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চলমান প্রকল্পের রনরবড় পররবীক্ষণ (In-depth Monitoring) মূল্যায়দনর জন্য রনর্ বারচত প্রকল্পের রর্র্রণী ও পরামর্ বক 

প্ররতষ্ঠাল্পনর কার্ বপরররি (ToR): 

 

ক। প্রকল্পের সংরিপ্ত রর্র্রণ: 

 

১। প্রকদল্পর নাম : “চট্টগ্রাল্পমর আগ্রার্াদস্থ রসরজএস কল্পলানীল্পত জরাজীণ ব  ১১টি ভর্ল্পনর স্থল্পল ৯টি 

র্হুতল আর্ারসক ভর্ল্পন সরকারর কম বকতবা-কম বচারীল্পদর জন্য ৬৮৪টি ফ্ল্যাট 

রনম বাণ” র্ীর্ বক প্রকে। 

২। ক) উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : গৃহায়ন ও গণপূতব মন্ত্রণালয়। 

 খ) বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : গণপূতব অরিদপ্তর। 

 ৩।  প্রকে এলাকা:          

 

রর্ভাগ জজলা উপল্পজলা রসটি কল্পপ বাল্পরর্ন/ল্পপৌরসভা 

চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম -- আগ্রার্াদ, চট্টগ্রাম 

 

৪। প্রকল্পের প্রাক্করলত ব্যয়:                                                                                        (লি টাকায়) 

রর্র্য় অনুল্পমারদত প্রাক্কলন র্াস্তর্ায়নকাল অনুল্পমাদল্পনর 

তাররখ 

পররর্তবন(+/-) 

 জমাট  রজওরর্ প্র: 

সা: 

অন্যান্য   ব্যয় 

(%) 

জময়াদ 

(%) 

মূল ৪৮২৯৩.৫৭ ৪৮২৯৩.৫৭ -  জুলাই ২০১৮ হল্পত  

জুন, ২০২৩  
২৬/০৮/২০১৮ - - 

 

৫। প্রকদল্পর অর্ থায়ন (ঋণ, অনুোন ইকুইটি): প্রকেটি সম্পূণ থটাই রজওরব অর্ থায়দন বাস্তবায়ন করা হদে। 

৬। প্রকল্পের সংরিপ্ত পটূরম উল্পেশ্য ও মূল কার্ বক্রম: 

৬.১     প্রকল্পের পটূরম:  
 

  জদল্পর্র আর্ ব-সামারজক ও অর্কাঠাল্পমাগত উন্নয়ল্পন সরকারর চাকুরীজীরর্ল্পদর অর্দান অনস্বীকার্ ব। জদর্ ও 

জারতর জসর্া প্রদাল্পন জন্য তাঁরা রর্রভন্ন সরকারর দপ্তল্পর রনরলস পররশ্যম কল্পর র্াল্পেন। এই সরকারর কম বকতবা/কম বচারীল্পদর 

মল্পে অল্পনল্পকই সরকারর র্াসা না পাওয়ার কারল্পণ অরিক ভাড়া রদল্পয় জর্সরকারর র্াসায় র্াকল্পত র্াে হল্পেন, র্া 

তাল্পদরল্পক আরর্ বক অসুরর্িার মল্পে জেলল্পে। সরকারর কম বকতবা/কম বচাররল্পদর আর্াসন সংক্রান্ত এ ৮% জর্ল্পক ৪০% এ 

উন্নীতকরল্পণর অনুর্াসন প্রদান কল্পরন। এোড়া গৃহায়ন ও গণপূতব মন্ত্রণালয় পররদর্ বনকাল্পল, পুরাতন ভর্ন জভল্পে এর্ং 

পররতযক্ত সম্পরির সরকারর জরমল্পত কম বকতব/কম বচাররল্পদর জন্য সকল আুনরনক সুরর্িাসহ র্হুতল রর্রর্স্ট ভর্ন রনম বাল্পণর 

