
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৮ 

 

বিষয়: “োররদ্র্য রবদমাচদনর লদক্ষয পুরি সমৃদ্ধ উচ্চ মূদল্যর অপ্রধান শস্য উৎপােন ও বাজারজাতকরণ কম মসূরচ’র’’ রনরবড় পররবীক্ষণ 

মূল্যায়ন সমীক্ষার টাম ম’স অফ সরফাদরন্স (ToR)। 
 

≥ প্রকদল্পর সমৌরলক তথ্য ≥ 

১। প্রশাসরনক মন্ত্রণালয়/রবভাগ    :   পল্লী  উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। 

২। বাস্তবায়নকারী সাংস্থা            :   বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সবার্ ম (রবআররর্রব)। 

৩। প্রকদল্পর অবস্থান                 :   সমগ্র িাাংলাদেশ (৮ বিভাগ ও ৬৪ জেলা) 

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

রবষয় অনুদমারেত প্রাক্করলত ব্যয় বাস্তবায়ন কাল অনুদমােদনর

তাররখ 

পররবতমন(+/-) 

সমাট রজওরব প্র:সা: অন্যান্য ব্যয় 

(%) 

সময়াে(%) 

মূল 
২০৬৩৫.০৫  ২০৬৩৫.০৫    

০১/০১/২০১৯ ররিঃহদত 

৩১/১২/২০২৩ ররিঃ। 
২২/০১/২০১৯ --- --- 

সাংদশারধত (১ম)  
২০৬৩৫.০৫  ২০৬৩৫.০৫  --- --- 

০১/০১/২০১৯ ররিঃহদত 

৩১/১২/২০২৩ ররিঃ। 
- --- ---- 

 

৭. প্রকদল্পর উদেশ্য (বুদলট আকাদর সাংরক্ষপ্ত):  

(ক) প্রকদল্পর মূল উদেশ্য হদলা প্রকল্প এলাকায় র্াল, সতল, মসলা জাতীয় অপ্রধান শস্য উৎপােদনর প্রসার ঘটাদনা ও পল্লীর েররদ্র্ 

জনদগাষ্ঠীর জীবনযাত্রার মাদনান্নয়ন এবাং অপ্রধান শদস্যর আমোরন রনভ মরতা হ্রাসকরণ। 

(খ) প্রকদল্পর সুরনরে মি উদেশ্য সমূহ: 

ক) ক্ষুদ্র্, প্রারিক ও বগ মাচাষী কৃষক রবদশষত: মরহলাদের সাংগঠিত করা ও অপ্রধান শস্য চাদষ উদ্বুদ্ধকরণ; 

খ) সেস্যদের রনজস্ব মূলধন সৃরি ও তার যথাযথ ব্যাবহার রনরিতকরণ; 

গ) অপ্রধান শস্য চাদষর লদক্ষয মানব সম্পে উন্নয়ন ও প্রযুরি সহায়তা প্রোন; 

ঘ) অপ্রধান শস্য  আমোরন রনভ মরতা কমাদনা, আথ ম-সামারজক উন্নয়ন এবাং োররদ্র্য হ্রাসকরণ; 

ঙ) অপ্রধান শস্য সাংরক্ষণ, প্ররিয়াকরণ ও রবপণন সহায়তা প্রোন। 

 

৮। প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কায মিমূহ:  

 অপ্রধান শস্য চাষের জন্য প্রকৃত স্থান ননর্ বাচন; 

 ক্ষুদ্র, প্রানিক ও র্র্ বাচােীষের সমন্বষে েল র্ঠন করা; 

 ক্ষুদ্র সঞ্চষের মাধ্যষম প ুঁনজ র্ঠন; 

 সষচতনতা ও েক্ষতা বৃনিকরণ, প্রনশক্ষণ, সসনমনার ও কম বশালা আষোজন করা; 

 যষ াপযুক্ত প্রযুনক্ত ও তথ্য নিনিক জ্ঞান সরর্রাহ; 

