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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, টকসই এবং নন নন কম সংােনর েযাগ ির মােম সমবায় অিধদর তার চলমান কােজর ধারাবািহকতা
রার পাশাপািশ ভিবৎ চােল মাকােবলার িভি েতর ে সাফ অজন কেরেছ। এর মে নন নন উৎপাদনখী সমবায়
সংগঠন তির,  সমবায় উোা ি ও সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ এর অিধকতর সংেশাধেনর জ খসড়া আইন ণয়ন এবং সমবায়
সিমিত িবিধমালা (সংেশািধত)-২০২০ উেখেযা। িবগত িতন অথ বছের মাট ৩০ হাজার ৫৫২ নন সমবায় সিমিত গঠন করা হেয়েছ,
ায় ২৭ ল ৯১ হাজার নন জনেগাীেক সমবায় সংগঠেনর সদ িহেসেব অ  করা হেয়েছ এবং টকসই সমবায় গঠেনর িনিম ২২
হাজার ৯৩৩ জন িেক সমবায় বাপনা ও আয়বধ নলক িশণ এবং ১ ল ২৮ হাজার ৬৭০ জনেক উুকরণ িশণ দান করা
হেয়েছ। সমবায় অিধদেরর ২  কের মােম আ-কম সংান ির িনিম ১১০৮৮ জন মিহলা এবং ১৯৫২ জন ষেক উত
জােতর গাভী পালেনর িনিম িশণ এবং ১৪১ কা ২৮ ল টাকা গাভী য়বাবদ ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ। সমবায় সিমিতসেহর মাট
সেদর পিরমাণগত িতন বছেরর ১৫০১ কা ৯৩ ল ৫০ হাজার টাকা ি পেয় মাট ৮২৯১ কা ৬০ ল ২৯ হাজার টাকায় পৗঁেছেছ।
সমবায় সিমিতেলার মােম ায় ১ ল ৬৬ হাজার জেনর আ-কম সংান ি হেয়েছ এবং ১১ কা ৩৩ ল ৭৩ হাজার টাকা সরকাির
কাষাগাের িনরীা িফ দান করা হেয়েছ।

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 ৯৩ 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:

িশণ ও ি সহায়তা দান করার মােম ২০২৩ সােলর মে ায় এক ল ািক জনেগাীেক 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 এবং
সমবায় বাজারেক ই-কমাস  াটফম  বাবায়ন করা হেব। এছাড়া আগামী ২০২৩ সােলর মে দিণােল অথ াৎ হর যেশার ও মেহরর
অেল  সমবায় সিমিতর কায ম িবতকরেণর মােম দশেক  উৎপাদেন য়ংসণ  কের তালার কায ম এিগেয় নয়া হেব।
এছা্ড়াও ২০২১-২২ অথ  বছর হেত িনব াচনী ইশেতহার ২০১৮ এ িবেশষ অীকার ‘আমার াম আমার শহর’ বাবায়েনর লে ােমর
বিশ সত রেখ াথিমকভােব পাইলট ক িহেসেব ১০ ােম ামীণ সেদর ু ও ষম বহার িনিত করা, ামীণ কম সংান
ি,  আইলিবহীন  ও  যৗথ  চাষাবাদ  বার  চলন,  িষর  আিনকায়ন  ও  যািকীকরেণর  মােম  উৎপাদন  ি,  যাগােযাগ  ও  বাজার
অবকাঠােমা  ি,  া  িশার  মানাোয়েনর লে  কিমউিন সেচতনতা  ি,  ত ি অবকাঠােমা  ির মােম সবা  সহজলভ
করা ইতািদ িবষয়েক অ  কের শহরখী ানােরর বনতা ােসর মােম আিনক ও উত াম ি করার উোগ হণ করা হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৬৭৫০০  সমবায় সিমিতর িনরীা সাদন;
৮২০০ জন সমবায়ীেক িহসাব সংরণ, সমবায় বাপনা ও আয়বধ নলক িশণ দান;
সমবােয়র িভিেত প উৎপাদন ও বাজারজাতকরেণ েয়াজনীয় িশণ ও পরামশ  দান;
ায় ৮ কা টাকা অিডট ও িসিডএফ িফ আদায়;
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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 লাই মােসর ৩০ 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), কম সাদেনর  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 কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. সমবায় সংগঠেনর সমতা ি ও উোা জন;
২. উৎপাদন, আিথ ক ও সবাখােত টকসই সমবায় গঠন;
৩. ািতািনক সমতা ি;
৪. সমবােয়র িভিেত প উৎপাদেন িশণ ও পরামশ  দান ;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. দেশর সকল জনেগাীেক সমবায় আদেশ /দশ েন উুকরণ;
২. িনরীা, পিরদশ ন ও তদারিকর মােম সমবায় সিমিতেলােত শাসন িতা করা;
৩. সমবায় অিধদেরর কম কতা-কম চািরেদর উতর িশেণর েযাগ ির মােম পশাগত দতা ি 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
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

