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জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the District/Circle Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

সমা এবং চােলসহ:

ভিবৎ পিরকনা:

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:
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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-

জলা সমবায় কম কতা, জলা সমবায় অিফস, নারায়ণগ

এবং

 িনবক, িবভাগীয় সমবায় কায ালয়, ঢাকা-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ১৪ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
জলা / সােকল অিফেসর 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 জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. টকসই সমবায় গঠেন কায ম হণ;
২. উৎপাদন, আিথ ক ও সবাখােত সমবায় গঠন;
৩. সমবায় সংগঠেনর সমতা ি ও উোা জন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সমবায় আদেশ /দশ েন উকরণ ও সমবায় গঠন;
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 জনেগাির 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. িবভাগীয় সমবায় দেরর 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

কম সংান ি উপকারেভাগী জন ২৬৮০ ২৮০০ ২০০০ ২২০০ ২৫০০
মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়, সমাজ কাণ
মণালয়, ব উয়ন অিধদর, মৎ অিধদর

সমবায় অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

অংশগত লধন ি সদ ির পিরমান ল টাকা ৮.৮০ ৯.০০ ১০.০০ সমবায় সিমিতসহ
সমবায় অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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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] টকসই
সমবায় গঠেন
কায ম হণ;

২৫

[১.১] তদারিক ও
মােনায়ন

[১.১.১]
অকায করসিমিতরহালনাগাদতািলকাসংকিলত

তািরখ -- ৩ ১৬.০৭.১৯ ০৩.০৭.২০ ২৮.১২.২১ ০৯.০৮.২১ ২৬.০৮.২১ ৩০.০৮.২১ ০৬.০৯.২১ ২২.০৭.২২ ৩১.০৭.২৩

[১.১.২] সিমিতর বাৎসিরক িনব াচনী কােলার
সংকিলত

তািরখ -- ২ ২৬.০৭.১৯ ০৩.০৭.২০ ২৬.০৬.২১ ০৯.০৭.২১ ২৬.০৮.২১ ৩০.০৮.২১ ০৬.০৯.২১ ২২.০৭.২২ ৩১.০৭.২৩

[১.১.৩] মেডল সমবায় সিমিত জন সমি সংা ১ ০৫ ০৫ ০৫ ০৪ ০৪ ০৩ ০৩ ০৫ ০৫

[১.১.৪] িনধ ািরত ছেক বািষ ক পিরসংান িতেবদন
সংকিলত

তািরখ -- ১ ১৬.০৭.১৯ ০৩.০৭.২০ ২৬.০৭.২১ ০৯.০৮.২১ ২৬.০৮.২১ ৩০.০৮.২১ ০৬.০৯.২১ ২২.০৭.২২ ৩১.০৭.২৩

[১.২] সমবায়
শাসন িতা

[১.২.১] কাযকর সমবায় সিমিতর িনরীা
সাদেনর হার

মিত % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.২.২] সমবায় সিমিত পিরদশ ন সািদত সমি সংা ৩ ১৪৯ ২০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০৫ ২১০

[১.২.৩] বাপনা কিমর িনব াচন
অিত/অব ত কিম গত

সমি % ১ ৯০ ৯০ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯০ ৯০

[১.২.৪]
কায করসিমিতরবািষ কআিথ কিববরনীািিনিতত

তািরখ -- ১ ৩১.০৮.১৯ ৩১.০৮.২০ ৩১.০৮.২১ ৩০.০৯.২১ ৩১.১০.২১ ৩০.১১.২১ ৩০.১২.২১ ৩১.০৮.২২ ৩১.০৮.২৩

[১.২.৫] িনরীা সািদত সিমিতর এিজএম অিত সমি % ১ ৯০ ৯০ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯০ ৯০

[১.২.৬] িনরীা িতেবদন পযােলাচনা ও বা
হণ

সমি সংা ১ ০ ০ ৩৫০ ৩১৫ ২৮০ ২৪৫ ২১০ ৪০০ ৪০০

[১.২.৭] িনরীা সংেশাধনী াব দািখলত সমি সংা ১ ০ ০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩১০ ৩২০

