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

ক.প্রকবেয ষফফযণীীঃ 

১. প্রকবেয নাভ  : ভাজষবষিক ও ফাষণষজিক খাভাবয সদী সবড়ায উন্নয়ন ও ংযক্ষণ (কবপাবনন্ট: 

এ+ষফ)  (২য় ম বায়) প্রকে 

২. ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : কবপাবনন্ট: এ, প্রাষণপদ গবফলণা প্রষতষ্ঠান 

কবপাবনন্ট: ষফ), প্রাষণপদ অষধদপ্তয  

৩. উবযাগী ভন্ত্রণারয়/ষফবাগ  : ভৎস্য ও প্রাষণপদ ভন্ত্রণারয়  

৪. প্রকবেয অফস্থা : কবপাবনন্ট-এ: ৫টি ষফবাবগয ৭টি সজরায ১২টি উবজরা     

   কবপাবনন্ট-ষফ: ভগ্র ফাংরাবদ। 

 

৫. অনুবভাষদত ফাস্তফায়নকার ও ব্যয় (রক্ষ টাকা) : 

অনুবভাদবনয ম বায়     সভয়াদ  

 

অনুবভাষদত ব্যয় 

ষজওষফ: 

 

হ্রা/বৃষি (%) 

মূর ষিষষয তুরনায় ফ ববল ংবাষধত 

ষিষষ’য তুরনায় 

মূর অনুবভাদন 

০৪/০৯/২০১২ 

জুরাই,২০১২ 

বত 

জুন,২০১৭ 

কবপাবনন্ট: এ : ১৪৬৭.১৪  

কবপাবনন্ট: ষফ: ২৮৭৩.৮৬ 

- - 

১ভ ংবাধন 

২৬/০৭/২০১৫ 

জুরাই,২০১২ 

বত 

জুন,২০১৮ 

কবপাবনন্ট: এ : ১৬১৩.৮৫  

কবপাবনন্ট: ষফ: ৩১৬১.০০ 

কবপাবনন্ট: এ 

১৪৬.৭১(১০%) 

কবপাবনন্ট: ষফ: 

২৮৭.১৪(১০%) 

সভয়াদ বৃষি ১ 

ফছয(২০%) 

- 

ব্যয় বৃষি ব্যষতবযবক 

সভয়াদ বৃষি 

- - - - 

 

৬. ক্রভপুষিত অগ্রগষত জুন ২০১৬ : আষথ বক ১১৪৮.০৯ রক্ষ টাকা  (৭১%)। 
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৭. প্রকবেয উবেশ্য : 

 কবপাবনন্ট-‘এ’ (গবফলণা):  

 সবড়ায জাত ংযক্ষণ এফং আঞ্চষরক কৃষল ষযবফ উবমাগী জাত উন্নয়ন;  

 আঞ্চষরক ম্ভাফনা ষনববয ভয় ষবষিক সবড়া ও Lamb উৎাদন ষযকেনা ততযী; 

 প্রজনন, খায, স্বাস্থি ও ব্যফস্থানা প্রযুষি ও প্রষক্ষণ সফা; ঋণ ায়তা এফং ফাজাযজাত ব্যফস্থায উন্নয়বনয 

ভাধ্যবভ আঞ্চষরক ভবির সবড়া কষভউষনটি উন্নয়ন;  

 আঞ্চষরক কৃষল ষযবফ ষফবফিনায় সবড়ায খায, স্বাস্থি ও ব্যফস্থানা; Lamb উৎাদন এফং আথ ব-াভাষজক 

ভস্যা ষবষিক ষযিারনা ও প্রযুষি উদ্ভাফন; 

 কবপাবনন্ট-ষফ এয উন্নয়ন কাম বক্রবভ প্রযুষি সফা প্রদান; এফং  

 আন্তীঃংস্থা ও আঞ্চষরক বমাষগতা সৃষিয ভাধ্যবভ ভানফ পদ ও কাষযগযী দক্ষতা উন্নয়ন।  

 

 কবপাবনন্ট-‘ষফ’ (ম্প্রাযণ): 

 সবড়া ারবন জনগবনয ষক্রয় অংগ্রন ষনষিত কযায ভাধ্যবভ সবড়ায উৎাদন বৃষি কযা;  

 সবড়া ারবন খাভাযীবদয বিতনতা বৃষি কযা ও উবযািা ততযীয প্রবিিা সজাযদায কযা;  

