
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৮ 

 

বিষয়: “বিদ্যমান ১২টি ক্যাডেট ক্ডেডের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রক্ল্প (১ম সংড াবিত)” রনরবড় পররবীক্ষণ মূল্যায়ন সমীক্ষার টাম ম’স 

অফ সরফাদরন্স (ToR)। 
 

≥ প্রকদল্পর সমৌরলক তথ্য ≥ 
 

১। প্রশাসরনক মন্ত্রণালয়/রবভাগ    :  প্রবতরক্ষা মন্ত্রণােয়। 

২। বাস্তবায়নকারী সাংস্থা            :  িাংোডে  সসনািাবিনী। 

৩। প্রকদল্পর অবস্থান                 : (১২টি সেো) চট্টগ্রাম, বিনাইেি, টাঙ্গাইে, রাে ািী, বসডেট, রংপুর,  িবর াে, পািনা,  

         ময়মনবসংি, কুবমল্লা, েয়পুরিাট ও সেণী।  

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

রবষয় অনুদমারেতপ্রাক্করলতব্যয় বাস্তবায়নকাল অনুদমােদনর

তাররখ 

*পররবতমন(+/-) 

সমাট রজওরব প্র:সা: অন্যান্য ব্যয় 

(%) 

সময়াে 

(%) 

মূল 
৪২৮৫৩.০০ ৪২৮৫৩.০০ --- ---- 

অডটাির ২০১৮ িডত 

জুন ২০২১ 
- --- --- 

সাংদশারিত (১ম) 

(প্রদ াজয সক্ষদে) 
৪২৮৫৩.০০ ৪২৮৫৩.০০ --- --- 

অডটাির ২০১৮ িডত 

জুন ২০২১ 
- - - 

 

৭. প্রকদল্পর উদেশ্য :  

 বিদ্যমান ১২টি ক্যাডেট ক্ডেডের অবেস, আিাবসক্ ও অন্যান্য ভিনসমূডির ঘাটবত পুরণ; 

 ১২টি ক্যাডেট ক্ডেডের বিদ্যমান ইমারতসমূিডক্ ব্যিিার উপড াগী ক্রণাডথ ে পুন:বনম োণ/সম্প্রসারণ ক্রণ; 

 েীঘ েডময়াডে সক্ষমতা বৃবি; 

 ক্যাডেট ক্ডেডের ব ক্ষা ব্যিস্থা োতীয় পাঠ্যক্রডমর পা াপাব  সমৌবেক্ সামবরক্ প্রব ক্ষণসি বিশ্বমাডনর ব ক্ষা প্রোডনর েডক্ষয প্রডয়ােনীয় 

অিক্াঠাডমাগত সুবিিাবে বনবিত ক্রা। 

৮। প্রকল্পটির প্রিান প্রিান কা মক্রমূহ:  

 প্রক্ল্প িাস্তিায়ডন বিবিদ্যমান ১২টি ক্যাডেট ক্ডেডের অবেস, আিাবসক্ ও অন্যান্য ভিন  পুন:বনম োণ; 

 ক্যাডেট ক্ডেডের ব ক্ষা ব্যিস্থা োতীয় পাঠ্যক্রডমর পা াপাব  সমৌবেক্ সামবরক্ প্রব ক্ষণসি বিশ্বমাডনর ব ক্ষার েন্য অিক্াঠাডমা 

সুবিিা বনবিত ক্রা;  

 বিবভন্ন ক্রয় 

 ব ক্ষা গডিষণা 

 

≥ পরাম েক্ প্রবতষ্ঠাডনর ক্া েপবরবি (ToR) ≥                                     

১। প্রক্ল্পটির বনবিড় পবরিীক্ষণ মূল্যায়ন সমীক্ষা ক্া েক্রম পবরচােনার েন্য পরাম েক্ প্রবতষ্ঠান বনম্নরূপ োবয়ত্ব পােন ক্রডি:  

১.১। প্রকদল্পর কম ম এলাকার সকল প্রশাসরনক রবভাগসহ অন্যান্য ১০০% এলাকা রনরবড় পররবীক্ষণ মূল্যায়ন কা মক্রদমর আওতাভুক্ত রহদসদব 

রবদবচনা করদত হদব; 

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

প মদবক্ষণ ও প মাদলাচনা; 



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

সলখরচদের মাধ্যদম  উপস্থাপন ও প মাদলাচনা; 

১.৪। প্রকদল্পর উদেশ্য অজমদনর অবস্থা প মাদলাচনা ও প মদবক্ষণ, লগ সেদমর আদলাদক output প োডোচনা এবাং প্রকল্প ফলপ্রসু করার জন্য 