[১.৩] রাজ আদায়
[১.৩.১] িনরীা িফ আদায়ত মিত % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৩.২] সমবায় উয়ন তহিবল আদায়ত মিত % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

২৩

[২.১] িনবন

[২.১.১] িনবন আেবদন িনির হার গড় % ৬ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.১.২] উৎপাদনখী সমবায় সিমিত গত সমি সংা ৬ ১০ ১০ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১০ ১২

[২.১.৩] উুকরণ সভা আেয়ািজত সমি সংা ৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৮ ০৭ ১২ ১৪

[২.২] উৎপাদনখী
খােত সমবায়ীেদর
িঁজ িবিনেয়ােগর
মােম-কম সংান

[২.২.১] সমবায় সংগঠেনর মােম -কম সংান সমি জন ৬ ২৬৮০ ২৮০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২২০০ ২৫০০
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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] সমবায়
সংগঠেনর
সমতা ি ও
উোা জন।

২২

[৩.১] ানীয় চািহদা
িভিক িশণ

[৩.১.১] ামাণ িশণ অিত (ষ/মিহলা) সমি জন ৬ ৬০০ ৬০০ ৫২৫ ৪৭২ ৪২০ ৩৬৮ ৩১৫ ৫৫০ ৫৭৫

[৩.২]
সমবায়ইনিউেট
চািহদা অযায়ী
িশণাথ রণ

[৩.২.১] িশণাথ িরত (ষ/মিহলা) সমি % ৬ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৩] ািতািনক
ীিত

[৩.৩.১] জাতীয় সমবায় রােরর জ মেনানয়ন
িরত

সমি সংা ৪ ১০ ১০ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১০ ১০

[৩.৪] গেবষণা ও
উাবন

[৩.৪.১] উাবন পাইলং/রিেকং সমি সংা ৬ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০ ০ ০১ ০১
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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, জলা সমবায় কম কতা, জলা সমবায় অিফস, নারায়ণগ,  িনবক, িবভাগীয় সমবায় কায ালয়, ঢাকা-এর
িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  িনবক, িবভাগীয় সমবায় কায ালয়, ঢাকা িহসােব জলা সমবায় কম কতা, জলা সমবায় অিফস,
নারায়ণগ-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

জলা সমবায় কম কতা
জলা সমবায় অিফস, নারায়ণগ

তািরখ

 িনবক
িবভাগীয় সমবায় কায ালয়, ঢাকা

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আসই আিলক সমবায় ইনিউট

২ এিজএম বািষ ক সাধারণ সভা

৩ এনআইিড জাতীয় পিরচয়প

৪ এসিডিজ টকসই উয়ন লমাা

৫ এসিডিজ টকসই উয়ন লমাা

৬ িসিভ টাইম, ক, িভিজট

৭ িবিবএস বাংলােদশ েরা অব াি

৮ িবিসএ বাংলােদশসমবায়একােডমী

৯ িসআইিজ কমন ইাের প

১০ িসিডএফ সমবায় উয়ন তহিবল



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, জায়াির ০২, ২০২২ ১১:০৫ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, মাচ  ১০, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] তদারিক ও মােনায়ন

[১.১.১] অকায করসিমিতরহালনাগাদতািলকাসংকিলত উেজলা সমবায় কায ালয় সহ উপেজলা সমবায় কায ালয় থেক িরত তািলকা

[১.১.২] সিমিতর বাৎসিরক িনব াচনী কােলার সংকিলত উপেজলা সমবায় কায ালয় সহ উপেজলা হেত িরত িনব াচনী কােলার

[১.১.৩] মেডল সমবায় সিমিত জন উপেজলা সমবায় কায ালয় সহ উপেজলা সমবায় কায ালয় হেত িরত সিমিতর ত/তািলকা