 অপ্রধান শস্য উৎপােন, সংরক্ষণ, প্রনিোকরণ ও র্াজারজাতকরণ প্রতযক্ষ ও পষরাক্ষ িাষর্ সহােতা প্রোন; 

 প্রনশক্ষষনাির ঋণ কম বসূচী; 

 উন্নত ও গুণর্তমাষনর র্ীজ সরর্রাহ; 

 প্রযুনক্ত হস্তাির ও সম্প্রসারষণর জন্য প্রেশ বনী প্লট স্থাপন এর্ং  

 পনরর্ীক্ষণ ও মূল্যােন কম ব সম্পােন করা।  

 

 



≥ পরামশ শক প্রবিষ্ঠাদের কার্ শপবরবি (ToR) ≥                                     

১। প্রকল্পটির বেবিড় পবরিীক্ষণ মূল্যায়ে সমীক্ষা কার্ শক্রম পবরচালোর েন্য পরামশ শক প্রবিষ্ঠাে বেম্নরূপ োবয়ত্ব পালে করদি:  

১.১। সমীক্ষার েন্য প্রকদল্পর এলাকা প্রাসরিক ভাদব রনব মাচন করদত হদব এবাং প্রকদল্পর সকল কায মিম রনরবড় পররবীক্ষণ মূল্যায়দনর 

আওতাভুি করদত হদব; 

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

পয মদবক্ষণ ও পয মাদলাচনা; 

১.৩। প্রকদল্পর অাংগরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আরথ মক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদেষণ, সারণী এবাং সলখরচদত্রর মাধ্যদম  

উপস্থাপন ও পয মাদলাচনা; 

১.৪। প্রকদল্পর উদেশ্য অজমদনর অবস্থা পয মাদলাচনা ও পয মদবক্ষণ, লগ সেদমর আদলাদক output পর্ শাদলাচো এবাং প্রকল্প ফলপ্রসু করার জন্য 

গৃহীত কায মাবলী উদেদশ্যর সাদথ সামঞ্জস্যপূণ ম রকনা তা পয মাদলাচনা ও মতামত প্রোন করা; 

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

আরথ মক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরন্নদবশন,রবদেষণ, সারণী/ সলখারচদত্রর মাধ্যদম উপস্থাপন ও পয মাদলাচনা; 

১.৬। প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/ চলমান রবরভন্ন পণ্য, কায ম ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) সক্ষদত্র প্রচরলত আইন ও 

রবরধমালা (রপরপএ, রপরপআর) আদলাদক হদয়দছ রকনা এবাং প্রকল্প েরলল উরল্লরখত িয় পররকল্পনা প্ররতপালন করা হদয়দছ/হদে রকনা সস 

রবষদয় তুলনামূলক পয মাদলাচনা ও পয মদবক্ষণ; 

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

পররকল্পনা) আনুসারিক রবষয় পয মাদলাচনা ও পয মদবক্ষণ; 

১.৮। প্রকল্প েরলল অনুযায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনািঃ প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকদল্পর 

রপআইরস ও রিয়াররাং করমটির সভা, সভার রসদ্ধাি বাস্তবায়ন, অগ্রগরতর তথ্য ইতযারে পয মাদলাচনা ও পয মদবক্ষণ; 

১.৯। প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পরকমত রবরভন্ন সমস্যা সযমন: অথ মায়দন রবলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অেক্ষতা, সাংশাধন এবাং প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় 

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

১.১০। মরহলাদের জন্য আয়বধ মক কাদজর সক্ষত্রগুদলা পয মাদলাচনা এবাং সস আদলাদক প্রকদল্পর অবস্থা পয মাদলাচনা পরামশ ম/সুপাররশ প্রোন; 

১.১১। সমীক্ষার নমুনায়ীত সুরবধাদভাগীদের পররবাদরর আত্ম-কম মসাংস্থান সৃরি ও আয়বধ মনমূলক কম মকাদের মাধ্যদম োররদ্র্য রবদমাচন ও 

