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চলমান প্রকল্পের নননিড় পনরিীক্ষল্পের জন্য ননি বানচত প্রকল্পের নিিরেী ও পরামর্ বল্পকর কার্ বপনরনি (ToR): 

1. প্রকল্পের নাম : Sustainable Forests and Livelihoods (SUFAL) 

Project (টেকসই িন ও জীনিকা (সুফল) প্রকে। 

2. উল্পযাগী মন্ত্রোলয়/নিভাগ :  পনরল্পির্, িন ও জলিায়ু পনরিতবন মন্ত্রোলয় 

3. িাস্তিায়নকারী সংস্থা : িন অনিদপ্তর  

4. প্রকল্পের অিস্থান : টদল্পর্র ৮ টি নিভাল্পগর (১৭ টি িন নিভাগ ) ২৮ টজলা ।  

০৫। প্রাক্কনলত ব্যয় )লক্ষ োকায়(  : টমাে োকা নজওনি প্রকে সাহায্য 

)ক(  মূল অনুল্পমানদতঃ t ১,৫০,২৭২.১৭ ৩২৭২.১৭ ১,৪৭,০০০.০০ 

)খ(  সংল্পর্ানিত অনুল্পমানদত t - - - 

০৬। প্রকল্পের িাস্তিায়ন কাল t    

)ক(  মূল অনুল্পমানদতঃ t ০১ জুলাই, ২০১৮ হল্পত  ৩০ জুন, ২০২৩ 

)খ(  সংল্পর্ানিত অনুল্পমানদত t - 

 

৭.      প্রকল্পের উল্পেশ্যঃ  

ক) মূল উল্পেশ্যঃ  

প্রকল্পের মূল উল্পেশ্য হল সহল্পর্াগীতামূলক িন ব্যিস্থাপনার উন্নয়ন এিং প্রকে এলাকায় িন ননভ বর জনল্পগানির নিকে আয় িি বক 

কাল্পজর সুল্পর্াগ বৃনি। এল্পত- 

         (ক) সরকানর িনজ সম্পদ ব্যিস্থাপনার উন্নয়ন এিং িন সংরক্ষে ও পুনরুিাল্পর স্থানীয় জনগল্পের অংর্গ্রহে বৃনি পাল্পি এিং  

         (খ) িল্পনর উপর সরাসনর ননভ বরর্ীলতা হ্রাসসহ িনজ সম্পদ উজাড় টরাি ও িন ননভ বর জনল্পগানির নিকে জীনিকা সুনিিা প্রদান 

করা সম্ভিপর হল্পি। ফল্পল িল্পনর বৃক্ষাচ্ছাদন বৃনি পাল্পি, িল্পনর িানহল্পর বৃক্ষাচ্ছাদন বৃনির উপযুক্ত পনরল্পির্ সৃনি হল্পি, উপকূলীয় 

তেল্পরখা সুরক্ষা পাল্পি এিং অনতদনরদ্র- নিপদাপন্ন নারী ও ক্ষুদ্র নৃল্পগানি সহ সািারে জনল্পগানির কম বসংস্থান বৃনি পাল্পি। 

 

খ) সুনননেবি উল্পেশ্যঃ 

- প্রানতিাননক র্নক্তর্ালীকরে, তথ্য ব্যিস্থাপনা ও প্রনর্ক্ষে প্রদান; 

- সহল্পর্াগীতামূলক িন ব্যিস্থাপনা র্নক্তর্ালীকরে এিং রনক্ষত এলাকার উন্নয়ন; 

- প্রকে এলাকার িন ননভ বর জনল্পগানির নিকে আয় িি বক কাল্পজর সুল্পর্াগ বৃনি, িন সম্প্রসারে এিং িল্পনর িানহল্পর বৃক্ষাচ্ছাদন 

বৃনি এিং 

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


- প্রকে ব্যিস্থাপনা, পরীনিক্ষে এিং নরল্পপাটি বং। 

 

৮. প্রকল্পের প্রিান প্রিান অঙ্গসমূহঃ 

প্রকল্পের প্রিান প্রিান কার্ বক্রম সমূহ প্রকল্পের চারটি কল্পম্পাল্পনন্ট এর আওতায় টেেীিে করা হল্পয়ল্পে র্া ননম্নরুপঃ 