[১.১.৪] িনধ ািরত ছেক বািষ ক পিরসংান িতেবদন সংকিলত উপেজলা হেত িরত বািষ ক পিরসংান িতেবদন বািষ ক পিরসংান িতেবদন

[১.২] সমবায় শাসন িতা

[১.২.১] কাযকর সমবায় সিমিতর িনরীা সাদেনর হার জলা ও উপেজলা সমবায় কায ালয় সহ অিডট িরটান /অিডট িতেবদন

[১.২.২] সমবায় সিমিত পিরদশ ন সািদত উপেজলা সমবায় কায ালয় সহ পিরদশ ন িতেবদন

[১.২.৩] বাপনা কিমর িনব াচন অিত/অব ত কিম গত জলা ও উপেজলা সমবায় কায ালয় সহ িনব াচনী রকড প

[১.২.৪] কায করসিমিতরবািষ কআিথ কিববরনীািিনিতত উপেজলা সমবায় কায ালয় সিমিত কক দািখলত িহসাব িববরনী

[১.২.৫] িনরীা সািদত সিমিতর এিজএম অিত উপেজলা সমবায় কায ালয় এিজএম এর রকড প

[১.২.৬] িনরীা িতেবদন পযােলাচনা ও বা হণ জলা সমবায় কায ালয় নারায়ণগ পয ােলাচনা িতেবদন

[১.২.৭] িনরীা সংেশাধনী াব দািখলত সিমিত কপ দািখলত সংেশাধনী িতেবদন

[১.৩] রাজ আদায়
[১.৩.১] িনরীা িফ আদায়ত উপেজলা সমবায় কায ালয় িনরীা িফ চালােনর কিপ

[১.৩.২] সমবায় উয়ন তহিবল আদায়ত উপেজলা সমবায় কায ালয় াংেক জমাদােনর কিপ

[২.১] িনবন

[২.১.১] িনবন আেবদন িনির হার জলা সমবায় কায ালয় নারায়ণগ িনবন সনদ/তািলকা

[২.১.২] উৎপাদনখী সমবায় সিমিত গত উপেজলা সমবায় কায ালয় উৎপাদনখী সিমিতর তািলকা

[২.১.৩] উুকরণ সভা আেয়ািজত জলা/উপেজলা সমবায় কায ালয় উদকরন সভার হািজরা ও ছিব

[২.২] উৎপাদনখী খােত সমবায়ীেদর
িঁজ িবিনেয়ােগর মােম-কম সংান

[২.২.১] সমবায় সংগঠেনর মােম -কম সংান উপেজলা সমবায় কায ালয় সিমিত কক দ নােমর তািলকা

[৩.১] ানীয় চািহদা িভিক িশণ [৩.১.১] ামাণ িশণ অিত (ষ/মিহলা) উপেজলা সমবায় কায ালয় উপিিত হািজরা ও ছিব

[৩.২] সমবায়ইনিউেট চািহদা
অযায়ী িশণাথ রণ

[৩.২.১] িশণাথ িরত (ষ/মিহলা) উপেজলা সমবায় কায ালয় িশনাথ তািলকা

[৩.৩] ািতািনক ীিত [৩.৩.১] জাতীয় সমবায় রােরর জ মেনানয়ন িরত উপেজলা সমবায় কায ালয় সিমিতর নােমর তািলকা

[৩.৪] গেবষণা ও উাবন [৩.৪.১] উাবন পাইলং/রিেকং জলা /উপেজলা সমবায় কায ালয় পাইলং/রিেকং এর রকড 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

ািতািনক ীিত
জাতীয় সমবায় রােরর জ
মেনানয়ন িরত

জলা শাসেকর কায ালয়, নারায়ণগ
জাতীয় সমবায় রােরর জ উপেজলা কিম কক যাচাইত সমবায় সিমিত/সমবায়ীেদর তািলকার িভিেত জলা শাসক
মেহাদেয়র সভাপিতে া তািলকােলা যাচাই বাছাই কের িবভাগীয় পয ােয় মেনানয়েনর জ রণ করা হয়
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


