
ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১১:৪৪ া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৬, ২০২১

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

িনবক ও মহাপিরচালক, সমবায় অিধদর

এবং

সিচব, পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে

ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২০ - ন ৩০, ২০২১



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১১:৪৪ া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৬, ২০২১

িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ .......................... 

সকশন ২: দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................................. 

সকশন ৩: কম সাদন পিরকনা ৭ .......................................................................................................................... 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৫ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক ১৬ ...................................................................................................... 

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ ২০ ............................................................................... 



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১১:৪৪ া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৬, ২০২১

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

সমবায়েক  উয়নখী  ও  টকসই  করার  জ  সমবায়  অিধদর  তার  চলমান  কােজর  ধারাবািহকতা  রার  পাশাপািশ  ভিবৎ  চােল
মাকােবলার িভি েতর ে িবগত িতন বৎসের উেখেযা সাফ অজন কেরেছ। এর মে উাবনী চচ ার মােম নাগিরক সবা
সহিজকরণ,  নন  নন  উৎপাদনখী  সমবায়  সংগঠন  তির,  সমবায়  উোা  ি  ও  সমবায়  সিমিত  আইন,  ২০০১  এর  অিধকতর
সংেশাধেনর জ খসড়া আইন ণয়নউেখেযা। িবগত িতন অথ বছের মাট ২৮ হাজার ৩২৭ নন সমবায় সিমিত গঠন করা হেয়েছ,
ায় ৩৩ ল ৯৯ হাজার নন জনেগাীেক সমবায় সংগঠেনর সদ িহেসেব অ  করা হেয়েছ এবং টকসই সমবায় গঠেনর িনিম ২১
হাজার ৭৬৩ জন িেক সমবায় বাপনা ও আয়বধ নলক িশণ এবং ১ ল ৪৫ হাজার ১৮০ জনেক উুকরণ িশণ দান করা
হেয়েছ। উে য, িবগত িতন বছের সমবােয় শাসন িতার লে অিধদেরর কায েম গিতশীলতা আনয়ন এবং সিমিত পিরদশ ন
জারদারকরণ করা হেয়েছ এবং িদন িদন সমবায় সিমিতর সংা এবং সদ সংা উোরর ি পাে। সমবায় সিমিতসেহর মাট
সেদর পিরমাণগত িতন বছেরর ২৪১ কা ২২ ল ৮৯ হাজার টাকা ি পেয় মাট ৬৩১০ কা ৪১ ল ৭২ হাজার টাকায় পৗঁেছ।
সমবায় সিমিতেলার মােম ২ ল ৯৬ হাজার ৪৯ জেনর আকম সংান ি হয়।

সমা এবং চােলসহ:

এক উয়নশীল দেশর াপেট সমবায় অিধদেরর সমা ও চােল বিবধ। নানা িণ ও পশার সিলেন তির হওয়া বিচময়
কায েম িনেয়ািজত ১ ল ৮৭ হাজার সমবায় সিমিতেক িনিবড়ভােব মিনটিরং করা এবং সমবায় সদেদরেক দ িহেসেব গেড় তালাই
অতম চােল। এ সের আিথ ক ও শাসিনক বাপনায় তা ও জবাবিদহীতা িনিতকরণও বড় চােল িহেসেব পিরগিণত।
িবমান সমবায় সিমিতর মে এক বড় সংক সমবায় অকায কর। অকায কর হেয় পড়া, জনবল অলতা, আইিস জনবল,
অবকাঠােমা  ও  সরামািদ  তা,  মানব  সদ  উয়েন  উপ  পিরকনার  অভাব  অিধদেরর  অতম  সমা।

ভিবৎ পিরকনা:

সমবায় সিমিতর সংা যৗিক পয ােয় িনেয় আসা ও এর ণগত মান উয়েনর জ হীত কায মেক জারদার করা হেব।এছাড়া সবা
সহিজকরেণর জ অনলাইন রিজেশন ও ই-সবা চা করা এবং িশণ ও ি সহায়তা দান করার মােম সমবায় উোা ি
করা ও -কম সংােনর পথ গম করার উোগ নওয়া হেব।সমবােয়র মােম দশীয় উৎপাদন ি এবং উৎপািদত প সরাসির
ভাােদর িনকট লভ ে পৗেছ  দয়ার  লে  সমবায়  পের ািং,  বাজারজাতকরেণর জ সমবায়ীেদর উপ িশণ দােনর
উোগ হণ করা হেব। এছাড়া সমবায় সিমিতর কায ম িবতকরেণর মােম দশেক  উৎপাদেন য়ংসণ  কের তালার কায ম
এিগেয়  নয়া  হেব।  সমবােয়র  মােম  মিহলা  উোা  ি,  -তািক জনেগাী  এবং  িবধাবিত মিহলােদর  জীবনযাার  মান  উয়েন
হীত ক/কম িচ বাবায়ন করা হেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• ৬০০০০ সমবায় সিমিতর িনরীা সাদন;
• ৮০০০ জন সমবায়ীেক িহেসব সংরণ, সমবায় বাপনা ও আয়বধ নলক িশণ দান;
• সমবােয়র িভিেত প উৎপাদন ও বাজারজাতকরেণ েয়াজনীয় িশণ ও পরামশ  দান;
• ৬৫০০  সমবায় সিমিত িনবন;
• সকল নাগিরক সবােক ইেলিনক পিতেত দােনর জ ই-সািভ স রাড াপ বাবায়ন।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