জন্য মাননীয় প্রিানমন্ত্রী রনল্পদ বর্না প্রদান কল্পরন। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর রনল্পদ বর্না অনুর্ায়ী ৪০% আর্াসন ব্যর্স্থা করা হল্পল 

সরকারর কম বকতব/কম বচাররল্পদ আর্াসন সমসম্য অল্পনকাংল্পর্ লাঘর্ হল্পর্। 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর অনুর্াসন র্াস্তর্ায়ল্পনর লল্পিয রুলস অর্ রর্জল্পনস অনুর্ায়ী গণপূতব অরিদপ্তর সারাল্পদল্পর্ সরকারর 

কম বচাররল্পদর আর্ারসক সমস্যা সমািাল্পনর জন্য সরকারর আর্াসন রনম বাণ করল্পে। ইল্পতামল্পে গণপূতব অরিদপ্তর ২টি প্রকল্পে, 

(১) র্াংলাল্পদর্ জাতীয় সংসদ সরচর্ালয় কম বকতবা/কম বচারীল্পদর জন্য জর্ল্পর র্াংলা নগল্পর ১৫ তলা রর্রর্ষ্ট ৪৪৮টি ফ্ল্যাট 

রনম বাণ; (২) সুপ্রীম জকাল্পট বর মাননীয় রর্চারপরতগল্পণর জন্য ২০ তলা আর্ারসক ভর্ল্পন ৭৬টি ফ্ল্যাটসহ জমাট ৫২৪টি ফ্ল্যাট 

রনম বাণ সম্পন্ন কল্পর হস্তান্তর কল্পরল্পে এর্ং আরও ১৯টি প্রকল্পের মােল্পম ৮,২০৬টি ফ্ল্যাট রনম বাণ কার্ বক্রম গ্রহণ করা 
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হল্পয়ল্পে। র্াস্তর্ায়নািীন প্রকে সমূল্পহর মল্পে চট্টগ্রাম র্হল্পর, “চট্টগ্রাম র্হল্পর পররতযক্ত র্ারড়ল্পত সরকারর আর্ারসক ফ্ল্যাট ও 

ডররমটরী ভর্ন রনম বাণ’ র্ীর্ বক প্রকল্পের আওতায় ৬৪০টি ফ্ল্যাট রনম বাল্পণর কার্ বক্রম চলমান। 

র্ন্দর নগরী চট্টগ্রাল্পমর অন্যতম গুরুত্বপূণ ব স্থাল্পনর মল্পে রল্পয়ল্পে রসরজএস কল্পলানী (ল্পসন্ট্রাল গভন বল্পমন্ট এমল্পলারয়জ জসাসাইটি 

কল্পলানী)। ১৯৬০ সাল্পলর রদল্পক এটি রনরম বত হয়। সরকারর কম বকতবা/কম বচাররল্পদর জন্য এই কল্পলানীল্পত রর্রভন্ন সুল্পর্াগ 

সুরর্িা রল্পয়ল্পে। র্তবমাল্পন এইসর্ কম বকতবা/কম বচাররল্পদর সংখ্যা বৃরি জপল্পয়ল্পে রকন্তু এই র্রি বত সংখ্যাল্পক সংকুলাল্পনর জন্য 

র্ল্পর্ষ্ট পররমাণ আর্াসন ব্যর্স্থা জনই। সমল্পয়র সাল্পর্ এই আর্াসন সংকট জর্ল্পড়ই র্াল্পে এর্ং এটি একটি জাতীয় সমস্যায় 

পররণত হল্পে। 

অপ্রতুল র্াসস্থান সুরর্িার করল্পণ, সরকরর কম বকতবা/কম বচাররল্পদর অল্পনক জর্রর্ ভাড়া রদল্পয় জর্সরকারী র্াসায় র্াকল্পত হয়। 

এই কারল্পণ জর্তল্পনর সাল্পর্ প্রাপ্ত র্ারড় ভাড়ার জচল্পয় অরতররক্ত টাকা র্ারড় ভাড়া রহল্পসল্পর্ রদল্পত হয়। প্রস্তারর্ত এলাকায় 