আয়বধ নলক কায েম ষ ও
মিহলােদর অংশহেণ উোা জন
িশণ

আইিজএ ও ামাণ
িশণ

জন ৫১২৭৮ ৫৬৯০০ ৫৭৮০০ ৫৮৪০০ ৫৯১০০
মিহলা িবষয়ক অিধদর, সমাজেসবা
অিধদর, ব উয়ন অিধদর, বাংলােদশ
সমবায় একােডিম

সকল িবভাগীয় সমবায়
দরসহ ও বাংলােদশ সমবায়
একােডিম,িমা

কম সংােনর েযাগ ি
সমবায় সংগঠেনর মােম
-কম সংান

জন ৫৮০৯৫ ৬০০০০ ৬৩০০০ ৬৬০০০ ৭০০০০
মিহলা িবষয়ক অিধদর, সমাজেসবা
অিধদর, ব উয়ন অিধদর, মৎ ও
ািণসদ মণালয়

সকল িবভাগীয় সমবায়
দরসহ

সমবায় সিমিত িনরীার মােম
অিনয়ম উদঘাটন ও বাপনা
কিমর জবাবিদিহ িনিতকরণ

সিমিতর িনরীা
সািদত

সংা ৫৮৫৭৫ ৬৭০৮৫ ৬৭৫০০ ৬৮০০০ ৬৯০০০
মৎ ও ািণসদ মণালয়, িষ মণালয়,
এলিজইিড, িবআরিডিব ও কা

সমবায় অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

িশেণর মােম ািতািনক
সমতা ও দ জনবেলর সংা

িশেণর মােম মানব
সদ উয়ন

কাস 
সংা

৭৯ ৯০ ৯৫ ১০০ ১১০ বাংলােদশ সমবায় একােডিম,িমা
বাংলােদশ সমবায়
একােডিম,িমা

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ২৩:১৩ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, সের ০১, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ২৩:১৩ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, সের ০১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] সমবায়
সংগঠেনর
সমতা ি ও
উোা জন;

২২

[১.১] উোা জন
িশণ

[১.১.১] আইিজএ িশণ
(ষ)

সমি
ল
জন

৩ ০.০১৮০৫ ০.০১৯০০ ০.০১৯৫০ ০.০১৭১০ ০.০১৫২০ ০.০১৩৩০ ০.০১১৪০ ০.০২০০০ ০.০২১০০

[১.১.২] আইিজএ িশণ
(মিহলা)

