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ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

সফায নাভঃ সফা াখায সটায ম্যাননজম্যান্ট সনটভ 

 

সজকযনণয পূনফ েয প্রন ম্যা (পূনফ েয ফস্থা) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শুরু 

 নরাআনন চাসদাত্র সপ্রযণ 

নসথ উস্থাননয পূনফ ে উধ েফতন কভ েকতোয ানথ ংসিট 

সফলনয় সফস্তাসযত নরাচনা 

নসথনত 

উস্থান ও 

নুনভাদন 

সটকসনকযার সেসসপনকন ততযী ও যফযা 

দযত্র উন্মুত্তকযণ ও মূল্যায়ণ কসভটি গঠন 

দযত্র অফান 

দযত্র উন্মুত্তকযণ 

দযত্র 

মূল্যায়ণ ও 

নুনভাদন 

কাম োনদ প্রদান 

সপ্রাডাক্ট সডসরবাযী 

সল 

যাঁ 

না 

যাঁ 

না 

সভাট ধা ংখ্াঃ ১০ টি  

ভয়ঃ ৬০ সদন  

খযচঃ ১৫ টাকা 
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ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

সফায নাভঃ সডসজটার  সটায ম্যাননজম্যান্ট সনটভ 

 

সজকযনণয নয প্রন ম্যা (ফতেভান ফস্থা)

শুরু 

 নরাআনন চাসদাত্র সপ্রযণ 

নসথ উস্থাননয পূনফ ে উধ েফতন কভ েকতোয ানথ 

ংসিট সফলনয় সফস্তাসযত নরাচনা 

নসথনত 

উস্থান ও 

নুনভাদন 

সটকসনকযার সেসসপনকন ততযী ও যফযা 

দযত্র 

মূল্যায়ণ ও 

নুনভাদন 

কাম োনদ প্রদান 

সপ্রাডাক্ট সডসরবাযী 

সল 

যাঁ 

না 

যাঁ 

না 

আ-সজস 

সভাট ধা ংখ্াঃ ০৮ টি  

ভয়ঃ ৫০ সদন  

খযচঃ ০০ টাকা 



3 

 

  

৬)  প্রতযাসত পরাপর (TCV) 

 ভয় খযচ মাতায়াত 

অআসডয়া ফাস্তফায়ননয অনগ ৬৪ সদন ১৫ টাকা ১০-১৫ ফায 

অআসডয়া ফাস্তফায়ননয নয ৫০ সদন ২০সভঃ ০টাকা ২ ফায 

অআসডয়া ফাস্তফায়ননয পনর সফা গ্রসতায প্রতযাসত সফসনসপট ১০ সদন ১৫ টাকা ১৩ ফায  

 


