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ষনষফড় ষযফীক্ষসণয জন্য ষনফ বাষিত প্রকবেয ষফফযণী ও যাভ শকেয োম শরযরধ (ToR): 

 

ক. প্রকবেয ষফফযণীীঃ 

 

প্রকবেয নাভ ভরিত কৃরল উন্নয়কনয ভাধ্যকভ পুরি ও খাদ্য রনযাত্তা রনরিতেযণ প্রেল্প 

উবযাগী ভন্ত্রণারয়/ষফবাগ কৃষল ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা কৃষল ম্প্রাযণ অষধদপ্তয এফং ফাংরাবদ পষরত পুষি গবফলণা ও 

প্রষক্ষণ ইনষিটিউট (ফাযটান) 

প্রকবেয অফস্থান ঢাকা, িট্টগ্রাভ, যাজাী, ষবরট, খুরনা ও যংপুয ষফবাবগয সভাট ২৯ টি 

সজরায ৮৮টি উবজরা 

 

৫. অনুবভাষদত ফাস্তফায়নকার ও ব্যয় (রক্ষ টাকা) : 
 

অনুকভাদকনয ম শায় মভয়াদ  অনুকভারদত ব্যয় 

সভাট: 

ষজওষফ: 

ষএ: 

ষনজস্ব অথ বায়ন: 

হ্রা/বৃরি (%) 

 

মূর রডররয তুরনায় ফ ববল ংবাষধত 

ষিষষ’য তুরনায় 

মূর অনুকভারদত জুরাই,১৪ বত 

জুন,১৯ 

৭৩০০.০০ 

৭৩০০.০০ 

- 

- 

- - 

১ভ ংকাধন - - - - 

২য় ংকাধন - - - - 

ব্যয় বৃষি ব্যষতবযবক সভয়াদ 

বৃষি 

- - - - 

 
৬. ক্রভপুষিত অগ্রগষত জুন ২০১৬ : আষথ বক ২৮৮৬.৮২ রক্ষ টাকা (৪০%)।  
 

৭.    প্রকবেয উবেশ্যীঃ  

 কৃরল উৎাদন বৃরিয রফরবন্ন মেৌকরয ভাধ্যকভ চয , াওয ও দারযদ্র প্রফণ এরাোয় গ্রাভীণ জনক াষ্ঠীয খাদ্য রনযাত্তা 

অজশন এফং েভ শংস্থান সৃরি; 

 খাকদ্য স্বয়ংম্পূণ শতা অজবন, জীফনমাত্রায ভান উন্নয়কনয ভাধ্যকভ আদ শ গ্রাভ  ঠন; 

 রফদ্যভান স্য রফন্যাকয ভকধ্য উচ্চমূকেয পর এফং স্বল্প ারন চারদায স্য আফাকদয ভাধ্যকভ ফহুমুখী স্য আফাদ 

এরাো বৃরি; 

 কৃরল মারিেীেযকণয ভাধ্যকভ কৃরলয উন্নয়ন, কৃলে গ্রু  ঠন ও রফদ্যভান কৃলে গ্রুকয োম শক্রভ মজাযদা যেযণ; 

 আধুরনে কৃরল প্রযুরি ব্যফাকযয ভাধ্যকভ কৃরল উৎাদনীরতা এফং কস্যয রনরফড়তা ২৫-৩৫% বৃরি; 

 ফতফারড় ও রফদ্যারয় প্রাঙ্গকন পর -ফরজ ফা ান স্থাকনয ভাধ্যকভ ভররা , ছাত্র-ছাত্রী এফং জনাধাযকণয ভকধ্য পুরি 

কচতনতা সৃরি; এফং 

 রফরবন্ন ধয সণয প্ররক্ষকণয ভাধ্য মভ কৃলাণ -কৃলাণী, রডএই েভ শেতশা -েভ শচাযী ও সুরফধাকবা ী জনক াষ্ঠীয আধুরনে কৃরল , 

পুরি ও আয়ফধ শে োম শক্রভ ম্পকেশ জ্ঞাকনয রযরধ ও দক্ষতা বৃরি।  
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৮. প্রকবেয প্রধান প্রধান অঙ্গমূীঃ 

 

 প্রযুরিরবরত্তে কৃলে প্ররক্ষণ (২০০০ ব্যাচ); 

  রনযাদ খাদ্য উৎাদন রফলয়ে কৃলে প্ররক্ষণ (৪১৬ ব্যাচ); 

 োযী কৃষল ম্প্রাযণ েভ শেতশা, ইভাভ, এনরজও েভী, স্কুর রক্ষে প্ররক্ষণ (১৪৫ ব্যাচ); 