সমি
ল
জন

৩ ০.০২১৯৫ ০.০২৮০০ ০.০২৮৫০ ০.০২৫২০ ০.০২২৪০ ০.০১৯৬০ ০.০১৭১০ ০.০২৯০০ ০.০৩০০০

[১.২] গেবষণা,
উাবন ও এিপএ

[১.২.১]
কম শালা/সিমনার/শােকিসং

সমি সংা ৪ ২০ ১৫ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ২০ ২৫

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

[১.৩] ািতািনক
ীিত

[১.৩.১] জাতীয় সমবায়
রার দান

সমি সংা ৩ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[১.৪] কাশনা
[১.৪.১] সমবায় পিকা
কািশত

সমি সংা ৩ ৩ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[১.৫] সমবায়
বপনা িশণ

[১.৫.১] িশণ (ষ) সমি জন ৩ ২৩৬৪ ২৮০০ ২৮৫০ ২৫২০ ২২৪০ ১৯৬০ ১৬৮০ ২৯০০ ২৯৫০

[১.৫.২] িশণ (মিহলা) সমি জন ২ ৪৩৬ ৫০০ ৫৫০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৬০০ ৬২৫

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

২১ [২.১] িনবন
[২.১.১] সমবায় সিমিতর
িনবন আেবদন িনির
হার

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ০ ০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ২৩:১৩ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, সের ০১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.১.২] উুকরণ িশণ
অিত

সমি সংা ২ ১৪৭৪ ১৩০০ ১৪৯৬ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১৫০০ ১৬০০

[২.২] তদারিক ও
মােনায়ন

[২.২.১] িনরীা িফ
আদায়ত

মিত % ৩ ৯৫.৬৬ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.২.২] কায কর সমবায়
সিমিতর িনরীা সাদেনর
হার

মিত % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.২.৩] সমবায় সিমিত
পিরদশ নত

সমি সংা ৩ ১৮৬৪৯ ১৯০০০ ২০২০০ ১৯৫০০ ১৮৫০০ ১৬৫০০ ১৫০০০ ২০৮০০ ২১০০০

[২.২.৪] সমবায় উয়ন
তহিবল আদায়ত

মিত % ২ ৯৬.৭৬ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

সমি % ১ ৮৮ ৮০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯২ ৯৫

[২.২.৬] িনরীা সািদত
সমবায় সিমিতর এিজএম
আেয়ািজত

সমি % ১ ৮৪.৫ ৮০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ ১০০

[২.৩] ানীয় চািহদা
িভিক িশণ

[২.৩.১] ামাণ িশণ সমি জন ২ ৪৭২৭৮ ৫২৫০০ ৫৩০০০ ৫১০০০ ৪৮০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৫৩৫০০ ৫৪০০০

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

[২.৪.১] সমবায় সংগঠেনর
মােম -কম সংান

সমি জন ২ ৫৮০৯৫ ৬০০০০ ৬৩০০০ ৬০০০০ ৫৫০০০ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৬৬০০০ ৭০০০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ২৩:১৩ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, সের ০১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] ািতািনক
সমতা ি;

১৬

[৩.১] মানব সদ
উয়ন

[৩.১.১] কম কতা-কম চাির
িশণ (অভরীণ)

সমি
কাস 
সংা

৪ ৭৯ ৯০ ৯৫ ৮১ ৭২ ৬৩ ৬০ ১০০ ১১০

[৩.১.২] কম কতা-কম চাির
এিপএ িবষয়ক িশণ

সমি জন ৩ ১৫০ ৩০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৮০ ৪০০ ৪৫০

[৩.১.৩] কম কতা-
কম চািরগেণর পেদািত

সমি জন ৩ ০ ০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২০০ ২০০ ২২০

[৩.২] কম কতা-
কম চািরেদর সমতা
উয়েন উোগ হণ

[৩.২.১] সমসামিয়ক িবষেয়
লািন ং সশেনর আেয়াজন

সমি সংা ৩ ০ ০ ৬ ৫ ৪ ০ ০ ৮ ১০

[৩.৩] সমবােয়র মাঠ
পয ােয়র কম কতা-
কম চাির এবং
ফলেভাগীেদর
িশণ সংা
কাযম মিনটিরং

[৩.৩.১] ভা য়াল াটফেম র
(অনলাইন) মােম মিনটিরং
সাদন

সমি সংা ৩ ০ ০ ৬ ৫ ৪ ০ ০ ৮ ১০

[৪] সমবােয়র
িভিেত প
উৎপাদেন
িশণ ও
পরামশ  দান ;

