
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৮ 

 

বিষয়: “বিঙ্গল টাইগার কনজারভেশন এবিবেটি (িাঘ)’’ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার টাম ম’স অফ সরফাদরন্স (ToR)। 

≥ প্রকদল্পর সমৌরলক তথ্য ≥ 
 

১। প্রশাসরনক মন্ত্রণালয়/রবভাগ    : পবরভিশ, িন ও জলিায়ু পবরির্তন মন্ত্রণালয়। 

২। বাস্তবায়নকারী সাংস্থা            : িন অবিদপ্তর। 

৩। প্রকদল্পর অবস্থান                 : খুলনা  বিোগ (সুন্দরিন)। 

৪। প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:         (লক্ষ টাকায়) 

রবষয় অনুদমারেতপ্রাক্করলতব্যয় বাস্তবায়নকাল অনুদমােদনর

তাররখ 

*পররবতমন(+/-) 

সমাট রজওরব প্র:সা: অন্যান্য ব্যয় 

(%) 

সময়াে 

(%) 

মূল 
১১২৩৬.১০ ৮২১.৯৯ ১০৪১৪.১১ ---- 

জুলাই ২০১৫ হভর্ জুন 

২০১৮ পর্ তন্ত 
- --- --- 

 

৭. প্রকদল্পর সুরনরে মষ্ট উদেশ্য সমূহ: 

১। গভিষণা, র্থ্য ও জ্ঞান আদান প্রদাভনর মাধ্যভম িাঘ সংরক্ষভণর জন্য বিদ্যমান ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন ও আিাসস্থল ব্যিস্থাপনার উন্নয়ন; 

২। ির্তমাভন বেভলজ টাইগার বরসপন্স টিম ও ফভরস্ট টাইগার বরসপন্স টিম এর মাধ্যভম কবমউবনটি বেবিক িাঘ বশকাভরর বিরুভে 

কার্ তক্রম মভেল তর্রী; 

৩। প্রবশক্ষভণর মাধ্যভম বিবেন্ন অংশীজভনর িাঘ ও িন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষভয় দক্ষর্া বৃবে করা; 

৪। িাঘ-মানুভঘর দ্বন্দ বনরসভণ প্রভয়াজনীয় পদভক্ষপ গ্রহণ করা; 

৫। সুন্দরিন সংলগ্ন সািারণ মানুভষর মভধ্য িন্যপ্রাণী বশকার বিভরাি মভনাোি গভে তুলভর্ “সুন্দরিন মাভয়র মর্” বলাগানভক ব্যপক 

প্রচার ও প্রসার করা; 

৬। িাঘ সংরক্ষভণ সামাবজক ও রাজননবর্ক অংগীকার প্রবর্ষ্ঠার জন্য জার্ীয় ও আন্তজতাবর্ক োভি প্রচারণা; 

৭। সুন্দরিন বনে তরশীল জনভগাষ্ঠীর বিকল্প জীবিকায়ভন সভি তাি পন্থা উদ্ভািন করা। 

 

৮। প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্ মক্রমূহ:  

 যানবাহন ক্রয়; 

 যন্ত্রপাতি ক্রয়; 

 ফাতন িচার ক্রয়; 

 তনর্ িাণ কাজ; 

 গববষণা কাজ;  

 প্রতিক্ষণ, কর্ ির্ািা ও সবচিনিা মূলক কায িক্রর্; 

 পরার্ি ি সসবা ক্রয় (জািীয় ও আন্তজিাতিক);  

 

≥ পরামশ তক প্রবর্ষ্ঠাভনর কার্ তপবরবি (ToR) ≥                                     

১। প্রকল্পটির প্রোি মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্ তক্রম পবরচালনার জন্য পরামশ তক প্রবর্ষ্ঠান বনম্নরূপ দাবয়ত্ব পালন করভি:  

