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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 ২৪ হাজার ৩৪৬ 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 ৭৭৫ জন িেক সমবায় বাপনা ও আয়বধ নলক িশণ এবং ৯২ হাজার ৩৮০ জনেক উুকরণ িশণ দান করা হেয়েছ।
সমবায় অিধদেরর মােম দেশর মােষর  চািহদার ঘাটিত রেণর লে ১ এবং শহেরর িবধা ােম ির লে ‘বব িভেলজ
মেডল াম িতা’ শীষ ক পাইলট ক নােম ১সহ মাট ২ নন ক বাবায়ন করা হে। সমবায় সিমিতসেহর মাট সেদর
পিরমাণগত ৫৩২ কা ৬৭ ল টাকা ি পেয় মাট ৬৭৭৮ কা ১৫ ল টাকায় পৗঁেছেছ। সমবায় সিমিতেলার িঁজ িবিনেয়াগ ও
কের মােম ায় ১ ল ৭৩ হাজার জেনর আ-কম সংান ি হেয়েছ এবং ১১ কা ৩৭ ল ৬০ 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 ৯৬ 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, 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।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৬৮০০০  সমবায় সিমিতর িনরীা সাদন;
২ মাস ময়াদী ৪৪০০ জন সমবায়ীেক িহসাব সংরণ, সমবায় বাপনা ও আয়বধ নলক িশণ দান;
৯০% কায কর সমবায় সিমিতর এিজএম ও িনব াচন সাদন;
া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 ২০২২
সােলর ................. মােসর ................. 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. উৎপাদন, আিথ ক ও সবাখােত টকসই সমবায় গঠন;
২. ািতািনক সমতা ি;
৩. সমবায় সংগঠেনর সমতা ি ও উোা জন;
৪. সমবােয়র িভিেত প উৎপাদেন চার ও উয়ন ক ;

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
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

সদকরণ (মিত)

াক-িনবণ িশেণর
মােম উুকরণ এবং
সমবায় সিমিত িনবন
আেবদন

ল
জন

৮৮.৬৬ ৮৯.০৪ ৯০.০০ ৯১.০০ ৯২.০০

ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর, পািন
উয়ন বাড , বাড , আরিডএ, িম িভটা,
ধানমীর কায ালয়, িষ মণালয়, মৎ
ও ািণসদ মণালয়

সমবায় অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

আািনক ও অনাািনক মাট
সদের িবপরীেত আ-
কম সংােনর হার

সমবায় সংগঠেনর মােম
আ-কম সংান

%
৮.৪৯%
(৭,৫৩,০১৫)

৮.৬০%
(৭,৬৬,৫৮১)

৯.২৪%
(৮,৩২,৫৮১)

৯.৯০%
(৯,০১,৫৮১)

১০.৫৪%
(৯,৭০,৫৮১)

মিহলা িবষয়ক অিধদর, সমাজেসবা
অিধদর, ব উয়ন অিধদর, মৎ ও
ািণসদ মণালয়

সমবায় অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

নারীর সামািজক ও অথ ৈনিতক
মতায়েনর হার (মাট সদের
িবপরীেত)

আয়বধ নলক কায ম %
২০.৮৬%
(১৮,৫০,১০২)

২০.৯১%
(১৮,৬২,৯৫৬)

২০.৯১%
(১৮,৮২,৯৫৮)

২০.৯১%
(১৯,০২,৯৫৮)

২০.৯৪%
(১৯,২৭,৯৫৮)

মৎ ও ািণসদ মণালয়, িষ
মণালয়, এলিজইিড, িবআরিডিব,
ধানমীর কায ালয় ও কা

সমবায় অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

িশেণর মােম ািতািনক
সমতা ও দ জনবেলর
সংা

িশেণর মােম মানব
সদ উয়ন

জন ৬৩৩৩৯ ৬২৫৭১ ৮১৩৯৫ ৮০৭১১ ৮০৮০০
বাংলােদশ সমবায় একােডিম,িমা, িষ
মণালয়, মৎ ও ািণ সদ মণালয়