গৃহীত কা মাবলী প্রকদল্পর উদেদশ্যর সাদর্ সামঞ্জস্যপূণ ম রকনা তা প মাদলাচনা ও মতামত প্রোন করা; 

১.৫। প্রকদল্পর অর্ মবছররভরিক কম ম পররকল্পনা, অর্ মবছররভরিক বরাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়্ন ( বাস্তব ও আরর্ মক) অগ্রগরতর 

তথ্য সাংগ্রহ, সরিদবশন,রবদেষণ, সারণী/ সলখারচদের মাধ্যদম উপস্থাপন ও প মাদলাচনা; 

১.৬। প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/ চলমান রবরভি পণ্য, কা ম ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) সক্ষদে প্রচরলত সাংগ্রহ আইন ও রবরিমালা 

(রপরপএ, রপরপআর, উিয়ন সহদ াগীর গাইডলাইন ইতযারে) এবাং প্রকল্প েরলল উরিরখত ক্রয় পররকল্পনা প্ররতপালন করা হদয়দছ/হদে রক না সস রবষদয় 

তুলনামূলক প মাদলাচনা ও প মদবক্ষণ; 

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

আনুসারঙ্গক রবষয় প মাদলাচনা ও প মদবক্ষণ; 

১.৮। প্রকল্প েরলল অনু ায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনাাঃ প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকদল্পর 

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

১.৯। প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পরকমত রবরভি সমস্যা স মন: অর্ মায়দন রবলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অেক্ষতা, সাংশািন এবাং প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় 

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

১.১০। প্রক্ল্প িাস্তিায়ডন বিবিদ্যমান ১২টি ক্যাডেট ক্ডেডের অবেস, আিাবসক্ ও অন্যান্য ভিনসমূডির  বক্ বক্ ঘাটবত পুরণ িডয়ডে তার আইডটম 

ওয়াইে বিস্তাবরত পবরিীক্ষণ;  

১.১১। ১২টি ক্যাডেট ক্ডেডের বিদ্যমান ইমারতসমূিডক্ ব্যিিার উপড াগী ক্রণাডথ ে বক্বক্ অিক্াঠাডমা  পুন:বনম োণ ও  সম্প্রসারণ িডয়ডে তার 

আইডটম ওয়াইে বিস্তাবরত পবরিীক্ষণ; 

১.১২। ক্যাডেট ক্ডেডের ব ক্ষা ব্যিস্থা োতীয় পাঠ্যক্রডমর পা াপাব  সমৌবেক্ সামবরক্ প্রব ক্ষণসি বিশ্বমাডনর ব ক্ষা প্রোডনর েডক্ষয  বক্ বক্ 

প্রডয়ােনীয় অিক্াঠাডমাগত সুবিিাবে বনবিত ক্রা িডয়ডে তার আইডটম ওয়াইে বিস্তাবরত পবরিীক্ষণ। 

১.১৩। েেিায়ু পবরিতেডনর বিবশ্বক্ চযাডেঞ্জ সমাক্াডিোয় নতুন অিক্াঠাডমা বনম োডণ বক্ বক্ ব্যিস্থা গ্রিণ ক্রা িডয়ডে তার আইডটম ওয়াইে 

বিস্তাবরত পবরিীক্ষণ; 

১.১৪। সরক্ার সঘাষীত ৭ম পঞ্চিাবষ েক্ী পবরক্ল্পনার আওতায় রূপক্ল্প ২০২১ এর আডোডক্ সডি োচ্চ অগ্রািীক্ার বিডসডি ব ক্ষা খাডত বক্ অিোন 

সরডখডে তার বিস্তাবরত পবরিীক্ষণ; 

১.১৫। েীঘ েডময়াডে সক্ান সক্ান সক্ষমতা বৃবি সপডয়ডে তার আইডটম ওয়াইে বিস্তাবরত পবরিীক্ষণ;  

১.১৬। প্রকদল্পর success story ও প্রকদল্পর মাধ্যদম গৃহীত কা মক্রমসমূদহর সটকসইকরণ পররকল্পনা (Sustainability plan) 

রবষদয় সুরনরে মষ্ট প মদবক্ষণ ও মতামত প্রোন; 

১.১৭ উিয়ন সহদ াগী সাংস্থা ( রে র্াদক) কর্তমক চুরক্ত স্বাক্ষর , চুরক্তর শতম, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণও অনুদমােন, অর্ ম ছাড় রবল 

পররদশাদি সম্মরত ও রবরভি রমশন এর সুপাররশ ইতযারের তথ্য-উপািরভরিক প মাদলাচনা ও প মদবক্ষণ; 

