
C:\Users\Hp\AppData\Local\Temp\Rar$DI11.7265\aªÅaªò aª¿aª£aª¦aºç aªóaª+aªòaª+ aª¼aª+aª¡aª+aªùaºçaª¦ 

aªñaªÑaºìaª» 18 (1).doc পাতা- 1  

 

 

 

 

 

 
 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 
20২১-202২ 

 

 

 

 

 

 

র্বভাগীয় সমবায় কার্ িালয় 

ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C:\Users\Hp\AppData\Local\Temp\Rar$DI11.7265\aªÅaªò aª¿aª£aª¦aºç aªóaª+aªòaª+ aª¼aª+aª¡aª+aªùaºçaª¦ 

aªñaªÑaºìaª» 18 (1).doc পাতা- 2  

 

 

 

 

 

আামার দদবের প্রর্িটি মানুষ খাদ্য পাবব, আশ্রয় পাবব উন্নি জীববনর 

অর্িকারী হবব- এই হবে আমার স্বপ্ন। এই পর্রবপ্রর্িবি গণমূখী সমবায় 

আবদালনবক অিযন্ত গুরুত্বপূন ি ভুর্মকা পালন করবি হবব। 

-জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু দেখ মুর্জবুর রহমান 
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এটা পরীর্িি দর্  

বহুমুখী গ্রাম সমবায় আমরা র্র্দ গবে তুলবি পার্র, 

বাাংলাবদবে দকান দার্রদ্র্য থাকবব না । 

                                                       -মাননীয় প্রিানমন্ত্রী দেখ হার্সনা 
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উপবদষ্টা 

দমা: র্রয়াজুল কবীর 

র্বভাগীয় যুগ্ম-র্নবন্ধক, ঢাকা। 

সম্পাদক পর্রষদ 

1। জনাব মুহাম্মদ র্মজানুর রহমান 

উপ-র্নবন্ধক ( অর্িট, আইন ও সর্মর্ি) 

2। জনাব দমাছাাঃ নূর-ই-জান্নাি 

উপ-র্নবন্ধক (প্রোসন) 

সাংকলন 

1। জনাব ফারহানা পারভীন 

দজলা অর্িটর 

2। জনাব লুনা োরমীন 

দজলা অর্িটর 

3। জনাব আবুল কালাম আজাদ 

পর্রদে িক 

4। জনাব দমাাঃ োর্কলুজ্জজ্জমান 

পর্রদে িক 

5। জনাব মুহাম্মদ জয়নাল আববদীন 

পর্রদে িক 

6। জনাব দমাহাম্মদ জাহাঙ্গীর দহাবসন 

পর্রদে িক 

৭। জনাব দমাহাম্মদ আর্মনুল ইসলাম 

পর্রদে িক 

৮। জনাব হযার্ি চাকমা 

পর্রদে িক 

৯। জনাব র্দলরুবা ইয়াসমীন 

পর্রদে িক 

১০। জনাব র্লর্প রানী েীল 

উচ্চমান সহকারী 

প্রকােনায় 

র্বভাগীয় সমবায় কার্ িালয়,ঢাকা 

mgevq feb, AvMviMuvI wmwfK †m±i (৩য় িলা) 
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মুখবন্ধ 

সমবায় অর্িদপ্তবরর কার্ িক্রবম র্বভাগীয় সমবায় কার্ িালয়, ঢাকা সব িদাই গুরুত্বপূণ ি অবদান দরবখ আসবছ। ১১8বৎসবরর 

ঐর্িহযবাহী সরকারী প্রর্িষ্ঠান র্হবসবব সমবায় অর্িদপ্তর দর্মন জনগবণর দসবায় র্নবয়ার্জি রবয়বছ, দসই দসবাবক ঢাকা 

র্বভাবগর আওিািীন জনগবণর দদারবগাোয় দপ ৌঁবছ দদওয়ার দূরন্ত প্রিযয় র্নবয় র্বভাগীয় সমবায় কার্ িালয়, ঢাকা র্নরলসভাবব 

কাজ কবর র্াবে। জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু দেখ মুর্জবুর রহমান এর স্বপ্ন র্ছল ক্ষুিা ও দার্রদ্র্মুক্ত একটি স্বািীন দদবের। মাননীয় 

প্রিানমন্ত্রী জনবনত্রী দেখ হার্সনা দসই স্বপ্নবক বাস্তবায়বনর লবিয সমবায় অর্িদপ্তবরর কার্ িক্রবমর উপর র্বর্ভন্ন সমবয়ই গুরুত্ব 

আবরাপ কবর ব্যাপক ও সুস্পষ্ট র্দক র্নবদ িেনা প্রদান কবরন। িার ‘রূপকল্প ২০২১’ ও ‘রূপকল্প ২০৪১” বাস্তবায়বনর লবিয 

র্বভাগীয় সমবায় কার্ িালয়, ঢাকা অঙ্গীকারাবদ্ধ। দদবের মানুবষর আথ ি-সামার্জক র্নরাপত্তা, নারীর িমিায়ন, মাদক র্নমূ িল, 

সন্ত্রাস ও ননরাজযমুক্ত সমাজ র্বর্নম িাবন ঢাকা র্বভাবগর সমবায় সর্মর্িগুবলা ব্যাপক ভূর্মকা পালন কবর আসবছ। র্বশ্বব্যাপী 

দকার্ভট-১৯ এর প্রাদুভিাবব বাাংলাবদে র্খন র্ববণ ি প্রায়, শ্রমজীবী মানুবষরা র্খন কম িহীন হবয় ক্ষুিার জ্বালায় কাির এমন 

অবস্থায়ও সরকাবরর পাোপার্ে ঢাকা র্বভাবগর ১২১৫ টি সমবায় সর্মর্ি কম িহীন দর্রদ্র্ মানুষবক খাদ্য সামগ্রী র্বিরণ, নগদ 

অথ ি সহায়িা প্রদান কবর ভীি-পীর্েি মানুবষর পাবে দাঁর্েবয়বছ। জার্ির র্পিার আদে ি ও স্বপ্নবক সাথ িক করবার জন্য সমবায় 

সর্মর্ি গুবলার দ্ব্যথ িহীন উচ্চারণ র্ছল “ সকবলর িবর সকবল দমারা, প্রবিযবক আমরা পবরর িবর।” 

দলাক ববলর অপ্রতুলিা, কম িকিিা-কম িচারীবদর র্বর্ভন্ন সমস্যা ও সীমাবদ্ধিা, দকার্ভট-১৯ এর প্রাদুভিাববর কারবণ মৃিয  ঝৌঁর্ক 

থাকা সবত্বও র্নয়র্মি র্নরলস ভাবব কাজ কবর র্াবেন। দর্ কারবণ ঢাকা র্বভাবগর দকন্দ্রীয় ও প্রাথর্মক সমবায় সর্মর্ি হবি 

অর্িট র্ফ বাবদ িার্ িকৃি ৮১,৭৫,৩১৫/-  টাকার মবে ৭০,৫২,৫২৪/- টাকা, র্নবন্ধন র্ফ ২,৮২,৭৫০/- টাকা, র্নবন্ধন র্ফ’র 

ভযাট ৪2,৪১৩/- টাকা আদায় কবর সব িবমাট ৩,২৫,১৬৩/-সরকারী দকাষাগাবর জমা প্রদান করবি দপবরর্ছ। র্বভাবগর 

আওিািীন প্রার্ন্তক জনবগাষ্ঠীর প্রায় ২৬০৭ জন নারীবক র্বর্ভন্ন প্রকবল্পর আওিায় ঋণ প্রদান, বৃর্ত্তমূলক প্রর্েিণ ও সমবায় 

সর্মর্ি হবি ঋণ র্বিরবণর মােবম স্বাবলম্বী করা হবয়বছ। এছাো সমবায় সর্মর্ির মােবম আথ ি-সামার্জক অবস্থার 

উন্নয়নকবল্প ৩৯৫৪২৮ জন সমবায়ীবক স্ব-কম িসাংস্থান সৃর্ষ্টবি প্রিযি ও পবরাি ভূর্মকা পালন করা হবয়বছ। ঢাকা র্বভাবগর 

১৩ টি দজলায় দমাট ৮৯৪ পবদর র্বপরীবি ৭৭৯ জন জনবল র্নবয় কাজ করবি সমস্যা হওয়া সবত্বও কম িকিিা-কম িচারীবদর 

দার্য়বত্বর প্রর্ি শ্রদ্ধাববাি, কিিব্যকাবজ দসাৎসাহ উদ্দীপনা আর সবব িাপরী র্নবন্ধক ও মহাপর্রচালক মবহাদবয়র সঠিক র্দক-

র্নবদ িেনা এবাং আন্তর্রক ও উদার সহবর্াগী মবনাভাববর কারবণ আমার পবি এই কঠিন সমবয়ও দার্য়ত্বপালন করা সম্ভব 