 গবফলণায ভাধ্যবভ কবপানন্ট-এ বত প্রাপ্ত প্রযুষি প্রষক্ষবণয ভাধ্যবভ খাভাযীবদয ভবধ্য স্থানান্তয কযা;  

 সবড়া ারবনয ভাধ্যবভ আত্মকভ বংস্থাবনয সুবমাগ সৃষি কযা এফং দাষযদ্র্ি ষফবভািবন ায়ক ভূষভকা ারন কযা;  

 সবড়ায ভ ও ভাংবয ফাজায ম্প্রাযণ ও জনষপ্রয় কযায জন্য প্রষক্ষণ ও প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা;  

 সবড়ায স্বাস্থি উন্নয়বনয ায়ক ষববফ টিকা, কৃষভনাক ও জরুযী ঔলধ এফং ঘা যফযাবয ব্যফস্থা কযা; এফং  

 সবড়ায ৩টি সিবভাবনবেন খাভায স্থাবনয ভাধ্যবভ প্রাষণপদ অষধদপ্তবযয কাম বক্ষভতা বৃষি কযা।  

 

৮. প্রকদল্পয প্রধান প্রধান অাংগ ও ব্যয়ঃ 

(রক্ষ টাকা)                                                                                       

অংবগয নাভ (ষযভাণ) ষযভাণ অনুবভাষদত ব্যয় 

১ ২ ৩ 

কবপাবনন্টীঃ এীঃ    

শবড়া ক্রয় (রফদদী) ৫০টি  ১০০.০০ 

গদফলণা ব্যয় - ৬৭.৮৬ 

মানফান ক্রয়  ১টি াদজদযা জী, ১২টি শভাটয 

াইদকর এফাং ফাইাইদকর ১৬টি 

১০৫.৮০ 

ল্যাফ এন্ড পাভ ম ইকুইদভন্ট  ১০০টি ১০০.০০ 

পূতম কাজ  - ৩২৭.০০ 

সভাটীঃ     ৭০০.৬৬ (৪৩%) 

কবপাবনন্টীঃ ষফীঃ    

শবড়ায খাভাযী প্ররক্ষণ  ৬৫০ ব্যাচ ২০৮.০০ 

দরযদ্র খাভাযীদদয শড রনভ মাণ ায়তা প্রদান  ৬ ফছয ৪৮.৪১ 

শদীয় শবড়া ক্রয়  ১৭৪০টি  ১২৯.৫০ 

দানাদায  খাদ্য ক্রয়  ২২০ শভঃ টন  ৯৩.০১ 

বুজ ঘা ক্রয়  ৩৫০ শভঃ টন ৬.৯৯ 

প্ররক্ষকদদয ম্মানী বাতা  ১০০৫ ব্যাচ  ১৩৬.০০ 

ভূরভ উন্নয়ন  ১৫৬০০ ঘঃ রভঃ ১০৩.৮৩ 

পূতমকাজ  ১২৭৫.৯০ 

 শভাট 1697.96(54%) 



 

খ. যাভ মদকয কাম মরযরধ (TOR) : 

৯.০ যাভ মদকয দারয়ত্বঃ 

৯.১ প্রকল্পের 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 এ ও বব পাল্পট ের 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 পাষদত/িরভান ষফষবন্ন ণ্য, কাম ব ও সফা ংগ্রবয (Procurement) সক্ষবে প্রিষরত ংগ্র 

আইন ও ষফষধভারা (ষষআয, উন্নয়ন বমাগীয গাইিরাইন ইতিাষদ) 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 পষকবত 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 প্রকল্পের আওতায় সম্পাবদত মূল কার্ েক্রমসমূল্পহর কার্ েকাবরতা ও উপল্পর্াবিতা ববল্পেষণ এবং ববল্পেষ সফলতা 

(Success Stories, র্বদ থাল্পক) ববষল্পয় আল্পলাকপাত; 

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

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

র্ল্পথাপযুক্ত সুপাবরে প্রদান; 

৯.১০ প্রকবেয ম্ভাব্য exit plan সম্পল্পকে পর্ োল্পলাচ্না ও মতামত প্রদান; 

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

ম ববফক্ষণ ও ম বাবরািনা; 

৯.১২ প্রকবেয ১ভ ম বাবয়য আওতায় ফাস্তফাষয়ত কাম বক্রভ মূবয  ফতবভান অফস্থা ম ববফক্ষণ ও ম বাবরািনা;  