িনবক ও মহাপিরচালক, সমবায় অিধদর

এবং

সিচব, পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে ২০২১
সােলর ন মােসর ২৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

টকসই সমবায়, টকসই উয়ন।

১.২ অিভল (Mission)
সমবায়ীেদর সমতা ি এবং উোা ির মােম িষ, অিষ, আিথ ক ও সবা খােত টকসই
সমবায় গেড় তালা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. সমবায় সংগঠেনর সমতা ি ও উোা জন;
২. উৎপাদন, আিথ ক ও সবাখােত টকসই সমবায় গঠন;
৩. সমবােয়র িভিেত প উৎপাদেনিশণ ও পরামশ  দান ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ১.দেশর সকল জনেগাীেক সমবায় আদেশ /দশ েন উকরণ; ২.িনরীা, পিরদশ ন ও তদারিকর মােম সমবায়
সিমিতেলােত শাসন িতা করা; ৩.সমবায় অিধদেরর কম কতা-কম চািরেদর উতর িশেণর েযাগ ির মােম
পশাগতদতা ি করা;  ৪.িশেণর মােম সমবায়ীেদর দতা ি এবং উোা জেন সহায়তা করা;  ৫.সমবায়
নটওয়ািকং জারদার করার লে সমবায় েবােধর চার, কাশনা, সিমনার ও কম শালার আেয়াজন এবং
ািতািনক ীিত দান; ৬.িঁজ গঠন ও িবিনেয়ােগর মােম আকম সংান ি করা; ৭.ামীণ মিহলা ও সাধারণ
জনেগাীর মতায়ন ও আথ -সামািজক উয়েনর লে সমবায় িভিক ক ও কম িচর বাবায়ন; ৮.সমবায় প
ািং ও বাজার সংেযাগ িতায় সমবায়ীেদর দতা উয়েন সহায়তা করা; ৯.পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর অিভল
অজন ও কায াবলী বাবায়েন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২২ ২০২২-২০২৩

দির ও অনসর জনেগাীর মতায়ন,
অংিশদাির ি ও সেদর অিধকার
অজেন সমতা ি

উপকারেভাগী১ জন ৭১৬৮৬ ৬৬৮৮০ ৭০০০০ ৭৬০০০ ৭৭০০০
মিহলা িবষয়ক অিধদর, সমাজেসবা
অিধদর, ব উয়ন অিধদর

সমবায় অিধদর ও মাঠ পয ােয়র
সকল অিফেসর দ তের সমি

কম সংােনর েযাগ ি উপকারেভাগী২ জন ৯৩৫৮০৬ ৯৭৫০০০ ১০২০০০০ ১০৩০০০০ ১০৫০০০০
মিহলা িবষয়ক অিধদর, সমাজেসবা
অিধদর, ব উয়ন অিধদর

সমবায় অিধদর ও মাঠ পয ােয়র
সকল অিফেসর দ তের সমি

উোরর মাট সদ ি সদ ির পিরমান৩ ল টাকা ২৫৯৪৩.৪৪ ৬৪৯৩.৬৫ ১৩০০০.০ ১৫০০০.০০ ১৭০০০.০০ িবআরিডিব
সমবায় অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১১:৪৪ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] সমবায়
সংগঠেনর
সমতা ি ও
উোা জন;

৩৫

[১.১] উোা জন
িশণ

[১.১.১] আইিজএ িশণ
(ষ)

সমি
ল
জন

২ ০.০১৭২৫ ০.০১৮০৫ ০.০১৯০০ ০.০১৮৫০ ০.০১৮০০ ০.০১৭৫০ ০.০১৭০০ ০.০২০০০ ০.০২১০০

[১.১.২] আইিজএ িশণ
(মিহলা)