হবয়বছ। সমবায় র্বভাবগর অিযন্ত গুরুত্বপূণ ি ও ঐর্িহযবাহী অঙ্গ প্রর্িষ্ঠান  র্বভাগীয় সমবায় কার্ িালয়, ঢাকা হবি গৃহীি ও 

বাস্তবার্য়ি কার্ িক্রবমর উপর প্রর্ি বছর  বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাে করা হবয় থাবক। এরই িারাবার্হকিা সমুজ্জ্বল রাখবার দৃঢ় 

প্রিযবয়  “বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০2১-২০২২” প্রকাে করবি দপবর আর্ম আনর্দি ও গব িববাি করর্ছ। 

বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০2১-২০২২  প্রকাবে িথ্য সাংগ্রহ, িথ্য প্রদান, িথ্য প্রর্ক্রয়াকরণ ও সম্পাদনার সাবথ সাংর্িষ্ট সকল 

কম িকিিা-কম িচারীবক সার্ব িক সহবর্ার্গিা করার জন্য আন্তর্রক িন্যবাদ ও কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন করর্ছ।  

 

 

দমা: র্রয়াজুল কবীর 
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বিভাগীয় সমিায় কার্ যালয়, ঢাকা এর প্রশাসবিক কাঠামমাোঃ 
 

                                                      যুগ্ম-বিিন্ধক, বিভাগীয় কার্ যালয়/ 

        বিভাগীয় প্রধাি 

 

 

 

 
       উপ-বিিন্ধক                       উপ-বিিন্ধক               উপ-বিিন্ধক 

(প্রশাসি, মাসউ ও ফাইিান্স)                        (বিচার)            (অবিট, আইি ও সবমবত) 

 

 

 

 

 
       সহকারী বিিন্ধক    সহকারী বিিন্ধক        সহকারী বিিন্ধক                         

(প্রশাসি, মাসউ ও ফাইিান্স)                              (অবিট )            (সবমবত) 

 

 
      সহকারী বিিন্ধক 

      (মেলা সমিায় কম যকতযা) 

 

       
 মমম্াোঃ থািা/ উপমেলা সমিায় কম যকতযা 

                                                                                                ঢাকা বিভাগীয় সমিায় কার্ যালয়য়র জনিল সংক্রান্ত তথ্য 
   

ক্রাঃনাং পবদর দশ্রণী মঞ্জুরীকৃি পদ 

1.  প্রথম দশ্রণী 07 

2.  তৃিীয় দশ্রণী 27 

3.  চতুথ ি দশ্রণী 22 

দমাট 56 

 

 

ঢাকা বিভাগ, ঢাকা এর সংবিপ্ত তথ্য 
 

মেলা সমিায় কার্ যালয় = ১৩টি। 

উপমেলা/ মমম্া: থািা সমিায় কার্ যালয় = 94 টি। 

আঞ্চর্লক সমবায় র্েিায়ন = 02 টি। 

মমাট মঞ্জুরীকৃত েিিল                            

ক) 1ম দশ্রণী = 24 েি 

খ) 2য় দশ্রণী = 108 েি 

গ) 3য় দশ্রণী = 542 েি 

ঘ) 4থ ি দশ্রণী = 220 েি 

               মমাট                                 = 894 জন্য 
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 বিভাগীয় সমিায় কার্ যালয়,ঢাকা এর েিিল সংক্রান্ত তথ্য 
 

 

ক্র: 

িং 

পমের িাম মঞ্জুরীকৃত 

পে 

িতযমামি 

কম যরত 

শূণ্য 

পে 

মন্তব্য 

1.  যুগ্ম-বিিন্ধক ০১ ০১ -  

2.  উপ-বিিন্ধক ০৩ ০২ ০১  

3.  সহকারী বিিন্ধক ০৩ ০1 ০৩  

4.  মেলা অবিটর ০২ ০২ -  

5.  পবরেশ যক ০৮ ০৮ -  

6.  মবহলা পবরেশ যক ০২ ০২ -  

7.  মবহলা সহকারী পবরেশ যক ০২ ০২ -  

8.  ষাঁট মুদ্রািবরক ০১ ০১ -  

9.  প্রধাি সহকারী ০১ ০১ -  

10.  উচ্চমাি সহকারী ০২ ০২ -  

11.  বহসাি রিক ০১ ০১ -  

12.  অবফস সহকারী িিাম মুদ্রািবরক ০৪ ০২ 0২  

13.  চলবচত্র চালক ০১ ০১ -  

14.  সহকারী চলবচত্র চালক ০১ - ০১  

15.  ড্রাইভার ০১ ০১ -  

16.  বিম ভযাি চালক ০১ ০১ -  

17.  অবফস সহায়ক ২১ ১৬ ০৫  

18.  নিশ প্রহরী ০১ ০১ -  

মমাট = ৫৬ 4৪ ১২  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C:\Users\Hp\AppData\Local\Temp\Rar$DI11.7265\aªÅaªò aª¿aª£aª¦aºç aªóaª+aªòaª+ aª¼aª+aª¡aª+aªùaºçaª¦ 

aªñaªÑaºìaª» 18 (1).doc পাতা- 8  

 
 



C:\Users\Hp\AppData\Local\Temp\Rar$DI11.7265\aªÅaªò aª¿aª£aª¦aºç aªóaª+aªòaª+ aª¼aª+aª¡aª+aªùaºçaª¦ 

aªñaªÑaºìaª» 18 (1).doc পাতা- 9  

 
 

 

বিভাগীয় সমিায় কার্ যালয়,ঢাকা সহ মেলা, উপমেলা/মমম্াোঃ থািা ও আঞ্চবলক সমিায় বশিায়তি 

সমূমহর েিিল সহ শূন্য পমের তাবলকাোঃ 
ক্র: 

িং 

পমের িাম মঞ্জুরীকৃত 

পমের সংখ্যা 
কম যরত পমের সংখ্যা শুন্য পে মন্তব্য 

পমোন্নবত প্রাপ্ত সরাসবর বিময়াগ মমাট কম যরত 

প্রথম মেণী 
১ যুগ্ম-বিিন্ধক ১ ১ ০ ১ ০ 

  