২৫২টি ফ্ল্যাট সম্পন্ন ১১টি ভর্ন রল্পয়ল্পে র্া খুর্ পুরাতন এর্ং র্সর্াস অল্পর্াগ্য। র্রদ এসর্ পুরাতন ভর্নগুল্পলা জভল্পে নতুন 

ভর্ন ততরর করা র্ায় তল্পর্ জমাট ৬৮৪টি ফ্ল্যাট ততরর হল্পর্। প্রস্তারর্ত প্রকেটি র্াস্তর্ারয়ত হল্পল এই সমস্যার অল্পনকাংল্পর্ই 

সমািান হল্পর্। 

  

৬.২।    প্রকল্পের উল্পেশ্য রনম্নরূপ: 

 সরকারর কম বকতবা/কম বচারীল্পদর আর্াসন সুরর্িা প্রদান; 

 উপযুক্ত, মানসম্পন্ন ও স্বাস্থযকর র্াসস্থান রনরিত করা; এর্ং  

 সরকারর কম বকতবা/কম বচারীল্পদর কাল্পজর মান বৃরি। 

 

৬.৩।    প্রকল্পের মূল কার্ বক্রম: 

    প্রকল্পের মূল কার্ বক্রম সমূহ রনম্নরূপ: 

১.  করম্পউটার ও র্ন্ত্রাংর্ 

২.  জরম অরিগ্রহণ; 

৩.  স্থাপনার িরতপূরণ; 

৪.  ফ্ল্যাট ভর্ন রনম বাণ; 

৫.  পারন রনষ্কার্ন অর্কাঠাল্পমা; 

৬.   তর্দ্যযরতক সরঞ্জাম; 

৭.   টিএন্ডটির জপাল স্থানান্তর; 

৮.   ইউটিরলটি স্থানান্তর; 

 

খ। পরামর্ বক প্ররতষ্ঠাল্পনর কার্ বপরররি (ToR): 

 

১।    প্রকেটির রনরবড় পররবীক্ষণ (In-depth Monitoring) কার্ বক্রম পররচালনার জন্য পরামর্ বক প্ররতষ্ঠান রনম্নরূপ  

দারয়ত্ব পালন করল্পর্; 

(১) প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশাধদনর অবস্থা, অর্ থায়দনর রবষয় ইতযারে সকল প্রদ াজয তথ্য) 

প থাদলাচনা ও প থদবক্ষণ; 

(২) প্রকদল্পর অর্ থবছর-রভরিক কম থ পররকল্পনা, অর্ থবছর-রভরিক বরাে, অর্ থ ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন 

(বাস্তব ও আরর্ থক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরিদবশন, রবদেষণ, সারণী/ সলখরচদের মাধ্যদম উপস্থাপন ও প থাদলাচনা; 

(৩) প্রকদল্পর উদেশ্য অজথদনর অবস্থা প থাদলাচনা ও প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগ-সেদমর আদলাদক output প থাদয়র অজথন 

প থাদলাচনা ও প থদবক্ষণ; 

(৪) প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/চলমান রবরভি পণ্য, কা থ ও সসবা সাংগ্রদহর (procurement) সক্ষদে প্রচরলত সাংগ্রহ 

আইন ও রবরধমালা (রপরপএ ২০০৬, রপরপআর ২০০৮) এবাং প্রকল্প েরলল উরিরখত ক্রয় পররকল্পনা প্ররতপালন করা 

হদয়দছ/হদে রক না সস রবষদয় তুলনামূলক পদ থাদলাচনা ও প থদবক্ষণ; 

 

(৫) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্য পণ্য, কা থ ও সসবা পররচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ 

(সটকসহ পররকল্পনা) আনুষরঙ্গক রবষয় প থাদলাচনা ও প থদবক্ষণ; 