সমি
ল
জন

২ ০.০২৪৫০ ০.০২১৯৫ ০.০২৮০০ ০.০২৭৫০ ০.০২৬৫০ ০.০২৫৫০ ০.০২৪৫০ ০.০২৯০০ ০.০৩০০০

[১.২] মানব সদ
উয়ন

[১.২.১] কম কতা-কম চারী
িশণ (অভরীন)

সমি
কাস 
সংা

৪ ৭৮ ৭৯ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ১০০ ১১০

[১.২.২] কম কতা-কম চারী
িশণ (বিহ: বাংলােদশ)

সমি জন ২ ৪০ ৪ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ৪০ ৫০

[১.৩] গেবষণা,
উাবন ও এিপএ

[১.৩.১]
কম শালা/সিমনার/শােকিসং

সমি সংা ৫ ৩১ ১৫ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ২০ ২৫

[১.৩.২] গেবষণা সমি সংা ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ০ ২ ৩

[১.৪] ািতািনক
ীিত

[১.৪.১] জাতীয় সমবায় রার
দান

সমি সংা ৩ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[১.৫] উয়ন কায ম
বাবায়ন

[১.৫.১] কম িচ/ক
বাবািয়ত

সমি সংা ৪ ২ ২ ২ ২ ০ ০ ০ ০ ০

[১.৬] দতা উয়ন
িশণ

[১.৬.১] িশণাথ উুকরণ সমি
ল
জন

৩ ০.২৭৩২০ ০.০৩৫৯৪ ০.০০৪৯০ ০.০০৪৫০ ০.০০৪২৫ ০.০০৪০০ ০.০০৩৭৫ ০ ০

[১.৭] সদ সহায়তা
দান

[১.৭.১] উপকারেভাগী সমি জন ৩ ১০১০৬ ৬৩৬২ ৪৯০ ৪৫০ ৪২৫ ৪০০ ৩৭৫ ০ ০

[১.৮] ক হেত ঋণ
িবতরণ ও আদায়

[১.৮.১] িবতরণত ঋেণর
পিরমান

সমি
টাকা
(কা)

২ ৭৩.৪৮ ৪৩.৭০ ৩.৪৩ ৩.৩০ ৩.১০ ৩.০০ ২.৯০ ০ ০

[১.৮.২] ঋণ আদায়ত গড় % ১ ৭০.৬৩ ৬০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮৫ ৯০

[১.৯] কাশনা
[১.৯.১] সমবায় পিকা
কািশত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১১:৪৪ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] উৎপাদন,
আিথ ক ও
সবাখােত
টকসই সমবায়
গঠন;

৩২

[২.১] িনবন

[২.১.১] উুকরন িশণ
অিত

সমি সংা ২ ১৩৯৬ ১২৫৪ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯৫০ ১৪০০ ১৫০০

[২.১.২] সমবায় সিমিতর
িনবন

সমি সংা ২ ৮৪৪০ ১৫৪৪৬ ৬৫০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৬৬০০ ৭০০০

[২.১.৩] সমবায় সিমিতর
িনবন আেবদন িনির হার

গড় % ২ ০ ৯০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৫ ১০০

[২.২] তদারিক ও
মােনায়ন

[২.২.১] িনরীা িফ আদায়ত সমি % ৩ ১০০ ৯৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.২.২] সমবায় উয়ন তহিবল
আদায়ত

সমি % ৩ ১০০ ৯৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.২.৩] কায কর সিমিতর
িনরীা সািদত

সমি সংা ২ ৬২০৯৩ ৫৭৭৩৭ ৬০০০০ ৫৯০০০ ৫৬০০০ ৫৪০০০ ৫২০০০ ৬২০০০ ৬৫০০০

[২.২.৪] কায কর সিমিতর
িনরীা সাদেনর হার

গড় % ২ ০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.২.৫] কায কর সিমিতর
িনব াচন অান/ অবত কিম
গত

সমি % ২ ৯৫.৩১ ৮২.৩৮ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ ১০০

[২.২.৬] িনরীা সািদত
সিমিতর এিজএম আেয়ািজত

সমি % ২ ৯০.০৬ ৮০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ ১০০

[২.২.৭] সিমিত পিরদশ নত সমি সংা ২ ২০৪৫৬ ১৯০০০ ১৯৫০০ ১৯০০০ ১৮০০০ ১৭৫০০ ১৫০০০ ২০০০০ ২১০০০

[২.৩] ানীয় চািহদা
িভিক িশণ

[২.৩.১] ামান িশণ সমি জন ২ ৫১৩৩২ ৪৫০২৮ ৫২৫০০ ৪৯০০০ ৪৬০০০ ৪৩০০০ ৪০০০০ ৫৩০০০ ৫৩৫০০

[২.৪] সমবায়
বাপনা িশণ

[২.৪.১] িশণ (ষ) সমি জন ২ ২৮০৭ ২৩৬৪ ২৮০০ ২৭৫০ ২৭০০ ২৫০০ ২২০০ ২৮৫০ ২৯০০

[২.৪.২] িশণ (মিহলা) সমি জন ২ ৪৯৩ ৪৩৬ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫৫০ ৬০০