২ উপ-বিিন্ধক ৫ ৪ ০ ৪ ১ 
  

৩ সহকারী বিিন্ধক 3 ০ 0 ০ ৩ 
  

৪ মেলা সমিায় অবফসার ১৩ ৩ ৯ ১২ ১   

5 উপেি 2 ২ ০ ২ ০  

  মমাট = ২৪ ১০ ৯ ১৯ ০৫   

বিতীয় মেণী 

১ উপ-সহকারী বিিন্ধক ১৩ 1২ ০ ১২ ১   

২ উপমেলা সমিায় অবফসার ৯৪ 9৩ ০ ৯৩ ১   

 3 প্রশাসবিক কম যকতযা ১ ১ ০ ১ ০   

  মমাট = ১০৮ 10৬ ০ 10৬ ২   

তৃতীয় মেণী 

১ মেলা অবিটর ১৩ ১৩ ০ ১৩ ০ 
  

২ সমরেবমমি তেমত্মকারী ১৩ ০ ৮ ০৮ ৫ 
  

৩ পবরেশ যক ১১২ ৪৫ ৫৬ ১০১ ১১ 
  

৪ মবহলা পবরেশ যক ২ ০ ২ ২ ০ 
  

৫ প্রবশিক ১৫ ৪ ৬ ১০ ৫   

6 সহকারী দপ্রাগ্রামার 1 0 0 0 1 
 

7 সহকারী পবরেশ যক  ১৮৫ ৬৫ ১১০ 1৭৫ ১০ 
  

৮ মবহলা সহকারী পবরেশ যক ২ ১ ১ ২ ০ 
  

৯ সহকারী প্রবশিক  ১৩ ৩ ৪ ৭ ৬ 
  

১০ তাঁত বিমশষজ্ঞ ৪ ৪ 0 ৪ ০ 
  

১১ তাঁত তত্ত্বািধায়ক ৯ ৩ ২ ৫ ৪ 
  

১২ বয়ান িদন্তকারী 1 0 0 0 1 
 

১৩ প্রধাি সহকারী ৫ 5 ০ 5 0 
  

১৪ উচ্চমাি সহকারী ১২ 10 ০ 10 2 
  

১৫ কর্ম্পউটার অপাবরটর 1 0 0 0 1 
 

১৬ ষাঁট মুদ্রািবরক  ১ 0 1 ১ ০ 
  

১৭ বহসাি রিক ১৫ 1২ ০ ১২ ৩ 
  

১৮ কযাবশয়ার ১৩ ০ 8 8 5 
  

১৯ অবফস সহকারী িিাম মুদ্রািবরক ১১৭ 16 ৪৭ ৬৩ ৫৪ 
  

20 ড্রাইভার ৯ ০ 7 7 ২ 
  

21 িীম ভযাি চালক ১ ০ ১ ১ ০ 
  

22 চলবচত্র চালক ১ ১ ০ ১ ০ 
  

  মমাট = 54৫ ১৮২ 2৫৩ 4৩৫ ১১০   

চতুথ য মেণী 

১ সহকারী চলবচত্র চালক  ১        ০ ০ ০ ১   

২ কযাশ সরকার ১৩ ১৩ ০ ১৩ ০   

৩ অবফস সহায়ক ১৮৬ ০ ১৬৮ ১৬৮ ১৮ 
  

৪ বিরাপত্তা প্রহরী ১৪ ০ ১৩ ১৩ ১ 
  

৫ পাচক ১ ০ ০ ০ ১   

৬ মমটস ১ ০ ০ ০ ১   

7 ইবলকর্ির্েয়ান,অর্ফস সহায়ক, র্নরাপত্তা পহরী, 

কুক, সহকারী কুক, ম্যাট পাম্প অপাবরটর, ঝাড়ুদার  

12 0 0 0 12 
 

  মমাট = 22৮ ১৩ ১৮১ ১৯৪ ৩৪   

  সি যমমাট = 9০৫ 3১১ ৪৪৩ 7৫৪ ১৫১   
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র্বভাগীয় সমবায় কার্ িালয়, ঢাকা 

 

র্সটিবজন চাট িার  

 

সমবায়ী/সমবায় সর্মর্ি সমূবহর দসবা সমূহাঃ 

 

ক্রর্মক 

নাং 

প্রদত্ত দসবা দসবা প্রদাবনর পদ্ধর্ি দসবা প্রদাবনর সময় সীমা দসবা প্রদাবন ব্যথ ি হবল 

প্রর্িকাবরর র্ববরণ 

1.  দকন্দ্রীয় সমবায় 

সর্মর্ির 

র্নবন্ধন  ও উপ-

আইন 

সাংবোিন 

সাংক্রান্ত দসবা 

উপবজলা/দমবিাাঃ থানা সমবায় কম িকিিা এবাং সাংর্িষ্ট দজলা 

সমবায় কম িকিিার সুপার্রেসহ দকন্দ্রীয় সমবায় সর্মর্ির 

র্নবন্ধবনর আববদন অত্র কার্ িালবয় প্রাপ্ত হওয়ার পর িা 

সাংর্িষ্ট নর্থ উপস্থাপনকারী কতৃিক র্াচাই বাছাই আবন্ত 

প্রবয়াজনীয় মন্তব্যসহ যুগ্ম-র্নবন্ধক বরাবর উপস্থাপন করা 

হয়। উপস্থাপবনর পর ত্রুটি র্বচ্যযর্ি র্কাংবা আইন ও র্বর্ির 

সাবথ অসাংগর্ি পাওয়া দগবল িা সাংবোিন করিাঃ পুণাঃ 

দপবের জন্য সাংর্িষ্ট দজলা সমবায় অর্ফসারবক পত্র দদয়া 

হয়। আববদনটি সঠিক পাওয়া দগবল যুগ্ম-র্নবন্ধক কতৃিক 

অনুবমার্দি হওয়ার পর সাংর্িষ্ট সর্মর্ি এবাং সাংর্িষ্ট দপ্তর 

সমূহবক র্নবন্ধন সনদ এবাং অবগর্িপত্র প্রদান করা হয়। 

একই রুপ, একই উবদ্দবে গঠিি অনূন্য দেটি প্রাথর্মক 

সমবায় সর্মর্ির সমন্ববয় দকন্দ্রীয় সমবায় সর্মর্ির র্নবন্ধন 

প্রদান করা হয়। সমবায় সর্মর্ি র্নবন্ধবনর সময় সমবায় 

সর্মর্ি পর্রচালনার সুর্নর্দষ্ট র্বিানবলী সমর্ন্বি উপ-আইন 

র্নবন্ধন করা হয় এবাং পরবিীবি প্রবয়াজনববাবি  উপ-

আইবনর সাংবোিনী র্নবন্ধন করা হয়। দকন্দ্রীয় সমবায় 

সর্মর্ির র্নবন্ধন র্ফ 1000 টাকা। দকন্দ্রীয় সমবায় সর্মর্ি 

র্নবন্ধবনর জন্য কমপবি এক লি টাকা পর্রবোর্িি দেয়ার 

মূলিন থাকবি হয়। 

যুগ্ম-র্নবন্ধক কার্ িালবয় দকন্দ্রীয় 

সমবায় সর্মর্ির র্নবন্ধন আববদন 

প্রার্প্তর 60(ষাট) র্দবনর মবে 

র্নবন্ধন প্রদান করা হয় অথবা ত্রুটি 

র্বচ্যযর্ি বা অসাংগর্ি পাওয়া দগবল  

30(র্ত্রে) র্দবনর মবে 

সাংবোিবনর জন্য সাংর্িষ্ট দজলা 

সমবায় কম িকিিা বরাবর দপ্ররণ 

করা হয়। 

র্নবন্ধন সাংক্রান্ত 

আববদনগুবলা র্নি িার্রি 

সময় সীমার মবে 

র্নস্পন্ন করবি ব্যথ ি 

হবল দায়ী কম িচারী/ 

কম িকিিা র্বরুবদ্ধ র্বর্ি 

অনুর্ায়ী পদবিপ গ্রহণ 

করা হয়। 

2.  দকন্দ্রীয় সমবায় 

সর্মর্ির 

ব্যবস্থাপনা 

সাংক্রান্ত দসবা  

সর্মর্ির ব্যবস্থাপনা গণিার্ন্ত্রকভাবব র্নব িার্চি কর্মটি কতৃিক 

পর্রচার্লি হয়। দকান সমবায় সর্মর্ি র্নব িাচন করবি ব্যথ ি 

হবল যুগ্ম-র্নবন্ধক আইবনর আওিায় অন্তবিী কর্মটি র্নবয়াগ 

কবরন। সর্মর্িবি সাংগঠিি দর্ দকান অর্নয়ম যুগ্ম-র্নবন্ধক 

পর্রদে িন র্কাংবা িদবন্তর মােবম র্নস্পর্ত্ত কবরন। দকন্দ্রীয়  

সর্মর্ি অকার্ িকর হবল র্কাংবা সদস্যগণ সর্মর্ি পর্রচালনায় 

অনাগ্রহী হবল যুগ্ম-র্নবন্ধক সর্মর্িবক অবসায়ন করবি 

পাবরন। আবার সদস্যবদর আগ্রবহর কারবণ অবসায়ন আবদে 

প্রিযাহার করবি পাবরন। 

অর্ফবস আববদন প্রার্প্তর সবব িাচ্চ 

10(দে) র্দবনর মবে র্নস্পন্ন করা 

হয়। 

সমবায় সর্মর্ির 

ব্যবস্থপনা  সাংক্রান্ত 

আববদনগুবলা র্নি িার্রি 

সময় সীমার মবে 

র্নস্পন্ন করবি ব্যথ ি 

হবল দায়ী কম িচারী/ 

কম িকিিা র্বরুবদ্ধ র্বর্ি 

অনুর্ায়ী পদবিপ গ্রহণ 

করা হয়। 

3.  দকন্দ্রীয় সমবায় 

সর্মর্ির অর্িট 

সাংক্রান্ত দসবা 

প্রচর্লি সমবায় সর্মর্ি আইন ও র্বর্িমালার আবলাবক 

দকন্দ্রীয় সমবায় সর্মর্ি গুবলার অর্িট বরাদ্দ প্রদান কবরন 

সাংর্িষ্ট দজলা সমবায় কম িকিিা। র্কন্তু র্বভাগািীন সকল 

দকন্দ্রীয় সমবায় সর্মর্ির অর্িট সম্পাদন এবাং অর্িট 

সাংক্রান্ত দায়-দার্য়ত্ব (Responsibility) র্নবন্ধক কতৃিক 

অর্প িি িমিা অনুর্ায়ী র্বভাগীয় যুগ্ম-র্নবন্ধবকর উপর ন্যাস্ত। 

িাই দকন্দ্রীয় সমবায় সর্মর্ির অর্িট সম্পাদবনর র্বষবয় 

এবাং এ সাংক্রান্ত পরবিী পদবিবপর র্বষবয় সকল িদারকী 

অত্র কার্ িালয় হবি পর্রচার্লি হয়। অর্িট সম্পাদবনর পর 

অর্িট দনাট সাংর্িষ্ট দকন্দ্রীয় সমবায় সর্মর্িবি এবাং অত্র 

কার্ িালবয় সরবরাহ করা হবয় থাবক। অত্র কার্ িালবয় 

র্বভাগািীন সকল দকন্দ্রীয় সমবায় সর্মর্ির অর্িট দনাট 

র্থার্থভাবব সাংরর্িি হয়। দকন্দ্রীয় সমবায় সর্মর্ি সমূবহ 

এবাং এর সমবায়ীগণ অর্িট সাংক্রান্ত দসবা অত্র কার্ িালবয়র 

মােবমই দপবয় থাবকন। 

সমবায় সর্মর্ি আইন ও র্বর্ির 

আবলাবক দকন্দ্রীয় সর্মর্ির দিবত্র 

অর্িট বষ ি শুরু হওয়ার 6(ছয়) 