 

কল্পম্পাল্পনন্ট-১ প্রানতিাননক র্নক্তর্ালীকরে, তথ্য ব্যিস্থাপনা ও প্রনর্ক্ষে  

 প্রর্াসননক অপাল্পরর্নাল পিনতর নরনভউ প্রনতল্পিদন িন অনিদপ্তল্পরর অিকাঠাল্পমা পূন বগঠন প্রস্তাি এিং িন টমনুয়াল  

 িন ব্যিস্থাপনা তথ্য পিনত (FMIS) প্রনতিা; 

 ৫১.০ লক্ষ িনজ/ফলজ চারা,৭.৫০ লক্ষ উন্নত পিনতল্পত উল্পতানলত চারা (টিসুু কালচার) এিং ৫.০ লক্ষ চারা মল্পেল 

নহসাল্পি ৫টি উপল্পজলায় নিতরে ও টরাপল্পনর লক্ষু মাত্রা অজবন; 

 ২,০০০ নাস বারী মানলকল্পদর উন্নত পিনতল্পত চারা উতলল্পনর প্রনর্ক্ষে প্রদান; 

 ১,১৫৯ জন িন কম বকতবার এিং কম বচারীল্পরদরল্পক টকালািল্পরটিভ (সহল্পর্াগীতামূলক) িন ব্যিস্থাপনা ও রনক্ষত এলাকা 

(PA) ব্যিস্থাপনা পিনত সম্পবল্পক উন্নত মাল্পনর প্রনর্ক্ষে প্রদান; 

 ২টি আর্ন্বজানতক কনল্পভনর্ন/ কম বর্ালা িাংলাল্পদল্পর্ আল্পয়াজল্পনর সংস্থান রাখা হল্পয়ল্পে; 

 সল্পচতনতা বৃনি এিং টমাটিল্পভর্ল্পনর জন্য ব্যাপক আউেনরচ এিং নিনভন্ন নদিস পালল্পনর কম বসূচী রাখা হল্পয়ল্পে। 

 

কল্পম্পাল্পনন্ট-২ টকালািল্পরটিভ িন ব্যিস্থাপনা র্নক্তর্ালী করে এিং রনক্ষত এলাকার উন্নয়ন 

 ৫২,৭২০ টহক্টর অিক্ষয়ীত এিং বৃক্ষ শূন্য পাহাড়ী ও সমতল িনভূনমর (চট্টগ্রাম, কক্সিাজার, নসল্পলে, োঙ্গাইল, ময়মননসংহ 

এলাকার নিনভন্ন পিনতল্পত িনাচ্ছাদন করা; 

 ২৪,৮৮০ টহঃ নতুন টজল্পগ ওঠা চল্পর ম্যানল্পগ্রাভ িাগান সৃজন; 

 িন্যপ্রােীর আিাস এিং খাল্পযর জন্য ২০ টি রনক্ষত এরাকার ২,৫০০ টহঃ িন্যপ্রােীর আিাস এিং ১,৩৩০ টহঃ িন্যপ্রােী 

চলাচল্পলর পল্পে খাল্পযর টর্াগান বৃনির জন্য উপল্পর্াগী পশুখাল্পযর বৃক্ষল্পরাপে; 

 টর্খ কামাল িন্যপ্রােী টকন্দ্র, গানজপুর'টক কার্ বকর করার লল্পক্ষ ৮৭ জন কম বকতবা/ কম বচারীল্পক িন্যপ্রানী নিষয়ক নিনভন্ন 

প্রকার প্রনর্ক্ষল্পনর কম বসূনচ গ্রহন; 

 প্রনতটি িন িাগান সৃজন লক্ষুমাত্রার টকন্দ্র/এলাকা/স্থান নভনতক পনরকেনা প্রনায়ন; 

 ৫টি িননিভাল্পগর জন্য টকালািল্পরটিভ িন ব্যিস্থাপনা পনরকেনা প্রনয়ন - চট্টগ্রাম উতর ও দনক্ষে, কক্সিাজার উতর ও 

দনক্ষে, এিং নসল্পলে িন নিভাগ। 

 ৬টি রনক্ষত িল্পনর রনক্ষত িনব্যস্থাপনা প্রেয়ন িন্যপ্রােী এিং রনক্ষত িন-ব্যিস্থাপনা সম্প্রসারে; 