[২.৫] উৎপাদনখী
খােত সমবায়ীেদর
িজ িবিনেয়েগর
মােম অিতির
কম সংান

[২.৫.১] সমবায় সংগঠেনর
মােম -কম সংান

সমি জন ২ ০ ৫৬৮২৮ ৬০০০০ ৫৫০০০ ৫০০০০ ৪৮০০০ ৪৬০০০ ৬৫০০০ ৭০০০০

[২.৫.২] উয়ন কের মােম
কম সংান

সমি জন ২ ৭৯৩০ ৬৩৮০ ৪৯০ ৪৫০ ৪২৫ ৪০০ ৩৭৫ ০ ০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১১:৪৪ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] সমবােয়র
িভিেত প
উৎপাদেনিশণ
ও পরামশ  দান
।

৮

[৩.১] সমবায় িভিক
প উৎপাদেন
উুকরণ

[৩.১.১] মানস ওিনরাপদ
প উৎপাদন িবষয়ক িশণ

সমি সংা ২ ২ ০ ২ ২ ১ ১ ১ ৩ ৪

[৩.১.২] কাশনা সমি সংা ২ ২ ০ ২ ২ ২ ১ ১ ৩ ৪

[৩.১.৩] সিমনার/কম শালা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ২ ০ ২ ২ ২ ১ ১ ৩ ৪

[৩.২] পের চার ও
সার

[৩.২.১] সমবায় প মলা/
দশ ণীরআেয়াজন/অংশহণ

সমি সংা ১ ২ ১ ২ ২ ২ ১ ১ ৩ ৪

[৩.৩] জািতর িপতা
বব শখ িজর
রহমান এর জ
শতবািষ কী ও িজব
বষ  ২০২০ উদযাপন
উপলে
কম পিরকনা।

[৩.৩.১] ববর সমবায়
ভাবনা শীষ ক সিমনার/কম শালা

সমি সংা ১ ০ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ০

[৩.৩.২] শহেরর িবধা ােম
ির লে পাইলট ক
হণত ােমর সংা

সমি সংা ১ ০ ০ ৪ ৩ ৩ ২ ১ ৫ ৬



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১১:৪৪ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০ ১১:৪৪ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

গড় % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ
[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড ও
ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয় াব
িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, িনবক ও মহাপিরচালক, সমবায় অিধদর, সিচব, পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন
ও সমবায় মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  পী  উয়ন  ও  সমবায়  িবভাগ:  ানীয়  সরকার,  পী  উয়ন  ও  সমবায়  মণালয়  িহসােব  িনবক  ও
মহাপিরচালক, সমবায় অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

িনবক ও মহাপিরচালক
সমবায় অিধদর

তািরখ

সিচব
পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ: ানীয় সরকার, পী
উয়ন ও সমবায় মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিজএ আয় বধ ক কায ম/ উোা জন

২ আসই আিলক সমবায় ইনিউট

৩ এিজএম বািষ ক সাধারণ সভা

৪ এনআইিড জাতীয় পিরচয়প

৫ এলিজইিড ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর

৬ কায কর ব বত বছের লনেদনসহ যাবতীয় কায েম সচল থাকা সিমিত।

৭ কালব িডট ইউিনয়ন িলগ অব বাংলােদশ

৮ িসিভ টাইম, ক, িভিজট

৯ িবআরিডিব বাংলােদশ পী উয়ন বাড 

১০ িবিসএ/বাসএ বাংলােদশ সমবায় একােডিম

১১ িসআইিজ কমন ইাের প সমবায় সিমিত

১২ িসিডএফ সমবায় উয়ন তহিবল
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] উোা জন
িশণ

[১.১.১] আইিজএ িশণ (ষ)
বাংলােদশ সমবায় একােডিম এবং আিলক সমবায়
ইনিউটসহ কক দ আইিজএ িশণ।

বাংলােদশ সমবায় একােডিম
এবং আিলক সমবায়
ইনিউটসহ

অ, বাংলােদশ সমবায় একােডিম
কক তয়ন প

মািসক/মািসক িতেবদন

[১.১.২] আইিজএ িশণ (মিহলা)
বাংলােদশ সমবায় একােডিম এবং আিলক সমবায়
ইনিউটসহ কক দ আইিজএ িশণ।

বাংলােদশ সমবায় একােডিম
এবং আিলক সমবায়
ইনিউটসহ

অ, বাংলােদশ সমবায় একােডিম
কক তয়ন প

মািসক/মািসক িতেবদন

[১.২] মানব সদ
উয়ন

[১.২.১] কম কতা-কম চারী িশণ
(অভরীন)