১১

[৪.১] সমবায় িভিক
প উৎপাদেন
উুকরণ

[৪.১.১] মানস ওিনরাপদ
প উৎপাদন িবষয়ক
িশণ

সমি সংা ২ ০ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৪

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

[৪.১.৩] সিমনার/কম শালা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ০ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৪

[৪.২] পের চার
ও সার

[৪.২.১] সমবায় প মলা/
দশ ণীরআেয়াজন/অংশহণ

সমি সংা ১ ১ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৪



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ২৩:১৩ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, সের ০১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.৩] িনব াচনী
ইশেতহার ২০১৮-এ
‘আমার াম আমার
শহর’ ও ববর
জশতবািষ কী
উদযাপন উপলে
কম পিরকনা।

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

সমি সংা ২ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ০ ০

[৪.৩.২] ববর গণখী
সমবায় ভাবনার আেলােক
বব মেডল াম িতা
শীষ ক পাইলট কে ১০
সমবায় িতান ি

সমি সংা ২ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ০ ০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ২৩:১৩ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, সের ০১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*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 বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] উোা জন িশণ
[১.১.১] আইিজএ িশণ (ষ) ইিপিপ অিধশাখা

দর/সংার ধান কক বণ নাসহ ািরত তয়ন প উে য,বাংলােদশ সমবায় একােডিম, িমা ও তার
আওতাধীন ১০ আিলক সমবায় িশণ ইনিউটসহ িশেণর সকল কাগজপ সংরিত থাকেব।

[১.১.২] আইিজএ িশণ (মিহলা) ইিপিপ অিধশাখা
দর/সংার ধান কক বণ নাসহ ািরত তয়ন প উে য,বাংলােদশ সমবায় একােডিম, িমা ও তার
আওতাধীন ১০ আিলক সমবায় িশণ ইনিউটসহ িশেণর সকল কাগজপ সংরিত থাকেব।

[১.২] গেবষণা, উাবন ও এিপএ
[১.২.১] কম শালা/সিমনার/শােকিসং এমআইএস শাখা

দর/সংা ধান কক ািরত িতেবদন (সিমনার/কম শালার নাম, অংশহণকারীর সংা ও তািরখ উেখ
থাকেব)। (কম শালা/সিমনােরর আেদশ কিপ,হািজরা শীট ও অা কাগজপ - কাযালেয় সংরিত থাকেব।)

[১.২.২] গেবষণা গেবষণা ও এমআইএস শাখা গেবষণার কিপ

[১.৩] ািতািনক ীিত [১.৩.১] জাতীয় সমবায় রার দান
ধান কায ালেয়র ইিপিপ
অিধশাখা

সমবায় রােরর ািরত নােমর তািলকা

[১.৪] কাশনা [১.৪.১] সমবায় পিকা কািশত সমবায় অিধদেরর িপিপ শাখা কািশত পিকার কিপ

[১.৫] সমবায় বপনা
িশণ

[১.৫.১] িশণ (ষ) ইিপিপ অিধশাখা
দর/সংা ধান কক বণ নাসহ ািরত তয়ন প উে য, বাংলােদশ সমবায় একােডিম, িমা ও তার
আওতাধীন ১০ আিলক সমবায় িশণ ইনিউটসহ িশেণর সকল কাগজপ সংরিত থাকেব

[১.৫.২] িশণ (মিহলা) ইিপিপ অিধশাখা
দর/সংা ধান কক বণ নাসহ ািরত তয়ন প উে য, বাংলােদশ সমবায় একােডিম, িমা ও তার
আওতাধীন ১০ আিলক সমবায় িশণ ইনিউটসহ িশেণর সকল কাগজপ সংরিত থাকেব

