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ষনষফড় ষযফীক্ষসণয জন্য ষনফ বাষিত প্রকবেয ষফফযণী ও যাভ ববকয কাম বষযষধ (ToR): 

ক.প্রকবেয ষফফযণীীঃ 

১. প্রকবেয নাভ  : ব্রুড ব্াাংক স্থান (৩য় ম বায়) প্রকে 

২. ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ভৎস্য অষধদপ্তয 

৩. উবযাগী ভন্ত্রণারয়/ষফবাগ  : ভৎস্য ও প্রাষণম্পদ ভন্ত্রণারয়  

৪. প্রকবেয অফস্থান : ছয়টি ষফবাবগয ২২টি সজরায ২৭টি উবজরায ২৭টি যকাষয ভৎস্য ফীজ 

উৎাদন খাভায 

 

৫. অনুবভাষদত ফাস্তফায়নকার ও ব্য় (রক্ষ টাকা) : 

অনুবভাদবনয ম বায় সভয়াদ  অনুবভাষদত ব্য় 

সভাট: 

ষজওষফ: 

ষএ: 

ষনজস্ব অথ বায়ন: 

হ্রা/বৃষি (%) 

 

মূর ষডষষয তুরনায় ফ ববল াংবাষধত 

ষডষষ’য তুরনায় 

মূর অনুবভাষদত সবেম্বয, ২০১৪ 

বত জুন, ২০১৯ 

৫৫৪২.৩৮ 

৫৫৪২.৩৮ 

- 

- 

- - 

১ভ াংবাধন - - - - 

২য় াংবাধন - - - - 

ব্য় বৃষি ব্ষতবযবক সভয়াদ বৃষি - - - - 

 

৬.      ক্রভপুষিত অগ্রগষত জুন ২০১৬ : আষথ বক  ২৪০৪.৭৫রক্ষ টাকা (৪৩.৩৯%)। 
৭. প্রকবেয উবেশ্য: 

 অন্তীঃপ্রজনন ও াংকযায়ন ভস্যা ষনযন কবয যকাষয ভৎস্য ফীজ উৎাদন খাভায ও সফযকাষয যািাষয 

ভাষরকবদয ষনকট গুণগত ভানম্পন্ন ব্রম্নড ভাছ যফযা ষনষিতকযণ; 

  কা ব জাতীয় প্রজননক্ষভ ভাছ (ব্রুড ভাছ) এফাং সদীয় প্রজাষতয সছাট ভাবছয সকৌষরতাষিক গুণাগুবণয উন্নয়ন;  

  িালী ম বাবয় উন্নতভাবনয ভাবছয সযণু/ সানা যফযা;  

  ভৎস্য উৎাদন বৃষি; 

  কভ বাংস্থান সৃষি ও  দাষযদ্র ষফবভািন। 
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৮. প্রকদল্পয প্রধান প্রধান অাংগ ও ব্যয়ঃ 

(রক্ষ টাকা)                                                                                       

অাংবগয নাভ (ষযভাণ) ষযভাণ অনুবভাষদত ব্য় 

১ ২ ৩ 

প্ররক্ষণ ব্যয়  ৬০০০ জন  ২০০.০০ 

রফদদ রক্ষাপয  ৩০ জন  ১২০.০০ 

ায, টিকা ও ঔলধ, ভৎস্য ও ভৎস্যজাত দ্রব্য, ভৎস্যখাদ্য, অন্যান্য 

ব্যয় (কা প ও শদীয় প্রজারতয শোট ভাদেয শযণু, শানা এফাং ব্রুড 

ভাে উৎাদন খযচ) 

শথাক  ১০০০.০ 

শকৌররতারিক ভানম্পন্ন ব্রুড ভাে রফদদ দত আভদারনকযণ  শথাক ৭৫.০০ 

রক-আ  (ডাফর শকরফন)  ৩টি ১৪০.০০ 

ভটযাইদকর  ২৭টি  ৪০.৫০ 

রডরজটার রবরডও কযাদভযা  ১টি  ০.৩০ 

ভাে ধযায জার-৩ প্রকাদযয, াইজ-এ: ১৫³-১৫০³, াইজ-রফ: 

২০³-২০০³, াইজ-র: ২০³-২৫০³ 

৮১টি ৬৪.৮০ 

  

যীক্ষাগায এয জন্য মন্ত্রারত ক্রয় ২৭শট  ১৮৯.০০ 

শজদনদযটয  (১০ শকরবএ) ২৭টি ৩২৪.০০ 

ীভানা প্রাচীয রনভ পাণ  ১৫০৬ ফঃ ফু৬ ৪৬.০০ 

এদপ্রাচ শযাড ১৪৮৭৪ ফগ প ফুট  ৮৩.০০ 

পুকুয াড় াংযক্ষণ  প্রাচীয  ৬৯৫৬ ফঃ ফুঃ ৩২০.০০ 

যাচারয ইউরনট রনভ পাণ  ৪২৬৬ ফঃ ফুঃ ১২৮.০০ 

ওবাযদড ট্াাংক (অরিদজন রভশ্রণ সুরফধা) ৯৫০ ফঃ ফুঃ ৫৭.০০ 

অন্যান্য রনভ পাণ (গ্যাদযজ, গাড প শড, শটায রুভ ইতযারদ) ৩৮০০ ফগ প ফুট ৯৫.০০ 

ারন যফযা অফকাঠাদভা  ২৭ (FSMF) ৭৫.০০ 

গবীয নরকূ স্থান  ২৭টি ৪০৫.০০ 

বফদুরতক যঞ্জাভ  শথাক  ১০০.০০ 

পুকুয খনন/পুনঃখনন  ৩১১৯ রঃঘঃরভঃ ৪৪৩.০০ 

প্ররক্ষণ শকন্দ্র রনভ পাণ/শভযাভত  ১৫৬৭.৫০ ফঃফুঃ ২৯.০০ 

 শভাট  ৩৯৩৪.৬০ (৭১%) 



