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

 

ক.প্রকবেয ষফফযণীীঃ 

 

১. প্রকবেয নাভ  : একটি ফাড়ী একটি খাভায প্রকে 

২. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ। 

৩. উবযাগী ভন্ত্রণারয়/ষফবাগ  : ল্লী  

৪. প্রকবেয অফস্থান :  

 

৫. অনুবভাষদত ফাস্তফায়নকার ও ব্যয় (রক্ষ টাকা) : 
 

অনুকভাদকনয ম শায় মভয়াদ  অনুকভারদত ব্যয় 

সভাট: 

ষজওষফ: 

ষএ: 

ষনজস্ব অথ বায়ন: 

হ্রা/বৃরি (%) 

 

মূর রিররয তুরনায় ফ ববল ংবাষধত ষডষষ’য 

তুরনায় 

০৫/১১/২০০৯ ন্ত 

- - 

ন্ত 

২৯৫৯২.১২ (২৫%) 

ভয় বৃষি ০১ ফছয (২৫%) 

- 

ন্ত 

১৯৬৫৯৬.৭ (১.৬৪%) 

ভয় বৃষি ০৩ ফছয (৭৫%) 

১৬৭০০৪.৬ (১১১%) 

ভয় বৃষি (৪০%) 

ব্যয় বৃষি ব্যষতবযবক 

সভয়াদ বৃষি 

- - - - 

 

৬. ক্রভপুষিত অগ্রগষত জুন ২০১৬ : আষথ বক ২৭৪৫৪৫.৮৭ রক্ষ টাকা (৮৬.৮০%)।  

৭. প্রকবেয উবেশ্য: 
 

 ের ফারিকে অথ শননরতে েভ শোকেয মেন্দ্ররফন্দুমত রযণত েযা; 

 দক্ষ ভানফম্পদ ততযীয ভাধ্যকভ েভ শংস্থাকনয সুকমাগ সৃরি েযা;

 উন্নয়কন নাযীয অংীদারযত্ব ও নাযীয ক্ষভতায়ন রনরিত েযা;

 দরযদ্র জনকগাষ্ঠীয স্থায়ী তরফর গঠন েকয রদকয় আয়ফধ শে েভ শোকে ম্পৃক্ত েযা;

 দরযদ্র জনকগাষ্ঠীকে ভাইকরাকররিকেয পাঁদ মথকে রিযতময মু্রক্ত মদয়া।
 

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


 

 

 

 

 

 

৮. প্রকদল্পর প্রধান প্রধান অাংগ ও ব্যয়ঃ 

(ক্ষ টাকা)                                                                                       

অংবগয নাভ (ষযভাণ) ষযভাণ অনুবভাষদত ব্যয় 

১ ২ ৩ 

৭১৬২ জন 

৭১৬২ জন 

ক্ষণ ৪০৫০৩টি রভরতয দস্য 

যক্ষণাকফক্ষণ মথাে 

গ্রা রক্ষা ৭১৬২ জন 

৪০৫০৩টি রভরতয দস্য 

মভােযমান, েযাকভযা, মন্ত্রারত, 

েরম্পউোয, আফাফত্র, অন্যান্য 

- 

সর্ বম োটঃ   

 

খ. রামল শদকর কায শরররধ (TOR) : 

৯.০ রামল শদকর োরয়ত্বঃ 

 

৯.১ প্রেকেয টভূষভ, উবেশ্য, অনুবভাদন/ংবাধ ন, প্রকে ব্যয়, ফাস্তফায়নকার , ষডষষ 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 গাইডরাইন 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 আনুলষিক 

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 প্রেকেয আওতায় ম্পারদ ত মূর োম শরভমূকয োম শোরযতা ও উকমারগতা রফকেলণ েযা 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  িযাকরি মভাোকফরায় মকথাযুক্ত 

সুারয প্রদান; 

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

৯.১১  প্রকবেয প্রধান প্রধান কাম বক্রভ (ষভষত গঠন, সুপরববাগী ষনফ বািন প্রষক্রয়া অনুযণ, প্রষক্ষণ প্রদান, প্রষক্ষবণািয 

ায়তা প্রদান, গঠিত তষফবরয ব্যফায/ব্যফস্থানা) ষফবেলণ ও ম বাবরািনা;  

৯.১২  প্রকে বত সুপরববাগীগণ কর্তবক প্রাপ্ত সুষফধাষদ এফং তাবদয আথ ব-াভাষজক অফস্থায উন্নয়বন প্রকবেয ভূষভকা ম ববফক্ষণ 

ও ম বাবরািনা; 

৯.১৩   ষফষবন্ন ভবয় ম্পাষদত মূল্যায়ন/ভীক্ষা প্রষতবফদবনয আবরাবক গৃীত ব্যফস্থাফরীয উয আবরাকাত;   