মাবসর মবে িথ্য 1লা জুলাই হবি 

31দে র্িবসম্ববরর মবে অর্িট 

সম্পন্ন হয় এবাং পরবিী 01(এক) 

মাবসর মবে অর্িট দনাট সাংর্িষ্ট 

সর্মর্ি ও দপ্তর সমূবহ সরবরাহ 

করা হয়। 

অর্িট সম্পাদবনর 

দার্য়ত্ব প্রাপ্ত কম িচারী/ 

কম িকিিা র্নি িার্রি 

সময়সীমার মবে 

অর্িট সম্পাদবন ব্যথ ি 

হবল দায়ী কম িচারী/ 

কম িকিিা র্বরুবদ্ধ র্বর্ি 

অনুর্ায়ী পদবিপ গ্রহণ 

করা হয়। 
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ক্রর্মক 

নাং 

প্রদত্ত দসবা দসবা প্রদাবনর পদ্ধর্ি দসবা প্রদাবনর সময় সীমা দসবা প্রদাবন ব্যথ ি হবল 

প্রর্িকাবরর র্ববরণ 

4.  র্িসপুট ও 

আপীল মামলা 

সাংক্রান্ত দসবা 

র্বভাগািীন সকল দকন্দ্রীয় সমবায় সর্মর্ি সাংক্রান্ত র্িসপুট   

মামলা এবাং সকল প্রাথর্মক সমবায় সর্মর্ির র্িসপুট 

পরবিী আপীল মামলা সাংক্রান্ত দসবা প্রাথীগণ অত্র 

কার্ িালবয়র উপ-র্নবন্ধক(র্বচার)  বরাবর মামলা দাবয়বরর 

মােবম আইন ও র্বর্ির আবলাবক প্রবয়াজনীয় প্রর্িকার 

দপবি পাবরন। র্নি িার্রি পদ্ধর্িবি মামলা দাবয়বরর পর উপ-

র্নবন্ধক(র্বচার) এর র্নকট িা উপস্থর্পি হয়। উপস্থাপবনর 

পর প্রবয়াজনীয় শুনানী আবন্ত সমবায় সর্মর্ি আইন ও র্বর্ি 

অনুর্ায়ী উপ-র্নবন্ধক(র্বচার) রায় প্রদান কবরন, র্া সাংর্িষ্ট 

পি সমূহবক অবর্হি করা হয়। 

র্িসপুট   মামলার দিবত্র মামলা 

দাবয়বরর 02(দুই) মাবসর মবে 

এবাং আপীল মামলার দিবত্র 

মামলা দাবয়বরর 03(র্িন) মাবসর 

মবে রায় প্রদান করা হয়। িবব 

সমবায় সর্মর্ি আইন ও র্বর্ির 

আবলাবক উপ-র্নবন্ধক(র্বচার) 

র্িসপুট   মামলার দিবত্র 

র্নবন্ধবকর র্নকট দথবক সম্মর্ি 

গ্রহণ পূব িক রায় প্রদাবনর সময়সীমা 

অর্ির্রক্ত 60(ষাট) র্দন বর্ি িি 

করবি পাবরন। 

র্িসপুট   মামলা ও 

আপীল মামলা সাংক্রান্ত 

র্বষবয় আববদনগুবলা  

র্নি িার্রি সময়সীমার 

মবে র্নস্পন্ন করবি 

ব্যথ ি হবল দায়ী 

কম িচারী/কম িকিিা 

র্বরুবদ্ধ র্বর্ি অনুর্ায়ী 

পদবিপ গ্রহণ করা 

হয়। 

5.  দকন্দ্রীয় সমবায় 

সর্মর্ির প্রকল্প 

সাংক্রান্ত দসবা 

দকন্দ্রীয় সমবায় সর্মর্িবক র্ভর্ত্ত কবর দকান স্থানীয় প্রকল্প 

গ্রহবণ আগ্রহীগণ প্রকল্প সারপত্র প্রণয়ন, প্রকল্প অনুবমাদন 

প্রর্ক্রয়া, প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্ িক্রম ইিযার্দ র্বষয়ক দকান 

পরামে ি দপবি চাইবল অত্র কার্ িালয় হবি সহবর্ার্গিা প্রদান 

করা হয়। এবিবত্র আগ্রহীগণ  পরামে ি পাওয়ার জন্য আববদন 

করবল যুগ্ম-র্নবন্ধক একজন কম িকিিাবক উর্ির্খি পরামে ি 

প্রদাবনর দার্য়ত্ব প্রদান কবরন এবাং দায়ীত্ব প্রাপ্ত কম িকিিা 

সাংর্িষ্ট আববদনকারীবক এ ব্যাপাবর সহবর্াগীিা প্রদান 

কবরন। 

দকন্দ্রীয় সমবায় সর্মর্ির প্রকল্প 

সাংক্রান্ত দসবা আববদন প্রার্প্তর 

সবব িাচ্চ 15(পবনর) র্দবনর মবে 

প্রদান করা হয়। 

প্রকল্প সাংক্রান্ত দসবা 

র্নি িার্রি সময়সীমার 

মবে প্রদান করবি ব্যথ ি 

হবল দায়ী কম িচারী/ 

কম িকিিা র্বরুবদ্ধ র্বর্ি 

অনুর্ায়ী পদবিপ গ্রহণ 

করা হয়। 

6.  অর্ভবর্াগ 

র্নস্পর্ত্ত 

সাংক্রান্ত দসবা 

দকন্দ্রীয় সমবায় সর্মর্িবি সাংগঠিি দকান অর্নয়ম হবল যুগ্ম-

র্নবন্ধক আইন ও র্বর্ির আওিায় িদন্ত, পর্রদে িন ও 

র্াচাইবয়র মােবম র্নস্পর্ত্ত কবরন। 

আইন ও র্বর্ির আবলাবক র্নি িার্রি 

সময়সীমার মবে র্নস্পর্ত্ত করা 

হয়। 

র্নি িার্রি সময়সীমার 

মবে র্নস্পন্ন করবি 

ব্যথ ি হবল দায়ী 

কম িচারী/কম িকিিা 

র্বরুবদ্ধ র্বর্ি অনুর্ায়ী 

পদবিপ গ্রহণ করা 

হয়। 

7.  দকন্দ্রীয় সমবায় 

সর্মর্ির 

অবসায়ন 

সাংক্রান্ত দসবা 

দকন্দ্রীয় সমবায় সর্মর্ি অকার্ িকর হবল র্কাংবা সদস্যগণ 

সর্মর্ি পর্রচালনায় অনাগ্রহী হবল যুগ্ম-র্নবন্ধক সর্মর্িবক 

অবসায়বন ন্যাস্ত করবি পাবরন। আবার সদস্যবদর আগ্রবহর 

কারবণ অবসায়ন আবদে প্রিযাহার করবি পাবরন।  

অবসায়ন আবদবের িার্রখ হবি 

01(এক) বছবরর মবে র্নস্পর্ত্ত 

করা হয়। 

দকন্দ্রীয় সমবায় 

সর্মর্ির অবসায়ন 

সাংক্রান্ত আববদনগুবলা 

র্নি িার্রি সময় সীমার 

মবে র্নস্পন্ন করবি 

ব্যথ ি হবল দায়ী 

কম িচারী/ কম িকিিা 

র্বরুবদ্ধ র্বর্ি অনুর্ায়ী 

পদবিপ গ্রহণ করা 

হয়। 

8.  প্রর্েিণ 

সাংক্রান্ত দসবা 

কুর্মিা েহবরর উপকবে দকাটবােীবি অবর্স্থি দদবে েীষ ি 

সমবায় প্রর্েিণ প্রর্িষ্ঠান বাাংলাবদে সমবায় একাবিমী এবাং 

ফর্রদপুর, মুক্তাগাছা ও ময়নর্সাংহ আঞ্চর্লক সমবায় 

প্রর্েিণ ইনর্ষ্টটিউবট সমবায় সর্মর্ি সদস্যবদর প্রর্েিণ 

দসবা প্রদান করা হয়। প্রর্িটি দজলা কার্ িালবয় অবর্স্থি 

ভ্রাম্যমান প্রর্েিণ ইউর্নট সর্মর্িবি র্গবয় সদস্য প্রর্েিণ 

র্দবয় থাবক। সমবায় অর্িদপ্তবরর ঢাকাস্থ সদর কার্ িালয় ও 

বাাংলাবদে সমবায় একাবিমীবি অবর্স্থি 2টি অিযাধুর্নক 

কর্ম্পউটার ল্যাব এর মােবম সদস্য ও সমবায় অর্িদপ্তবরর 

কম িকিিা/কম িচারীবদর আধুর্নি িথ্য প্রযুর্ক্তগি প্রর্েিণ 

দদয়া হবয় থাবক। 

বাাংলাবদে সমবায় একাবিমী এবাং 

ফর্রদপুর, মুক্তাগাছা ও ময়নর্সাংহ 

আঞ্চর্লক সমবায় প্রর্েিণ 

ইনর্ষ্টটিউট কতৃিক বষ িপুর্ি অনুর্ায়ী 

র্নি িার্রি সময় সীমা অনুর্ায়ী। 

র্বর্ি দমািাববক 
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কম িকিিা/কম িচারীবদর জন্য বা প্রোসর্নক দসবা সমূহাঃ 