১.১৮। প্রকদল্পর অরডট কা মক্রম প মাদলাচনা ও প মদবক্ষণ (ইন্টারনাে অবেট, এক্সটারনাে অবেট, অবেট আপবি সংক্রান্ত স মন: ক্তটি 

অবেট ও ক্ত টাক্ার ইতযাবে); 

১.১৯। প্রকদল্পর উদেশ্য, লক্ষয, প্রকদল্পর কা মক্রম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াে, ব্যয়, অজমন ইতযারে রবষয় 

রবদবচনা কদর একটি SWOT ANALYSIS ক্রা; 

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

১.২১। প্রকল্প সাংরেষ্ট অন্যান্য প্রাসরঙ্গক রবষয়ারে: (i) প্রকল্প সাংরেষ্ট নরর্পে প মাদলাচনা; (ii) মাঠ প মায় িডত তথ্য সংগ্রি ও রবদেষণ; (ii) 

Focus Group Discussion (FGD) আয় োজন; (iv) বিবিন্ন তথ্য-উপোয়ের আদলাদক সারব মক প মাদলাচনা, প মদবক্ষণ, ও প্রদয়াজনীয় 

সুপাররশসহ খসড়া প্ররতরবেন প্রণয়ন করা; (v) স্থানীয় প মাদয় ও জাতীয় কম মশালায় আডয়ােন করা; এবাং (vi) সক্ে মতামত সরিদবশপূব মক চূড়ান্ত 

প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

১.২২। প্রকল্প সমারির পর সৃষ্ট সুরবিারে সটকসই (sustainable) করার লদক্ষয মতামত প্রোন; 

১.২৩। প্রকদল্পর রনরবড় মূল্যায়ন সমীক্ষার সুরনরে মষ্ট (সময়রভরিক) কম মপররকল্পনা ও কম মপদ্ধরত কাররগরর প্রস্তাদবর সাদর্ সাংদ াজন করদত 

হদব;  

১.২৪। পরামর্ শক প্রতিষ্ঠান চুতির িাতরখ থেকক চার মাকের (১২০ তিন) মকে প্রভাব মূল্যায়ন েংক্রান্ত য বাবি য় কাব শক্রম চুনান্ত য করকব; 

১.২৫। পরামর্ শক প্রতিষ্ঠান আইএমইরড কর্তমক রনি মাররত অন্যান্য রবষয়াবলী প্ররতপালন করদব; 

 

 



২। পরাম েক্ প্রবতষ্ঠান ও পরাম েক্ডের প্রকৃবত স াগ্যতা, অবভজ্ঞতা, ভূবমক্া এিং োবয়ত্ব:  

 

নং োম ে ও পরাম েক্ ব ক্ষাগত স াগ্যতা অবভজ্ঞতা ভূবমক্া এিং োবয়ত্ব 

২.১  

োম ে 

(পরাম েক্ প্রবতষ্ঠান) 

 

প্রস্তাডি সক্ে িরডন 

েনিডের ব ক্ষাগত 

স াগ্যতা উডল্লখ র্াকদত 

হদব; 

 গডিষণা অর্বা প্রক্ডল্পর মূল্যায়ন 

সংক্রান্ত সমীক্ষা পবরচােনায় ন্যযনতম ৩ 

(বতন) িেডরর  অবভজ্ঞতা থাক্ডত িডি ;  

 মাঠ প োডয় োটা সংগ্রি, োটা 

প্রবক্রয়াক্রণ ও বরডপাট ে প্রণয়ন এ 

অবভজ্ঞতা; 

 প োপ্ত েনিে ও প্রডয়ােনীয় সিায়ক্ 

সামগ্রী র্াকদত হদব; 

 সক্ে িরডন েনিডের অবভজ্ঞতা; 

# মূল্যায়ন টীম ও সিায়ক্ 

েনিডের ক্াডের সমন্বয় ক্রা; 

# বনবিড় পবরিীক্ষণ মূল্যায়ন 

ক্া েক্রমটি বনি োবরত সমডয়র 

মডে চূড়ান্ত ক্রা; 

# ক্ম েপবরক্ল্পনার আডোডক্ 

ক্াে  সম্পন্ন ক্রা; 

# ক্রয়ক্ারী সংস্থা কর্তমক অন্যান্য 

রবষয়াবলী প্ররতপালন করদব; 

২.২ ক্) টিম বেোর 

(বসবভে ইবঞ্জবনয়ার) 

(ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যােয় 

িডত স্নাতডক্াির বেবগ্রিারী। 

 

(খ) বপএইচবে 

বেবগ্রিারীডের অগ্রাবিক্ার 

নম্বর সেয়া িডি; 