 

খ. যাভ ববকয কাম বষযষধ (TOR) : 

৯.০ যাভ ববকয দাষয়ত্বীঃ 

৯.১ প্রকল্পের টভূষভ, উবেশ্য, অনুবভাদন/াংবাধন, প্রকে ব্য়, ফাস্তফায়নকার, ষডষষ অনুমায়ী ফছযষবষিক ফযাে, 

ফযাে অনুমায়ী ব্য় প্রাাংষগক কর তথ্য ম ববফক্ষণ ও ম বাবরািনা; 

৯.২  প্রকবেয অাংগষবষিক 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 এফাং 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 / াংগৃীতব্ 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 ব্ফস্থানায ভান এফাং  প্রকবেয  সভয়াদ ও ব্য় বৃষি  ষফষবন্ন  ষদক ষফবেলণ, ম ববফক্ষণ  ও 

বম বাবরািনা ; 

৮.৭ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদদত মূল কার্ যক্রমসমূল্পহর কার্ যকাদরতা ও উপল্পর্াদিতা দবল্পেষণ এবং দবল্পেষ সফলতা 

(Success Stories, র্দদ থাল্পক) দবষল্পয় আল্পলাকপাত; 

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

৯.৯ প্রকসেয ফরষদক, দুফ বরষদক, সুবমাগ ও ঝুঁষক (SWOT) দবল্পেষণ এবং দুব যলতা ও চ্যাল্পলি মমাকাল্পবলায় 

র্ল্পথাপযুক্ত সুপাদরে প্রদান; 

৯.১০ প্রকবেয ম্ভাব্ exit plan সম্পল্পকয পর্ যাল্পলাচ্না ও মতামত প্রদান; 

৯.১১ প্রকে বত সুষফধাববাগীগণ কর্তবক প্রাপ্ত সুষফধাষদ ম ববফক্ষণ ও ম বাবরািনা;  

৯.১২ প্রকবেয ১ভ ও ২য় ম বাবয় মূল্যায়ন প্রষতবফদবনয সুাষযভারা ফাস্তফায়বনয উয আবরাকাত;  

৯.১৩    ম ববফক্ষবণয আবরাবক সুাষয প্রণয়ন; এফাং 

৯.১৪ ক্রয়কাযী াংস্থা (আইএভইষড) কর্তবক ষনধ বাষযত প্রকে াংষেি অন্যান্য ষফলয়াষদ।  

 



১০.  ব্ষি যাভ ববকয সমাগ্যতা ও প্রবয়াজনীয় সাগত অষবজ্ঞতাীঃ  

ষক্ষাগত সমাগ্যতা সাগত অষবজ্ঞতা 

স্বীকৃত ষফশ্বষফযারয় সথবক ন্যযনতভ ভৎস্য 

ষফজ্ঞান অনুলবদ স্দাতক (ম্মান) ষডগ্রী 

স্দাবতাবকািয ষডগ্রী।  

 ভৎস্য াংষেি কাম বক্রভ ভষনটষযাং ও ষযবাটি বাং কাবজ 

কভবক্ষ ১০ (দ) ফছবযয ফাস্তফ অষবজ্ঞতা ম্পন্ন বত 

বফ;  

 ভৎস্য ম্প্রাযণ কাম বক্রবভয পবর আথ ব াভাষজক 

উন্নয়ন ভীক্ষা ষযিারনায়  অষবজ্ঞতা থাকবত বফ; 

 ভাবছয সকৌষরতাষত্বক (Genetic) ষফলবয় অষবজ্ঞতা 

থাকবত বফ;  

     কষম্পউটায ষফলবয় ব্ফাষযক জ্ঞান এফাং 

 প্রষতবফদন উস্থানায় ষফবল  দক্ষতা। 

 

 

১১. ষনম্মষরষখত প্রষতবফদনমূ দাষখর কযবত বফীঃ  

ক্রষভক 

নাং 

প্রষতবফদবনয নাভ দাষখবরয ভয় 

  ইনবন ষযবাট ব চুষি ম্পাদবনয ১৫ ষদবনয ভবধ্য 

  ১ভ খড়া প্রষতবফদন চুষি ম্পাদবনয ৭৫ ষদবনয ভবধ্য 

  ২য় খড়া প্রষতবফদন চুষি ম্পাদবনয ৯০ ষদবনয ভবধ্য 

  চূড়ান্ত প্রষতবফদন (ফাাংরায় ৪০ কষ   ও 

ইাংবযজীবত ২০ কষ) 

চুষি ম্পাদবনয ১০০ ষদবনয ভবধ্য 

 

১২.  ক্লাদয়ন্ট কর্তপক প্রদদয়: 

 প্রকল্প দররর ও প্রকল্প াংরিষ্ট রফরবন্ন প্ররতদফদন (শমভন: আইএভইরড-০৫ প্ররতদফদন); 

 রফরবন্ন শটকদাল্ডাদযয াদথ শমাগাদমাদগয জন্য প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান। 