 

ক্রর্মক 

নাং 

প্রদত্ত দসবা দসবা প্রদাবনর পদ্ধর্ি দসবা প্রদাবনর সময় 

সীমা 

দসবা প্রদাবন ব্যথ ি 

হবল প্রর্িকাবরর 

র্ববরণ 

1.  দপনেন 

সাংক্রান্ত 

উপবজলা/দজলা/র্বভাগীয় সমবায় কার্ িালয় দথবক 3য় দশ্রনীর 

কম িচারীবদর দপনেন সাংক্রান্ত আববদন ও সাংর্িষ্ট সকল 

কাগজ পত্র পর্রিা র্নরীিা দেবষ অত্র কার্ িালবয় 

অনুবমাদবনর জন্য দপ্ররীি হয়। আববদন প্রার্প্তর পর িা 

সাংর্িষ্ট নর্থর মােবম যুগ্ম-র্নবন্ধবকর র্নকট অনুবমাদবনর 

জন্য উত্থার্পি হয় এবাং র্থার্থভাবব র্নস্পন্ন হবয় 

প্রবয়াজনীয় আবদে জারী করা হয়। এছাো  1ম  ও 2য় 

দশ্রনীর আববদনগুবলা সুস্পষ্ট মন্তব্যসহ উর্ধ্িিন কতৃিপি 

বরাবর দপ্ররণ করা হয়। এ সাংক্রান্ত দরর্জষ্টার হালনাগাদ কবর 

সাংরিণ করা হয়। 

 

অর্ফবস আববদন 

প্রার্প্তর সবব িাচ্চ 

03(র্িন) র্দবনর 

মবে র্নস্পন্ন করা 

হয়। 

দপনেন সাংক্রান্ত 

আববদনগুবলা 

র্নি িার্রি সময়সীমার 

র্নস্পন্ন করবি ব্যথ ি 

হবল দায়ী 

কম িচারী/কম িকিিা 

র্বরুবদ্ধ র্বর্ি অনুর্ায়ী 

পদবিপ গ্রহণ করা 

হয়। 

2.  সািারণ অর্জিি 

ছুটি, শ্রার্ন্ত 

র্ববনাদন ছুটি, 

প্রসুর্ি ছুটি  

উপবজলা/দজলা/র্বভাগীয় সমবায় কার্ িালবয় কম িরি দথবক 

3য় দশ্রনীর কম িচারীবদর সািারণ অর্জিি ছুটি, শ্রার্ন্ত র্ববনাদন 

ছুটি ও প্রসুর্ি ছুটির আববদনগুবলা সাংর্িষ্ট  অর্ফস প্রদাবনর 

সুপার্রেসহ  অত্র কার্ িালবয় প্রার্প্তর পর  িা সাংর্িষ্ট নর্থর 

মােবম যুগ্ম-র্নবন্ধবকর বরাবর  উপস্থার্পি হয়। ছুটি 

মঞ্জুবরর র্সদ্ধান্ত গ্রহবণর পর িা আববদনকারীবক এবাং 

সাংর্িষ্ট দপ্তর সমূহবক পবত্রর মােবম অবর্হি করা হয়। এ 

সাংক্রান্ত দরর্জষ্টার হালনাগাদ কবর সাংরিণ করা হয়। 

 

অর্ফবস আববদন 

প্রার্প্তর সবব িাচ্চ 

03(র্িন) র্দবনর 

মবে র্নস্পন্ন করা 

হয়। 

ছুটি সাংক্রান্ত 

আববদনগুবলা 

র্নি িার্রি সময়সীমার 

মবে র্নস্পন্ন করবি 

ব্যথ ি হবল দায়ী 

কম িচারী/ কম িকিিা 

র্বরুবদ্ধ র্বর্ি অনুর্ায়ী 

পদবিপ গ্রহণ করা 

হয়। 

3.  দিিা সীমা 

সাংক্রান্ত 

র্বভাগািীন সকল 2য় ও 3য় দশ্রনীর কম িকিিা/কম িচারীগবণর 

দিিা সীমা অর্িক্রম সাংক্রান্ত আববদন সাংর্িষ্ট অর্ফস 

প্রিাবনর সুপার্রেসহ অত্র কার্ িালবয় প্রার্প্তর পর িা নর্থবি 

উপস্থার্পি হয় এবাং সাংর্িষ্ট দিিা সীমা অর্িক্রম সাংক্রান্ত 

কর্মটির কাবছ দপে করা হয়। কর্মটির সুপার্রবের আবলাবক 

যুগ্ম-র্নবন্ধবকর র্নকট উত্থাপবনর পর িা আবদে আকাবর 

জারী করা হয় এবাং আববদনকারী ও সাংর্িষ্ট দপ্তর সমূহবক 

পবত্রর মােবম অবর্হি করা হয়। এ সাংক্রান্ত দরর্জষ্টার 

হালনাগাদ কবর সাংরিণ করা হয়। 

 

অর্ফবস আববদন 

প্রার্প্তর সবব িাচ্চ 

10(দে) র্দবনর 

মবে র্নস্পন্ন করা 

হয়। 

দিিা সীমা সাংক্রান্ত 

আববদন গুবলা 

র্নি িার্রি সময়সীমার 

র্নস্পন্ন করবি ব্যথ ি 

হবল দায়ী কম িচারী/ 

কম িকিিা র্বরুবদ্ধ 

র্বর্ি অনুর্ায়ী 

পদবিপ গ্রহণ করা 

হয়। 

4.  টাইমবেল, 

র্সবলকেন 

দগ্রি, চাকুরী 

স্থায়ী করণ 

সাংক্রান্ত 

টাইমবেল ও র্সবলকেন দগ্রি এর আববদন সাংর্িষ্ট অর্ফস 

প্রিাবনর সুপার্রেসহ অত্র কার্ িালবয় প্রার্প্তর পর এবাং স্থায়ী 

করণ সাংক্রান্ত উপকার দভাগীবদর েিি পালন সাবপবি 

িার্লকা প্রনয়বনর পর িা সাংর্িষ্ট কর্মটির র্নকট উপস্থার্পি 

হয়। কর্মটির সুপার্রবের আবলাবক এ সাংক্রান্ত নর্থর মােবম 

অনুবমাদবনর জন্য যুগ্ম-র্নবন্ধক বরাবর উপস্থার্পি করা হয়। 

যুগ্ম-র্নবন্ধক কতৃিক অনুবমাদবনর পর িা আববদনকারী ও 

সাংর্িষ্ট দপ্তর সমূহবক পবত্রর মােবম অবর্হি করা হয়। এ 

সাংক্রান্ত দরর্জষ্টার হালনাগাদ কবর সাংরিণ করা হয়। 

 

অর্ফবস আববদন 

প্রার্প্তর সবব িাচ্চ 

15(পবনর) র্দবনর 

মবে র্নস্পন্ন করা 

হয়। 

টাইমবেল, 

র্সবলকেন দগ্রি, 

চাকুরী স্থায়ী করণ 

সাংক্রান্ত র্বষয় গুবলা 

র্নি িার্রি সময়সীমার 

র্নস্পন্ন করবি ব্যথ ি 

হবল দায়ী কম িচারী/ 

কম িকিিা র্বরুবদ্ধ 

র্বর্ি অনুর্ায়ী 

পদবিপ গ্রহণ করা 

হয়। 

5.  উপবজলা 

সমবায় 

অর্ফবসর 

রাজস্ব বাবজট 

সমবায় অর্িদপ্তর হবি বাবজট বরাদ্দ প্রার্প্তর পর িা সাংর্িষ্ট 

নীর্িমালা ও চার্হদার আবলাবক র্বভাগািীন উপবজলা 

সমবায় কার্ িালয় ও দমবিাাঃ থানা সমবায় কার্ িালবয়র 

অনুকূবল র্বভাজন করা হয়। সাংর্িষ্ট নর্থ হবি র্বভাজবনর 

সমবায় অর্িদপ্তর 

হবি বাবজট বরাদ্দ 

প্রার্প্তর  10(দে) 