ধান কায ালেয়র
এিপএ, বাংলােদশ
সমবায় একােডিমর
এিপএ

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, এিল ২৫, ২০২২ ১১:৩৭ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, এিল ২৫, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, এিল ২৫, ২০২২ ১১:৩৭ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, এিল ২৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

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

২৩

[১.১] িনবন

[১.১.১] সমবায়
সিমিতর িনবন
আেবদন িনির হার

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.১.২] াক-িনবন
িশেণর মােম
উুকরণ
িশণাথর সংা

সমি জন ১ ১৬৪৯ ১৪৯৬ ২০০০০ ১৮০০০ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ২১০০০ ২২০০০

[১.২] কের
সদেদর দতা
উয়ন িশণ

[১.২.১] দতা উয়ন
িশণ হণকারীর
সংা

সমি
ল
জন

১ ০.০০৪৯ ০ ০.০৩৮৯০ ০.০৩৬০০ ০.০৩৫০০ ০.০৩৪০০ ০.০৩৩০০ ০.০১৩৬১ ০

[১.৩] ক হেত ঋণ
িবতরণ

[১.৩.১] িবতরণত
ঋেণর পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

১ ৩.৪৩ ০ ২৪.২৩ ২২.২৩ ২১.২৩ ১৯.২৩ ১৭.২৩ ৮.০০ ০

[১.৪] তদারিক ও
মােনায়ন

[১.৪.১] িনরীা িফ
আদায়ত

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

[১.৪.২] কায কর
সমবায় সিমিতর
িনরীা সাদেনর
হার

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

[১.৪.৩] সমবায়
উয়ন তহিবল
আদায়ত

মিত % ৩ ৯৬.৭৬ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, এিল ২৫, ২০২২ ১১:৩৭ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, এিল ২৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

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

সমি % ২ ৮২.৮২ ৮৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯২ ৯৪

[১.৪.৫] িনরীা
সািদত সমবায়
সিমিতর এিজএম
আেয়ািজত

সমি % ২ ৬৩.৭৪ ৮৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯২ ৯৪

[১.৫] ানীয় চািহদা
িভিক িশণ

[১.৫.১] ামাণ
িশণ

সমি জন ২ ৫১৮৭৫ ৫০০৭৫ ৫০৭৭৫ ৫০০০০ ৪৯৫০০ ৪৯০০০ ৪৮০০০ ৫২০০০ ৫২২০০

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

[১.৬.১] সমবায়
সংগঠেনর মােম
আ-কম সংান
(ষ)

সমি জন ১ ৩৯১১১ ৩৪৪৯১ ৪১৫১৯ ৪১০০০ ৪০৫০০ ৪০০০০ ৩৯০০০ ৪৪৪২২ ৪৬৩২৬

[১.৬.২] সমবায়
সংগঠেনর মােম
আ-কম সংান
(মিহলা)

সমি জন ১ ২১৭৬১ ২০৩২১ ২৫১৮৭ ২৫০০০ ২৪৫০০ ২৪০০০ ২৩০০০ ২৭২২২ ২৯০২৫

[১.৬.৩] উয়ন
কের মােম আ-
কম সংান

সমি জন ১ ৪৯০ ০ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২২০০ ১৩০০ ০

[২] ািতািনক
সমতা ি;

২০
[২.১] মানব সদ
উয়ন

[২.১.১] কম কতা-
কম চািরেদর এিপএ
িবষয়ক িশণ দান

সমি জন ৪ ৩০০ ৩৩৩ ৩৪০ ৩০০ ২৭৫ ২৫০ ২০০ ৩৭০ ৪০০



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, এিল ২৫, ২০২২ ১১:৩৭ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, এিল ২৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.১.২] কম কতা-
কম চািরগেণর
পেদািত দান

