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রনরফড় রযফীক্ষদণয জন্য রনফ বারিত প্রকদল্পয রফফযণী ও যাভ শকেয োম শরযরধ (ToR): 

 

ক. প্রকদল্পয রফফযণীীঃ 

 

১. প্রকদল্পয নাভ :  " " ””

Northern Areas Reduction of poverty Initiatives 

(NARI)(Revised

২. উদযাগী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ : শ্রভ ও কভ বাংস্থাণ ভন্ত্রণারয়। 
৩. ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ফাাংরাদদ যপ্তানী প্ররিয়াকযণ এরাকা কর্তবক্ষ (সফজা)।  

৪. প্রকদল্পয অফস্থান : ঢাকা (আশুররয়া/াবায), িট্টগ্রাভ (উত্তয দতঙ্গা), াফনা (ঈশ্বযদী)।  

 

 

 

৫. অনুদভারদত ফাস্তফায়নকার ও অনুদভারদত ব্যয় (রক্ষ টাকা): 

 

নুকভাদকনয ম শায় মভয়াদ  নুকভারদত 

ব্যয় 

 

হ্রা/বৃরি 

(মূর রিররয 

তুরনায়) 

ফ বদল অনুদভাদদনয 

তুরনায় 

মূর নুকভারদত জানুয়ারয, ২০১২ দত রিদম্বয, ২০১৫ 

 

৩২৬২৭.৮০ (-) ১৯৩.৫৬ রক্ষ 

টাো 

(১%) 

- 

১ভ ংকাধন জানুয়ারয, ২০১২ দত রিদম্বয, ২০১৮ ৩২৪৩৪.২৪ - - 

২য় ংকাধন - - -  

ব্যয় বৃরি ব্যরতদযদক 

সভয়াদ বৃরি 

- - -  

 

৬.    িভপুরিত অগ্রগরত (জুন,২০১৬) : আরথ বক ১৯৩৭৬.৫৫ রক্ষ টাো ফা ৬৯.৪২ %  

 

৭.     প্রকদল্পয উদেশ্যীঃ  

 সদদয শ্চাৎদ এরাকায দরযদ্র ও অায় ভররাদদয গাদভ বন্ট সক্টদয রনদয়াদগয সুদমাগ সৃরিয জন্য রফদফিয প্রকদল্পয আওতায় রফরবন্ন 

সেদি প্ররক্ষণ কাম বিভ াদত সনয়া দফ। এ রদক্ষয তথ্য যফযা, কারযগরয ও আজীফন দ ক্ষ প্ররক্ষণ, অস্থায়ী ফাস্থান এফাং নগয 

জীফদনয াদথ খা খাওয়াদনায জন্য অন্যান্য ায়তা প্রদান এফাং কভ বাংস্থাদনয ব্যফস্থা কযা দফ; এফাং 

 প্রকদল্পয িাযটি কদপাদনদন্টয আওতায় দিতন তা সৃরি এফাং ভঙ্গাীরড়ত এরাকা দত সুরফধাদবাগী রনফ বািন, ঢাকা, ইশ্বযদী এফাং 

কণ বফুরীদত িযদভটরয সেরনাং সন্টায রনভ বাণ, সুরফধাদবাগীদদয প্রাথরভক প্ররক্ষণ এফাং িরভান াায্য প্রদান, ভন্বয় ায়তা, M & 

E এক্সানন ইতযারদ কাম বিভ অন্তর্ভ বক্ত যদয়দে।  

 

৮. প্রকদল্পয প্রধান প্রধান অঙ্গমূীঃ  

 প্রকদল্পয ৪টি কদপাদনদন্টয আওতায় 

 ; 

 ঢাকা, ইশ্বযদী এফাং কণ বফুরীদত িযদভটরয সেরনাং সন্টায রনভ বাণ; 

  

এফাং 

 িরভান াায্য প্রদান, ভন্বয় ায়তা, M & E এক্সানন। 

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


 

খ.  যাভ বদকয কাম বরযরধ (TOR) : 

৯. যাভ বদকয দারয়ত্বীঃ 

 

৯.১ প্রেকেয টভূরভ, উদেশ্য, অনুদভাদন/াংদাধন, প্রকল্প ব্যয়, ফাস্তফায়নকার , রিরর/ আযরিরর অনুমায়ী ফেযরবরত্তক ফযাে, 