বাংলােদশ সমবায় একােডিম এবং আিলক সমবায়
ইনিউটসহ কক কম কতা-কম চারীেদর দতা উয়ন
িবষেয় িশণ।

বাংলােদশ সমবায় একােডিম
এবং আিলক সমবায়
ইনিউটসহ

অ, বাংলােদশ সমবায় একােডিম
কক তয়ন প

মািসক/মািসক িতেবদন

[১.২.২] কম কতা-কম চারী িশণ (বিহ:
বাংলােদশ)

উতর িশেণ কম কতা-কম চারীগণেক বিহ:বাংলােদশ রণ
ধান কায ালেয়র ইিপিপ ও
শাসন অিবভাগ

ধান কায ালেয়র ইিপিপ/শাসন
শাখা কক িজ.ও এবং ািরত
নােমর তািলকা

ধান কায ালেয়র মািসক/
মািসক িতেবদন

[১.৩] গেবষণা,
উাবন ও এিপএ

[১.৩.১] কম শালা/সিমনার/শােকিসং
সমবায় সংগঠেনর সমতা িকে সমকালীন ণ  িবষয়
ও এিপএ’র উপর আেয়ািজত কম শালা ও সিমনার

িবভাগীয় সমবায় কায ালয়,
বাসএ, আসই ও ধান কায ালয়

সিমনার/কম শালা সংা ছিবসহ
আেদেশর কিপ।

উয়ন ক, বাসএ ও ধান
কায ালয় এর মািসক/
মািসক িতেবদন

[১.৩.২] গেবষণা
িশণ ও সমবায় সিকত িবিভ ইেত সািদত
গেবষণার িরেপাট  কাশ

বাসএ এবং ধান কায ালয় গেবষণার িপিডএফ কিপ
বাসএ ও ধান কায ালয় এর
মািসক/মািসক িতেবদন

[১.৪] ািতািনক
ীিত

[১.৪.১] জাতীয় সমবায় রার দান
সমবায়ী এবং সমবায় িতানেক কােজর ািতািনক ীিত
দােনর লে জাতীয় সমবায় রার দান

সমবায় অিধদর এর ধান
কায ালয়

সমবায় রােরর ািরত নােমর
তািলকা

ইিপিপ শাখার মািসক/
মািসক িতেবদন

[১.৫] উয়ন
কায ম বাবায়ন

[১.৫.১] কম িচ/ক বাবািয়ত
অেমাদনত কের সফল বাবায়েনর জ েয়াজনীয়
বা হণ

ক দর ও ধান কায ালয়
পিরকনা শাখা কক ািরত
বাবায়াধীন কের নাম

পিরকনা ও উয়ন শাখার
মািসক/ মািসক িতেবদন

[১.৬] দতা উয়ন
িশণ

[১.৬.১] িশণাথ উুকরণ
উয়ন কের আওতায় সমবায়ীেদর েয়াজনীয় দতা
উয়নলক িশণ দান

ক দর ও মাঠ পয ােয়র
সংি কায ালয়

ক পিরচালক কক তয়ন প
পিরকনা ও উয়ন শাখার
মািসক/ মািসক িতেবদন

[১.৭] সদ সহায়তা
দান

[১.৭.১] উপকারেভাগী
উয়ন কের আওতায় সদ সহায়তা দােনর জ
িনব ািচত িবধােভাগী। এখােন চলমান উয়ন কের ত
সিেবিশত করা হেয়েছ।

ক দর ও মাঠ পয ােয়র
সংি কায ালয়

ক পিরচালক কক তয়ন প
পিরকনা ও উয়ন শাখার
মািসক/ মািসক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.৮] ক হেত ঋণ
িবতরণ ও আদায়

[১.৮.১] িবতরণত ঋেণর পিরমান উয়ন কের আওতায় দ ঋণ।
ক দর ও মাঠ পয ােয়র
সংি কায ালয়

ক পিরচালক কক তয়ন প
উয়ন ক সেহর
িতেবদন

[১.৮.২] ঋণ আদায়ত
উয়ন ক হেত দ ঋেণর িকি নতম ৮০% আদায়
িনিত করা।

ক দর ও মাঠ পয ােয়র
সংি কায ালয়

ক পিরচালক কক তয়ন প
উয়ন কসেহর
িতেবদন

[১.৯] কাশনা [১.৯.১] সমবায় পিকা কািশত
সমবােয়র সাফ, সমবােয়র কায ম পয ােলাচনা ও সমবায়
সিকত িবিভ সংবাদ সংা কাশনা