১.১। প্রকল্প এলাকা ১০০% ও প্রকদল্পর সকল কার্ মক্রম প্রোি মূল্যায়দনর আওতাভুক্ত করদত হদব; 

১.২। প্রকদল্পর পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন ও সাংদশাধদনর অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্ মায়নসহ সকল প্রাসাংরগক তথ্য 

পর্ মদবক্ষণ ও পর্ মাদলাচনা; 



১.৩। প্রকদল্পর অাংগরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আরর্ মক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ,সরিদবশন, রবদেষণ, সারণী এবাং সলখরচদের মাধ্যদম  

উপস্থাপন ও পর্ মাদলাচনা; 

১.৪। প্রকদল্পর উদেশ্য অজমদনর অবস্থা পর্ মাদলাচনা ও পর্ মদবক্ষণ, লগ সেদমর আদলাদক output পর্ তাভলাচনা এবাং প্রকদল্পর কার্ মক্রম 

উদেদশ্যর সাদর্ সামঞ্জস্যপূণ ম রকনা তা পর্ মাদলাচনা ও মতামত প্রোন করা; 

১.৫। প্রকদল্পর অর্ মবছর রভরিক কম ম পররকল্পনা, অর্ মবছর রভরিক বরাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়্ন (বাস্তব ও 

আরর্ মক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরিদবশন,রবদেষণ, সারণী/ সলখারচদের মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ মাদলাচনা; 

১.৬। প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/ চলমান রবরভি পণ্য, কার্ ম ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) আইন ও রবরধমালা (রপরপএ, 

রপরপআর, উিয়ন সহদর্াগীর গাইডলাইন ইতযারে) এবাং প্রকল্প েরলল উরিরখত ক্রয় পররকল্পনা প্ররতপালন করা হদয়দছ/হদে রকনা সস 

রবষদয় তুলনামূলক পর্ মাদলাচনা ও পর্ মদবক্ষণ; 

১.৭। প্রকল্প েরলল অনুর্ায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনাাঃ প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকদল্পর 

রপআইরস ও রিয়াররাং করমটির সভা, সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগরতর তথ্য সপ্ররণ ইতযারে পর্ মাদলাচনা ও পর্ মদবক্ষণ; 

১.৮। প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ম ও সসবা পররচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ (সটকসই 

পররকল্পনা) আনুসারঙ্গক রবষয় পর্ মাদলাচনা ও পর্ মদবক্ষণ;  

১.৯। প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পরকমত রবরভি সমস্যা সর্মন: অর্ মায়দন রবলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অেক্ষতা, সাংশাধন এবাং প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় 

বৃরদ্ধ ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদেষণ, পর্ মদবক্ষণ ও পর্ মাদলাচনা; 

১.১০। েক্ষতা বৃরদ্ধ আত্ম-কম মসাংস্থান ও সদচতনতা বৃরদ্ধদত প্ররশক্ষদণর কার্ মকাররতা পর্ মাদলাচনা ও রবদেষণ করা; 

১.১১। গভিষণা, র্থ্য ও জ্ঞান আদান-প্রদাভনর মাধ্যভম িাঘ সংরক্ষভণর জন্য বিদ্যমান ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন ও আিাসস্থল ব্যিস্থাপনার 

উন্নয়ন কার্ তক্রম পর্ তাভলাচনা ও বিভলষণ করা; 

১.১২। ির্তমাভন বেভলজ টাইগার বরসপন্স টিম ও ফভরস্ট টাইগার বরসপন্স টিম এর মাধ্যভম কবমউবনটি বেবিক িাঘ বশকাভরর বিরুভে 

কার্ তক্রম মভেল কার্ তক্রম পর্ তাভলাচনা ও বিভলষণ করা; 

১.১৩। প্রবশক্ষভণর মাধ্যভম বিবেন্ন অংশীজভনর িাঘ ও িন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষভয় দক্ষর্া বৃবে করা এিং িাঘ-মানুভঘর দ্বন্দ বনরসভণ 