আথ ম-সামারজক অবস্থার উন্নয়ন রবষদয় পয মাদলাচনা ও রবদেষণ করা;  

১.১২। সুরবধাদভাগীদের পররবাদর সঞ্চয় সাংগ্রদহর প্রবনতা ও এর ব্যবহার হার (%) পয মাদলাচনা রবদেষণ করা;  

১.১৩। েল গঠন ও ঋণ বিিরণ নীরতমালা অনুসরণ হার (%), পাশ বইদয়র রহসাদবর সাদথ সলজার রহসাব সপারিাং রবদেষণ করা;  

১.১৪। প্রকদল্পর প্রেশ মনী খামাদরর হার (%) ও এর কায মকারীতা পয মাদলাচনা ও রবদেষণ করা; 

১.১৫। বীজ সাংগ্রহ, রবতরণ ও বীদজর গুণগতমান সাংিাি রবষয় পয মাদলাচনা ও রবদেষণ করা;  

১.১৬। সুরবধাদভাগীদের েক্ষতা বৃরদ্ধ, ক্ষুদ্র্ উদযািা ততরর, আত্ম-কম মসাংস্থাদনর ব্যবস্থা ও সদচতনতা বৃরদ্ধদত প্ররশক্ষদণর কায মকাররতা 

পয মাদলাচনা ও রবদেষণ করা; 

১.১৭। অপ্রধান শস্য চাদষর লদক্ষয মানব সম্পে উন্নয়ন ও প্রযুরি সহায়তা প্রোন কায মিম পয মাদলাচনা করা; 

১.১৮। ক্ষুদ্র্, প্রারিক ও বগ মাচাষীদের অপ্রধান শস্য চাদষর আগ্রহ পয মাদলাচনা ও রবদেষণ পরামশ ম/সুপাররশ প্রোন;  

১.১৯। অপ্রধান শস্য  আমোরন রনভ মরতা হ্রাদস প্রকদল্পর ভূরমকা পয মাদলাচান ও রবদেষণ পরামশ ম/সুপাররশ প্রোন;  

১.২০। অপ্রধান শস্য সাংরক্ষণ, প্ররিয়াকরণ ও রবপণন সক্ষত্রগুদলা পয মাদলাচনা এবাং সস আদলাদক পরামশ ম/সুপাররশ প্রোন; 

১.২১।  সকল জেকদ াল্ডাদরর সাদে কেসালদেশে করা এিাং ঋণ বিিরদণ ওভারল্যাবপাং  য় বকো, িা পর্ শাদলাচো করা;  

১.২১।  সমীক্ষায় সকস িারর্ উদেখ করা; 

১.২৩। প্রকদল্পর অরর্ট কায মিম পয মাদলাচনা ও পয মদবক্ষণ (ইন্টারোল অবিে, এক্সোরোল অবিে, অবিে আপবি সাংক্রান্ত জর্মে: কিটি 

অবিে ও কি োকার ইিযাবে); 

১.২৪। িাো জিইে কার্ শক্রম পর্ শাদলাচো করা; 

১.২৫। প্রকদল্পর SWOT analysis  করা; 

১.২৬। প্রকদল্পর সকান উদেশ্য/কায মিম বাস্তবায়ন অসম্পূণ ম থাকদল তার কারণ পয মাদলাচনা; 

১.২৭। প্রকল্প সাংরেি অন্যান্য প্রাসরিক রবষয়ারে: (i) প্রকল্প সাংরেি নরথপত্র পয মাদলাচনা; (ii) মাঠ পয মায়  দি িথ্য সাংগ্র  ও রবদেষণ; 

(ii) Focus Group Discussion (FGD) এর্ং KII আষোজন; (iv) নর্নর্ন্ন তথ্য-উপাষির আদলাদক সারব মক 

পয মাদলাচনা, পয মদবক্ষণ, ও প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ ৩োং ক্রবমদক উবেবখি সময় সময় খসড়া প্ররতরবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা; (v) 