 গদবষণা ও মূল্যায়ন ক্াডে ক্মপডক্ষ 

১৫ (পডনডরা) িেডরর অবভজ্ঞতা  সম্পন্ন 

িডত িডি;  

 বনবিড় পবরিীক্ষণ মূল্যায়ন ক্া েক্রডম 

ক্মপডক্ষ ৫ (পাঁচ) িেডরর অবভজ্ঞতা;  

 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভি 

পণ্য, কা ম ও সসবা সাংগ্রদহর 

(Procurement) সক্ষদে প্রচরলত 

আইন ও রবরিমালা (রপরপএ-

২০০৬/রপরপআর-২০০৮ ও উিয়ন 

সহদ াগীর গাইডলাইন ইতযারে) 

অনুসরণপূব মক কা মসম্পােদন জ্ঞান ও 

বাস্তব অরভজ্ঞতা র্াকদত হদব;  

 প্রবতডিেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় 

েক্ষতা থাক্ডি িডি; 

# টীডমর সাডথ সমন্বয় ক্রা; 

# প্রবতডিেন বতবর ও উপস্থাপন 

ক্রা; 

# তথ্য-উপাি সংগ্রি ও সমন্বয় 

ক্রা;  

# সক্ে সভায় উপবস্থত থাক্া; 

# সমীক্ষার েন্য প্রশ্নমাো বতবর; 

 

খ) ক্াবরগবর বিড ষজ্ঞ 

 

 

ক্) সমক্াবনক্যাে/ 

ইডেবিক্যাে/ প্লাবম্বং 

বিষডয় স্নাতক্/ 

স্নাতডক্াির বেবগ্র; 

 গডিষণা ও মূল্যায়ন ক্াডে ক্মপডক্ষ 

০৫ (পাঁচ) িেডরর অবভজ্ঞতা সম্পন্ন িডত 

িডি; 

 প্রক্ল্প মূল্যায়ন সংক্রান্ত ক্াডে ন্যযনতম 

০৩ (বতন) িেডরর অবভজ্ঞতা  সম্পন্ন 

িডত িডি; 

  অবকাঠাদমা রনম মাণ ও উিয়ন সাংক্রান্ত 

রবষদয় অর্বা সাংরেষ্ট রবষদয় পরামশ মক সসবা 

প্রোদনর সক্ষদে ন্যযনতম ৫ (পাঁচ)  িেডরর 

অবভজ্ঞতা  র্াকদত িডি; 

# টীডমর সাডথ সমন্বয় ক্রা; 

# প্রবতডিেন বতবর ও উপস্থাপন 

ক্রা; 

# তথ্য-উপাি সংগ্রি ও সমন্বয় 

ক্রা;  

# সক্ে সভায় উপবস্থত থাক্া; 

# প্রব ক্ষণ ও ঋণ বিষডয় ইনপুট;  

# সমীক্ষার েন্য প্রশ্নমাো বতবর; 

 

গ) আবক্েডটক্চারাে 

প্রডক্ৌ েী  

ক্) আবক্েডটক্চার/ 

বেোইন বিষডয় স্নাতক্/ 

স্নাতডক্াির বেবগ্র; 

 গডিষণা ও মূল্যায়ন ক্াডে ক্মপডক্ষ 

০৫ (পাঁচ) িেডরর অবভজ্ঞতা সম্পন্ন িডত 

িডি; 

 প্রক্ল্প মূল্যায়ন সংক্রান্ত ক্াডে ন্যযনতম 

০৩ (বতন) িেডরর অবভজ্ঞতা  সম্পন্ন 

িডত িডি; 

  অবকাঠাদমা রনম মাণ ও উিয়ন সাংক্রান্ত 

রবষদয় অর্বা সাংরেষ্ট রবষদয় পরামশ মক সসবা 

# টীডমর সাডথ সমন্বয় ক্রা; 

# প্রবতডিেন বতবর ও উপস্থাপন 

ক্রা; 

# তথ্য-উপাি সংগ্রি ও সমন্বয় 

ক্রা;  

# সক্ে সভায় উপবস্থত থাক্া; 

# প্রব ক্ষণ ও ঋণ বিষডয় ইনপুট;  

# সমীক্ষার েন্য প্রশ্নমাো বতবর; 



প্রোদনর সক্ষদে ন্যযনতম ৫ (পাঁচ)  িেডরর 

অবভজ্ঞতা  র্াকদত িডি; 

 

ঘ) ব ক্ষা ও গডিষণা 

বিড ষজ্ঞ 

 