(৬) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগ্রদহর প্ররক্রয়াধীন রবরভি পণ্য, কা থ ও সসবা সাংরেষ্ট ক্রয়চুরিদত রনধ থাররত 

সেরসরিদকশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পররমাণ অনু ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/  াচাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা 

হদয়দছ/হদে রক না সস রবষদয় প থাদলাচনা ও প থদবক্ষণ; 

(৭) প্রকদল্পর ঝুঁরক অর্ থাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকথত রবরভি সমস্যা স মন অর্ থায়দন রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কা থ ও সসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর 

সক্ষদে রবলম্ব, ব্যবস্থাপনার মান ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরি ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদেষণ, পদ থাদলাচনা ও 

প থদবক্ষণ; 

(৮) প্রকল্প অনুদমােন সাংদশাধন (প্রদ াজয সক্ষদে ) অর্ থ বরাে, অর্ থ ছাড়, রবল পররদশাধ ইতযারে রবদষদয় তথ্য উপাদির 

প থাদলাচনা ও প থদবক্ষণ; 

(০৯)  প্রকদল্পর সৃষ্ট সুরবধারে সটকসই (sustainable) করার লদক্ষয মতামত প্রোন; 

(১০) প্রকদল্পর উদেশ্য, লক্ষয, প্রকদল্পর কা থক্রম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াে, ব্যয়, অজথন ইতযারে রবষয় 

রবদবচনা কদর একটি SWOT ANALYSIS করা; 

(১১) রনরম থত/রনরম থতব্য সরকারর কম বকতবা/কম বচারীল্পদর আর্ারসক ভর্ল্পনর রর্রভন্ন ধরদণর রিজাইন (স্থাপতয নকশা, কাঠাদমাগত 

নকশা, ইদলকদরা-সমকারনকযাল নকশা ও প্লারম্বাং নকশা) অনু ায়ী কাজসমূহ  র্া র্ভাদব বাস্তবায়ন হদয়দছ/হদে রকনা তা 

 াচাইপূব থক প থাদলাচনা ও প থদবক্ষণ; 

(১২) প্রকল্পে ব্যবহৃত রনম থাণ সামগ্রীর গুনগতমান  াচাই করা, BNBC র্াচাই করা এবাং রনরম থত স্থাপনার গুণগতমান প থাদলাচনা 

ও প থদবক্ষণ; 

(১৩) প্রকেটি র্াস্তর্ায়ল্পনর পূল্পর্ ব IEE এর্ং EIA কর্তবক োড়পত্র এর্ং রডরপরপ-জত পররল্পর্র্-এর প্রভার্ ও পররকরেত নগরায়ল্পণর 

মােল্পম পররল্পর্ল্পর্র ভারসাম্য রিা, গ্রীন রর্রডং ও Sustainability রর্র্ল্পয় পর্ বাল্পলাচনা, পর্ বল্পর্িণ ও সুপাররর্; (জমাট 

এলাকার র্তকরা কতভাগ জখলার মাঠ, জলক রল্পয়ল্পে তা উল্পেখ করল্পত হল্পর্); 

(১৪)  সমীক্ষায় প্রাপ্ত রবরভি প থদবক্ষদণর রভরিদত সারব থক প থাদলাচনা ও প্রদয়াজনীয় সুপাররশ প্রণয়ন; 

     (১৫) প্রকল্প সাংরেষ্ট নরর্পে প থাদলাচনা ও মাঠ প থায় হদত প্রাপ্ত তদথ্যর রবদেষদণর আদলাদক সারব থক প থাদলাচনা, প থদবক্ষণ, ও 

প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ একটি প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ও জাতীয় কম থশালায় প্ররতদবেনটি উপস্থাপন করদব। জাতীয় 

কম থশালায় প্রাপ্ত মতামত সরিদবশ কদর চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

(১৬) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাাঃ প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকল্প রিয়াররাং করমটির 

সভা, আদয়াজন, কম থ-পররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্ররতদবেদনর রসিান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগরতর তথ্য সপ্ররণ ইতযারে 