র্দবনর মবে 

বাবজট সাংক্রান্ত 

র্বষয় গুবলা র্নি িার্রি 

সময়সীমার মবে 

র্নস্পন্ন করবি ব্যথ ি 
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সাংক্রান্ত প্রস্তাব যুগ্ম-র্নবন্ধক বরাবর  উপস্থাপবনর পর িা অনুবমার্দি 

হবল আবদে আকাবর সাংর্িষ্ট দপ্তর সমূহবক অবর্হি করা 

হয়। এ সাংক্রান্ত দরর্জষ্টার হালনাগাদ কবর সাংরিণ করা হয়। 

উপবজলা/দমবিাাঃ 

থানা সমবায় 

কার্ িালয় সমূবহর 

অনুকূবল র্বভাজন 

করা হয়। পরবিীবি 

উপবজলা/দমবিাাঃ 

থানা সমবায় 

কার্ িালয় সমূবহর 

চার্হদার আবলাবক 

সমবয় সমবয় পুণাঃ 

র্বভাজন করা হবয় 

থাবক। 

হবল দায়ী কম িচারী/ 

কম িকিিা র্বরুবদ্ধ 

র্বর্ি অনুর্ায়ী 

পদবিপ গ্রহণ করা 

হয়। 

6.  অর্ভবর্াগ 

র্নস্পর্ত্ত 

সাংক্রান্ত দসবা 

দকান অর্ভবর্াগ থাকবল যুগ্ম-র্নবন্ধক অথবা উপ-

র্নবন্ধক(প্রোসন) এর র্নকট দার্খল করবল িা র্নস্পর্ত্ত করা 

হবয় থাবক। 

অর্ফবস আববদন 

প্রার্প্তর সবব িাচ্চ 

03(র্িন) র্দবনর 

মবে র্নস্পন্ন করা 

হয়। 

অর্ভবর্াগ সাংক্রান্ত 

আববদনগুবলা 

র্নি িার্রি সময়সীমার 

মবে র্নস্পন্ন করবি 

ব্যথ ি হবল দায়ী 

কম িচারী/ কম িকিিা 

র্বরুবদ্ধ র্বর্ি অনুর্ায়ী 

পদবিপ গ্রহণ করা 

হয়। 
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সবমবত সংক্রান্ত তথ্যোঃ 
 

১। ঢাকা বিভামগর মকন্দ্রীয় ও প্রাথবমক সমিায় সবমবতর সংবিপ্ত তথ্য জুি/২২ বরোঃ পর্ যন্ত 
 

  
ক্র: 

িং 

সবমবতর প্রকার সমিায় বিভাগীয়  বি,আর,বি,বি‘র সমথ যি 

পুষ্ট 

মমাট 

১ মকন্দ্রীয় সমিায় সবমবত ১৩১ ১১৫ ২৪৬ 

২ প্রাথবমক সমিায় সবমবত 2০২৭৬ 15৪০৭ ৩৫৬৮৩ 

৩ বিভাগব্যাপী প্রাথবমক সমিায় সবমবত ৮৩ - ৮৩ 
 

 

২। সবমবতর সেস্য সংক্রান্ত তথ্যোঃ 

ক্র: 

িং 

সবমবতর প্রকার সেমস্যর ধরি সমিায় বিভাগীয় বিআরবিবি ভুক্ত মমাট 

১ মকন্দ্রীয় সমিায় সবমবত প্রাথবমক 

সবমবত 

২৩৮৯৩ ১৫৫৩৯ ৩৯৪৩২ 

২ প্রাথবমক সমিায় সবমবত ব্যবক্ত সেস্য ৩০৩১১৬১ ৭৬৩২১৫ ৩৭৯৪৩৭৬ 
 
 

 

৩। মশয়ার, সঞ্চয় আমািত ও সম্পে সংক্রান্ত তথ্য(লি টাকায়): 
 

ক্র: 

িং 

সবমবতর প্রকার মশয়ার মুলধি সঞ্চয় আমািত মভৌত সম্পে বিবিময়াগকৃত 

আবথ যক সম্পে 
মমাট সম্পে 

১ মকন্দ্রীয় সমিায় 

সবমবত 

১৯১২.৩৯ ৫৭৭৭.৪৩ ১০২১০.২৭ ৪৭৩৩.৬৫ ১৪৯৪৩.৯২ 

২ প্রাথবমক সমিায় সবমবত ১০১৮৯০.৩৭ ৪৫৯৫২৯.৬১ ১২২৩১১.৬৯ ৫২৭৪২.৩৮ ১৭৫০৫৪.০৭ 
 

 

 

 

 

৪। পলাতক সমিায় সবমবতর তথ্য (লিটাকায়): 
 

 একাবধক মেলাব্যাপী/বিভাগব্যাপী কম যএলাকা বিবশষ্ট প্রাথবমক সমিায় সবমবতর তথ্য 

ক্রোঃিং বিভামগর িাম পলাতক 

সবমবতর সংখ্যা 

মশয়ামরর পবরমাণ 

(লি টাকায়) 

আমািমতর পবরমাণ 

(লি টাকায়) 

আত্মসামতর পবরমাণ 

(লি টাকায়) 

০১ ঢাকা ১০৪ ২৬২০.৫২ ১৩৮৮৬০.৯ ৫৩৮৩৫.৭৩ 
 

 

 ঢাকা বিভামগর আওতাধীি মেলাসমূমহর প্রাথবমক সমিায় সবমবতর তথ্য 

ক্রোঃিং মেলার িাম পলাতক 

সবমবতর সংখ্যা 

মশয়ামরর পবরমাণ 

(লিটাকায়) 

আমািমতর পবরমাণ 

(লিটাকায়) 

আত্মসামতর 

পবরমাণ 

(লিটাকায়) 

০১ ঢাকা ৩৯ ৯,৪৪.৮৩ ২৯৪,১৫.৯২ ১৪৬,৩৩.৩৯ 

০২ গােীপুর ৮ ৬.৯০ ২৪,১৩.০৪ ৪,৭৫.৩৭ 

০৩ িারায়িগঞ্জ ২১ ২৮.২৭ ৫৯,৪১.৮৩ ১৪,৪৩.৯৭ 

০৪ মুবন্সগঞ্জ ৫ ১৩.৮০ ১৫,৩৫.৩৯ ১৫,৫২.০২ 

০৫ িরবসংেী - - - - 
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০৬ টাঙ্গাইল - - - - 

০৭ বকমশারগঞ্জ - - - - 

০৮ ফবরেপুর ১ ০.১৮ ৯.৩৯ ৭.৫০ 

০৯ মাোরীপুর ০ ০ ০ ০ 

১০ শরীয়তপুর ৩ ২৪.৭১ ১২,৬০.৩১ ৮,৭৬.৭৫ 

১১  মগাপালগঞ্জ - - - - 

১২ মাবিকগঞ্জ ১ ০.২৪ ৪.২২ ৪.৪৫ 

১৩ রােিাড়ী - - - - 

মমাট ৭৮ ১০,১৮.৯৩ ৪০৫,৮০.১ ১৮৯,৯৩.৪৫ 
 

 

 

 

 

৫। ঝুবিঁপূণ য প্রাথবমক সমিায় সবমবত সংক্রান্ত তথ্যোঃ 
 

ক্র: িং মেলার িাম ঝুুঁবকপূণ য সবমবতর 

সংখ্যা 

আমািমতর পবরমাণ 

(লিটাকায়) 

০১ ঢাকা 261 67715.65 

০২ গােীপুর 30 16792.11 

০৩ িারায়িগঞ্জ 21 87.71 

০৪ মুবন্সগঞ্জ 6 131.02 

০৫ িরবসংেী 0 0 

০৬ টাঙ্গাইল 38 1649.02 

০৭ বকমশারগঞ্জ 0 0 

০৮ ফবরেপুর 6 679.12 

০৯ মাোরীপুর 3 1654.49 

১০ শরীয়তপুর 3 445.50 

১১  মগাপালগঞ্জ 0 0 

১২ মাবিকগঞ্জ 0 0 

১৩ রােিাড়ী 0 0 

মমাট 368  899.44 
 

 

 

 

৬। কম যসংস্থাি সংক্রান্ত তথ্যোঃ 

ক্র: 

িং 

সবমবতর প্রকার সরাসবর সবমবতমত কম যরত সবমবতর মাধ্যমম আত্ম-কম যসংস্থাি 

 