সমবায় অিধদর িপিপ শাখা কািশত পিকার কিপ
ইিপিপ শাখার মািসক
িতেবদন

[২.১] িনবন

[২.১.১] উুকরন িশণ অিত
জনসাধারণেক সমবায় আদেশ  উু করার জ সরকাির
অথ ায়েন আেয়ািজত সভা। িত জলায় উপেজলা/থানাওয়ারী
বছের গেড় নতম ২ সভা আেয়াজন।

উপেজলা, জলা, িবভাগ ও
ধান কায ালয়

 িনবক (সকল), িবভাগীয়
সমবায় দর কক উুকরণ সভার
সংার তািলকাসহ তয়নপ।

মািসক/মািসক িতেবদন

[২.১.২] সমবায় সিমিতর িনবন
৬৫০০ নন সমবায় সিমিত িনবন দােনর িনিম
েয়াজনীয় কায ম হণ।

উপেজলা, জলা, িবভাগ ও
ধান কায ালয়

 িনবক (সকল), িবভাগীয়
সমবায় দর কক তয়নপ

মািসক/মািসক িতেবদন

[২.১.৩] সমবায় সিমিতর িনবন আেবদন
িনির হার

সমবায় সিমিতর িনবন আেবদন দািখেলর পের উহা িনবন
দান অথবা িনবেনর অেযা িহেসেব ফরত দান সংা
কায ম হণ।

উপেজলা, জলা, িবভাগ ও
ধান কায ালয়

 িনবক (সকল), িবভাগীয়
সমবায় দর কক তয়নপ

মািসক/মািসক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.২] তদারিক ও
মােনায়ন

[২.২.১] িনরীা িফ আদায়ত

িনরীা সাদেনর পরবিত ৩০ িদন অথবা িনরীা বছেরর
30 ন তািরেখর মে (যা আেগ হয়) সিমিত কক িবিধ
মাতােবক েদয় িনরীা িফ শতভাগ আদায় িনিত করা। এ
লে িতমােসর শেষ া অিডট নােটর িভিেত পরবত
মােসর ১ম সােহর মে উপেজলা/থানাওয়ারী আদায়েযা
িনরীা িফ এর লমাা িনধ ারণ করেত হেব।

উপেজলা, জলা, িবভাগ ও
ধান কায ালয়

 িনবক (সকল), িবভাগীয়
সমবায় দর ও ধান কায ালেয়র
িনরীা শাখা কক তয়ন প

মািসক/মািসক িতেবদন

[২.২.২] সমবায় উয়ন তহিবল আদায়ত

িনরীা সাদেনর পরবিত ৩০ িদন অথবা িনরীা বছেরর
30 ন তািরেখর (যা আেগ হয়) সিমিত কক আইন ও িবিধ
মাতােবক েদয় িসিডএফ শতভাগ আদায় িনিত করা। এ
লে িত মােসর শেষ া অিডট নােটর িভিেত পরবত
মােসর ১ম সােহর মে উপেজলা/ থানাওয়ারী আদায়েযা
িসিডএফ এর লমাা িনধ ারণ করেত হেব।

উপেজলা, জলা, িবভাগ ও
ধান কায ালেয়র ইিপিপ শাখা

 িনবক (সকল), িবভাগীয়
সমবায় দর কক তয়ন
প/ইিপিপ শাখার িতেবদন

মািসক/মািসক িতেবদন

[২.২.৩] কায কর সিমিতর িনরীা
সািদত

সরকারী জনবল ও সেদর সেব া বহার এবং িনরীার
ণগত মান উয়েনর জ কবলমা শতভাগ কায কর সমবায়
সিমিতর িনরীা সাদন।

উপেজলা, জলা, িবভাগ ও
ধান কায ালয়

 িনবক (সকল), িবভাগীয়
সমবায় দর কক তয়নপ

মািসক/মািসক িতেবদন

[২.২.৪] কায কর সিমিতর িনরীা
সাদেনর হার

সরকারী জনবল ও সেদর সেব া বহার এবং িনরীার
ণগত মান উয়েনর জ কবলমা শতভাগ কায কর সমবায়
সিমিতর িনরীা সাদেনর হার।

উপেজলা, জলা, িবভাগ ও
ধান কায ালয়

 িনবক (সকল), িবভাগীয়
সমবায় দর কক তয়নপ

মািসক/মািসক িতেবদন

[২.২.৫] কায কর সিমিতর িনব াচন অান/
অবত কিম গত

িনরীা সাদন সােপে কায কর সমবায় সিমিতর নতম
৮০% এর এিজএম অান িনিত করা।

উপেজলা, জলা, িবভাগ ও
ধান কায ালয়

 িনবক (সকল), িবভাগীয়
সমবায় দর কক তয়নপ

মািসক/মািসক িতেবদন

[২.২.৬] িনরীা সািদত সিমিতর
এিজএম আেয়ািজত

নতম ৫০% কায কর সমবায় সিমিতর বািষ ক অিনরীিত
আিথ ক িববরনীর ৩১ আগ এর মে াি িনিত করা।