কার্ তক্রম পর্ তাভলাচনা ও প্রোি বনি তারন করা;  

১.১৪। িাঘ সংরক্ষভণ সামাবজক ও রাজননবর্ক অংগীকার প্রবর্ষ্ঠার, জার্ীয় ও আন্তজতাবর্ক োভি প্রচারণা কার্ তক্রম পর্ তাভলাচনা ও 

বিভলষণ করা; 

১.১৫। সুন্দরিন বনে তরশীল জনভগাষ্ঠীর বিকল্প জীবিকায়ভন সভি তাি পন্থা উদ্ভািন কার্ তক্রম পর্ তাভলাচনা ও বিভলষণ করা; 

১.১৫। প্রকভল্পর আওর্ায় বর্ সকল গভিষণা কাজ করা হভয়ভে এর ফলাফল িাস্তিায়ভনর সি তভশষ অিস্থা পর্ তাভলাচনা ও বিভলষণ করা; 

১.১৬। প্রকভল্পর আওর্ায় বর্ সকল সভচর্নর্া কার্ তক্রম গ্রহণ করা হভয়ভে র্ার প্রোি পর্ তাভলাচনা ও বিভলষণ করা; 

১.১৬। প্রকদল্পর success story ও প্রকদল্পর মাধ্যদম গৃহীত কার্ মক্রমসমূদহর সটকসইকরণ পররকল্পনা (Sustainability 

plan) রবষদয় সুরনরে মষ্ট পর্ মদবক্ষণ ও মতামত প্রোন; 

১.১৭ উিয়ন সহদর্াগী সাংস্থা কর্তমক চুরক্ত স্বাক্ষর , চুরক্তর শতম, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণও অনুদমােন, অর্ ম ছাড় রবল পররদশাদধ সম্মরত ও 

রবরভি রমশন এর সুপাররশ ইতযারের তথ্য-উপািরভরিক পর্ মাদলাচনা ও পর্ মদবক্ষণ; 

১.১৮। প্রকদল্পর অরডট কার্ মক্রম পর্ মাদলাচনা ও পর্ মদবক্ষণ (ইন্টারনাল অবেট, এক্সটারনাল অবেট, অবেট আপবি সংক্রান্ত বর্মন: কর্টি 

অবেট ও কর্ টাকার ইর্যাবদ); 

১.১৯। প্রকদল্পর SWOT analysis  করা; 

১.২০। প্রকদল্পর সকান উদেশ্য অসম্পূণ ম র্াকদল তার কারণ পর্ মাদলাচনা; 

১.২১। প্রকল্প সাংরেষ্ট অন্যান্য প্রাসরঙ্গক রবষয়ারে: (i) প্রকল্প সাংরেষ্ট নরর্পে পর্ মাদলাচনা; (ii) মাঠ পর্ মায় হভর্ র্থ্য সংগ্রহ ও রবদেষণ; 

(ii) Focus Group Discussion (FGD) এবং KII আবয়াজন; (iv) তবতবন্ন িথ্য-উপাবের আদলাদক সারব মক 

পর্ মাদলাচনা, পর্ মদবক্ষণ, ও প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ ৩নং ক্রবমভক উবিবির্ সময় সময় িসো প্ররতরবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা; (v) 

স্থানীয় পর্ মাদয় ও জাতীয় কম মশালায় আভয়াজন করা; এবাং (vi) সকল মতামত সরিদবশপূব মক চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

১.২২। প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়দনর সুরনরে মষ্ট (সময় রভরিক) কম মপররকল্পনা ও কম মপদ্ধরত  কাররগরর প্রস্তাদবর সাদর্ সাংদর্াজন করদত হদব;  

১.২৩। পরামর্ শক প্রতিষ্ঠান চুতির িাতরখ থেকক চার মাকের (১২০ তিন) মকে প্রভাব মূল্যায়ন েংক্রান্ত যাবিীয় কায শক্রম চুড়ান্ত  করকব; 