সমি জন ৪ ০ ২৫০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১১০ ১২০

[২.১.৩] িশণ
িতানসেহর
মােম কম কতা-
কম চািরেদর িশণ
দান

সমি জন ৩ ১৫৫০ ১৮৫০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৮৫০ ১৯০০

[২.১.৪] িনেয়াগ দান তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৬.২৩

[২.২]
সিমনার/কম শালা

[২.২.১]
সিমনার/কম শালা
আেয়াজেনর সংা

সমি সংা ৪ ১৫ ১৫ ১৭ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ২০ ২৫

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

[২.৩.১] সমসামিয়ক
িবষেয় লািন ং সশেনর
আেয়াজন

সমি সংা ৪ ০ ৬ ৭ ৬ ৪ ৩ ২ ৮ ৯

[৩] সমবায়
সংগঠেনর
সমতা ি ও
উোা জন;

১৬
[৩.১] উোা জন
িশণ

[৩.১.১] আইিজএ
িশণ (ষ)

সমি
ল
জন

৩ ০.০২৩৭৯ ০.০১৯৫০ ০.০১২২০ ০.০১০০০ .০০৯৭৫ ০.০০৮৫ ০.০০৭২ ০.০১৩ ০.০১৩৫

[৩.১.২] আইিজএ
িশণ (মিহলা)

সমি
ল
জন

৩ ০.০২৫৪৬ ০.০২৮৫০ ০.০০৯০৫ ০.০০৮১৫ ০.০০৭২ ০.০০৬৩ ০.০০৫৪ ০.০১০ ০.০১০৫০

[৩.২] গেবষণা, [৩.২.১] গেবষণা সমি সংা ২ ১ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ৩

[৩.৩] ািতািনক
ীিত

[৩.৩.১] জাতীয়
সমবায় রার দান

সমি সংা ২ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[৩.৪] সমবায়
বপনা িশণ

[৩.৪.১] িশণ
(ষ)

সমি
ল
জন

৩ ০.০২৩৩১ ০.০২৮৫ ০.০১৫৯০ ০.০১৪৩০ ০.০১২৭০ ০.০১১০০ ০.০০৯৫০ ০.০১৬২৫ ০.০১৬৫০

[৩.৪.২] িশণ
(মিহলা)

সমি
ল
জন

৩ ০.০০৫১ ০.০০৫ ০.০০৬৮৫ ০.০০৬১৫ ০.০০৫৪৫ ০.০০৪৮০ ০.০০৪১০ ০.০০৭২৫ ০.০০৭৫০



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, এিল ২৫, ২০২২ ১১:৩৭ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, এিল ২৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] সমবােয়র
িভিেত প
উৎপাদেন চার
ও উয়ন ক
;

১১

[৪.১] সমবায় িভিক
প উৎপাদেন
উুকরণ

[৪.১.১] সমবায়
সিমিতর িবিনেয়াগ ও
কৗশল িবষয়ক
িশণ

সমি সংা ২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ০ ২ ৩

[৪.২] কাশনা

[৪.২.১] সমবায়
পিকা কািশত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৪.২.২] কাশনা
(সমবায় িভিক
গেবষণা/জনশীল)

সমি সংা ১ ১ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[৪.৩] পের চার
ও সার

[৪.৩.১] সমবায় প
মলা/দশ ণীর
আেয়াজন/অংশহণ

সমি সংা ১ ০ ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫

[৪.৪] িদবস উদযাপন
[৪.৪.১] জাতীয়
সমবায় িদবস
উদযািপত

তািরখ তািরখ ৩ ০৬.১১.২১ ১৯.১১.২২ ২৬.১১.২২

[৪.৫] কের
সহায়তায়
উপকারেভাগী

[৪.৫.১] ঋণ হীতার
সংা

সমি জন ১ ৪৯০ ০ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২২০০ ১৩০০ ০

[৪.৬] পী অেল
শহেরর েযাগ িবধা
িনিতকরণ

[৪.৬.১] ববর
গণখী সমবায়
ভাবনার আেলােক
বব মেডল াম
িতা পাইলট
কের অগিত

সমি % ১ ০ ৪ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০ ০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, এিল ২৫, ২০২২ ১১:৩৭ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, এিল ২৫, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