  পুরুষ মবহলা মমাট পুরুষ মবহলা মমাট 

১ মকন্দ্রীয় সমিায় সবমবত ৭৮৬ 2৮২ ১০৬৮ ১৩৯৪২ ৪৪৪৯ 1৮৩৯১ 

২ প্রাথবমক সমিায় 

সবমবত 

২৯৯৯৯ ৮২৬৬ ৩৮২৬৫ ২৬৪৪৭৪ ১১২৫৬৩ ৩৭৭০৩৭ 

 দমাট ৩০৭৮৫ ৮৫৪৮ ৩৯৩৩৩ ২৭৮৪১৬ 11৭০১২ ৩৯৫৪২৮ 

 

 

 

 

৭। ভ্রাম্যমাণ প্রবশিণ সংক্রান্ত তথ্যোঃ 
 
 

মকামস যর সংখ্যা প্রবশিমণ অংশ গ্রহণকারী সমিায়ীর সংখ্যা 

৫৬১টি ১৪০50 েি 
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৮। অবিট অগ্রগবত সংক্রান্ত তথ্যোঃ 

ক্র: 

িং 

সবমবতর প্রকার অবিটমর্াগ্য  সবমবত 

(জুলাই/২১ হইমত 

জুি/22বরোঃ) 

অবিট সম্পােি 

(জুলাই/২১ হইমত 

জুি/22বরোঃ) 

অবিট সম্পােমির 

শতকরা হার 

  বিভাা্গীয় বিআরবিবি বিভাগীয় বিআরবিবি বিভাগীয় বিআরবিবি 

১ মকন্দ্রীয় সমিায় 

সবমবত 

119 ১১৫ ১19 115 100% 100% 

২ প্রাথবমক সমিায় 

সবমবত 

15673 13203 15592 4753 99.48% ৩6% 

 

 

 

৯। অবিট বফ সংক্রান্ত তথ্যোঃ  
 

 মকন্দ্রীয় সমিায় সবমবত 
 

ধার্ য আোয় মওকুফ অিাোয়ী আদাবয়র েিকরা 

হার সাধারণ বিআরবিবি সাধারণ  পউমিা সাধারণ  পউমিা সাধারণ  পউমিা 

সাধারণ  পউমিা 

৪,৮১,৫৮০/- ৫,৮০,৭৯০/- ৪,৮১,৫৮০/- ৫,৭১,৩০০/- -  - -- ৯,৪৯০/- ১০০% ৯৯% 

 
 

 প্রাথবমক সমিায় সবমবত 
 

ধার্ য আোয় মওকুফ অিাোয়ী আদাবয়র 

েিকরা হার 

সাধারণ পউমিা সাধারণ  পউমিা সাধারণ  পউমিা সাধারণ  পউ

মিা 

সাধা

রণ  

পউ

মিা 

৬০,৯৭,২৭২/- ০ ৫৬,৯৯,৬৪৪/- ০ ০ ০ ৩,৯৭,৬২২৮/- ০ ৯৪%  

  

   উমলস্নখ্য, বিআরবিবিভুক্ত প্রাথবমক সমিায় সবমবতর অবিট বিআরবিবি কতৃযক সম্পােি করা হয়। 
 

 

 

১০। সবমবতর বিেস্ব তহবিল হমত ঋণ বিতরমণর তথ্যোঃ 
 

 

সবমবতর বিেস্ব 

তহবিমলর পবরমাণ 

(ক্রমপুবঞ্জভূত) 

(লিটাকায়) 

বিতরণকৃত ঋমণর 

 পবরমাণ(ক্রমপুবঞ্জভূত) 

 (লিটাকায়) 

আোয়কৃত ঋমণর 

পবরমাণ(ক্রমপুবঞ্জভূত) 

(লিটাকায়) 

আোময়র শতকরা হার 

 

279875.14 564845.84 495319.87 87.69% 

 

 

 

১১। সবমবতর লভযাংশ িন্টিোঃ 
 

সমিায় সবমবতর িাবষ যক িীট লাভ সেমস্যমের মমধ্য বিতরণ করা হয়। ঢাকা বিভামগর ১৩টি মেলার মমাট ৭৯৩টি 

সমিায় সবমবত 98,429 েি সেস্যমের মমধ্য 6,25,08,480/-টাকা লভযাংশ বিতরণ করা হময়মে। 
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১২। সমিায় সবমবত হমত রােস্ব আোয় সংক্রান্ত তথ্য 
 

 সমিায় সবমবত সমুমহ িাৎসবরক িীট মুিাফার উপর বিধ যাবরত হামর(১০%) অবিট বফ বিধ যারি করা হয়। আোয়কৃত 

অবিট বফ সরকামরর রােস্ব খামত প্রোি করা হয়। অন্যবেমক সকল সমিায় সবমবতর অবেযত িীট মুিাফার ৩% অথ য িারা 

সমিায় উন্নয়ি তহবিল গঠি করা হয় এিং সমিায় সবমবতর সেস্যমের বশিামূলক কার্ যক্রম, প্রচারণা, প্রকাশিা, সম্প্রসারণ, 

গমিষণা, প্রবশিণ, সমিায় বিষয়ক মসবমিার, ওয়াকযশপ, োতীয় ও আমত্মযোবতক সভা অনুষ্ঠাি, বেিস পালি এিং সমিাময়র 

সাবি যক উন্নয়ি মূলক কার্ যক্রমম উহা ব্যিহৃত হয়।  

ঢাকা বিভামগর  বিবভন্ন মেলায় জুি/২০২২ বরোঃ মাস পর্ যন্ত সমিায় উন্নয়ি তহবিল আোয় সংক্রান্ত তথ্য  (মকন্দ্রীয়) 

 

বিভামগর িাম 
আোয়মর্াগ্য আোয়কৃত আোময়র হার  

সাধারণ বিআরবিবি সাধারণ বিআরবিবি সাধারণ বিআরবিবি 

ঢাকা ৬,২৪,০৮৯/- ৩,০১,০৬২/- ৬,১০,০৬৬/- ২,৮৬,২৭৬/- ৯৮% ৯৫% 

 

ঢাকা বিভামগর  বিবভন্ন মেলায় জুি/২০২২ বরোঃ মাস পর্ যন্ত সমিায় উন্নয়ি তহবিল আোয় অগ্রগবত সংক্রান্ত তথ্য  (প্রাথবমক) 

বিভামগর িাম 
আোয়মর্াগ্য আোয়কৃত আোময়র হার  

সাধারণ বিআরবিবি সাধারণ বিআরবিবি সাধারণ বিআরবিবি 

ঢাকা ১,৪৩,০৫,৩২১/- - ১,৩৯,৫৭,৯০৮/- ০/- ৯৮% ০% 
 

 

 

 

১৩। মামলা সংক্রান্ত তথ্যোঃ (জুলাই/২১ হমত জুি/২২ বরোঃ পর্ যন্ত) 

 বিভাগীয় সমিায় কার্ যালময়র মামলাসমূহোঃ 
 

কতৃযপি মামলার সংখ্যা বিষ্পবত্তর সংখ্যা 

 বিমরাধ আবপল বিমরাধ আবপল 

উপ-বিিন্ধক(বিচার) ৩ ৩২ ৩ ৩২ 

যুগ্ম বিিন্ধক ০ ১১ ০ ১১ 
 

 

 

 

 বিবভন্ন আোলমত বিচারাধীি মামলাসমূহোঃ 

 

ক্র: িং মামলার ধরণ আোলমতর িাম মমাট মামলা বিষ্পন্ন মামলা অবিষ্পন্ন মামলা 

১ রীট মামলা মহামান্য সুপ্রীম মকাট য 1১9 0 1১৯ 

২ অন্যান্য 

মামলা 

মেলা পর্ যাময়র আোলত ৬২ 0 ৬২ 
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ঢাকা বিভাগাধীি 13(মতর) মেলার সবমবতর (ক্রমপুবঞ্জভূত) সংখ্যা 

 

ক্রবমক 

িং 

মেলার িাম মকন্দ্রীয় প্রাথবমক মন্তব্য 

সাধারণ পউি মমাট সাধারণ পউি মমাট  

1 ঢাকা 26 9 35 5498 1246 6744  

2 নারায়ণগি 9 8 17 1372 1074 2446  

3 নরর্সাংদী 13 12 25 1120 1155 2275  

4 গাজীপুর 8 6 14 2443 1241 3684  

5 মুর্িগি 9 12 21 478 1428 1906  

6 মার্নকগি 8 7 15 1325 897 2222  

7 র্কবোরগি 15 16 31 1903 2125 4028  

8 টাঙ্গাইল 12 14 26 2073 2657 4730  

9 ফবরেপুর 6 9 15 1128 825 1953  

10 মাোরীপুর ৬ 4 10 596 652 1248  

11 শরীয়তপুর 2 6 8 307 762 1069  

12 রােিাড়ী ৫ 5 10 596 528 1124  

13 মগাপালগঞ্জ 12 ৭ 19 1437 817 2254  

 মমাট 131 115 246 20276 15407 35683  
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ঢাকা বিভামগর আওতাধীি প্রকল্পসমূহোঃ 
 