স্থানীয় পয মাদয় ও জাতীয় কম মশালায় আদয়ােে করা; এবাং (vi) সকল মতামত সরন্নদবশপূব মক চূড়াি প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 



১.২৮। প্রকল্পটি সমারপ্তর পর এর সম্পে/সুরবধারে সটকসই (sustainable) করার লদক্ষয মতামত প্রোন; 

১.২৯। প্রকদল্পর রনরবড় মূল্যায়ন সমীক্ষার সুরনরে মি (সময়রভরিক) কম মপররকল্পনা ও কম মপদ্ধরত কাররগরর প্রস্তাদবর সাদথ সাংদযাজন করদত 

হদব;  

১.৩০। পরামর্ শক প্রতিষ্ঠান চুতির িাতরখ থেকক চার মাকের (১২০ তিন) মকে তনতিড় পতরিীক্ষণ েংক্রান্ত য বািিীক কাব শক্রম চুড়ান্ত য করকি; 

১.৩১। পরামর্ শক প্রতিষ্ঠানকক েমীক্ষার তিতিন্ন েিার তেদ্ধাকন্ত যর আক াকক প্রতিকিিন প্রণকন ও আইএমই রবভাগ কর্তমক রনধ মাররত অন্যান্য 

রবষয়াবলী প্ররতপালন করা; 

 

২। পরামশ শক প্রবিষ্ঠাে ও পরামশ শকদের প্রকৃবি জর্াগ্যিা, অবভজ্ঞিা, ভূবমকা এিাং োবয়ত্ব:  

োং ফাম শ ও পরামশ শক বশক্ষাগি জর্াগ্যিা অবভজ্ঞিা ভূবমকা এিাং োবয়ত্ব 

২.১  

ফাম শ 

(পরামশ শক প্রবিষ্ঠাে) 

 

প্রস্তাদি সকল িরদে 

েেিদলর বশক্ষাগি 

জর্াগ্যিা উদেখ থাকদত 

হদব; 

 প্রকদল্পর কার্ শক্রম মূল্যায়ে ও 

পবরিীক্ষণ সাংক্রান্ত কাদে ন্যযেিম ৩ 

(বিে) িছদরর  অবভজ্ঞিা োকদি  দি ;  

 মাঠ পর্ শাদয় িাো সাংগ্র , িাো 

প্রবক্রয়াকরণ ও বরদপাে শ প্রণয়দের  

অবভজ্ঞিা; 

 পর্ শাপ্ত স ায়ক েেিল ও প্রদয়ােেীয় 

স ায়ক সামগ্রী থাকদত হদব; 

 অবভজ্ঞিা সম্পন্ন অন্যান্য েেিল;  

 

# মূল্যায়ে েীম ও স ায়ক 

েেিদলর কাদের সমন্বয় করা; 

# বেবিড় পবরিীক্ষণ মূল্যায়ে 

কার্ শক্রমটি বেি শাবরি সমদয়র 

মদে চূড়ান্ত করা; 

# কম শপবরকল্পোর আদলাদক 

কাে  সম্পন্ন করা; 

#  সমীক্ষা সাংক্রান্ত সকল সভায় 

েীদমর সেস্যদের উপবিি করা;  

# ক্রয়কারী সাংিা/বিবভন্ন সভার 

বসদ্ধাদন্তর প্ররতপালন করা; 

২.২ ক) টিম বলিার 

 

(ক) স্বীকৃি বিশ্ববিদ্যালয় 

 দি স্নািদকাির বিবগ্রিারী। 

 

(খ) সাংবিষ্ট বিষদয় 

বপএইচবি বিবগ্রিারীদের 

অগ্রাবিকার জেয়া  দি; 

 সাংবিষ্ট বিষদয় কাদের কম পদক্ষ ১৫ 

(পদনর) িছদরর অবভজ্ঞিা  সম্পন্ন  দি 

 দি;  