ফযাে অনুমায়ী ব্যয় প্রাাংরগক কর তথ্য ম বদফক্ষণ ও ম বাদরািনা; 

৯.২  প্রকদল্পয অাংগরবরত্তক ফাস্তফায়ন অগ্রগরতয ফাস্তফ ও আরথ বক তথ্য াংগ্র, াযরণ/ সরখরিদেয ভাধ্যদভ  উস্থান ও রফদেলণ; 

৯.৩  প্রকদল্পয উদেশ্য অজবদনয দথ অগ্রগরত ম বদফক্ষণ ও ম বাদরািনা  এফাং পরপ্রসূ কযায জন্য গৃীত কাম বাফরী প্রকদল্পয উদেদশ্যয 

াদথ াভিস্যপূণ ব রকনা তা ম বাদরািনা ও ভতাভত প্রদান; 

৯.৪  প্রকদল্পয আওতায় পারদত/িরভান রফরবন্ন ণ্য, কাম ব ও সফা াংগ্রদয ( Procurement ) মক্ষকে প্রচররত ংগ্র 

অআন ও রফরধভারা (ররঅয, উন্নয়ন কমাগীয গাআিরাআন আতযারদ) প্ররতারন েযা কয়কে/কে রেনা ম রফলকয় 

ম শাকরাচনা ও ম শকফক্ষণ;  

৯.৫ প্রকদল্পয আওতায় াংগৃীত/াংগৃীতব্য ণ্য ও সফা রযিারনা এফাং প্রদয়াজনীয় জনফর আনুষ্ঠারনক রফলয়ারদ রনদয় 

ম বাদরািনা/ম বদফক্ষণ; 

৯.৬ প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন পরকবত রফরবন্ন ভস্যাফরী সমভন: অথ বায়দন রফরম্ব, ণ্য, কাম ব ও সফা িয়/াংগ্রদয সক্ষদে রফরম্ব, প্রকল্প 

ব্যফস্থানায ভান এফাং প্রকদল্পয সভয়াদ ও ব্যয় বৃরি রফরবন্ন রদক রফদেলণ, ম বদফক্ষণ ও ম বাদরািনা;  

৯.৭ অনুদভারদত অযরিরর’য প্ররক্ষণ রক্ষযভাোয তুরনায় প্রকদল্পয আওতায় অজবদনয ( প্ররক্ষণ প্রদান এফাং প্ররক্ষণ সদল 

গাদভ বন্ট এ কভ বাংস্থাদনয ব্যফস্থাকযণ ) তুরনামূরক রফদেলণ এফাং এগুদরায গুণগত এফাং রযভাণগত রফলদয়য ম বাদরািনা ও 

রফদেলণ; 

৯.৮ প্রেকেয অওতায় প্ররক্ষনাথী ম্পরেশত তথ্য মমভনঃ প্ররক্ষনাথী বরতশ ংখ্যা, ম্পূণ শ প্ররক্ষণ ভাপ্ত েকযকে এভন 

প্ররক্ষনাথীয ংখ্যা,ঝকয ড়ায ংখ্যা এফং প্ররক্ষণ মকল গাকভ শন্ট মক্টকয রনকয়াগকৃত ভররায ংখ্যা আতযারদ তথ্য 

ম শাকরাচনা এফাং রফদল পরতা ( Success stories, মরদ থাকে) রফলকয় অকরাোত; 

 

৯.৯ প্রকদল্পয আওতায় স্থারত প্ররক্ষণ সকন্দ্রমূদয  কাম বকারযতা ও উদমারগতা রফদেলণ /ম বাদরািনা;  

৯.১০ প্রকদল্পয ফর রদক, দুফ বর  রদক, সুদমাগ ও ঝুঁরক ( SWOT) রফদেলণ এফাং দুফ বরতা ও িযাদরি সভাকাদফরায় মদথাযুক্ত 

সুারয প্রণয়ন; 

৯.১১ প্রকদল্পয ম্ভাব্য exit plan পদকব ম বাদরািনা ও ভতাভত প্রদান; 

৯.১২ ম বদফক্ষদণয আদরাদক সুারয প্রণয়ন; এফাং  

৯.১৩ িয়কাযী াংস্থা (আইএভইরি) কর্তবক রনধ বারযত প্রকল্প াংরেি অন্যান্য রফলয়ারদ।  

 