৯.১৪    ম ববফক্ষবণয আবরাবক সুাষয প্রণয়ন; এফং 

৯.১৫ ক্রয়কাযী ংস্থা (আইএভইষড) কর্তবক ষনধ বাষযত প্রকে ংষেষ্ট অন্যান্য ষফলয়াষদ। 



 

 

 

 

 

১০.  যাভ শে প্ররতষ্ঠান ও যাভ শকেয প্রকৃরত ও মমাগ্যতাীঃ 
 

ররভে যাভ শে প্ররতষ্ঠান 

ও যাভ শে 

প্ররতষ্ঠাকনয 

যাভ শে 

রক্ষাগত মমাগ্যতা অরবজ্ঞতা 

১) যাভ শে প্ররতষ্ঠান   গকফলণা এফং প্রেে রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

ংরান্ত স্টারি রযিারনায় ন্যযনতভ ০৩(রতন) 

ফছকযয অরবজ্ঞতা। 
২) ে) টিভ ররিায স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় মথকে  

ভাজরফজ্ঞান/ 

অথ শনীরত/সডবরবভন্ট 

স্টাষডজ/ষযংখ্যান/ 

ভাজকল্যাণ/ভাজকভ ব 

ষফলবয় স্দাতবকািয ষডগ্রীধাযী 

 ল্লী উন্নয়ন ও  দাষযদ্র্য রফকভািনমূরে োকজ ১০ 

(দ) ফছবযয ফাস্তফ অষবজ্ঞতা;  

 টিভ ররিায রককফ কাজ কযায অষবজ্ঞতা; 

 েরম্পউোয ষফলবয় ব্যফাষযক জ্ঞান এফং 

 প্রষতবফদন উস্থানায় ষফবল  দক্ষতা। 

খ)  আথ ব-াভাষজক 

ষফবলজ্ঞ  

স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় মথকে 

ভাজরফজ্ঞান/ 

অথ শনীরত/সডবরবভন্ট 

স্টাষডজ/ষযংখ্যান/ 

ভাজকল্যাণ/ভাজকভ ব 

ষফলবয় স্দাতবকািয ষডগ্রীধাযী 

 ল্লী উন্নয়ন, দাষযদ্র্য ষফবভািন, কভ বংস্থান সৃষষ্ট, 

নাযীয ক্ষভতায়ন,  ক্ষুদ্র্ ঋণ ও ক্ষুদ্র্ ঞ্চয় ইতযাষদ 

সক্ষবে ০৫ (াঁি) ফছবযয ফাস্তফ অষবজ্ঞতা;  

 প্রষক্ষণ কাবজ ফাস্তফ অষবজ্ঞতা। 

গ) IT ষফবলজ্ঞ স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় মথকে 

IT ষফলবয় স্নাতে (ম্মান) 

রিগ্রী  স্দাতবকািয ষডগ্রীধাযী  

 তথ্য সমাগাবমাগ কাবজ ০৫ (াঁি) ফছবযয ফাস্তফ 

অষবজ্ঞতা। 

(ঘ) ষযংখ্যানষফদ স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় মথকে 

রযংখ্যান/ পররত 

রযংখ্যান  রফলকয় 

স্নাতকোত্তয  রিগ্রী  

 

 তথ্য ংগ্র, ব্যফস্থানা ও ষফবেলবণ ০৩ (ষতন) 

ফছবযয ফাস্তফ অষবজ্ঞতা; 

 প্রষতবফদন প্রণয়ন ও উস্থানায় দক্ষতা; এফং 

 েরম্পউোয ষফলবয় ব্যফাষযক জ্ঞান। 

 

১১.  ষনম্মষরষখত প্রষতবফদনমূ দাষখর কযবত বফীঃ  

 

র নং প্ররতকফদকনয নাভ দারখকরয ভয় 

  ইনকন রযকাে শ চুরক্ত ম্পাদকনয ১৫ রদকনয ভকধ্য 

  ১ভ খিা প্ররতকফদন চুরক্ত ম্পাদকনয ৭৫ রদকনয ভকধ্য 

  ২য় খিা প্ররতকফদন চুরক্ত ম্পাদকনয ৯০ রদকনয ভকধ্য 

  চূিান্ত প্ররতকফদন (ফাংরায় ৪০ কষ  ও 

ইংকযজীকত ২০ কষ) 

চুরক্ত ম্পাদকনয ১০০ রদকনয ভকধ্য 

 

 

১২.  ক্লোমেন্ট কর্তবক প্রমেে: 

 প্রকল্প েলিি ও প্রকল্প সংলিষ্ট লর্লিন্ন প্রলিমর্েন (যে ন: আইএ ইলি-০৫ প্রলিমর্েন); 

 লর্লিন্ন যেকম োল্ডোমেে সোমে যেোগোমেোমগে জন্য প্রমেোজনীে স মেোলগিো প্রেোন। 