১.২৪। পরামর্ শক প্রতিষ্ঠানকক েমীক্ষার তবতভন্ন েভার তেদ্ধাকন্তর আক াকক প্রতিকবিন প্রণয়ন ও আইএমই রবভাগ কর্তমক রনধ মাররত অন্যান্য 

রবষয়াবলী প্ররতপালন করা; 

 

 

 



২। পরামশ তক প্রবর্ষ্ঠান ও পরামশ তকভদর প্রকৃবর্ বর্াগ্যর্া, অবেজ্ঞর্া, ভূবমকা এিং দাবয়ত্ব:  

নং ফাম ত ও পরামশ তক বশক্ষাগর্ বর্াগ্যর্া অবেজ্ঞর্া ভূবমকা এিং দাবয়ত্ব 

২.১  

ফাম ত 

(পরামশ তক প্রবর্ষ্ঠান) 

 

প্রস্তাভি সকল িরভন 

জনিভলর বশক্ষাগর্ 

বর্াগ্যর্া উভিি র্াকদত 

হদব; 

 প্রকভল্পর কার্ তক্রম মূল্যায়ন ও 

পবরিীক্ষণ সংক্রান্ত কাভজ ন্যযনর্ম ৩ 

(বর্ন) িেভরর  অবেজ্ঞর্া থাকভর্ হভি ;  

 মাঠ পর্ তাভয় োটা সংগ্রহ, োটা 

প্রবক্রয়াকরণ ও বরভপাট ত প্রণয়ভনর  

অবেজ্ঞর্া; 

 পর্ তাপ্ত সহায়ক জনিল ও প্রভয়াজনীয় 

সহায়ক সামগ্রী র্াকদত হদব; 

 অবেজ্ঞর্া সম্পন্ন অন্যান্য জনিল;  

# মূল্যায়ন টীম ও সহায়ক 

জনিভলর কাভজর সমন্বয় করা; 

# প্রোি মূল্যায়ন কার্ তক্রমটি 

বনি তাবরর্ সমভয়র মভধ্য চূোন্ত 

করা; 

# কম তপবরকল্পনার আভলাভক 

কাজ  সম্পন্ন করা; 

#  সমীক্ষা সংক্রান্ত সকল সোয় 

টীভমর সদস্যভদর উপবস্থর্ করা;  

# ক্রয়কারী সংস্থা কর্তমক অন্যান্য 

রবষয়াবলী প্ররতপালন করা; 

২.২ ক) টিম বলোর 

 

(ক) স্বীকৃর্ বিশ্ববিদ্যালয় 

হভর্ িন্যপ্রাণী (ওয়াইল্ড 

লাইফ) বিষভয় স্নার্ভকাির 

বেবগ্রিারী। 

 

(খ) সাংরেষ্ট রবষদয় 

বপএইচবে বেবগ্রিারীভদর 

অগ্রাবিকার বদয়া হভি; 

 সংবলষ্ট কাভজ কমপভক্ষ ১৫ (পদনর) 

িেভরর অবেজ্ঞর্া  সম্পন্ন হভর্ হভি;  

প্রোি মূল্যায়ন কার্ তক্রভমর ৫ (পাঁচ) 

িেভরর অবেজ্ঞর্া; 

 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভি 

পণ্য, কার্ ম ও সসবা সাংগ্রদহর 

(Procurement) সক্ষদে প্রচরলত 

আইন ও রবরধমালা (রপরপএ-

২০০৬/রপরপআর-২০০৮ ও উিয়ন 

সহদর্াগীর গাইডলাইন ইতযারে) 

অনুসরণপূব মক কার্ মসম্পােদন জ্ঞান ও 

বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব;  

 টীম বলোর বহভসভি কাভজর 

অবেজ্ঞর্া;  