1. আেয়ণ/ আেয়ণ(মফইে-২)/আেয়ণ-২ প্রকল্প সমিায় সবমবতর তথ্য 

 

মমাট আওতাভূক্ত মেলার সংখ্যা               = ১৩ 

মমাট আওতাভূক্ত উপমেলার সংখ্যা = ৮৮ 

মমাট প্রকল্প সংখ্যা   = ১১9 

 
ঋণ কার্ যক্রম সংক্রান্ত তথ্য 

 

 আেয়ণ আেয়ণ(মফইে-২) আেয়ণ-২ মমাট 

মমাট ব্যারাক সংখ্যা ২০৯ ৪৮৬ 4২২ 1১১৭ 

পূণি যাবসত পবরিামরর সংখ্যা ২০৯০ ৪২৮৫ 2৩৪১ 8৭১৬ 

পুবঞ্জভূত ঋণ োেি(জুি/২২ বরোঃ 

পর্ যন্ত) 

৫,8৮,৪৩,৩০০/- ৫,৮৮,৯৯,২৪৫/- ৩,৭০,৪৩,৪১৮/- 1৫,৪৭,8৫,৯৬৩/- 

আসল আোময়র পবরমাণ 

(জুি/২২ বরোঃ পর্ যন্ত) 

৪,৪২,০৬,৫০৬/- ৪,18,৩৮,২৭৯/- ২,০৮,৮৯,71৫/- ১০,৬৯,৩৪,৫০০/- 

আোময়র হার 7৫% 71% ৫৬% 6৯% 

 

 

২. পাবি ব্যিস্থাপিা প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য 

 ঢাকা বিভামগর ১৩টি মেলার ৮৮টি উপমেলায় ২৩1টি পাবি ব্যিস্থাপিা সমবায় সমমত ও বিিন্ধি করা হময়মে 

ফেব্রুয়ামি অত্র প্রকমল্পর িাস্তিায়িাধীি কতৃযপি এলবেইবি এ প্রকমল্পর মাধ্যমম পাবি সংরিমির মাধ্যমম মসমচর ব্যিস্থা 

করা হয়। এর ফমল কৃবষ উৎপােি বৃবি পামে। 
 

 

৩. গামরা সম্প্রোময়র েীিি মাি উন্নয়ি সংক্রান্ত প্রকল্প 
ঢাকা বিভামগর টাঙ্গাইল মেলায় এই প্রকমল্পর কার্ যক্রম িাস্তিায়িাধীি রময়মে।  

ক্রবমক িং মেলার িাম উপকার মভাগীর সংখ্যা ঋণ বিতরণ 

(ক্রমপুবঞ্জভূত) 

আোয় 

(ক্রমপুবঞ্জভূত) 

অিাোয়ী 

(ক্রমপুবঞ্জভূত) 

আোময়র 

শতকরা 

হার 
পুরুষ মবহলা 

০১ টাঙ্গাইল 65 375 292.80 216.11 76.69 74% 

 
 

 

৪. ফযাবমবল ওময়ল মফয়ার সংক্রান্ত প্রকল্প 
ঢাকা বিভামগর ০৫টি মেলায় এই প্রকমল্পর কার্ যক্রম িাসত্মিায়িাধীি রময়মে। মেলাগুমলা হমলা- িারায়ণগঞ্জ, গােীপুর, 

টাঙ্গাইল, বকমশারগঞ্জ ও ফবরেপুর। 
 

ক্রবমক িং মেলার িাম উপকার মভাগীর সংখ্যা ঋণ বিতরণ 

(ক্রমপুবঞ্জভূত) 

আোয় 

(ক্রমপুবঞ্জভূত) 

অিাোয়ী 

(ক্রমপুবঞ্জভূত) 

আোময়র 

শতকরা 

হার 
পুরম্নষ মবহলা 

০১ িারায়ণগঞ্জ 02 07 0.45 0.45 - 100% 

০২ গােীপুর 08 19 2.55 2.43 0.12 95% 

০৩ টাঙ্গাইল 05 02 0.35 0.35 - 100% 

০৪ বকমশারগঞ্জ 20 15 4.50 3.28 1.22 73% 

০৫ ফবরেপুর 04 10 0.70 0.69 0.01 99% 

মমাট 39 53 8.55 7.20 1.35 84% 
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৫. সমিায় অবধেপ্তরমক শবক্তশালীকরণ সংক্রান্ত প্রকল্প 
ঢাকা বিভামগর ০৬টি মেলায় এই প্রকমল্পর কার্ যক্রম িাস্তিায়িাধীি রময়মে। মেলাগুমলা হমলা- িারায়ণগঞ্জ, িরবসংেী, 

মাবিকগঞ্জ, বকমশারগঞ্জ, মাোরীপুর ও ফবরেপুর। 

 

ক্রবমক িং মেলার িাম উপকার মভাগীর সংখ্যা ঋণ বিতরণ 

(ক্রমপুবঞ্জভূত) 

আোয় 

(ক্রমপুবঞ্জভূত) 

অিাোয়ী 

(ক্রমপুবঞ্জভূত) 

আোময়র 

শতকরা হার পুরম্নষ মবহলা 

০১ িারায়ণগঞ্জ 02 02 0.60 0.60 - 100% 

০২ িরবসংেী 02 02 0.60 0.60 - 100% 

০৩ মাবিকগঞ্জ - 03 0.30 0.30 - 100% 

০৪ বকমশারগঞ্জ 02 14 2.40 2.40 - 100% 

০৫ মাোরীপুর - 15 1.15 0.62 0.53 53.91% 

০৬ ফবরেপুর 04 11 2.16 1.47 0.53 68% 

মমাট 10 47 7.21 5.99 1.22 83% 

 

 

৬. দুগ্ধ বিবিতকরণ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য 
 ঢাকা বিভামগর ০2টি মেলায়  প্রকমল্পর কার্ যক্রম িাস্তিায়িাধীি রময়মে। মেলাগুমলা হমলা- টাঙ্গাইল, গােীপুর। 

 

 

 

৭. উন্নতোমতর গাভী পালমির মাধ্যমম সবিধা িবঞ্চত মবহলামের েীিির্াত্রার মাি উন্নয়ি প্রকল্প 

সংক্রান্ত তথ্য 
  ঢাকা বিভামগর ০3টি মেলায়  প্রকমল্পর কার্ যক্রম িাস্তিায়িাধীি রময়মে। মেলাগুমলা হমলা- মগাপালগঞ্জ, ফবরেপুর,রােিাড়ী। 

 

 

৭. িাংলামেশ সমিায় ব্যাংক বলোঃ হমত ঋণ বিতরণোঃ 

িাংলামেশ সমিায় ব্যাংক বলোঃ হমত গাভী পালি, মৎস্য চাষ, কলা চাষ, তরমুে চাষ, কবুতর পালি, হস্ত বশল্প, ক্ষুদ্র  

ব্যিসা ইতযাবে প্রকমল্প  মমাট 108 (একশত আট) টি সমিায় সবমবতমত ১3,12,9০,০০০/- টাকা ঋণ মঞ্জুর/প্রোি করা 

হময়মে। 

 

 

ক্রবমক 

িং 

মেলার িাম উপকার মভাগীর সংখ্যা ঋণ বিতরণ 

(ক্রমপুবঞ্জভূত) 

ঋণ আোয় 

(ক্রমপুবঞ্জভূত) 

আোময়র 

শতকরা হার(%) 

মন্তব্য 

পুরুষ মবহলা 

০১ টাঙ্গাইল 769 244 26486.50 1710.32 68%  

০২ গােীপুর 193 73 589.00 346.82 59% 

মমাট   3275.50 2057.14 67%  

ক্রবমক 

িং 

মেলার িাম উপকার মভাগীর সংখ্যা ঋণ বিতরণ 

(ক্রমপুবঞ্জভূত) 

ঋণ আোয় 

(ক্রমপুবঞ্জভূত) 

আোময়র 

শতকরা হার(%) 

মন্তব্য 

পুরুষ মবহলা 

০1 মগাপালগঞ্জ  817 1212.00 626.39 69.25% 

০2 ফবরেপুর  400 651.00 342.96 71.29% 

০3 রােিাড়ী  200 330.00 186.41 82.13% 

মমাট  ১৪১৭ ২১৯৩.০০ ১১৫৫.৭৬ ৭১.৮০%  
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