 কৃরল মভরা (৪৫টি); 

 কৃলে গ্রু  ঠন ও উন্নয়ন (৮৮০টি); 

 রফদ্যভান কৃলে গ্রু রিারীেযণ; 

 প্রদ শনী ২২০০টি (ধাকনয জাত ও ফীজ উৎাদন); 

 প্রদ শনী ১৮২৫টি ( ভ, ভুট্টা ও আলু উৎাদন); 

 প্রদ শনী ১৬০০টি (ততর ফীজ ও ডার জাতীয় পর); 

 প্রদ শনী ৪৬০০টি (ফতফাড়ীকত ফরজ ও পর ফা ান)  

 প্রদ শনী ৬৩০টি (অপ্রচররত রভশ্র পর ফা ান) এফং 

 কৃরল মিারত (াওয়ায টিরায, যান্ড মস্ধয়ায, ফুট াম্প, াওয়ায মোয ও াওয়ায মস্ধয়ায) রফতযণ। 

 

খ.       যাভ ববকয কাম বষযষধ (TOR) : 

৯.০ যাভ ববকয দাষয়ত্বীঃ 

 

৯.১ প্রেকল্পয টভূষভ, উবেশ্য, অনুবভাদন/ংবাধন, প্রকে ব্যয়, ফাস্তফায়নকার , ষিষষ অনুমায়ী ফছযষবষিক ফযাে, ফযাে 

অনুমায়ী ব্যয় প্রাংষগক কর তথ্য ম ববফক্ষণ ও ম বাবরািনা; 

৯.২  প্রকবেয অংগষবষিক  ফাস্তফায়ন অগ্রগষতয ফাস্তফ ও আষথ বক  তথ্য ংগ্র, াযষণ/ সরখষিবেয ভাধ্যবভ   উস্থান ও 

ষফবেলণ; 

৯.৩  প্রকবেয উবেশ্য অজববনয বথ অগ্রগষত ম ববফক্ষণ ও  ম বাবরািনা এফং পরপ্রসু কযায জন্য গৃীত কাম বাফরী প্রকবেয 

উবেবশ্যয াবথ াভিস্যপূণ ব ষকনা তা ম বাবরািনা ও ভতাভত প্রদান; 

৯.৪ প্রকবেয আওতায় ম্পাষদত/িরভান ষফষবন্ন ণ্য, কাম ব ও সফা ংগ্রবয (Procurement) সক্ষবে প্রিষরত ংগ্র আইন 

ও ষফষধভারা (ষষআয, উন্নয়ন বমাগীয গাইিরাইন ইতযাষদ) প্রষতারন কযা বয়বছ/বে ষক না স ষফলবয় বম বাবরািনা 

ও ম ববফক্ষণ; 

৯.৫  প্রকবেয আওতায় ংগৃীত / ংগৃীতব্য  ণ্য, কাম ব ও সফা  ষযিারনায জন্য প্রবয়াজনীয় জনফর আনুলষঙ্গক 

ষফলয়াষদ ম বাবরািনা ও ম ববফক্ষণ;  

৯.৬ প্রকবেয ফাস্তফায়ন ম্পষকবত ষফষবন্ন ভস্যাফরী সমভন: অথ বায়বন ষফরম্ব, ণ্য, কাম ব ও সফা ক্রয়/ংগ্রবয সক্ষবে ষফরম্ব, 

প্রকে ব্যফস্থানায ভান এফং প্রকবেয সভয়াদ ও ব্যয় বৃষি ষফষবন্ন ষদক ষফবেলণ, ম ববফক্ষণ ও বম বাবরািনা ; 

৮.৭ প্রেকল্পয আওতায় ম্পারদত মূর োম শক্রভমূকয োম শোরযতা ও উকমার তা রফকেলণ  এফং রফকল পরতা 

(Success Stories, মরদ থাকে) রফলকয় আকরাোত; 

৯.৮ উষল্লষখত প্রাপ্ত ষফষবন্ন ম ববফক্ষবণয ষবষিবত াষফ বক ম বাবরািনা; 

৯.৯ প্রকসেয ফরষদক, দুফ বরষদক, সুবমাগ ও ঝুঁষক (SWOT) রফকেলণ এফং দুফ শরতা ও  চযাকরি মভাোকফরায় মকথাযুি 

সুারয প্রদান; 

৯.১০ প্রকবেয ম্ভাব্য exit plan ম্পকেশ ম শাকরাচনা ও ভতাভত প্রদান; 