১০. যাভ শে প্ররতষ্ঠান ও যাভ শকেয প্রকৃরত ও মমাগ্যতা 

 

ক্ররভে যাভ শে প্ররতষ্ঠান ও 

যাভ শে প্ররতষ্ঠাকনয 

যাভ শে 

রক্ষাগত মমাগ্যতা রবজ্ঞতা 

১. যাভ শে প্ররতষ্ঠান   গকফলণা এফং প্রেে রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ংক্রান্ত 

স্টারি রযচারনায় ন্যযনতভ ০৩(রতন) ফেকযয 

রবজ্ঞতাম্পন্ন। 

২. (ে)টিভ ররিায: স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় কত াভারিে 

রফজ্ঞান নুলদ/ রফিকন স্টারি 

নুলদ/ অআরফএ মত ন্যযনতভ 

স্নাতকোত্তয রিগ্রী।  

 

রএআচরি রিগ্রীধাযীকদয গ্রারধোয 

মদয়া কফ। 

 প্রেে ফাস্তফায়ন, রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্পকেশ স্বে 

ধাযণা এফং উরিরিত রফলকয় েভকক্ষ ১০ (দ) 

ফেকযয ফাস্তফ রবজ্ঞতা; 

 টিভ ররিায রককফ োি েযায রবজ্ঞতা; 

 প্ররকউযদভন্ট াংিান্ত কাদজ ফাস্তফ অরবজ্ঞতা; 

 েরম্পউটায রফলদয় ব্যফারযক জ্ঞান; এফং 

 প্ররতদফদন উস্থানায় রফদল  দক্ষতা। 



 

 (ি) প্ররক্ষন রফকলজ্ঞ স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় কত েভকক্ষ 

স্নাতে রিগ্রী 

 গাদভ বন্ট (Woven) সক্টদযয প্ররক্ষন াংিান্ত 

কাম বাফরী পাদদন নুযনতভ  ৫ (াঁচ)) ফেকযয 

ফাস্তফ রবজ্ঞতা। 

(গ) ভরনটরযাং এন্ড 

ইবযালুদয়ন রফকলজ্ঞ 

স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় সথদক  াভারজক 

রফজ্ঞাদনয মম মোন রফলকয় অন্ততদক্ষ 

স্নাতকোত্তয  রিগ্রী  

 

 প্রকল্প ফাস্তফায়ন ভরনটরযাং ও ইবযালুদয়ন কাদজ  ০৫ 

(াঁচ) ফেকযয ফাস্তফ রবজ্ঞতা। 

 (ঘ) রযাংখ্যানরফদ স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় মথকে 

রযংখ্যান/ পররত রযংখ্যান  

রফলকয় স্নাতকোত্তয  রিগ্রী  

 

 তথ্য াংগ্র, ব্যফস্থানা ও রফদেলদণ ০৩ (রতন) 

ফেদযয ফাস্তফ অরবজ্ঞতা; 

 প্ররতদফদন প্রণয়ন ও উস্থানায় দক্ষতা; এফাং 

 েরম্পউটায রফলদয় ব্যফারযক জ্ঞান। 

 

 

১১. যাভ শে প্ররতষ্ঠান ের্তশে রনম্নফরণ শত প্ররতকফদনমূ দারির েযকত কফ: 

 

ক্ররভে প্ররতকফদকনয নাভ দারিকরয ভয় 

১. আনকন প্ররতকফদন চুরি ম্পাদকনয ১৫ রদকনয ভকে 

২. ১ভ িড়া প্ররতকফদন চুরি ম্পাদকনয ৭৫ রদকনয ভকে 

৩. ২য় িড়া প্ররতকফদন চুরি ম্পাদকনয ৯০ রদকনয ভকে 

৪. চূড়ান্ত প্ররতকফদন (ফাংরায় ৪০ কর  ও আংকযিীকত ২০ কর) চুরি ম্পাদকনয ১০০ রদকনয ভকে 

 

১২.  ক্লাকয়ন্ট ের্তশে প্রকদয়: 

 প্রেে দররর ও প্রেে ংরিষ্ট রফরবন্ন প্ররতকফদন (মমভন: অআএভআরি-০৫ প্ররতকফদন); 

 রফরবন্ন মস্টেকাল্ডাকযয াকথ মমাগাকমাকগয িন্য প্রকয়ািনীয় কমারগতা প্রদান আতযারদ। 

 

 

 

 