 প্রকদল্পর বেবিড় পবরিীক্ষণ সাংক্রান্ত 

কাদের ৫ িছদরর অবভজ্ঞিা; 

 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভন্ন 

পণ্য, কায ম ও সসবা সাংগ্রদহর 

(Procurement) সক্ষদত্র প্রচরলত 

আইন ও রবরধমালা (রপরপএ-

২০০৬/রপরপআর-২০০৮ ও উন্নয়ন 

সহদযাগীর গাইর্লাইন ইতযারে) 

অনুসরণপূব মক কায মসম্পােদন জ্ঞান ও 

বাস্তব অরভজ্ঞতা ও প্ররশক্ষণ থাকদত 

হদব;  

 েীম বলিার ব দসদি কাদের 

অবভজ্ঞিা;  

 সাংবিষ্ট বিষদয় প্রকাশো োকা;  

 ক্ষুদ্র ঋণ ব্যিিাপো বিষদয় অবভজ্ঞিা; 

 প্রবিদিেে প্রণয়ে ও উপিাপোয় 

েক্ষিা ও অবভজ্ঞিা োকদি  দি; 

# েীদমর সাদে সমন্বয় করা; 

# প্রবিদিেে তিবর ও উপিাপে 

করা; 

# িথ্য-উপাি সাংগ্র  ও সমন্বয় 

করা;  

# সকল সভায় উপবিি োকা; 

# প্রকদল্পর উদেশ্য ও কার্ শক্রদমর 

আদলাদক পরামশ শ প্রোে; 

# সমীক্ষার েন্য প্রশ্নমালা তিবর; 

# প্রবিদিেে প্রণয়ে ও 

উপিাপোয় করা; 

খ) প্রবশক্ষণ ও ক্ষুদ্র 

ঋণ বিদশষজ্ঞ 

(ক) স্বীকৃি বিশ্ববিদ্যালয় 

 দি বশক্ষা ও গদিষণা/ 

সমােবিজ্ঞাে/ অে শেীবি  

বিষদয় ন্যযেিম 

স্নািদকাির বিবগ্র; 

 প্রবশক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যিিাপোয় 

কাদে কমপদক্ষ ১০ (েশ) িছদরর 

অবভজ্ঞিা সম্পন্ন  দি  দি; 

 প্রকল্প মূল্যায়ে/বেবিড় পবরিীক্ষণ 

সাংক্রান্ত কাদের ৫ িছদরর অবভজ্ঞিা; 

# েীদমর সাদে সমন্বয় করা; 

# প্রবিদিেে তিবর ও উপিাপে 

করা; 

# িথ্য-উপাি সাংগ্র  ও সমন্বয় 

করা;  



(খ) সাংরেি রবষদয় 

বপএইচবি বিবগ্রিারীদের 

অগ্রাবিকার জেয়া  দি; 

  সাংবিষ্ট বিষয় প্রকাশো;   

 টিওটি প্রবশক্ষণ;  

# সকল সভায় উপবিি োকা; 

# প্রবশক্ষণ ও ঋণ বিষদয় 

পরামশ শ;  

# সমীক্ষার েন্য প্রশ্নমালা তিবর; 

গ) কৃবষ বিদশষজ্ঞ 

 

(ক) স্বীকৃি বিশ্ববিদ্যালয় 

 দি কৃবষ অনুষে/কৃবষ 

ব্যিসা ব্যিিাপো বিষদয় 

ন্যযেিম স্নািদকাির বিবগ্র; 

  

(খ) সাংরেি রবষদয় 

বপএইচবি বিবগ্রিারীদের 

অগ্রাবিকার েম্বর জেয়া 

 দি; 

 কৃবষ/অপ্রিাে কৃবষ কাদে কমপদক্ষ 

১০ (েশ) িছদরর অবভজ্ঞিা সম্পন্ন  দি 

 দি;  

 প্রকল্প মূল্যায়ে/পবরিীক্ষণ সাংক্রান্ত 

কাদে ন্যযেিম ৫ (পাঁচ) িছদরর অবভজ্ঞিা  

সম্পন্ন  দি  দি; 