[২.১] িনবন
[২.১.১] সমবায় সিমিতর িনবন আেবদন
িনির হার

এমআইএস শাখা

সকল িবভাগীয় সমবায় দরসেহর মািসক/মািসক িতেবদন এবং তৎেিেত িবভাগীয় ধান কক ািরত
তয়ন পের িভিেত দর/সংার ধান কক ািরত তয়নপ। উে য, িনবনত সমবায় সিমিতর
তািলকা জলা ও উপেজলা সমবায় কাযালেয় ত রাখা হেব ও িনবেনর কাগজপ জলা ও উপেজলা সমবায়
কাযালেয় যথাযথভােব সংরণ করা হেব।

[২.১] িনবন [২.১.২] উুকরণ িশণ অিত এমআইএস শাখা

সকল িবভাগীয় সমবায় দরসেহর মািসক/মািসক িতেবদন এবং তৎেিেত িবভাগীয় ধান কক ািরত
তয়ন পের িভিেত দর/সংার ধান কক ািরত তয়নপ। উে য,উুকরণ িশণ/সভা তািলকা
জলা ও উপেজলা সমবায় কাযালেয় ত রাখা হেব ও িশেণর কাগজপ জলা ও উপেজলা সমবায় কাযালেয়
যথাযথভােব সংরণ করা হেব।
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.২] তদারিক ও মােনায়ন

[২.২.১] িনরীা িফ আদায়ত এমআইএস শাখা

সকল িবভাগীয় সমবায় দরসেহর মািসক/মািসক িতেবদন এবং তৎেিেত িবভাগীয় ধান কক ািরত
তয়ন পের িভিেত দর/সংার ধান কক ািরত তয়নপ। উে য, সিমিত িভিক িনরীা িফ
সংা ত িবভাগ/ জলা / উপেজলা সমবায় কাযালেয় ত রাখা হেব ও িনরীা িফ সংা কাগজপ িবভাগ/
জলা ও উপেজলা সমবায় কাযালেয় যথাযথভােব সংরণ করা হেব।

[২.২.২] কায কর সমবায় সিমিতর িনরীা
সাদেনর হার

এমআইএস শাখা

সকল িবভাগীয় সমবায় দরসেহর মািসক/মািসক িতেবদন এবং তৎেিেত িবভাগীয় ধান কক ািরত
তয়ন পের িভিেত দর/সংার ধান কক ািরত তয়নপ। উে য, িনরীাত সমবায় সিমিতর
তািলকা ধান কাযালেয়র সংি শাখা,িবভাগ জলা ও উপেজলা সমবায় কাযালেয় ত রাখা হেব ও িনরীাত
সিমিতর অিডট নাট ধান কাযালেয়র সংি শাখা, িবভাগীয়, জলা ও উপেজলা সমবায় কাযালেয় যথাযথভােব
সংরণ করা হেব।

[২.২.৩] সমবায় সিমিত পিরদশ নত এমআইএস শাখা

ধান কাযালেয়র সংি শাখা, সকল িবভাগীয় সমবায় দরসেহর মািসক/মািসক িতেবদন এবং তৎেিেত
িবভাগীয় ধান কক ািরত তয়ন পের িভিেত দর/সংার ধান কক ািরত তয়নপ। উে য,
পিরদশ নত সমবায় সিমিতর তািলকা ধান কাযালেয়র সংি শাখা,িবভাগ জলা ও উপেজলা সমবায় কাযালেয়
ত রাখা হেব ও পিরদশ ন িতেবদন ধান কাযালেয়র সংি শাখা, িবভাগীয়, জলা ও উপেজলা সমবায়
কাযালেয় যথাযথভােব সংরণ করা হেব।