 টকালািল্পরটিভ িন ব্যিস্থাপনা আইল্পনর খসড়া প্রেয়ন; 

 নননদ বি নকছু রনক্ষত িল্পন ((PA) প্রনতল্পির্ টসিার মূল্য ননি বারে;  

 ৮টি প্রজানতর িন্যপ্যােী, র্াল্পদর টিল্পক োকা ঝুনকর সমু্মখীন, তাল্পদর সংরক্ষল্পের কম বসূনচ গ্রহন; 

 ৩২ টি সংরনক্ষত এলাকার িন্যপ্রানী এিং সংরনক্ষত এলাকা ব্যিস্থাপনা কম বকান্ড বৃনি করা; 

 ঝুনকপূে বঅে বাৎ টর্ সকল গােপালা হানরল্পয় র্াল্পচ্ছ তাল্পদর তানলকা প্রেয়ন (Red listing of Plants) অব্যাহত রাখা; 

 নননদ বি নকছু রনক্ষত এলাকায় র্স্বাে প্যারলিনলং এর কার্ বক্রম গ্রহন। 

 ৫টি রনক্ষত এলাকায় ইনল্পভনসভ এনলল্পয়ন প্রজানতর ননয়ন্ত্রে পনরকেনা প্রনয়ন; 

 পানখ সুমারী এিং নর্কারী পানখ (ল্পর্মন র্কুন, নচল) সংরক্ষে কার্ বক্রম বৃনি করা; 

 সাইটিস এর সংযুনক্ত -২ (CITES Appendix-ii) এ উল্পেনখত গুরুত্বপূন ব প্রজানত সংরক্ষল্পের টকৌর্ল প্রেয়ন; 



 হানত সংরক্ষন কার্ বকনর পনরকেনা অনুসাল্পর হানতর নিচরে িসনত এিং চলাচল্পলর সময় জনগল্পনর সাল্পে সংঘাল্পতর মাত্রা 

কনমল্পয় আনার কার্ বক্রম গ্রহন; 

 ৯৩ টি (২৪,১২৬ িগ বনমোর) দপ্তর/ আিানসক ভিন ননম বাে করা হল্পি এিং সম্প্রসারে এিং মহাখালীর পুরাতন ভিনটির 

সংস্কার করা; 

 

কল্পম্পাল্পনন্ট-৩  প্রকে এলাকার িন ননভ বর জনল্পগানির নিকে আয় িি বক কাল্পজর সুল্পর্াগ বৃনি, িন সম্প্রসারে এিং িল্পনর িানহল্পর 

বৃক্ষাচ্ছাদন বৃনি 

 টকালািল্পরটিভ (সহল্পর্াগীতামূলক) িন ব্যিস্থাপনা টেকসই করার লল্পক্ষু িন ও রনক্ষত এলাকা সংলগ্ন ৬০০টি গ্রাল্পমর 

৪০,০০০ িন ননভ বর পনরিাল্পরর উন্নয়ল্পনর জন্য ২০.০ নমনলয়ন েলার সংস্থান করা হল্পয়ল্পে; 

 ৬০০ গ্রাল্পম টকালািল্পরটিভ িন ব্যিস্থাপনা কনমটি গঠন করা হল্পি, এিং সরকারীভাল্পি ননিন্ধন হল্পি। কনমটিল্পত কাল্পজর 

টেেীনভনতক অনুর্ায়ী সাি কনমটি গঠন করা হল্পি; টর্মন ক্রয় কনমটি, নহসাি রক্ষে কনমটি, অনেে কনমটি মননেনরং, এ 

সকল কনমটি প্রনর্ক্ষে প্রদাল্পনর মাধ্যল্পম কার্ বকর করা হল্পি; 

 ৬০০ কনমটির জন্য ব্যাংক একাউন্ট টখালা হল্পি র্া কনমটি পনরকেনা করল্পি। একাউন্ট এ িরাি টদওয়া হল্পি র্া কনমটি 

প্রল্পয়াজন অনুসাল্পর নিনভন্ন খাল্পত উল্পতালন ও ব্যয় করল্পি; 