 িন্যপ্রাণী ব্যিস্থাপনা ও গণনা সংক্রান্ত 

কাভজর অবেজ্ঞর্া; 

 সংবলষ্ট বিষভয় প্রকাশনা;  

প্রবর্ভিদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় 

দক্ষর্া থাকভি হভি; 

# টীভমর সাভথ সমন্বয় করা; 

# প্রবর্ভিদন তর্বর ও উপস্থাপন 

করা; 

# র্থ্য-উপাি সংগ্রহ ও সমন্বয় 

করা;  

# প্রকভল্পর উভেশ্য ও কার্ তক্রভমর 

আভলাভক পরামশ ত প্রদান;  

# সকল সোয় উপবস্থর্ থাকা; 

# সমীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা তর্বর; 

 

ি) পূর্ত বিভশষজ্ঞ 

 

(ক) স্বীকৃর্ বিশ্ববিদ্যালয় 

হভর্  বসবেল ইবিবনয়াবরং  

বিষভয় স্নার্ভকাির বেবগ্র; 

 

 

 অবকাঠাদমা রনম মাণ, উিয়ন ও সাংস্কার 

কাদজ ন্যযনর্ম ১০ (দশ)  িেভরর অবেজ্ঞর্া  

র্াকদত হভি; 

 প্রকল্প মূল্যায়ন সংক্রান্ত কাভজ ন্যযনর্ম 

০৫ (পাঁচ) িেভরর অবেজ্ঞর্া  সম্পন্ন হভর্ 

হভি; 

 

# টীভমর সাভথ সমন্বয় করা; 

# প্রবর্ভিদন তর্বর ও উপস্থাপন 

করা; 

# র্থ্য-উপাি সংগ্রহ ও সমন্বয় 

করা;  

# সকল সোয় উপবস্থর্ থাকা; 

# অিকাঠাভমা বনম তাণ ও উন্নয়ন 

কাভজর গুণগর্ মান বিষভয় 

পরামশ ত;  

# সমীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা তর্বর; 

গ) আথ ত-সামাবজক 

বিভশষজ্ঞ 

 

(ক) স্বীকৃর্ বিশ্ববিদ্যালয় 

হভর্ স্নার্ভকাির বেবগ্র; 

  

 আথ ত-সামাবজক মূল্যায়ন/পবরিীক্ষণ 

কাভজ কমপভক্ষ ০৭ (সার্) িেভরর 

অবেজ্ঞর্া সম্পন্ন হভর্ হভি; 

# টীভমর সাভথ সমন্বয় করা; 

# প্রবর্ভিদন তর্বর ও উপস্থাপন 

করা; 



(খ) বপএইচবে 

বেবগ্রিারীভদর অগ্রাবিকার 

নম্বর বদয়া হভি; 

 

 প্রকভল্পর প্রোি মূল্যায়ন সংক্রান্ত 

কাভজ ন্যযনর্ম ০৫ (পাঁচ) িেভরর 

অবেজ্ঞর্া  সম্পন্ন হভর্ হভি; 

  সংবলষ্ট বিষভয় প্রকাশনা;  

# র্থ্য-উপাি সংগ্রহ ও সমন্বয় 

করা;  

# আথ ত-সামাবজক উন্নয়ভন 

প্রকভল্পর কার্ তক্রভমর আভলাভক 

পরামশ ত;  

# সকল সোয় উপবস্থর্ থাকা; 

# সমীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা তর্বর; 

ঘ) ক্রয় বিভশষজ্ঞ  

 

(ক) স্বীকৃর্ বিশ্ববিদ্যালয় 

হভর্ প্রবকউরভমন্ট বিষভয় 

স্নার্ভকাির বেবগ্র; 

 ক্রয় সংক্রান্ত কাভজ কমপভক্ষ ৫ (পাঁচ) 

িেভরর অবেজ্ঞর্া সম্পন্ন হভর্ হভি; 