লমাা অজেনর মাণক

[১.১] িনবন

[১.১.১] সমবায় সিমিতর িনবন আেবদন
িনির হার

এমআইএস শাখা

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

[১.১.২] াক-িনবন িশেণর মােম
উুকরণ িশণাথর সংা

এমআইএস শাখা

সকল িবভাগীয় সমবায় দরসেহর মািসক/মািসক িতেবদন এবং তৎেিেত িবভাগীয় ধান কক ািরত
তয়ন পের িভিেত তদসংি কম কতা 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।

[১.২] কের সদেদর দতা
উয়ন িশণ

[১.২.১] দতা উয়ন িশণ হণকারীর
সংা

ক দর/পিরকনা
শাখা

িশণ সংা ািরত সামাির িশট দািখল করা হেব।

[১.৩] ক হেত ঋণ িবতরণ [১.৩.১] িবতরণত ঋেণর পিরমাণ
ক দর/পিরকনা
শাখা

িবতরণত ঋেণর পিরমাণ উেখব ক ক পিরচালক কক ািরত তয়ন প দািখল করা হেব।

[১.৪] তদারিক ও মােনায়ন

[১.৪.১] িনরীা িফ আদায়ত িনরীা শাখা

সকল িবভাগীয় সমবায় দরসেহর মািসক/মািসক িতেবদন এবং তৎেিেত িবভাগীয় ধান কক ািরত
তয়ন পের িভিেত তদসংি কম কতা 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।

[১.৪.২] কায কর সমবায় সিমিতর িনরীা
সাদেনর হার

িনরীা শাখা

সকল িবভাগীয় সমবায় দরসেহর মািসক/মািসক িতেবদন এবং তৎেিেত িবভাগীয় ধান কক ািরত
তয়ন পের িভিেত তদসংি কম কতা 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।

[১.৪.৩] সমবায় উয়ন তহিবল আদায়ত িনরীা শাখা

সকল িবভাগীয় সমবায় দরসেহর মািসক/মািসক িতেবদন এবং তৎেিেত িবভাগীয় ধান কক ািরত
তয়ন পের িভিেত তদসংি কম কতা 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।
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

লমাা অজেনর মাণক

[১.৪] তদারিক ও মােনায়ন

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

এমআইএস শাখা

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

[১.৪.৫] িনরীা সািদত সমবায় সিমিতর
এিজএম আেয়ািজত

এমআইএস শাখা

ধান কায ালেয়র সংি শাখা, সকল িবভাগীয় সমবায় দরসেহর মািসক/মািসক িতেবদন এবং তৎেিেত
িবভাগীয় ধান কক ািরত তয়ন পের িভিেত তদসংি কম কতা কক ািরত তয়নপ। উে য,
এিজএমত সমবায় সিমিতর তািলকা ধান কায ালেয়র সংি শাখা,িবভাগ জলা ও উপেজলা সমবায় কায ালেয় ত
রাখা হেব ও এিজএম সংা কাগজপ ধান কায ালেয়র সংি শাখা, িবভাগীয়, জলা ও উপেজলা সমবায় কায ালেয়
যথাযথভােব সংরণ করা হেব।

[১.৫] ানীয় চািহদা িভিক
িশণ

[১.৫.১] ামাণ িশণ ইিপিপ অিধশাখা

সকল িবভাগীয় সমবায় দরসেহর মািসক/মািসক িতেবদন এবং তৎেিেত িবভাগীয় ধান কক ািরত
তয়ন পের িভিেত তদসংি কম কতা কক ািরত তয়নপ। উে য, ামাণ িশণ সংা তািলকা
জলা ও উপেজলা সমবায় কায ালেয় ত রাখা হেব ও িশেণর কাগজপ জলা ও উপেজলা সমবায় কায ালেয়
যথাযথভােব সংরণ করা হেব।

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

[১.৬.১] সমবায় সংগঠেনর মােম আ-
কম সংান (ষ)

এমআইএস শাখা
সকল িবভাগীয় সমবায় দরসেহর মািসক/মািসক িতেবদন এবং তৎেিেত িবভাগীয় ধান কক ািরত
তয়ন প/সামাির িশেটর িভিেত তদসংি কম কতা কক ািরত তয়নপ।