[২.২.৪] সমবায় উয়ন তহিবল আদায়ত এমআইএস শাখা

সকল িবভাগীয় সমবায় দরসেহর মািসক/মািসক িতেবদন এবং তৎেিেত িবভাগীয় ধান কক ািরত
তয়ন পের িভিেত দর/সংার ধান কক ািরত তয়নপ। উে য, সিমিত িভিক িসিডএফ িফ
সংা ত িবভাগ/ জলা / উপেজলা সমবায় কাযালেয় ত রাখা হেব ও িসিডএফ িফ সংা কাগজপ িবভাগ/
জলা ও উপেজলা সমবায় কাযালেয় যথাযথভােব সংরণ করা হেব।

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

এমআইএস শাখা

ধান কাযালেয়র সংি শাখা, সকল িবভাগীয় সমবায় দরসেহর মািসক/মািসক িতেবদন এবং তৎেিেত
িবভাগীয় ধান কক ািরত তয়ন পের িভিেত দর/সংার ধান কক ািরত তয়নপ। উে য,
িনব াচন/অবত কিম গঠনত সমবায় সিমিতর তািলকা ধান কাযালেয়র সংি শাখা,িবভাগ জলা ও উপেজলা
সমবায় কাযালেয় ত রাখা হেব ও িনব াচন/অবত কিম সংা কাগজপ ধান কাযালেয়র সংি শাখা,
িবভাগীয়, জলা ও উপেজলা সমবায় কাযালেয় যথাযথভােব সংরণ করা হেব।

[২.২.৬] িনরীা সািদত সমবায় সিমিতর
এিজএম আেয়ািজত

এমআইএস শাখা

ধান কাযালেয়র সংি শাখা, সকল িবভাগীয় সমবায় দরসেহর মািসক/মািসক িতেবদন এবং তৎেিেত
িবভাগীয় ধান কক ািরত তয়ন পের িভিেত দর/সংার ধান কক ািরত তয়নপ। উে য,
এিজএমত সমবায় সিমিতর তািলকা ধান কাযালেয়র সংি শাখা,িবভাগ জলা ও উপেজলা সমবায় কাযালেয়
ত রাখা হেব ও এিজএম সংা কাগজপ ধান কাযালেয়র সংি শাখা, িবভাগীয়, জলা ও উপেজলা সমবায়
কাযালেয় যথাযথভােব সংরণ করা হেব।

[২.৩] ানীয় চািহদা িভিক
িশণ

[২.৩.১] ামাণ িশণ ইিপ শাখা

সকল িবভাগীয় সমবায় দরসেহর মািসক/মািসক িতেবদন এবং তৎেিেত িবভাগীয় ধান কক ািরত
তয়ন পের িভিেত দর/সংার ধান কক ািরত তয়নপ। উে য, ামাণ িশণ সংা
তািলকা জলা ও উপেজলা সমবায় কাযালেয় ত রাখা হেব ও িশেণর কাগজপ জলা ও উপেজলা সমবায়
কাযালেয় যথাযথভােব সংরণ করা হেব।
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

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

[২.৪.১] সমবায় সংগঠেনর মােম -কম সংান এমআইএস শাখা
সকল িবভাগীয় সমবায় দরসেহর মািসক/মািসক িতেবদন এবং তৎেিেত িবভাগীয় ধান কক ািরত
তয়ন পের িভিেত দর/সংার ধান কক ািরত তয়নপ।

[৩.১] মানব সদ উয়ন

[৩.১.১] কম কতা-কম চাির িশণ (অভরীণ) ইিপিপ অিধশাখা
দর/সংা ধান কক বণ নাসহ ািরত তয়ন প উে য, বাংলােদশ সমবায় একােডিম, িমা ও তার
আওতাধীন ১০ আিলক সমবায় িশণ ইনিউটসহ িশেণর সকল কাগজপ সংরিত থাকেব