 প্রকভল্পর ক্রয় কার্ তক্রম মূল্যায়ন 

সংক্রান্ত কাভজ ন্যযনর্ম ০৩ (বর্ন) 

িেভরর অবেজ্ঞর্া  সম্পন্ন হভর্ হভি; 

# টীভমর সাভথ সমন্বয় করা; 

# প্রবর্ভিদন তর্বর করা; 

# র্থ্য-উপাি সংগ্রহ ও সমন্বয় 

করা;  

#  সকল সোয় উপবস্থর্ থাকা; 

# সমীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা তর্বর; 

ঙ) োটা ব্যিস্থাপনা 

বিভশষজ্ঞ 

স্বীকৃর্ বিশ্ববিদ্যালয় হভর্ 

পবরসংখ্যান /কবম্পউটার 

সাভয়ন্স বিষভয় স্নার্ভকাির 

বেবগ্র 

োটা ব্যিস্থাপনায় ন্যযনর্ম ৫ (পাঁচ) 

িেভরর িাস্তি অবেজ্ঞর্া  

    সম্পন্ন হভর্ হভি; 

SPSS সহ অন্যান্য Statistical 

Software Package পবরচালনায় 

দক্ষর্া;   

# টীভমর সাভথ সমন্বয় করা; 

# র্থ্য-উপাি সংগ্রহ, সমন্বয় ও 

বিভলষণ করা;  

# সকল সোয় উপবস্থর্ থাকা; 

# সমীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা তর্বর; 

 

  

৩। পরামশ তক প্রবর্ষ্ঠানভক বনম্নবলবির্ প্রবর্ভিদনসমূহ উবিবির্ সংখ্যা, োষা, সময়সূচীর আভলাভক দাবিল করভর্ হভি:   

নং প্রবর্ভিদভনর নাম সংখ্যা/কবপ োষা সময় 

ক। প্রারবিক প্রবর্ভিদন (ইনভসপশন বরভপাট ত) 

(বটকবনকযাল/বস্টয়াবরং) সভার জন্য 

 

২০×২=৪০ কবপ 

 

িাংলা 
চুবি সম্পাদভনর 

১৫ বদভনর মভধ্য 

ি। ১ম িসো প্রবর্ভিদন (বটকবনকযাল/বস্টয়াবরং) সভার 

জন্য 

 

২০×২=৪০ কবপ 

 

িাংলা 
চুবি সম্পাদভনর 

৭৫ বদভনর মভধ্য 

গ। ২য় িসো প্রবর্ভিদন (বেভসবমভনশন কম তশালার) িাংলা ১২০ ও ইংভরবজ ১০ 

=১৩০ কবপ 

 

িাংলা ও ইংভরজী 
চুবি সম্পাদভনর 

৯০ বদভনর মভধ্য 

ঘ। চূোন্ত িসো প্রবর্ভিদন বটকবনকযাল সভার জন্য 
 

২০×১=২০ কবপ 

 

িাংলা ও ইংভরজী 
চুবি সম্পাদভনর 

১০০ বদভনর মভধ্য 

ঙ। 
 

চূোন্ত প্রবর্ভিদন  
(িাংলা ৪০ ও ইংভরবজ ২০) 

 

িাংলা ও ইংভরজী 
চুবি সম্পাদভনর 

১১০ বদভনর মভধ্য 

৪।  ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইবে) কর্ততক প্রভদয় বসিা: 

ক) প্রকল্প দবলল ও প্রকল্প সংবলষ্ট বিবেন্ন প্রবর্ভিদন (বেবপবপ ও আরবেবপবপ); এিং 

ি) বিবেন্ন বস্টকভহাল্ডাভরর সাভথ বর্াগাভর্াভগর জন্য প্রভয়াজনীয় সহভর্াবগর্া প্রদান ইর্যাবদ। 

মহাপবরচালক  

ও  

সোপবর্ 

TOR চুোন্তকরণ সংক্রান্ত কবমটি। 