 ৫টি রনক্ষত এলাকায় কনমউননটি ম্যাল্পনজম্যান্ট কনমটি গঠন করা হল্পি, এিং তাল্পদর নিকে জীনিকায়ন সহায়তা প্রদান করা 

হল্পি; 

 ১০,৮০০ জন টকালািল্পরটিভ িন ব্যিস্থাপনা সদস্যল্পক ’কনমউননটি অপাল্পরর্ন ম্যানুয়াল’ এর উপর প্রনর্ক্ষল্পনর ব্যিস্থা গ্রহে 

করা হল্পি; 

 সুফল প্রকে িাস্তিায়ল্পনর ফল্পল অে বাৎ সুফল প্রকল্পের সৃনজত এিং প্রনতনিত িনায়ল্পনর ফল্পল ৩৩.০ নমনলয়ন েন কাি বন 

গ্রহল্পনর ক্ষমতা সৃনি হল্পি র্া িাংলাল্পদর্ এিং নিশ্বব্যাংল্পকর জন্য একটি মাইল ফলক হল্পি। 

 টিসুু কালচার চারা উৎপাদল্পনর জন্য ৩টি SFNTC (চট্টগ্রাম, গানজপুর এিং র্ল্পর্ার) এ গ্রীন হাউজ স্থাপন; 

 ৩,৪৬০ নকঃনম নিপ িাগান সৃজন; 

 পনরল্পির্গত এিং সামানজক ননরাপতা নিষয়ক নদকগুনলর কার্ বক্রম সকল িনাঞ্চল্পলই গ্রহন করা হল্পি (পাহাড়ী, সমতল এিং 

উপকূলীয়); 

 

কল্পম্পাল্পনন্ট-৪ প্রকে ব্যিস্থাপনা, পরীনিক্ষে এিং নরল্পপাটি বং 

 স্যল্পেলাইে-নভনতক তথ্য ব্যিহার কল্পর িনায়ন পনরিীক্ষে করা; 

 কনম্পউোর-নভনতক নহসাি-ব্যিস্থাপনা পিনত ততরী করা; 

 ৪০,০০০ নসএফএম সদল্পস্যর অনলাইন োোল্পিজ করা; 

 িন অনিদপ্তল্পরর নরল্পপাটি বং সক্ষমতা বৃনি; এিং 

 প্রকল্পের ফলাফলসমূহল্পক তৃতীয়-পল্পক্ষর মাধ্যল্পম পনরিীক্ষে। 

৯. পরামর্ বক প্রনতিাল্পনর TOR: 

১. প্রকে এলাকা টর্ল্পহতু ৮নিভাল্পগ িাস্তিানয়ত হল্পচ্ছ। তাই প্রল্পতুক নিভাগ টক প্রকে এলাকা  নননিড় পনরিীক্ষল্পের 

আওতাভুক্ত নহল্পসল্পি নিল্পিচনা করল্পত হল্পি; 

২. প্রকল্পের পেভূনম, অনুল্পমাদন, উল্পদশ্য ও সংল্পর্ািল্পনর অিস্থা, অনুল্পমাদন, প্রকে ব্যয়, িাস্তিায়নকাল, ও অে বায়নসহ 

সকল প্রাসংনগক তথ্য পর্ বল্পিক্ষে ও পর্ বাল্পলাচনা; 

৩. প্রকল্পের সানি বক ও নিস্তানরত অংগনভনতক িাস্তিায়ন অগ্রগনতর (িাস্তি ও আনে বক) তথ্য সংগ্রহ ,সনন্নল্পির্ন ,  নিল্পেষে 



সারনে এিং টলখনচল্পত্রর মাধ্যল্পম উপস্থাপন ও পর্ বাল্পলাচনা; 

৪.  প্রকল্পের উল্পেশ্য অজবল্পনর অিস্থা পর্ বাল্পলাচনা ও পর্ বল্পিক্ষে এিং প্রকে ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কার্ বািলী প্রকল্পের 

উল্পেল্পশ্যর সাল্পে সামঞ্জস্যপূে ব নকনা তা পর্ বাল্পলাচনা ও মতামত প্রদান করা; 

৫. প্রকল্পের আওতায় সম্পানদত/চলমান নিনভন্ন পণ্য, কার্ ব ও টসিা সংগ্রল্পহর (Procurement) টক্ষল্পত্র প্রচনলত 