(ক্) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যােয় 

িডত ব ক্ষা ও গডিষণা 

অনুষডের ন্যযনতম 

স্নাতডক্াির বেবগ্র; 

  

(খ) বপএইচবে 

বেবগ্রিারীডের অগ্রাবিক্ার 

নম্বর সেয়া িডি; 

 

 গডিষণা ও মূল্যায়ন ক্াডে ক্মপডক্ষ 

০৫ (পাঁচ) িেডরর অবভজ্ঞতা সম্পন্ন িডত 

িডি;  

 প্রক্ল্প মূল্যায়ন সংক্রান্ত ক্াডে ন্যযনতম 

০৫ (পাঁচ) িেডরর অবভজ্ঞতা  সম্পন্ন িডত 

িডি; 

 

# টীডমর সাডথ সমন্বয় ক্রা; 

# প্রবতডিেন বতবর ও উপস্থাপন 

ক্রা; 

# তথ্য-উপাি সংগ্রি ও সমন্বয় 

ক্রা;  

# সক্ে সভায় উপবস্থত থাক্া; 

# ব ক্ষা ও গডিষণা বিষডয় 

ইনপুট;  

# সমীক্ষার েন্য প্রশ্নমাো বতবর; 

ঙ) োটা ব্যিস্থাপনা 

বিড ষজ্ঞ 

স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যােয় িডত 

পবরসংখ্যান /ক্বম্পউটার 

সাডয়ন্স বিষডয় স্নাতডক্াির 

বেবগ্র 

োটা ব্যিস্থাপনায় ন্যযনতম ৫(পাঁচ) 

িেডরর িাস্তি অবভজ্ঞতা  

    সম্পন্ন িডত িডি; 

SPSS সি অন্যান্য Statistical 

Software Package পবরচােনায় 

েক্ষতা;   

# টীডমর সাডথ সমন্বয় ক্রা; 

# তথ্য-উপাি সংগ্রি, সমন্বয় ও 

বিডেষণ ক্রা;  

# সক্ে সভায় উপবস্থত থাক্া; 

# সমীক্ষার েন্য প্রশ্নমাো বতবর; 

 

 

    

৩। পরাম েক্ প্রবতষ্ঠানডক্ বনম্নবেবখত প্রবতডিেনসমূি উবল্লবখত সংখ্যা, ভাষা, সময়সূচীর আডোডক্ োবখে ক্রডত িসি:   

নং প্রবতডিেডনর নাম সংখ্যা/ক্বপ ভাষা সময় 

ক্। প্রারবিক্ প্রবতডিেন (ইনডসপ ন বরডপাট ে) 

(সটক্বনক্যাে/বিয়াবরং) সভার জন্য 

 

২০×২=৪০ ক্বপ 

 

িাংো 
চুবি সম্পােডনর 

১৫ বেডনর মডে 

খ। ১ম খসড়া প্রবতডিেন (সটক্বনক্যাে/বিয়াবরং) সভার 

জন্য 

 

২০×২=৪০ ক্বপ 

 

িাংো 
চুবি সম্পােডনর 

৭৫ বেডনর মডে 

গ। ২য় খসড়া প্রবতডিেন (বেডসবমডন ন ক্ম ে াোর) িাংো ১২০ ও ইংডরবে ১০ 

=১৩০ ক্বপ 

 

িাংো ও ইংডরেী 
চুবি সম্পােডনর 

৯০ বেডনর মডে 

ঘ। চূড়ান্ত খসড়া প্রবতডিেন সটক্বনক্যাে সভার জন্য 
 

২০×১=২০ ক্বপ 

 

িাংো ও ইংডরেী 
চুবি সম্পােডনর 

১০০ বেডনর মডে 

ঙ। 
 

চূড়ান্ত প্রবতডিেন  
(িাংো ৪০ ও ইংডরবে ২০) 

 

িাংো ও ইংডরেী 
চুবি সম্পােডনর 

১১০ বেডনর মডে 

 

৪।  ক্রয়ক্ারী সংস্থা (আইএমইবে) ক্র্তেক্ প্রডেয় সসিা: 

ক্) প্রক্ল্প েবেে ও প্রক্ল্প সংবেষ্ট বিবভন্ন প্রবতডিেন (বেবপবপ ও আরবেবপবপ); এিং 

খ) বিবভন্ন সিক্ডিাল্ডাডরর সাডথ স াগাড াডগর েন্য প্রডয়ােনীয় সিড াবগতা প্রোন ইতযাবে। 

 

                                                                                                                

মিাপবরচােক্  

ও  

সভাপবত 

TOR চুড়ান্তক্রণ সংক্রান্ত ক্বমটি। 

 