[৩.১.২] কম কতা-কম চাির এিপএ িবষয়ক িশণ এমআইএস শাখা িশেণর অিফস আেদশ, হািজরা শীট

[৩.১.৩] কম কতা-কম চািরগেণর পেদািত শাসন শাখা পেদািতর অিফস আেদশ

[৩.২] কম কতা-কম চািরেদর
সমতা উয়েন উোগ হণ

[৩.২.১] সমসামিয়ক িবষেয় লািন ং সশেনর
আেয়াজন

এমআইএস/পিরকনা শাখা অিফস আেদশ ও হািজরা শীট

[৩.৩] সমবােয়র মাঠ পয ােয়র
কম কতা-কম চাির এবং
ফলেভাগীেদর িশণ সংা
কাযম মিনটিরং

[৩.৩.১] ভা য়াল াটফেম র (অনলাইন) মােম
মিনটিরং সাদন

শাসন/ইিপিপ অিধশাখা অিফস আেদশ/মিনটিরং কায েমর নাশ, ছিব

[৪.১] সমবায় িভিক প
উৎপাদেন উুকরণ

[৪.১.১] মানস ওিনরাপদ প উৎপাদন
িবষয়ক িশণ

ইিপিপ অিধশাখা িশেণর আেদশ কিপ ও হািজরা শীট

[৪.১.২] কাশনা ইিপিপ অিধশাখা কািশত িকার কিপ

[৪.১.৩] সিমনার/কম শালা আেয়ািজত ইিপিপ অিধশাখা ইিপিপ অিধশাখা কক সিমনার/ কম শালার আেদেশর কিপ ও হাজীরা শীট

[৪.২] পের চার ও সার
[৪.২.১] সমবায় প মলা/
দশ ণীরআেয়াজন/অংশহণ

ইিপিপ অিধশাখা ইিপিপ অিধশাখা কক প মলা/দশ ণী/অংশহেণ সিমিতর নাম এবং ছিবসহ তািলকা

[৪.৩] িনব াচনী ইশেতহার
২০১৮-এ ‘আমার াম আমার
শহর’ ও ববর
জশতবািষ কী উদযাপন
উপলে কম পিরকনা।

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

পিরকনা শাখা ১০ ােমর নােমর তািলকা সিলত িতেবদন

[৪.৩.২] ববর গণখী সমবায় ভাবনার
আেলােক বব মেডল াম িতা শীষ ক
পাইলট কে ১০ সমবায় িতান ি

পিরকনা শাখা ১০ সমবায় সিমিত গঠেনর আেদশ
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

তদারিক ও মােনায়ন
কায কর সমবায় সিমিতর িনরীা সাদেনর
হার

ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর
পািন বাপনা সমবায় সিমিতসেহর িনরীা ৩১ মাচ  তািরেখর মে স করার েয়াজনীয় বা হণ
কের সমবায় অিধদেরর িনকট িনরীা িতেবদন রণ

তদারিক ও মােনায়ন
কায কর সমবায় সিমিতর িনরীা সাদেনর
হার

কা
কা সমবায় সিমিতসেহর িনরীা ৩১ মাচ  তািরেখর মে স করার েয়াজনীয় বা হণ কের
সমবায় অিধদেরর িনকট িনরীা িতেবদন রণ

উৎপাদনখী খােত সমবায়ীেদর
িঁজ িবিনেয়েগর মােম অিতির
কম সংান

সমবায় সংগঠেনর মােম -কম সংান ব উয়ন অিধদর আ-কম সংান ির লে সমবায়ীেদরেক েয়াজনীয় িশণ এবং ঋণ দােনর মােম াবলী কের তালা

তদারিক ও মােনায়ন
কায কর সমবায় সিমিতর িনরীা সাদেনর
হার

বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
(িবআরিডিব)

িবআরিডিব সমবায় সিমিতসেহর িনরীা ৩১ মাচ  তািরেখর মে স কের সমবায় অিধদের সংি
কায ালেয় রেণর েয়াজনীয় বা হণ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


