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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 কাযালয়, শরীয়তর

এবং

 িনবক, িবভাগীয় সমবায় কায ালয়, ঢাকা-এর মে ২০২১ সােলর ................. মােসর
................. 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 উয়েন সমবায়

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 ও সবাখােত টকসই সমবায় গঠন;
৩. সমতা ্ির মােম সমবােয়র মােনায়ন;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সমবায় নীিতেত উকরণ ও িনবন দান;
২. সমবায় িনরীা, পিরদশ ন ও তদারিকর মাধেম শাসন িতা করা;
৩. সমবায় অিধদেরর কম কতা/কম চািরেদর িশণ/উতর িশেণর েযাগ ির মােম পশাগত দতা ি করা;
৪. সমবায় সদেক শিণের মােম দতা ি এবং উোা িেত সহায়তা দান করা;
৫. িঁজ গঠন ও বিনিেয়াগের মােম লধন ি এবং সমবায় িভিক বসা িতান গেড় তালা;
৬. সমবায় ভিিক ক ও কমচির মােম ামীণ মহিলাদের মতায়ন ও আথ-সামাজিক উয়ন;
৭. সমবায় প ািং ও বাজার সংেযাগ িতা করা;
৮. অিভল অজেন েয়াজনীয় নীিতমালা, উয়ন কম িচ এবং উয়ন ক ণয়ন ও বাবায়েন সমবায় অিধদরেক
সহেযািগতা করা;
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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

১০০% িনরীা িফ আদায়ত % ১০০%(৩.৯০) ল টাকায় ১০০%(৩.২০৬) ল টাকায় ১০০%(২.৯৬২) ল টাকায় ১০০% ১০০% সমবায় িবভাগ

১০০% সমবায় উয়ন তহিবল % ১০০% (২.৯৩ ল্ টাকায় ) ১০০%(১.৯৯৬) ল টাকায় ১০০%(১.৪০) ল টাকায় ১০০% ১০০% সমবায় িবভাগ

১০০% িনরীা সাদন % ১০০% (২৪৮ ) ১০০%(৪৫২) ল টাকায় ১০০% ১০০% ১০০% সমবায় িবভাগ

*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:

৩৭

[১.১] সমবায় শাসন
িতা

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

সমি % ৪ ৩৪ ৫৩ ৬৫ ৫৮ ৫১ ৪৫ ৩৮ ৭০ ৮০

[১.১.২] িনরীা সংেশাধরী
াব দািখলত

সমি % ৪ ১৪০ ১২৬ ১১২ ৯৮ ৮৭ ১৫০ ১৬০

[১.১.৩] কায কর সিমিতর
বািষ ক আিথ ক িববরনী াি
িনিতত

তািরখ সংা ৩ ২২৩ ২৩০ ২২৬ ৩১.০৮.১৯ ৩১.০৮.২০ ৩১.০৮.২১ ৩১.০৮.২২ ৩১.০৮.২৩

[১.১.৪] সিমিত পিরদশ ন সমি সংা ৩ ২৬০

[১.১.৫] কায কর সমবায়
সিমিতর িনরীা সাদেনর
হার

সমি % ৩ ২৪৮ ৪৫২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.১.৬] িনরীা সািদত
সিমিতর এিজএম অিত

সমি % ২ ১৬৬ ২২০ ২২৬ ২০৩ ১৮১ ১৫৮ ১৩৫ ১৩০ ১৩৫

[১.২] তদারিক ও
মােনায়ন

[১.২.১] মেডল সমবায়
সিমিত জন

সমি সংা ৩ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮

[১.২.২] অকায কর সিমিতর
হালনাগাদ তািলকা সংকিলত

তািরখ সংা ৩ ১০.০৭.১৯ ২৬.০৭.২০ ২৬.০৭.২১ ১০০ ১০০

[১.২.৩] সিমিতর বাৎসিরক
িনব াচনী কােলার সংকিলত

তািরখ ংা ৩ ১০.০৭.১৯ ১৫.০৭.২০ ১৫.০৭.২১ ১০০ ১০০

[১.২.৪] িনধ ািরত ছেক
বািষ ক পিরসংান
িতেবদন সংকিলত

তািরখ সমি ৩ ১৫.০৭.১৯ ১৫.০৭.২১ ১৫.০৭.২১ ১০০ ১০০

[১.৩] রাজ আদায়
[১.৩.১] িনরীা িফ
আদায়ত

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[১.৩.২] সমবায় উয়ন
তহিবল আদায়ত

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০
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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 

[২] উৎপাদন ও
সবাখােত
টকসই সমবায়
গঠন;

১৭

[২.১] িনবন

[২.১.১] উুকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ০

[২.১.২] িনবন িনির
হার

% ০

[২.১.৩] উৎপাদনখী সমবায়
সিমিত গত

সংা ০

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

[২.২.১] সমবায় সংগঠেন -
কম সংান জন

জন ০

[৩] সমতা
্ির মােম
সমবােয়র
মােনায়ন;

১৬

[৩.১] ানীয় চািহদা
িভিক িশন

[৩.১.১] ামান িশণ
অিত (ষ/মিহলা)

জন ০

[৩.২] সমবা
য়ইনিউ টচািহদা
অযায়ী িশণাথ
রণ

[৩.২.১] িশণাথ িরত
(ষ/মিহলা)

% ০

[৩.৩] ািতািনক
ীিত

[৩.৩.১] জাতীয় সমবায়
রােরর জ মেনানয়ন
িরত

সংা ০

[৩.৪] গেবষণা ও
উাবন

[৩.৪.১] উাবন
পাইলং/রিেকং

সংা 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

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 কাযালয়, শরীয়তর,  ি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 কাযালয়,
শরীয়তর-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