উপেজলা, জলা, িবভাগ ও
ধান কায ালয়

 িনবক (সকল), িবভাগীয়
সমবায় দর কক তয়নপ

মািসক/মািসক িতেবদন

[২.২.৭] সিমিত পিরদশ নত

িত জলায় উপেজলা/থানাওয়ারী বছের গেড় নতম ৪০
সমবায় সিমিত পিরদশ ন। উপেজলা অিফস হেত িতমােস ৩,
জলা অিফস হেত বছের কমপে ২ এবং িবভাগীয় কায ালয়
ও ধান কায ালয় িমেল বছের কমপে ২

উপেজলা, জলা, িবভাগ ও
ধান কায ালয়

 িনবক (সকল), িবভাগীয়
সমবায় দর কক তয়ন প ও
ধান কাযালেয়র সিমিত বাপনা
ফাকাল পেয়ের তয়ন প

মািসক/মািসক িতেবদন

[২.৩] ানীয় চািহদা
িভিক িশণ

[২.৩.১] ামান িশণ
সমবায়ীেদর ানীয় চািহদা অযায়ী ামান িশণ
আেয়াজন িনিত করা।

উপেজলা ও জলা কায ালয়
 িনবক (সকল), িবভাগীয়
সমবায় দর কক তয়ন প

মািসক/মািসক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.৪] সমবায়
বাপনা িশণ

[২.৪.১] িশণ (ষ)
বাংলােদশ সমবায় একােডিম এবং আিলক সমবায়
ইনিউটসহ কক দ সমবায় বাপনা সংা িবষেয়
িশণ।

বাংলােদশ সমবায় একােডিম
এবং আিলক সমবায়
ইনিউটসহ

অ, বাংলােদশ সমবায় একােডিম
কক তয়ন প

মািসক/মািসক িতেবদন

[২.৪.২] িশণ (মিহলা)
বাংলােদশ সমবায় একােডিম এবং আিলক সমবায়
ইনিউটসহ কক দ সমবায় বাপনা সংা িবষেয়
িশণ।

বাংলােদশ সমবায় একােডিম
এবং আিলক সমবায়
ইনিউটসহ

অ, বাংলােদশ সমবায় একােডিম
কক তয়ন প

মািসক/মািসক িতেবদন

[২.৫] উৎপাদনখী
খােত সমবায়ীেদর
িজ িবিনেয়েগর
মােম অিতির
কম সংান

[২.৫.১] সমবায় সংগঠেনর মােম -
কম সংান

সমবায়ীেদর িনজ কম সংান।
উপেজলা ও জলা সমবায়
কায ালয়

 িনবক, িবভাগীয় সমবায়
কায ালয় কক তয়ন প

মািসক/মািসক িতেবদন

[২.৫.২] উয়ন কের মােম
কম সংান

িশণ শেষ ক দর হেত ঋণ হণ কের কম সংান
েযাগ।

ক দর ক দর কক তয়ন প মািসক/মািসক িতেবদন

[৩.১] সমবায়
িভিক প
উৎপাদেন উুকরণ

[৩.১.১] মানস ওিনরাপদ প
উৎপাদন িবষয়ক িশণ

মানস ও িনরাপদ প উৎপাদন িবষেয় উুকরণ িশণ
দান

সমবায় অিধদেরর ইিপিপ
অিধশাখা

ইিপিপ অিধশাখা কক িশেণর
ত

ইিপিপ অিধশাখার মািসক/
মািসক িতেবদন

[৩.১.২] কাশনা
উৎপাদনখী সমবায় সিমিতর উৎপািদত প ও িবপণন িবষেয়
কাশনা

ইিপিপ অিধশাখা ও িবভাগীয়
সমবায় কায ালয়

কািশত েকর কিপ
ইিপিপ অিধশাখার
মািসক/মািসক িতেবদন

[৩.১.৩] সিমনার/কম শালা আেয়ািজত মানস ও িনরাপদ প উৎপাদন িবষয়ক কম শালা
সমবায় অিধদেরর ইিপিপ
অিধশাখা

ইিপিপ অিধশাখা কক সিমনার/
কম শালার ছিবসহ ত

ইিপিপ শাখার মািসক/
মািসক িতেবদন

[৩.২] পের চার
ও সার

[৩.২.১] সমবায় প মলা/
দশ ণীরআেয়াজন/অংশহণ

সমবায় প ািং এর উেে ানীয়ভােব মলা/দশ ণীর
আেয়াজন এবং জাতীয় ও আজািতক িবিভ মলায়
অংশহণ।