৯.১১    ম ববফক্ষবণয আবরাবক সুাষয প্রণয়ন; এফং 

৯.১২ ক্রয়কাযী ংস্থা (আইএভইষি) কর্তবক ষনধ বাষযত প্রকে ংষেি অন্যান্য ষফলয়াষদ।  

 



 

 

 

 

১০. যাভ শে প্ররতষ্ঠান ও যাভ শকেয প্রকৃরত ও মমাগ্যতাীঃ 

 

ক্ররভে যাভ শে প্ররতষ্ঠান 

ও যাভ শে 

প্ররতষ্ঠাকনয 

যাভ শে 

রক্ষা ত মমাগ্যতা অরবজ্ঞতা 

১. যাভ শে প্ররতষ্ঠান    কফলণা এফং প্রেল্প রযফীক্ষণ ও মূোয়ন 

ংক্রান্ত স্টারড রযচারনায় ন্যযনতভ 

০৩(রতন) ফছকযয অরবজ্ঞতাম্পন্ন। 

২. (ে)টিভ ররডায: স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় কত কৃরল/কৃরল 

অথ শনীরত রফলকয় ন্যযনতভ স্দাতকোত্তয 

রডগ্রী।  

 কৃরল ম্প্রাযণ , পুরি, খাদ্য রনযাত্তা , 

প্রেল্প ফাস্তফায়ন , রযফীক্ষণ ও মূোয়ন 

ম্পকেশ স্বচ্ছ ধাযণা ও েভকক্ষ ১০ (দ) 

ফছকযয ফাস্তফ অরবজ্ঞতা; 

 টিভ ররডায রককফ োজ েযায অরবজ্ঞতা; 

 েরম্পউটায ষফলবয় ব্যফাষযক জ্ঞান; এফং 

 প্রষতবফদন উস্থানায় ষফবল  দক্ষতা। 

(খ)পুরি রফকলজ্ঞ স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় কত স্বাস্থয/পুরি 

রফলকয় েভকক্ষ স্দাতকোত্তয রডগ্রী 

 পুরি রফলকয়  কফলণা , েভ শসূরচ ব্যফস্থানা 

ও যাভ শ ত ায়তা রফলকয়  ০৫ (াঁি) 

ফছকযয ফাস্তফ অরবজ্ঞতা। 

( )প্ররক্ষণ 

রফকলজ্ঞ: 

স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয়  সথবক  মম মোন 

রফলকয় স্দাতকোত্তয  রডগ্রী  

 

 প্ররক্ষণ রফলকয় ০৫ (াঁচ) ফছকযয ফাস্তফ 

অরবজ্ঞতা। 

(ঘ) ষযংখ্যানষফদ স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় মথকে 

রযংখ্যান/ পররত রযংখ্যান  

রফলকয় স্দাতকোত্তয  রডগ্রী  

 

 তথ্য ংগ্র, ব্যফস্থানা ও ষফবেলবণ ০৩ 

(ষতন) ফছবযয ফাস্তফ অষবজ্ঞতা; 

 প্রষতবফদন প্রণয়ন ও উস্থানায় দক্ষতা; 

এফং 

 েরম্পউটায ষফলবয় ব্যফাষযক জ্ঞান। 

 

১১. যাভ শে প্ররতষ্ঠান ের্তশে রনকেফরণ শত প্ররতকফদনমূ দারখর েযকত কফ: 

 

ক্ররভে প্ররতকফদকনয নাভ দারখকরয ভয় 

১. ইনকন প্ররতকফদন চুরি ম্পাদকনয ১৫ রদকনয ভকধ্য 

২. ১ভ খড়া প্ররতকফদন চুরি ম্পাদকনয ৭৫ রদকনয ভকধ্য 

৩. ২য় খড়া প্ররতকফদন চুরি ম্পাদকনয ৯০ রদকনয ভকধ্য 

৪.  চূড়ান্ত প্ররতকফদন (ফাংরায় ৪০ কষ  ও 

ইংকযজীকত ২০ কষ) 

চুরি ম্পাদকনয ১০০ রদমনয ভকধ্য 

 

1২.  ক্লায়েন্ট কর্তকৃ প্রয়েে: 

 প্রকল্প েলিি ও প্রকল্প সংলিষ্ট লিলিন্ন প্রলিয়িেন (যেমন: আইএমইলি-০৫ প্রলিয়িেন); 

 লিলিন্ন যেকয় াল্ডায়েে সায়ে যোগায়োয়গে  জন্য প্রয়োজনীে স য়োলগিা প্রোন। 


