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�জলা সমবায় কায �ালয়, নড়াইল এর িবগত ০৩ বৎসেরর অিজ�ত সাফ� :  
 

�দেশর সািব �ক উ�য়েন যথাযথ �িমকা রাখার �য়ােস সমবায়েক উ�য়ন�খী ও �টকসই করার জ� �জলা সমবায় কায �ালয়, 
নড়াইল এর কােজর �িনিদ �� ধারাবািহকতা র�ার পাশাপািশ ভিব�ৎ চ�ােল� �মাকােবলার িভি� ���েতর ��ে� িবগত 
িতন বৎসের উে�খেযা� সাফ� অজ�েন স�ম হেয়েছ। �জলাধীন কম �কত�াগেণর উ�াবনী �য়ােসর ফেল সমবায়েক আরও 
গণমা�েষর সংগঠেন পিরণত করেত ও এর �নগত মান উ�য়েন এ িবভােগ উৎপাদন�খী ও �সবাধম� সমবায় গঠন, �টকসই 
সমবায় গঠেন উ�ু�করণ, সমবায় উে�া�া �ি�র �কৗশল অবল�ন কেরেছ। 
  
 িবগত িতন অথ �বছের িবিভ� ক�াটাগরীেত �মাট ১৪৬ � ন�ন সমবায় সিমিত গঠন করা হেয়েছ।  
 ২০১৬-২০১৭ সেন সিব (�ক: ও �া:) ও পউেবা�� ৬ � �ক�ীয়সহ  ২৭৬ �;  ২০১৭-২০১৮ সেন সিব (�ক: ও �া:) ও 

পউেবা�� ৬ � �ক�ীয়সহ ২৭৬� এবং২০১৮-২০১৯ সেন সিব (�ক: ও �া:) ও পউেবা�� ৬� �ক�ীয়সহ ২২৫ � 
(কায �কর সিমিত),  সমবায় সিমিতর িনরী�া স�� করা হেয়েছ।  

 ৩০০ জন সমবায়ীর দ�তা উ�য়েন �ািত�ািনক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 
 ২০১৬-২০১৭ সেন ১ ৫৯৮২০টাকা;  ২০১৭-২০১৮ সেন ১ ৮৪০৭০টাকা   এবং২০১৮-২০১৯ সেন ১ ৮৬১ ০০ 

টাকা অিডট িফ আদায়�ব �ক সরকারী �কাষাগাের জমা �দান করা হেয়েছ ।  
 ২০১৬-২০১৭ সেন ৭০৩৪১  টাকা;  ২০১৭-২০১৮ সেন ৮৩৩৭০ টাকা এবং২০১৮-২০১৯ সেন ৯৫১ ৪৭ টাকা 

িসিডএফ আদায়�ব �ক যথা�ােন পিরেশাধ করা হেয়েছ ।  

`সম�া ও চ�ােল�স�হঃ 
�িতেযািগতা�লক �� বাজার অথ �নীিতর ও উ�য়নশীল এ �দেশর সািব �ক ���াপেট সমবায় দ�েরর চ�ােল� ব�িবধ। এ 
�জলায় িনবি�ত সমবায় সিমিতর সং�া িবআরিডিবসহ ১৩৯০ �। নানা ��িণ ও �পশার সে�লেন �তরী হওয়া  �বিচ�ময় 
কায ��েম �ণ � এ িব�ল সং�ক সমবায় সিমিত স�হেক িনয়িমত অিডট করা, িনিবড়ভােব মিনটিরং করা এবং 
সদ�েদরেক দ� ও আ�িরক সমবায়ী িহেসেব গেড় �তালা এবং সফল সমবায়ী িহেসেব গেড় �তালা অ�তম বড় চ�ােল�। 
�� সামেথ �র মে� সবায়ীগেণর চািহদা �রেণ �িশ�ণ ও ��ি� সহায়তা �দান সমেয়র অ�তম দাবী। িক� �েয়াজনীয় 
জনবল ও অথ � বরা� না থাকায় ��ন কােজর মা�েম এ সম�ার সমাধান স�ব হে� না। তাছাড়া, �জলা সমবায় কায �ালয়, 
বােগরহাট তথা সমবায় অিধদ�েরর কায ��েম গিতশীলতা আনেত অিধকতর �ক�িভি�ক কায ��ম �হণ জ�রী হেলও 
জনবেলর ঘাটিত ও  উ�য়ন খােত বরাে�র অ��লতা সমবায় অিধদ�রেক �াপক িভি�ক উ�য়ন�খী কায ��েম স�ৃ� 
করেত সফল হে� না । 

ভিব�ৎ কম �পিরক�নাঃ  
অিধক মিনটিরং ও নািস � এর মা�েম সমবায় সিমিতর সং�া �যৗি�ক পয �ােয় িনেয় আসা এবং উৎপাদন�খী ও �সবাধম� 
সমবায় গঠনসহ এর মা�েম এর �ণগত মান উ�য়েনর জ� সমবায় অিধদ�েরর িনেদ �শনা �মাতােবক ��মা� সি�য় 
সিমিত�েলা �িতেরেক অ� সিমিত�েলােক িনব�ন বািতেলর আওতায় আনার জ� �াশ ��া�াম �হণ করা। �সবা 
সহজীকরেণর জ� অনলাইন �রিজে�শন এবং ই-�সবা চা� করা �ি�য়া �হণ, �িশ�ণ ও ��ি� সহায়তা �দান করার 
মা�েম সমবায় উে�া�া �ি� করা ও আ�-কম � সং�ােনর পথ �গম করা। সমবােয়র মা�েম �দশীয় উৎপাদন �ি� এবং 
উৎপািদত প� সরাসির �ভা�ােদর িনকট �লভ �ে� �পৗেছ �দয়ার লে�� সমবায় পে�র বাজারজাতকরেণর জ� �ক� 
বা�বায়ন। সমবােয়র মা�েম মিহলােদর সরাসির ও িবক� কম �সং�ান �ি�, সামািজক ও আিথ �ক �বষ� �াস এবং 
�মতায়েনর জ� �ক�/কম ��িচ �ণয়ন ও বা�বায়ন এবং �িবধাবি�ত মিহলােদর জীবনযা�ার মান উ�য়েন �হীত 
কায ��ম বা�বায়ন করা।  