সমবায় অিধদেরর ইিপিপ
অিধশাখা

ইিপিপ অিধশাখা কক প
মলা/দশ ণীর ছিবসহ তািলকা

ইিপিপ শাখার মািসক/
মািসক িতেবদন

[৩.৩] জািতর িপতা
বব শখ িজর
রহমান এর জ
শতবািষ কী ও িজব
বষ  ২০২০ উদযাপন
উপলে
কম পিরকনা।

[৩.৩.১] ববর সমবায় ভাবনা শীষ ক
সিমনার/কম শালা

জািতর িপতার সমবায় ভাবনা এবং বিক সমবায় নীিতর
উপর সিমনার/কম শালার আেয়াজন।

ধান কায ালেয়র শাসন শাখা/
ববর জশতবািষ কী
উদযাপন কিম

ছিবসহ সিমনােরর ত
শাসন শাখার মািসক/
মািসক িতেবদন

[৩.৩.২] শহেরর িবধা ােম ির লে
পাইলট ক হণত ােমর সংা

ববর াম িভিক গণখী সমবায় ভাবনার আেলােক ০৪
ামেক আমার াম, আমার শহর ধারণায় শহেরর িবধা ির
লে পাইলট ক হণ।

ধান কায ালেয়র পিরকনা
শাখা

পিরকনা শাখা কক বাবায়নকারী
ােমর নােমর তািলকা (ািরত)

পিরকনা ও উয়ন শাখার
মািসক/ মািসক িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কায ম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

অা কা
তদারিক ও
মােনায়ন

কায কর সিমিতর িনরীা
সািদত

কা সমবায় সেহর িনরীা ৩১ মাচ  তািরেখর
মে স করার েয়াজনীয় বা হণ করা

কা সমবায় সেহর িনরীা যথা সমেয়
সাদেনর দািয় কা কপের।

িনরীার হার কেম যাওয়া, সমবায় এর
বািষ ক িতেবদন ও এর কম কাে িবপ
ভাব

দর / সংা
িষ সসারণ
অিধদর

তদারিক ও
মােনায়ন

কায কর সিমিতর িনরীা
সািদত

িসআইিজ সমবায় সিমিতসেহর িনরীা ৩১,
মাচ  তািরেখর মে স করার েয়াজনীয় বা
হণ করা

িষ সসারণ অিধদেরর আওতাধীন ক
িনবিত িসআইিজ সমবায় সিমিতেলার অিডট
সাদেন সংি দেরর সহেযািগতা।

িনরীার হার কেম যাওয়া, অকায কর
সিমিতর সংা ি পাওয়া এবং বািষ ক
পিরকনায় িবপ ভাব

দর / সংা
ািণসদ
অিধদর

তদারিক ও
মােনায়ন

কায কর সিমিতর িনরীা
সািদত

িসআইিজ সমবায় সিমিতসেহর িনরীা ৩১,
মাচ  তািরেখর মে স করার েয়াজনীয় বা
হণ করা

ািণ সদ অিধদেরর আওতাধীন ক
িনবিত িসআইিজ সমবায় সিমিতেলার অিডট
সাদেন সংি দেরর সহেযািগতা।

িনরীার হার কেম যাওয়া, অকায কর
সিমিতর সংা ি পাওয়া এবং বািষ ক
পিরকনায় িবপ ভাব

দর / সংা
ানীয় সরকার
েকৗশল অিধদর

তদারিক ও
মােনায়ন

কায কর সিমিতর িনরীা
সািদত

পািন বাপনা সমবায় সিমিতসেহর িনরীা ৩১,
মাচ  তািরেখর মে স করার েয়াজনীয় বা
হণ করা

এলিজইিড এর অধীেন ক পাবসস এর অিডট
সাদেন সংি দেরর সহেযািগতা।

িনরীার হার কেম যাওয়া, অকায কর
সিমিতর সংা ি পাওয়া এবং বািষ ক
পিরকনায় িবপ ভাব

অা
বাংলােদশ িনব াচন
কিমশন

িনবন সমবায় সিমিতর িনবন
আেবদনকারী সমবায়ীেদর NID যাচাই করার জ
িনব াচন কিমশেনর ডাটা বইজ-এ েবেশ সহায়তা।

আেবদনকারী সমবায়ীেদর NID যাচাই অনলাইেন
সাদন হেল িনবন িয়া সহজ এবং  হেব।

অনলাইন িনবন িয়া চাকরণ
বাধা হেব।
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