
কী সফা, ককবাবফ াবফনঃ 

উদাযণ-১ 

সফায নাভ: কৃকল প্রবণাদনা/ পূনফ বান কাম বক্রভ ফাস্তফায়ণ: 

ধামূ: (কীবাবফ াবফন) 

১ভ ধা : ভন্ত্রণারয়/ জাতীয় ম বাবয় সথবক নীকতভারা ও সযজুবরন সজরা ম বাবয় ফযাদ্দ প্রদান।  

২য় ধা : সজরা কৃকল পূনফ বান ককভটি কর্তবক সযজুবরন উবজরায় উ ফযাদ্দ প্রদান।  

৩য় ধা : উবজরা কৃকল পূনফ বান  ককভটি কর্তবক আউকনয়ন ম বাবয় উ ফযাদ্দ প্রদান।  

৪থ ব ধা : আউকনয়ন কৃকল ককভটি কর্তবক উযুক্ত কৃলক কনফ বাচন ও কৃলবকয গ্রাকধকায তাকরকা ততকয, নুবভাদন ও উবজরায় সপ্রযণ।  

৫ভ ধা : প্রাপ্ত গ্রাকধকায তাকরকা উবজরা কৃকল পূনফ বান ককভটি কর্তবক মাচাআ ও নুবভাদন।  

৬ষ্ঠ ধা : ফযাদ্দপ্রাপ্ত উকযণ (ায, ফীজ) ক্রয় এফং আউকনয়ন ম বাবয় কফতযণ।  

৭ভ ধা : আউকনয়ন কৃকল ককভটি কর্তবক ংকিষ্ট কৃলকবক কৃকল কার্ ব ও ছকফ ভাস্টায সযাবরয ভাধ্যবভ উকযণ কফতযণ ও তা ংযক্ষণ।  

উদাযণ-২ 

সফায নাভ: ফারাআনাক রাআবন্স প্রদান/ নফায়ন: 

ধামূ:  

১ভ ধা : একজন প্রাপ্ত ফয়স্ক উযুক্ত কক্ষাগত সমাগ্যতা ম্পন্ন ব্যকক্ত (পুরুল) উবজরা কৃকল কপব কনধ বাকযত পযবভ অবফদন কযবফন 

(সের্ রাআবন্স, সেজাকয চারান)।  

২য় ধা : এএককও  এফং এআও (কক)/ আউএও কর্তবক অবফদনকাযী সদাকান, এরাকায চাকদা ও ন্যান্য সমাগ্যতা মাচাআ এফং সুাকয 

প্রদান/ ফাকতর ও সজরায় সপ্রযণ।  

৩য় ধা : সজরায় কতকযক্ত উকযচারক (কক) প্রাপ্ত অবফদনমূ মাচাআ ফাছাআ ও প্রবয়াজবন পূণ: তদন্ত পূফ বক ন্তুষ্ট বর রাআবন্স আসুু 

ফা নফায়ন কবয উবজরায় সপ্রযণ কযবফন।  

৪থ ব ধা : অবফদনকাযী উবজরা বত রাআবন্স ংগ্র কযবফন এফং এয পব াকক সদাকাবনয দৃশ্যভান স্থাবন  াকিবয় যাখবফন।  

উদাযণ-৩ 

সফায নাভ: প্রকল্প কবকিক প্রদ বনী স্থান:  

১ভ ধা : ংকিষ্ট প্রকল্প কযচারক কর্তবক উবজরাওয়াযী প্রদ বনী/ প্রকক্ষবণয ফযাদ্দ প্রদান।  

২য় ধা : উবজরা কৃকল কভ বকতবা কর্তবক এএএও বায় প্রাপ্ত ফযাদ্দ উস্থান, প্রদ বনী স্থাবনয উবমাগী জকভ ও কুা াগকয কবকিক 

উযুক্ত কৃলক কনফ বাচন কফলয়ক কফস্তাকযত অবরাচনা।  

৩য় ধা : এএএও কর্তবক কৃলক দবরয াবথ অবরাচনা ও কৃলবকয গ্রাকধকায তাকরকা ততকয ও উবজরা কৃকল কপব জভা দান।  

৪থ ব ধা : আউএও/এআও কর্তবক কনফ বাকচত জকভ ও কৃলবকয ভতাভত মাচাআ এফং নুবভাদন/ ফাকতর।  

৫ভ ধা : কনফ বাকচত কৃলকবদয প্রদ বনীয প্রযুকক্তকবকিক প্রকক্ষণ প্রদান ও উকযণ কফতযণ।   

৬ষ্ঠ ধা : কৃলক, এএএও এফং আউএও/ এআও এয উকস্থকতবত প্রদ বনী স্থান ও যফতী কাম বক্রভ ফাস্তফায়বনয কদক কনবদ বনা প্রদান।   

৭ভ ধা : কৃলক, এএএও এফং এআও কর্তবক প্রদ বনী প্ল  কনয়কভত কযদ বন/ ভকন কযং, স্য কতবন, ভাঠ কদফ এয প্রবাফ ও পরাপর 

প্রকতবফদন সপ্রযণ।   

উদাযণ-৪ 

সফায নাভ: যাজস্বখাবতয থ বায়বন প্রদ বনী স্থান।  

১ভ ধা : উকযচারবকয কাম বারয় কর্তবক উবজরাওয়াযী প্রদ বনী/ প্রকক্ষবণয ফযাদ্দ প্রদান।  

২য় ধা : উবজরা কৃকল কভ বকতবা কর্তবক এএএও বায় প্রাপ্ত ফযাদ্দ উস্থান, প্রদ বনী স্থাবনয উবমাগী জকভ ও কুা াগকয কবকিক 

উযুক্ত কৃলক কনফ বাচন কফলয়ক কফস্তাকযত অবরাচনা।  

৩য় ধা : এএএও কর্তবক কৃলক দবরয াবথ অবরাচনা ও কৃলবকয গ্রাকধকায তাকরকা ততকয ও উবজরা কৃকল কপব জভা দান।  

৪থ ব ধা : আউএও/এআও কর্তবক কনফ বাকচত জকভ ও কৃলবকয ভতাভত মাচাআ এফং নুবভাদন/ ফাকতর।  

৫ভ ধা : কনফ বাকচত কৃলকবদয প্রদ বনীয প্রযুকক্তকবকিক প্রকক্ষণ প্রদান ও উকযণ কফতযণ।   

৬ষ্ঠ ধা : কৃলক, এএএও এফং আউএও/ এআও এয উকস্থকতবত প্রদ বনী স্থান ও যফতী কাম বক্রভ ফাস্তফায়বনয কদক কনবদ বনা প্রদান।   

৭ভ ধা : কৃলক, এএএও এফং এআও কর্তবক প্রদ বনী প্ল  কনয়কভত কযদ বন/ ভকন কযং, স্য কতবন, ভাঠ কদফ এয প্রবাফ ও পরাপর 

প্রকতবফদন সপ্রযণ।   


