(বপবপআর, উিয়ন সহল্পর্াগীর গাইি লাইনস্ ইতযাবদ) প্রাবতপালন 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 সংগৃবহত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ থ ও লসিা পবরচালনা এিং রক্ষণাল্পিক্ষল্পণর জন্য প্রল্পয়াজনীয় জনিলসহ আনুষাবঙ্গক 

বিষয়াবদ বনল্পয় পর্ থল্পিক্ষণ ও পর্ থাল্পলাচনা; 

১০.৭   প্রকল্পের আওতায় সংগৃবহত/সংগ্রল্পহর প্রবিয়াধীন পণ্য, কার্ থ ও লসিা সংবিষ্ট িয়চুবিল্পত বনধ থাবরত  BoQ অনুর্ায়ী পবরমাণ সংগ্রহ 

এিং লেবসবেল্পক ন অনুর্ায়ী গুণগত মান বনবিত করা হল্পে বকনা তা পর্ থল্পিক্ষণ ও পর্ থাল্পলাচনা (এল্পক্ষল্পে লেবসবেল্পক 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 েলােল 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 ও পুনি থাসন, 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 বেবজবিবলটি 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 জর্াগ্যিা:  

ক্র: নাং ফাম ব ও ফাদম বর 

পরামশ বক 

রশক্ষাগত স াগ্যতা 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 ইরিরনয়াররাং এ স্নাতদকাত্তর 

রিরি। সাংরিষ্ট রবষদয় রপএইি.রি রিিী 

থাকদল অিারিকার প্রোন করা হদব।  

 

 সড়ক ও সড়ক অিকাঠানমা তিোইে ও তেম শাণ কানে কমপনক্ষ ১৫ 

(পনের) িছনরর অতভজ্ঞিা ; 

 টীম তলিার তহসানি ০৩ (তিে) িছর অর্িা জিপুটি টীম তলিার তহসানি 

০৫ (পাঁচ) িছর অর্িা তসতভল ইতঞ্জতেয়াতরং কানে কমপনক্ষ ২০ (তির্) 

িছনরর অতভজ্ঞিা। 

 Advanced and Innovative Pavement Engineering 

Technology তিষনয় অতভজ্ঞিা এিং েলিায়ু পতরিিশনের প্রভাি 

তিনিচোয় জটকসই সড়ক অিকাঠানমা তেম শাণ তিষনয় অতভজ্ঞিা; 

 প্রকে ব্িস্থাপো ও পতরচালো সংক্রান্ত তিষনয় িাস্তি অতভজ্ঞিা; 

 পািতলক প্রতকউরনমে এযাক্ট-২০০৬ (তপতপএ) ও পািতলক প্রতকউরনমে 

রুলস (তপতপআর)-২০০৮ এিং FIDIC ও উন্নয়ে সহনর্াগী সংস্থার 

গাইিলাইে তিষনয় সম্যক িারণা র্াকনি হনি; 

  কতম্পউটানরর মাইনক্রাসফট ওয়াি শ, এনেল, SPSS সহ অন্যান্য 

Statistical Software Package পতরচালোয় দক্ষ হনি হনি এিং  

  প্রতিনিদে প্রণয়ে ও উপস্থাপোয় অতভজ্ঞিা র্াকনি হনি। 

 খ)  রমি-সলদভল ইরিঃ রসরভল ইরিরনয়াররাং -এ স্নাতদকাত্তর 

রিরি 

 তসতভল ইতঞ্জতেয়াতরং কানে কমপনক্ষ ৮ (আট) িছজরর অতভজ্ঞিা;  

 সড়ক তেম শাণ কানে ন্যযেিম ৫ (পাঁচ)  িছনরর িাস্তি অতভজ্ঞিা; 

 সড়নকর গুণগিমাে পরীক্ষায় কমপনক্ষ ৪(চার) িছনরর অতভজ্ঞিা। 

 গ)  সড়ক রনরাপত্তা 

রবদশষজ্ঞ  

রসরভল/ট্রান্সদপাট ব ইরিরনয়াররাং অথবা 

সাংরিষ্ট তিষনয় স্নাতদকাত্তর রিরি 

 সংতিি কানে কমপনক্ষ ১০ (দর্) িছনরর অতভজ্ঞিা ;  

 সড়ক তেরাপত্তা কানে ন্যযেিম ৫(পাঁচ) িছনরর িাস্তি অতভজ্ঞিা। 

 ঘ) ভূরম অরিিহণ ও 

ররদসদটলদমন্ট   

রবদশষজ্ঞ 

স  সকান রবষদয় ন্যযনতম স্নাতদকাত্তর 

রিরি 

 ভূরম অরিিহণ ও ররদসদটলদমন্ট সাংক্রান্ত কানে কমপনক্ষ ৫ (পাঁচ) 

িছনরর অতভজ্ঞিা। 

 
 

১২.০ পরামর্ শক প্রতিষ্ঠাে কতৃশক তেম্নিতণ শি প্রতিনিদেসমূহ দাতখল করনি হনিিঃ 

  ক্র: প্রতিনিদনের োম  দাতখনলর সময় সংখ্যা 

১. প্রারতম্ভক প্রতিনিদে (িাংলায়) চুতি সম্পাদনের ১৫ তদনের মনধ্য  ২৪ (জটকতেকযাল ১২ + তস্টয়াতরং ১২) কতপ 

২. ১ম খসড়া প্রতিনিদে (িাংলায়) চুতি সম্পাদনের ৭৫ তদনের মনধ্য ২৪ (জটকতেকযাল ১২ + তস্টয়াতরং ১২) কতপ 

৩. ২য় খসড়া প্রতিনিদে (িাংলায়) চুতি সম্পাদনের ৯০ তদনের মনধ্য ১০০ কতপ (োিীয় কম শর্ালা)  

৪. চূড়ান্ত খসড়া প্রতিনিদে (িাংলায়) চুতি সম্পাদনের ১০০ তদনের মনধ্য ১২ (জটকতেকযাল ১২) কতপ 

৫. চূড়ান্ত প্রতিনিদে (িাংলা ও ইংনরেী) চুতি সম্পাদনের ১২০ তদনের মনধ্য ৬০ (িাংলা ৪০+ইংনরেী ২০) কতপ 

 



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

১৩.০ ক্লানয়ে কতৃশক প্রনদয়: 

 প্রকে দতলল ও প্রকে সংতিি তিতভন্ন প্রতিনিদে (জর্মে: তিতপতপ/আরতিতপতপ/পতরদর্ শে প্রতিনিদে/তপতসআর); এিং 

 তিতভন্ন জস্টকনহাল্ডানরর সানর্ জর্াগানর্ানগর েন্য প্রনয়ােেীয় সহনর্াতগিা প্রদাে। 