সংগ্রহ আইন ও নিনিমালা (নপনপএ, নপনপআর, উন্নয়ন সহল্পর্াগীর গাইেলাইন ইতুানদ) এিং প্রকে দনলল উনেনখত ক্রয় 

পনরকেনা প্রনতপালন করা হল্পয়ল্পে/হল্পচ্ছ নক না টস নিষল্পয় তুলনামূলক পর্ বাল্পলাচনা ও পর্ বল্পিক্ষে;  

৬. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত /সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ব ও টসিা পনরচালনা এিং রক্ষোল্পিক্ষল্পের জন্য প্রল্পয়াজনীয় 

জনিলসহ (ল্পেকসই পনরকেনা) আনুষনঙ্গক নিষয় পর্ বাল্পলাচনা ও পর্ বল্পিক্ষে; 

৭. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত /সংগ্রল্পহর প্রনক্রয়ািীন নিনভন্ন পণ্য, কার্ ব ও টসিা ক্রয়চুনক্তল্পত ননি বানরত 

টেনসনফল্পকর্ন/BOQ/TOR, গুেগতমান, পনরমাে অনুর্ায়ী প্রল্পয়াজনীয় পনরিীক্ষে/র্াচাইল্পয়র মাধ্যল্পম সংগ্রহ করা 

হল্পয়ল্পে/হল্পচ্ছ নক না টস নিষল্পয় তুলনামূলক পর্ বাল্পলাচনা ও পর্ বল্পিক্ষে; 

৮. প্রকল্পের ঝুুঁনক অে বাৎ িাস্তিায়ন সম্পনকবক নিনভন্ন সমস্যা টর্মন অে বায়ল্পন নিলম্ব, িাস্তিায়ল্পন পণ্য, কার্ ব ও টসিা 

ক্রয়/সংগ্রল্পহর টক্ষল্পত্র নিলম্ব, ব্যিস্থাপনার অদক্ষতা ও প্রকল্পের টময়াদ ও ব্যয় বৃনি  ইতুানদর কারেসহ অন্যান্য নদক 

নিল্পেষে, পর্ বাল্পলাচনা ও পর্ বল্পিক্ষে; 

৯. প্রকে অনুল্পমাদন সংল্পর্ািন (প্রল্পর্াজু টক্ষল্পত্র) অে ব িরাে, অে বোড়, নিল পনরল্পর্াি ইতুানদ নিষল্পয় তথ্য-উপাল্পতর 

পর্ বাল্পলাচনা ও পর্ বল্পিক্ষে; 

১০. উন্নয়ন সহল্পর্াগী সংস্থা (র্নদ োল্পক) কতৃবক চুনক্ত স্বাক্ষর, চুনক্তর র্তব, ক্রয় প্রস্তাি প্রনক্রয়াকরে ও অনুল্পমাদন, অে বোড়, 

নিল পনরল্পর্াল্পি সম্মনত ও নিনভন্ন নমর্ন এর সুপানরর্ ইতুানদর তথ্য-উপাতনভনতক পর্ বাল্পলাচনা ও পর্ বল্পিক্ষে; 

১১. প্রকে সমানপ্তর পর সৃি সুনিিানদ টেকসই ( sustainable) করার লল্পক্ষু মতামত প্রদান;  

১২. প্রকল্পের উল্পেশ্য, লক্ষু, প্রকল্পের কার্ বক্রম, িাস্তিায়ন পনরকেনা, প্রকে ব্যিস্থাপনা, ঝুুঁনক, টময়াদ, ব্যয় অজবন ইতুানদ 

নিষয় নিল্পিচনা কল্পর একটি SWOT Analysis; 

১৩. প্রকে সংনেি ননেপত্র পর্ বাল্পলাচনা ও মাঠ পর্ বায় হল্পত প্রাপ্ত তল্পথ্যর নিল্পেষের আল্পলাল্পক সানি বক পর্ বাল্পলাচনা, পর্ বল্পিক্ষে 

ও প্রল্পয়াজনীয় সুপানরর্সহ একটি প্রনতল্পিদন প্রেয়ন করল্পি ও জাতীয় কম বর্ালায় প্রনতল্পিদনটি উপস্থাপন করল্পি। জাতীয় 