জলা সমবায় কম কতা
জলা সমবায় কাযালয়, শরীয়তর

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 এস িড িজ টকসই উয়ন লমাা

৫ িসিভ টাইম ক িভিজট

৬ িবিবএস বাংলােদশ েরা অব াি

৭ িবিসএ বাংলােদশ সমবায় একােডমী

৮ িস আই িজ কমন ইাের প

৯ ি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] সমবায় শাসন িতা

[১.১.১] বাপনা কিমর িনব াচন অিত/অব ত কিম গত উপেজলা, জলা, িবভাগ ও ধান কায ালয়, সমবায় অিধদর মািসক িতেবদন

[১.১.২] িনরীা সংেশাধরী াব দািখলত উপেজলা, জলা, মািসক িতেবদন

[১.১.৩] কায কর সিমিতর বািষ ক আিথ ক িববরনী াি িনিতত উপেজলা, জলা, িবভাগ ও ধান কায ালয়, সমবায় অিধদর মািসক িতেবদন

[১.১.৪] সিমিত পিরদশ ন উপেজলা, জলা, িবভাগ ও ধান কায ালয়, সমবায় অিধদর মািসক িতেবদন

[১.১.৫] কায কর সমবায় সিমিতর িনরীা সাদেনর হার উপেজলা, জলা, িবভাগ ও ধান কায ালয়, সমবায় অিধদর মািসক িতেবদন

[১.১.৬] িনরীা সািদত সিমিতর এিজএম অিত উপেজলা, জলা, িবভাগ ও ধান কায ালয়, সমবায় অিধদর মািসক িতেবদন

[১.২] তদারিক ও মােনায়ন

[১.২.১] মেডল সমবায় সিমিত জন উপেজলা সমবায় কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.২.২] অকায কর সিমিতর হালনাগাদ তািলকা সংকিলত উপেজলা সমবায় কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.২.৩] সিমিতর বাৎসিরক িনব াচনী কােলার সংকিলত উপেজলা, জলা, িবভাগ ও ধান কায ালয়, সমবায় অিধদর মািসক িতেবদন

[১.২.৪] িনধ ািরত ছেক বািষ ক পিরসংান িতেবদন সংকিলত উপেজলা, জলা, িবভাগ ও ধান কায ালয়, সমবায় অিধদর মািসক িতেবদন

[১.৩] রাজ আদায় [১.৩.১] িনরীা িফ আদায়ত উপেজলা সমবায় কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.৩] রাজ আদায় [১.৩.২] সমবায় উয়ন তহিবল আদায়ত উপেজলা সমবায় কায ালয় মািসক িতেবদন

[২.১] িনবন

[২.১.১] উুকরণ সভা আেয়ািজত উপেজলা সমবায় কায ালয় মািসক িরটাণ 

[২.১.২] িনবন িনির হার জলা সমবায় কায ালয় মািসক িরটাণ 

[২.১.৩] উৎপাদনখী সমবায় সিমিত গত উপেজলা, জলা, িবভাগ ও ধান কায ালয়, সমবায় অিধদর মািসক িতেবদন

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

[২.২.১] সমবায় সংগঠেন -কম সংান জন উপেজলা, জলা, িবভাগ ও ধান কায ালয়, সমবায় অিধদর মািসক িতেবদন

[৩.১] ানীয় চািহদা িভিক িশন [৩.১.১] ামান িশণ অিত (ষ/মিহলা) জলা, িবভাগ ও ধান কায ালয়, সমবায় অিধদর মািসক িরটান 

[৩.২] সমবা য়ইনিউ টচািহদা অযায়ী িশণাথ রণ [৩.২.১] িশণাথ িরত (ষ/মিহলা) জলা, িবভাগ ও ধান কায ালয়, সমবায় অিধদর মািসক িরটান 

[৩.৩] ািতািনক ীিত [৩.৩.১] জাতীয় সমবায় রােরর জ মেনানয়ন িরত উপেজলা, জলা, িবভাগ ও ধান কায ালয়, সমবায় অিধদর বাষ িরক িতেবদন

[৩.৪] গেবষণা ও উাবন [৩.৪.১] উাবন পাইলং/রিেকং উপেজলা, জলা, িবভাগ ও ধান কায ালয়, সমবায় অিধদর মািসক িতেবদন
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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, শরীয়তর

ািতািনক ীিত জাতীয় সমবায় রােরর জ মেনানয়ন িরত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, গাসাইরহাট

ানীয় চািহদা িভিক িশন ামান িশণ অিত (ষ/মিহলা) উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, গাসাইরহাট

ািতািনক ীিত জাতীয় সমবায় রােরর জ মেনানয়ন িরত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, জািজরা

ানীয় চািহদা িভিক িশন ামান িশণ অিত (ষ/মিহলা) উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, জািজরা

ািতািনক ীিত জাতীয় সমবায় রােরর জ মেনানয়ন িরত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, শরীয়তর সদর

ানীয় চািহদা িভিক িশন ামান িশণ অিত (ষ/মিহলা) উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, শরীয়তর সদর

ািতািনক ীিত জাতীয় সমবায় রােরর জ মেনানয়ন িরত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, ভদরগ

ানীয় চািহদা িভিক িশন ামান িশণ অিত (ষ/মিহলা) উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, ভদরগ

ািতািনক ীিত জাতীয় সমবায় রােরর জ মেনানয়ন িরত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, নিড়য়া

ানীয় চািহদা িভিক িশন ামান িশণ অিত (ষ/মিহলা) উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, নিড়য়া

ািতািনক ীিত জাতীয় সমবায় রােরর জ মেনানয়ন িরত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, ডাডা

ানীয় চািহদা িভিক িশন ামান িশণ অিত (ষ/মিহলা) উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, ডাডা
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


