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সমবায় অধিেপ্তর  

 

ধবষয়ঃ ইতঃপূদব ে বাস্তবাধয়ত উদ্ভাবনী িারণা, সহধজকৃত ও ধিধজটাইজকৃত সসবার িাটাদবজ। 
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ক্রধমক 

নাং 

ইতঃপূদব ে বাস্তবাধয়ত 

উদ্ভাবনী িারণা, সহধজকৃত 

ও ধিধজটাইজকৃত সসবাা্/ 

আইধিয়ার নাম 

সসবাা্/ আইধিয়ার সাংধিপ্ত ধববরণ সসবাা্/আইধিয়াটি 

কার্ েকর আদে ধক-

না/ না থাকদল 

কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযাধশত 

ফলাফল পাদে 

ধক-না 

সসবার ধলাংক মন্তব্য 

০১.  সমবায় অধিেপ্তদরর ই-

পাবধলদকশন এন্ড ধিধজটাল 

আকোইভ ধসদেম  

জাতীয় সমবায় ধেবদস গঠিত ধবধভন্ন 

উপকধমটিসমূদহর উদেখদর্াগ্য কার্ েক্রম এবাং 

েপ্তদরর শাখাধভধিক প্রকাশনা সর্মন: বই, পধিকা, 

ম্যাগাধজন, আইন, ধবধি, নীধতমালা, বাধষ েক 

প্রধতদবেন, সমীিা, গদবষণািমী প্রকাশনার 

অনলাইন ভাস েন ই-পাবধলদকশন সাইদট ধনয়ধমত 

আপদলাি করার মাধ্যদম তদের ধিধজটাল 

আকোইভ গদে সতালা হদব। সমবায় অধিেপ্তদরর 

প্রকাশনাসমূদহর অনলাইন ভাস েন প্রকাদশর সাদথ 

QR সকাি সাংদর্াজন করা হদয়দে। এদত কদর 

একজন ব্যধির (কম েকতো/সমবায়ী/ সািারণ 

জনগণ/ ধশিাথী/ গদবষক) সময় ও অথ ে সাশ্রয় 

হদব এবাং সরাসধর সকান ধভধজট প্রদয়াজন হদব না। 

সসবাটি কার্ েকর 

রদয়দে।  

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযাধশত 

ফলাফল 

পাদেন।  

http://www.cooparchive.com/   

০২. রাংপুর ধবভাদগর সকল 

সকন্দ্রীয় ও প্রাথধমক সমবায় 

সধমধতর সঠিক তেসহ 

ধনর্ভ েল তাধলকা ততধরকরণ, 

ধিধজটালাইজিকরণ ও 

ধনয়ধমত হালনাগােকরদণর 

ব্যবস্থাকরণ  

ধবভাগািীন সকল সকন্দ্রীয় ও প্রাথধমক সমবায় 

সধমধতর সঠিক তেসহ ধনর্ভ েল তাধলকা 

ততধরকরণ, ধিধজটালাইজিকরণ, িাটাদবইজ 

ততরী এবাং ধনয়ধমত তাধলকা হালনাগােকরণ  

সসবাটি কার্ েকর 

রদয়দে।  

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযাধশত 

ফলাফল 

পাদেন।  

www.bcms.gov.bd   

http://www.cooparchive.com/
http://www.bcms.gov.bd/


০৩ ধসদেল এধি অনলাইন 

ধরটান ে ম্যাদনজদমন্ট 

খুলনা ধবভাগািীন সকল সজলা ও উপদজলা সমবায় 

কার্ োলয়গুদলা অনলাইদন প্রধতমাদস সকল মাধসক 

ধরটান ে োধখল করদে। সকান তে উপদজলা োধখল 

করদল সজলায় সকল উপদজলার তে ও সজলা 

োধখল করদল ধবভাদগ সকল সজলার তে 

স্বয়াংধক্রয়ভাদব একীভূত হদয় ধরটান ে প্রস্তুত হদয় 

র্ায়। এখাদন সকান কাগজপি ও আলাো কদর 

সর্াগ করার প্রদয়াজন হয়না। পূব েবতী মাস পর্ েন্ত 

অজেন সয়াংধক্রয়ভাদব পরবতী মাদস ধবগত মাস 

পর্ েন্ত অজেন ধহদসদব প্রেধশ েত হয়।   

সসবাটি কার্ েকর 

আদে। এ উদ্ভাবন 

প্রকল্পটি ঢাকা, 

চট্রগ্রাম, বধরশাল, 

ময়মনধসাংহ ও 

রাজশাহী ধবভাদগ 

সরধিদকটিাং করার 

কার্ েক্রম চালু 

রদয়দে। 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযাধশত 

ফলাফল 

পাদেন। 

https://khulna.onlinereturn.net/login/   
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