কম বর্ালায় প্রাপ্ত মতামত সনন্নল্পির্ কল্পর চূড়ার্ন্ প্রনতল্পিদন প্রেয়ন করল্পি;   

১৪. প্রকে ব্যিস্থাপনা: প্রকে পনরচালক ননল্পয়াগ,  জনিল ননল্পয়াগ, প্রকে ব্যিস্থাপনা কনমটির সভা, নিয়ানরং কনমটির সভা 

আল্পয়াজন, কম বপনরকেনা প্রেয়ন ও িাস্তিায়ন, সভার ও প্রনতল্পিদল্পনর নসিার্ন্ , অগ্রগনতর তথ্য টপ্ররে ইতুানদ 

পর্ বাল্পলাচনা ও পর্ বল্পিক্ষে;  

১৫. পরামশ শক প্ররতষ্ঠান চুরির তাররখ শেদক চার মাদসর  (১২০ রেন)  মদে সমীক্ষা সাংক্রান্ত যাবতীয় কায শক্রম চুড়ান্ত  করদব; 

১৬. প্রকল্পের নননিড় পনরিীক্ষল্পের সুনননদ বি )সময়নভনতক (কম বপনরকেনা ও কম বপিনত  কানরগনর প্রস্তাল্পির সাল্পে সংল্পর্াজন 

করল্পত হল্পি। 

১৭. ইন্টারনাল ও এক্সোরনাল অনেে আপনত আল্পে নকনা, োকল্পল কয়টি, নিিরে কী এিং জনড়ত অল্পে বর পনরমাে ইতুানদ 

নিল্পেষে ও পর্ বাল্পলাচনা করল্পত হল্পি; 

১৮.  পরামশ শক প্ররতষ্ঠান আইএমইনে কতৃবক ননি বানরত অন্যান্য নিষয়ািলী প্রনতপালন করল্পি; 

১৯. তিল্পদনর্ক সাহায্যপুি প্রকেসমূল্পহর টক্ষল্পত্র ৪০কনপ িাংলা এিং ২০ কনপ ইংল্পরনজ চূড়ার্ন্ প্রনতল্পিদন দানখল করল্পত হল্পি। 

 

 

 



১০. পরামর্ বক প্রনতিান ও পরামর্ বল্পকর প্রকৃনত ও টর্াগ্যতা 

ক্রনমক পরামর্ বক প্রনতিান ও 

পরামর্ বক প্রনতিাল্পনর 

পরামর্ বক 

নর্ক্ষাগত টর্াগ্যতা অনভজ্ঞতা 

১. পরামর্ বক প্রনতিান   গল্পিষো এিং প্রকে পনরিীক্ষে ও 

মূল্যায়ন সংক্রার্ন্ িানে পনরচালনায় 

ন্যুনতম ০৩(এক) িেল্পরর অনভজ্ঞতা 

সম্পন্ন। 

২. (ক)েীম নলোর: 

িনায়ন নিল্পর্ষজ্ঞ 

 

স্বীকৃত নিশ্বনিযালয় হল্পত 

িন/উনিদ/সমিমী নিষল্পয় ন্যুনতম 

স্নাতল্পকাতর নেগ্রী। সংনেি নিষল্পয় 

নপএইচনে নেগ্রীিারীল্পদর অগ্রানিকার টদয়া 

হল্পি। 

 

 

 

 িনায়ন, জলিায়ু পনরিতবন , ভূনম ক্ষয়, 

প্রকে িাস্তিায়ন, পনরিীক্ষে ও মূল্যায়ন, 

প্রকে ব্যিস্থাপনা সম্পল্পকব স্বচ্ছ িারো ও 

কমপল্পক্ষ ১০(দর্) িেল্পরর মননেনরং 

নিষল্পয় িাস্তি অনভজ্ঞতা োকা আিশ্যক; 

 েীম নলোর নহল্পসল্পি কাজ করার জন্য 

কমপল্পক্ষ ০৫(পাঁচ) িেল্পরর অনভজ্ঞতা 

োকল্পত হল্পি; 

