
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৫, ২০২০

সমবায় অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
সমবায় সংগঠেনর
সমতা ি ও
উোা জন;

৩৫

[১.১] উোা জন
িশণ

[১.১.১] আইিজএ িশণ (ষ) ল জন ২ ০.০১৮৫০ ০.০১৬৬৫ ০.০১৪৮০ ০.০১২৯৫ ০.০১১১০ ০.০০৫০৬

[১.১.২] আইিজএ িশণ (মিহলা) ল জন ২ ০.০২৭০০ ০.০২৪৩ ০.০২২১৬০ ০.০১৮৯ ০.০১৬২০ ০.০০৪৯৪

[১.২] মানব সদ
উয়ন

[১.২.১] কম কতা-কম চারী িশণ(অভরীন)
কাস 
সংা

৩ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ১৩

[১.২.২] কম কতা-কম চারী িশণ(বিহঃ
বাংলােদশ)

জন ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.৩] গেবষণা ও
উাবন

[১.৩.১] কম শালা/সিমনার/শােকিসং সংা ৪ ৩২ ২৯ ২৬ ২৩ ২০ ৪

[১.৩.২] গেবষনা সংা ৩ ০২ ০২ ০১ ০১ ০০

[১.৪] ািতািনক
ীিত

[১.৪.১] জাতীয় সমবায় রার দান সংা ৩ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬

[১.৫] উয়ন কায ম
বাবায়ন

[১.৫.১] কম িচ/ক বাবািয়ত সংা ৪ ০২ ০১ ০০ ০০ ০০

[১.৬] দতা উয়ন
িশণ

[১.৬.১] িশণাথ ল জন ৩ ০.০৮৩ ০.০৭৫ ০.০৬৭ ০.০৫৮ ০.০৫০ ০.০০৫৮২

[১.৭] সদ সহায়তা
দান

[১.৭.১] উপকারেভাগী জন ৩ ৬৩৮০ ৫৭৪২ ৫১০৪ ৪৪৬৬ ৩৮২৮ ৬৯২

[১.৮] ক হেত ঋণ
িবতরণ ও আদায়

[১.৮.১] িবতরণত ঋেণর পিরমান
টাকা
(কা)

২ ৪৩.৭০ ৩৯.৩৩ ৩৪.৯৬ ৩.০৫৯ ২৬.২২ ৩.৩৪

[১.৮.২] ঋণ আদায়ত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৯.২৯

[১.৯] কাশনা [১.৯.১] সমবায় পিকা কািশত সংা ২ ০৪ ০৪ ০৪ ০৪ ০৪ ১



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
উৎপাদন, আিথ ক ও
সবাখােত টকসই
সমবায় গঠন;

৩২

[২.১] িনবন

[২.১.১] উুকরন সভা অিত সংা ২ ১২০০ ১০৮০ ৯৬০ ৮৪০ ৭২০ ২৭৩

[২.১.২] সমবায় সিমিতর িনবন সংা ২ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৩৪৫

[২.১.৩] সমবায় সিমিতর িনবন আেবদন
িনির হার

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৫০

[২.২] তদারিক ও
মােনায়ন

[২.২.১] িনরীা িফ আদায়ত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১.০৪

[২.২.২] সমবায় উয়ন তহিবল আদায়ত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯.১২

[২.২.৩] কায কর সিমিতর িনরীা সািদত সংা ২ ৬৫০০০ ৫৮৫০০ ৫২০০০ ৪৫৫০০ ৩৯০০০ ১৭০১১

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

% ২ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১৮.৭৩

[২.২.৫] নীিরা সািদত সিমিতির এিজএম
আেয়ািজত

% ২ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২০.৬৫

[২.২.৬] সিমিত পিরদশ নত সংা ২ ১৯০০০ ১৭১০০ ১৫২০০ ১৩৩০০ ১১৪০০ ৪১১৯

[২.২.৭] কায কর সমবায় সিমিতর িনরীা
সাদেনর হার

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৯.৬৫

[২.৩] ানীয় চািহদা
িভিক িশণ

[২.৩.১] ামান িশণ জন ২ ৫২২০০ ৪৬৯৮০ ৪১৭৬০ ৩৬৫৪০ ৩১৩২০ ১৬৩০৪

[২.৪] সমবায়
বাপনা িশণ

[২.৪.১] িশণ জন ২ ২৭৫০ ২৪৭৫ ২২০০ ১৯২৫ ১৬৫০ ৫৪২

[২.৪.২] িশণ (মিহলা) জন ২ ৪৭৫ ৪২৮ ৩৬৮ ৩২২ ২৭৬ ৮

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

[২.৫.১] সমবায় সংগঠেনর মােম -কম সংান জন ২ ৭৫০০০ ৬৭৫০০ ৬০০০০ ৫২৫০০ ৪৫০০০ ১৫০৩৭

[২.৫.২] উয়ন কের মােম কম সংান জন ২ ৬৩৮০ ৫৭৪২ ৫১০৪ ৪৪৬৬ ৩৮২৮ ৬৯২



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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

সংা ২ ০২ ০২ ০২ ০১ ০১

[৩.১.২] কাশনা সংা ২ ০২ ০২ ০২ ০১ ০১

[৩.১.৩] সিমনার/কম শালা আেয়ািজত সংা ১ ০২ ০২ ০২ ০১ ০১

[৩.২] পের চার ও
সার

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

সংা ১ ০২ ০২ ০২ ০১ ০১

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

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

সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০

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

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[এম.১.১] দর/সংায়
ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-
নিথবহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.২]
দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০

[এম.১.৩]
দর/সংাকক
উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০

[এম.১.৪] সবা
সহিজকরণ

[এম.১.৪.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ সরকাির
আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯

[এম.১.৪.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০

[এম.১.৫] িপআরএল
র ১ মাস েব 
সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[এম.১.৫.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৫.২]  নগদায়ন প
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৬]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৭] িবভাগীয়
মামলা িনি

[এম.১.৭.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৭.৪

[এম.১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৮.১] সকল তহালনাগাদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৫, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ২৮০০

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির
সকল িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪ ১

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০ ১৪-০১-২০২০

[এম.২.২] জাতীয়
াচার কৗশল ও ত
অিধকার বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১৫

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর
বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০

[এম.২.৩] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৪৬.২৮

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৩

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত হালনাগাদকরণ
ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয়
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০
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পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[এম.৩.১] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ১

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭২

[এম.৩.৩] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত
করা

[এম.৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০ ০২-০২-২০২০

[এম.৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০ ০২-০২-২০২০

[এম.৩.৫] ইারেনট
িবলসহ ইউিল িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫

[এম.৩.৫.২] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫

[এম.৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫

*সামিয়ক (provisional) ত