প থাদলাচনা ও প থদবক্ষণ; 

(১৭)  প্রকদল্পর অরিট কা থক্রম প থাদলাচনা ও প থদবক্ষণ (ইন্টারনাল অরডট, এক্সটারনাল অরডট, অরডট আপরি সংক্রান্ত জর্মন: 

কতটি অরডট ও কত টাকার ইতযারদ); 

(১৮)  কর্তথপক্ষ কর্তথক রনধ থাররত অন্যান্য রবষয়াবরল। 
 

 

২। রনম্নরলরখত প্ররতল্পর্দনসমূহ পরামর্ বক প্ররতষ্ঠানল্পক দারখল করল্পত হল্পর্: 

 

নং প্ররতল্পর্দল্পনর নাম সময়কাল সংখ্যা 

ক। প্রাররিক প্ররতল্পর্দন (ইনল্পসপর্ন ররল্পপাট ব) 

(ল্পটকরনকযাল/রস্টয়াররং)সভা 

চুরক্ত সম্পাদল্পনর ১৫ রদল্পনর মল্পে ৪০ করপ 

খ। ১ম খসড়া প্ররতল্পর্দন (ল্পটকরনকযাল/রস্টয়াররং) সভা চুরক্ত সম্পাদল্পনর ৭৫ রদল্পনর মল্পে ৪০ করপ 

গ। ২য় খসড়া প্ররতল্পর্দন (রডল্পসরমল্পনর্ন কম বর্ালার) চুরক্ত সম্পাদল্পনর ৯০ রদল্পনর মল্পে ৭৫ করপ 

ঘ। চূড়ান্ত প্ররতল্পর্দন (র্াংলা ৪০ ও ইংল্পররজ ২০) চুরক্ত সম্পাদল্পনর ১০০ রদল্পনর মল্পে ৬০ করপ 

 

৩। পরামর্ বক প্ররতষ্ঠান ও পরামর্ বকল্পদর প্রকৃরত ও জর্াগ্যতা:  

 

নং োম ব ও পরামর্ বক রর্িাগত জর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 
 

১। োম ব 

(পরামর্ বক প্ররতষ্ঠান) 

--- 

 

 গল্পর্র্ণা অর্বা প্রকল্পের মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীিা পররচালনায় 

ন্যযনতম ৩(রতন) র্েল্পরর  অরভজ্ঞতা র্াকল্পত হল্পর্ ;  
 

 মাঠ পর্ বাল্পয় ডাটা সংগ্রহ, ডাটা প্ররক্রয়াকরণ ও ররল্পপাট ব প্রণয়ন এ 



অরভজ্ঞতা; 
 

 পর্ বাপ্ত জনর্ল ও প্রল্পয়াজনীয় সহায়ক সামগ্রী র্াকদত হদব; 

২। ক) টিম রলডার   

 

(ক) স্বীকৃত রর্শ্বরর্দ্যালয় 

হল্পত জর্ল্পকান রবষদয়  

স্নাতল্পকাির রডরগ্রিারী। 
 

(খ) রপএইচরড রডরগ্রিারীল্পদর 

অগ্রারিকার জদয়া হল্পর্ 

 গদবষণা ও মূল্যায়ন কাল্পজ কমপল্পি ১০ (েশ) র্েল্পরর   

     অরভজ্ঞতা  সম্পন্ন হল্পত হল্পর্;  

 এ সম্পরকবত কাল্পজর কমপল্পি ০৫ (পাঁচ) র্েল্পরর র্াস্তর্   

    অরভজ্ঞতা  র্াকল্পত হল্পর্;  

 কমপল্পি ১টি রনরর্ড় পররর্ীিণ/প্রভার্ মূল্যায়ন কাল্পজর 

অরভজ্ঞতা র্াকল্পত হল্পর্। 
 

 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভি পণ্য, কা থ ও সসবা সাংগ্রদহর 