[১.৬.২] সমবায় সংগঠেনর মােম আ-
কম সংান (মিহলা)

এমআইএস শাখা
সকল িবভাগীয় সমবায় দরসেহর মািসক/মািসক িতেবদন এবং তৎেিেত িবভাগীয় ধান কক ািরত
তয়ন প/সামাির িশেটরিভিেত তদসংি কম কতা কক ািরত তয়নপ।

[১.৬.৩] উয়ন কের মােম আ-
কম সংান

ক দর/পিরকনা
শাখা

ক পিরচালক কক সামারী শীটসহ তয়ন প (তািলকাসহ দিললািদ ক দের সংরিত থাকেব।)

[২.১] মানব সদ উয়ন
[২.১.১] কম কতা-কম চািরেদর এিপএ িবষয়ক
িশণ দান

এমআইএস শাখা সংি কম কতা কক ািরত তয়ন প ও সামাির িশট

[২.১] মানব সদ উয়ন

[২.১.২] কম কতা-কম চািরগেণর পেদািত
দান

শাসন শাখা পেদািতর আেদশ কিপ/ারক নরসহ সামাির িশট

[২.১.৩] িশণ িতানসেহর মােম
কম কতা-কম চািরেদর িশণ দান

ইিপিপ অিধশাখা
সংি কম কতা কক ািরত তয়ন প ও সামাির িশট উে য, বাংলােদশ সমবায় একােডিম, িমা ও তার
আওতাধীন ১০ আিলক সমবায় িশণ ইনিউটসহ িশেণর সকল কাগজপ সংরিত থাকেব

[২.১.৪] িনেয়াগ দান শাসন শাখা পেদািতর আেদশ কিপ

[২.২] সিমনার/কম শালা [২.২.১] সিমনার/কম শালা আেয়াজেনর সংা
ধান কায ালেয়র িবিভ
শাখা, িবভাগীয় সমবায়
কায ালয় ও বাসএ

তদসংি কম কতা কক ািরত িতেবদন (সিমনার/কম শালার নাম, অংশহণকারীর সংা ও তািরখ উেখ
থাকেব)। (কম শালা/সিমনােরর আেদশ কিপ,হািজরা শীট ও অা কাগজপ - কায ালেয় সংরিত থাকেব।)
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

লমাা অজেনর মাণক

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

[২.৩.১] সমসামিয়ক িবষেয় লািন ং সশেনর
আেয়াজন

এমআইএস শাখা লািন ং সশেনর নাশ ও িরিচ

[৩.১] উোা জন িশণ
[৩.১.১] আইিজএ িশণ (ষ) ইিপিপ অিধশাখা

তদসংি কম কতা 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] আইিজএ িশণ (মিহলা) ইিপিপ অিধশাখা
তদসংি কম কতা 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।

[৩.২] গেবষণা, [৩.২.১] গেবষণা
গেবষণা শাখা ও
বাংলােদশ সমবায়
একােডিম

গেবষণার আেদশ কিপ ও গিবষণার কিপ

[৩.৩] ািতািনক ীিত [৩.৩.১] জাতীয় সমবায় রার দান ইিপিপ অিধশাখা সমবায় রােরর ািরত নােমর তািলকাসহ ািরত তয়ন প

[৩.৪] সমবায় বপনা
িশণ

[৩.৪.১] িশণ (ষ) ইিপিপ অিধশাখা
তদসংি কম কতা 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

[৩.৪.২] িশণ (মিহলা) ইিপিপ অিধশাখা
তদসংি কম কতা 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

[৪.১] সমবায় িভিক প
উৎপাদেন উুকরণ

[৪.১.১] সমবায় সিমিতর িবিনেয়াগ ও কৗশল
িবষয়ক িশণ

ইিপিপ অিধশাখা িশেণর আেদশ কিপ ও হািজরা শীট

[৪.২] কাশনা
[৪.২.১] সমবায় পিকা কািশত িপিপ শাখা কািশত পিকার কিপর ননা পাতা ও তয়ন প