 কৃবষ ব্যিিাপো কাদের অবভজ্ঞিা; 

# েীদমর সাদে সমন্বয় করা; 

# প্রবিদিেে তিবর ও উপিাপে 

করা; 

# িথ্য-উপাি সাংগ্র  ও সমন্বয় 

করা;  

# সকল সভায় উপবিি োকা; 

# অপ্রিাে কৃবষ ও ব্যিিাপো 

বিষদয় পরামশ শ প্রোে;  

# সমীক্ষার েন্য প্রশ্নমালা তিবর; 

ঘ) িাো ব্যিিাপো 

বিদশষজ্ঞ 

স্বীকৃি বিশ্ববিদ্যালয়  দি 

পবরসাংখ্যাে /কবম্পউোর 

সাদয়ন্স বিষদয় স্নািদকাির 

বিবগ্র 

 িাো ব্যিিাপোয় কাদে ন্যযেিম ৫ 

(পাঁচ) িছদরর িাস্তি অবভজ্ঞিা সম্পন্ন 

 দি  দি; 

 SPSS স  অন্যান্য Statistical 

Software Package পবরচালোয় 

েক্ষিা;   

# েীদমর সাদে সমন্বয় করা; 

# িথ্য-উপাি সাংগ্র , সমন্বয় ও 

বিদিষণ করা;  

# সকল সভায় উপবিি োকা; 

# সমীক্ষার েন্য প্রশ্নমালা তিবর; 

 

     

৩। পরামশ শক প্রবিষ্ঠােদক বেম্নবলবখি প্রবিদিেেসমূ  উবেবখি সাংখ্যা, ভাষা, সময়সূচীর আদলাদক োবখল করদি  দি:   

োং প্রবিদিেদের োম সাংখ্যা/কবপ ভাষা সময় 

ক। প্রারবিক প্রবিদিেে (ইেদসপশে বরদপাে শ) 

(জেকবেকযাল/বেয়াবরাং) সভার জন্য 

 

২০×২=৪০ কবপ 

 

িাাংলা 
চুবি সম্পােদের 

১৫ বেদের মদে 

খ। ১ম খসড়া প্রবিদিেে (জেকবেকযাল/বেয়াবরাং) সভার 

জন্য 

 

২০×২=৪০ কবপ 

 

িাাংলা 
চুবি সম্পােদের 

৭৫ বেদের মদে 

গ। ২য় খসড়া প্রবিদিেে (বিদসবমদেশে কম শশালার) িাাংলা ১২০ ও ইাংদরবে ১০ 

=১৩০ কবপ 

 

িাাংলা ও ইাংদরেী 
চুবি সম্পােদের 

৯০ বেদের মদে 

ঘ। চূড়ান্ত খসড়া প্রবিদিেে জেকবেকযাল সভার জন্য 
 

২০×১=২০ কবপ 

 

িাাংলা ও ইাংদরেী 
চুবি সম্পােদের 

১০০ বেদের মদে 

ঙ। 
 

চূড়ান্ত প্রবিদিেে  
(িাাংলা ৪০ ও ইাংদরবে ২০) 

 

িাাংলা ও ইাংদরেী 
চুবি সম্পােদের 

১১০ বেদের মদে 

 

৪।  ক্রয়কারী সাংিা (আইএমইবি) কর্তশক প্রদেয় জসিা: 

ক) প্রকল্প েবলল ও প্রকল্প সাংবিষ্ট বিবভন্ন প্রবিদিেে (বিবপবপ ও আরবিবপবপ); এিাং 

খ) বিবভন্ন জেকদ াল্ডাদরর সাদে জর্াগাদর্াদগর েন্য প্রদয়ােেীয় স দর্াবগিা প্রোে ইিযাবে। 

 

 

ম াপবরচালক  

ও  

সভাপবি 

TOR চুড়ান্তকরণ সাংক্রান্ত কবমটি। 