(Procurement) সক্ষদে প্রচরলত আইন ও রবরধমালা (রপরপএ-

২০০৬/রপরপআর-২০০৮ ও উিয়ন সহদ াগীর গাইিলাইন ইতযারে) 

অনুসরণপূব থক কা থসম্পােদন বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব;  

 প্ররতল্পর্দন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দিতা র্াকল্পর্ হল্পর্; 

 SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software 

    পররচালনায় দিতা;  এর্ং 

 প্রকার্না র্াকল্পত হল্পর্। 

খ) পররর্ীিণ ও 

মূল্যায়ন রর্ল্পর্র্জ্ঞ 

স্বীকৃত রর্শ্বরর্দ্যালয় হল্পত 

রসরভল ইরঞ্জরনয়াররং 

রর্র্ল্পয় ন্যযনতম স্নাতক 

রডরগ্র;  

স্নাতল্পকাির রডরগ্রিারীল্পদর 

অগ্রারিকার জদওয়া হল্পর্; 

 সংরিষ্ট রর্র্ল্পয় প্রকে মূল্যায়ন সংক্রান্ত কাল্পজ ন্যযনতম ০৩     

    (রতন) র্েল্পরর অরভজ্ঞতা  সম্পন্ন হল্পত হল্পর্; 

 গল্পর্র্ণা ও মূল্যায়ন কাল্পজ কমপল্পি ০৩(রতন)র্েল্পরর অরভজ্ঞতা  

    সম্পন্ন হল্পত হল্পর্; 

 প্ররতল্পর্দন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় দিতা র্াকল্পত হল্পর্; 

  

গ) মূল্যায়ন 

    রর্ল্পর্র্জ্ঞ 

স্বীকৃত রর্শ্বরর্দ্যালয় হল্পত 

ইল্পলরিকযাল ইরঞ্জরনয়াররং 

রর্র্ল্পয় ন্যযনতম স্নাতক 

রডরগ্র; 
 

স্নাতল্পকাির রডরগ্রিারীল্পদর 

অগ্রারিকার জদওয়া হল্পর্; 

 ইল্পলরিকযাল ইরঞ্জরনয়াররং রনম বাণ সংক্রান্ত মূল্যায়ন কাল্পজ  

    ন্যযনতম ৩ (রতন) র্েল্পরর অরভজ্ঞতা  সম্পন্ন হল্পত হল্পর্; 

 আর্ারসক ভর্ন রনম বাণ প্রকে সংক্রান্ত কাল্পজর অরভজ্ঞতা র্াকল্পল  

     অগ্রারিকার প্রদান করা হল্পর্; 

ঘ) ডাটা ব্যর্স্থাপনা    

    রর্ল্পর্র্জ্ঞ 

স্বীকৃত রর্শ্বরর্দ্যালয় হল্পত 

পররসংখ্যান /করম্পউটার 

সাল্পয়ন্স রর্র্ল্পয় স্নাতল্পকাির 

রডরগ্র 

 ডাটা ব্যর্স্থাপনায় ন্যযনতম ৫(পাঁচ) র্েল্পরর র্াস্তর্ অরভজ্ঞতা  

    সম্পন্ন হল্পত হল্পর্; 

 SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software  

     পররচালনায় দিতা;   

 

     ৪।  জসর্া ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইরড) কর্তবক প্রল্পদয়: 

 

     ক) প্রকে দরলল ও প্রকে সংরিষ্ট রর্রভন্ন প্ররতল্পর্দন (রডরপরপ ও আররডরপরপ); এর্ং 

 খ) রর্রভন্ন জস্টকল্পহাডাল্পরর সাল্পর্ জর্াগাল্পর্াল্পগর জন্য প্রল্পয়াজনীয় সহল্পর্ারগতা প্রদান ইতযারদ। 

                                      

                                                                      

(ল্পমা: আব্দুল মরজদ এনরডরস) 

মহাপররচালক ও সভাপরত 

TOR চুড়ান্তকরণ সংক্রান্ত 

করমটি। 