৯.১৩  প্রকবেয ১ভ ম বাবয়য মূল্যায়ন প্রষতবফদবন উবল্লষখত সুাষয ফাস্তফায়ন অগ্রগষত ম ববফক্ষণ ও ম বাবরািনা; 

৯.১৪    ম ববফক্ষবণয আবরাবক সুাষয প্রণয়ন; এফং 

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

 



১০.  যাভ বক প্রষতষ্ঠান ও যাভ ববকয প্রকৃষত ও সমাগ্যতাীঃ 

ক্রষভক যাভ বক প্রষতষ্ঠান ও 

যাভ বক প্রষতষ্ঠাবনয 

যাভ বক 

ষক্ষাগত সমাগ্যতা অষবজ্ঞতা 

১) যাভ বক প্রষতষ্ঠান   গবফলণা এফং প্রকে ষযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ংক্রান্ত 

স্টাষি ষযিারনায় ন্যিনতভ ০৩(ষতন) ফছবযয 

অষবজ্ঞতা। 
২) ক) টিভ ষরিায  স্বীকৃত ষফশ্বষফযারয় সথবক 

এষনবভর সেষিং অিান্ড 

সজষনটিক্স ষফলবয় 

স্দাতবকািয ষএইিষি 

ষিগ্রীধাযী  

 এষনবভর সেষিং অিান্ড সজষনটিক্স  ষফলবয় ১০ 

(দ) ফছবযয অষবজ্ঞতা;  

 টিভ ষরিায ষববফ কাজ কযায অষবজ্ঞতা ; 

 কষপউটায ষফলবয় ব্যফাষযক জ্ঞান এফং  

 প্রষতবফদন উস্থানায় ষফবল দক্ষতা। 

খ)  প্রাণী স্বাস্থি 

ষফবলজ্ঞ 
স্বীকৃত ষফশ্বষফযারয় সথবক 

সববটষযনাষয াবয়ন্স - এ 

স্দাতবকািয ষিগ্রীধাযী  

 

  প্রাণী স্বাস্থি ও পু ষি ষফলবয় ০৫ (াঁি) ফছবযয  

অষবজ্ঞতা। 
 

গ) আথ ব-াভাষজক 

ষফবলজ্ঞ 
স্বীকৃত ষফশ্বষফযারয় 

সথবক অথ বনীষত/কৃষল 

অথ বনীষত/ ভাজষফজ্ঞান 

/ভাজকল্যাণ/ভাজকভ ব 

ষফলবয় স্দাতবকািয 

ষিগ্রীধাযী 

 ংষেি ষফলবয়য ০৫ (াঁি) ফছবযয ফাস্তফ 

অষবজ্ঞতা। 
 

 (ঘ) ষযংখ্যানষফদ স্বীকৃত ষফশ্বষফযারয় 

সথবক ষযংখ্যান/ 

পষরত ষযংখ্যান  

ষফলবয় স্দাতবকািয  

ষিগ্রী  

 

 তথ্য ংগ্র, ব্যফস্থানা ও ষফবেলবণ ০৩ 

(ষতন) ফছবযয ফাস্তফ অষবজ্ঞতা; 

 প্রষতবফদন প্রণয়ন ও উস্থানায় দক্ষতা; 

এফং 

 কষপউটায ষফলবয় ব্যফাষযক জ্ঞান। 

 

 

 

১১.  ষনম্মষরষখত প্রষতবফদনমূ দাষখর কযবত বফীঃ  



 

ক্র নং প্রষতবফদবনয নাভ দাষখবরয ভয় 

  ইনবন ষযবাট ব চুষি পাদবনয ১৫ ষদবনয ভবধ্য 

  ১ভ খড়া প্রষতবফদন চুষি পাদবনয ৭৫ ষদবনয ভবধ্য 

  ২য় খড়া প্রষতবফদন চুষি পাদবনয ৯০ ষদবনয ভবধ্য 

  চূড়ান্ত প্রষতবফদন (ফাংরায় ৪০ কষ   ও 

ইংবযজীবত ২০ কষ) 

চুষি পাদবনয ১০০ ষদবনয ভবধ্য 

 

১২.  ক্লাদয়ন্ট কর্তমক প্রদদয়: 

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

 রফরবন্ন শেকদাল্ডাদযয াদথ শমাগাদমাদগয জন্য প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান। 