 কনম্পউোল্পরর মাইল্পক্রাসফে ওয়াে ব, 

এল্পক্সল, SPSS সহ অন্যান্য 

Statistical Software Package 

পনরচালনায় দক্ষ হল্পত হল্পি এিং 

 নপনপএ ২০০৬ এিং নপনপআর ২০০৮ 

সম্পল্পকব সম্যক িারো োকল্পত হল্পি। 

(খ) আে ব-সামানজক 

নিল্পর্ষজ্ঞ 

স্বীকৃত নিশ্বনিযালয় হল্পত 

কৃনষ/কৃনষঅে বনীনত/অে বনীনত/সমাজ 

নিজ্ঞান নিষল্পয় ন্যুনতম স্নাতল্পকাতর নেগ্রী। 

সংনেি নিষল্পয় নপএইচনে নেগ্রীিারীল্পদর 

অগ্রানিকার টদয়া হল্পি। 

 আে ব-সামানজক নিষল্পয় ১০ (দর্) িেল্পরর 

িাস্তি অনভজ্ঞতা সম্পন্ন। 

(গ)  Wild life 

নিল্পর্ষজ্ঞ 

স্বীকৃত নিশ্বনিযালয় হল্পত Wild life 

িা প্রানে নিযা নিষল্পয় ন্যুনতম 

স্নাতল্পকাতর নেগ্রী। সংনেি নিষল্পয় 

নপএইচনে নেগ্রীিারীল্পদর অগ্রানিকার টদয়া 

হল্পি। 

 উনিদ ও প্রােীকূল্পলর আিাসস্থল এিং 

প্রজনন সুনিিার উন্নয়ল্পনর নিষল্পয় ১০ 

(দর্) িেল্পরর িাস্তি অনভজ্ঞতা সম্পন্ন। 

(ঘ)অিকাঠাল্পমা 

নিল্পর্ষজ্ঞ 

স্বীকৃত নিশ্বনিযালয় হল্পত নসনভল 

ইনজজননয়ানরং নিষল্পয় কমপল্পক্ষ স্নাতক 

নেগ্রী 

 অিকাঠাল্পমা নিষল্পয় গল্পিষো, কম বসূনচ 

ব্যিস্থাপনা ও পরামর্ বগত সহায়তা নিষল্পয়   

১০ (দর্) িেল্পরর িাস্তি অনভজ্ঞতা 

সম্পন্ন।  

 

 



১১. পরামর্ বক প্রনতিান কতৃবক ননল্পম্নিনে বত প্রনতল্পিদনসমূহ দানখল করল্পত হল্পি: 

ক্রনমক প্রনতল্পিদল্পনর নাম দানখল্পলর সময়  

১. ইনল্পসপর্ন প্রনতল্পিদন চুনক্ত সম্পাদল্পনর ১৫ নদল্পনর 

মল্পধ্য 

২০ কনপ টেকননকুাল কনমটির সভার জন্য  এিং 

২০ কনপ নিয়ানরং কনমটির সভার জন্য 

(২০+২০)=৪০টি 

২. ১ম খসড়া প্রনতল্পিদন চুনক্ত সম্পাদল্পনর ৭৫ নদল্পনর 

মল্পধ্য 

২০ কনপ টেকননকুাল কনমটির সভার জন্য  এিং 

২০ কনপ নিয়ানরং কনমটির সভার জন্য 

(২০+২০)=৪০টি 

৩. ২য় খসড়া প্রনতল্পিদন চুনক্ত সম্পাদল্পনর ৯০ নদল্পনর 

মল্পধ্য 

১০০ কনপ জাতীয় কম বর্ালার জন্য 

৪.  চূড়ার্ন্ প্রনতল্পিদন(িাংলায়  ও 

ইংল্পরজীল্পত) 

চুনক্ত সম্পাদল্পনর ১০০ নদল্পনর 

মল্পধ্য 

৬০ কনপ  

 

 

1২.  ক্লাদয়ন্ট কর্তশক প্রদেয়: 

 প্রকল্প েরলল ও প্রকল্প সাংরিষ্ট রবরভন্ন প্ররতদবেন (শযমন: আইএমইরি-০৫ প্ররতদবেন); 

 রবরভন্ন শেকদ াল্ডাদরর সাদে শযাগাদযাদগর জন্য প্রদয়াজনীয় স দযারগতা প্রোন ইতযারে। 



 