[৪.২.২] কাশনা (সমবায় িভিক
গেবষণা/জনশীল)

ইিপিপ অিধশাখা িকার কিপ

[৪.৩] পের চার ও সার
[৪.৩.১] সমবায় প মলা/দশ ণীর
আেয়াজন/অংশহণ

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

[৪.৪] িদবস উদযাপন [৪.৪.১] জাতীয় সমবায় িদবস উদযািপত িপিপ শাখা
িদবস উদযাপেনর িতলক সভায় হীত িসা এবং িসাের আেলােক হীত কায েমর এক সংি িববরণী
দািখল করা হেব। (িতলক সভার কায িববরণী সংরণ করা হেব)

[৪.৫] কের সহায়তায়
উপকারেভাগী

[৪.৫.১] ঋণ হীতার সংা
ক দর/পিরকনা
শাখা

ক পিরচালক কক ািরত সামািরসহ তয়ন প (ঋণ হীতার নােমর তািলকা সংি ক দের সংরিত
থাকেব)

[৪.৬] পী অেল শহেরর
েযাগ িবধা িনিতকরণ

[৪.৬.১] ববর গণখী সমবায় ভাবনার
আেলােক বব মেডল াম িতা পাইলট
কের অগিত

ক দর ক পিরচালক কক ািরত অগিত িতেবদেনর সামাির িশট সিলত তয়ন প
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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

িষ সসারণ অিধদর
বরাত িসআইিজ সমবায় সিমিতসেহর িনরীা ৩১ মাচ  তািরেখর মে স কের আওতাধীন উপেজলা/জলা সমবায়
কায ালেয় িনরীা িতেবদন দািখল স করা হয়।

তদারিক ও মােনায়ন
কায কর সমবায় সিমিতর িনরীা
সাদেনর হার

বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
(িবআরিডিব)

িবআরিডিব 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
বরাত কা সমবায় সিমিতসেহর িনরীা ৩১ মাচ  তািরেখর মে স কের আওতাধীন উপেজলা/জলা সমবায় কায ালেয়
িনরীা িতেবদন দািখল স করা হয়।

তদারিক ও মােনায়ন
কায কর সমবায় সিমিতর িনরীা
সাদেনর হার

ািণসদ অিধদর
বরাত িসআইিজ সমবায় সিমিতসেহর িনরীা ৩১ মাচ  তািরেখর মে স কের আওতাধীন উপেজলা/জলা সমবায়
কায ালেয় িনরীা িতেবদন দািখল স করা হয়।

তদারিক ও মােনায়ন
কায কর সমবায় সিমিতর িনরীা
সাদেনর হার

ানীয় সরকার েকৗশল
অিধদর

বরাত পািন বাপনা সমবায় সিমিতসেহর িনরীা ৩১ মাচ  তািরেখর মে স কের আওতাধীন উপেজলা/জলা সমবায়
কায ালেয় িনরীা িতেবদন দািখল স করা হয়।

তদারিক ও মােনায়ন
িনরীা সািদত সমবায় সিমিতর এিজএম
আেয়ািজত

সমবায় সিমিতসহ
সিমিত কক িনরীা িতেবদন জমা দােনর পরবত ৬০ (ষাট) িদেনর মে এিজএম আেয়াজেনর েযাজনীয় বা হেণ
েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করা হয়।

তদারিক ও মােনায়ন
কায কর সমবায় সিমিতর িনব াচন অান/
অবত কিম গত

সমবায় সিমিতসহ
সমবায় সিমিতসেহর বাপনা কিমর ময়াদ শষ হবার পরবত ৯০ িদেনর মে সিমিত কক িনব াচন আেয়াজেনর েয়াজনীয়
বা হণ করেবন এবং আওতাধীন উপেজলা/জলা/িবভাগীয় সমবায় কায ালয়সহ ও ধান কায ালয় কক িনব াচেন সািব ক
সহেযািগতা দান করা হয়।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