২০১৯-২০২০ অথ �বছেরর স�া� �ধান অজ�নস�হঃ 
   িবিভ� ক�াটাগরীেত �মাট ৯২ �  সমবায় সিমিত গঠন করা হেব; 
  বািষ �ক িনব �াচনী ক�ােল�ার �মাতােবক যথাসমেয় ৯০% সিমিতর িনব �াচন/অ�বত� কিম� গঠেনর �েচ�া অ�াহত 

থাকেব; 
   ১২৫ জন ��ষ ও ১০০ জন মিহলা �ক �া�মাণ �িশ�ণ �দান করা হেব।  
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উপ�মিণকা 

 
 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এর �জলা সমবায় কায �ালয়, নড়াইল এর পে� 
�জলা সমবায় অিফসার, নড়াইল 

 
এবং 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এর িবভাগীয় সমবায় কায �ালয়, �লনা এর পে�  
�� িনব�ক, িবভাগীয় সমবায় কায �ালয়, �লনা 

 
এর মে� 

 
২০১৯ সােলর ১৮ �ন তািরেখ বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (২০১৯-২০২০) �া�িরত হল। 

 
 

এই �ি�েত �া�রকারী উভয়প� িন�িলিখত িবষয়স�েহ স�ত হেলন: 
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�সকশন ১:�জলা সমবায় কায �ালয়, নড়াইল এর �পক�, অিভল��, �কৗশলগত উে��স�হ এবং কায �াবলী 
   

১.১ �পক�  :  

     �টকসই সমবায়, �টকসই উ�য়ন 

১.২ অিভল��: 

     সমবায়ীেদর স�মতা �ি� এবং উে�া�া �ি�র মা�েম �িষ, অ�িষ, আিথ �ক ও �সবা খােত   
�টকসই সমবায় গেড় �তালা 

১.৩ �কৗশলগত উে��স�হ: 

১.৩.১  �জলা সমবায় কায �ালয়, বােগরহাট এর �কৗশলগত উে��স�হ: 

           ১.  উৎপাদন, আিথ �ক ও �সবাখােত সমবায় গঠন;  
       ২.  �টকসই সমবায় গঠেন কায ��ম �হণ; 
           ৩. সমবায় সংগঠেনর স�মতা �ি� ও উে�া�া �জন;  

 
১.৩.২ আবি�ক �কৗশলগত উে��: 
                  ১. বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন �জারদারকরণ; 
        ২. কায �প�িত, কম �পিরেবশ ও �সবার মােনা�য়ন; 
        ৩. আিথ �ক ও স�দ �ব�াপনার উ�য়ন; 
        ৪. জাতীয় ��াচার �কৗশল ও ত� অিধকার বা�বায়ন �জারদারকরণ;  
                   
 
১.৪ �ধান কায �াবিল: 
 

1. সমবায় আদেশ �/দশ �েন উ��করণ ও সমবায় গঠন; 
2. িনরী�া, পিরদশ �ন ও তদারিকর মা�েম সমবায় সিমিত�েলােত �শাসন �িত�া করা;  
3. সমবায় অিধদ�েরর কম �কত�া-কম �চািরেদর উ�তর �িশ�েণর �েযাগ �ি�র মা�েম 

�পশাগত দ�তা �ি� করা;  
4. �িশ�েণর মা�েম সমবায়ীেদর দ�তা �ি� এবং উে�া�া �জেন সহায়তা করা;  
5. সমবায় �নটওয়ািক�ং �জারদার করার লে�� সমবায় ��েবােধর �চার, �কাশনা, �সিমনার 

ও কম �শালার আেয়াজন এবং �ািত�ািনক �ী�িত �দান; 
6. �িঁজ গঠন ও িবিনেয়ােগর মা�েম আ�কম �সং�ান �ি� করা; 
7. �ামীণ মিহলা ও সাধারণ জনেগাি�র �মতায়ন ও আথ �-সামািজক উ�য়েনর লে�� সমবায় 

িভি�ক �ক� ও কম ��িচর বা�বায়ন; 
8. সমবায় প� �াি�ং ও বাজার সংেযাগ �িত�ায় সমবায়ীেদর দ�তা উ�য়েন সহায়তা করা; 
9. সমবায় অিধদ�েরর অিভল�� অজ�ন ও কায �াবলী বা�বায়েন �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান।  
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10. �সকশন: ২  
11. �জলা সমবায় কায �ালয়, নড়াইল এর �কৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায ��ম, কম �স�াদন �চক এর ল��মা�া 

12. �মাট মান: ৮০ 
13.  

�কৗশলগত 
উে�� 
 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 
মান 
 

কায ��ম 
 

কম �স�াদন �চক 
 

একক 
 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 
 

��ত 
অজ�ন 
২০১7-১8 
 

��ত 
অজ�ন* 
২০১8-১9 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১9-2020 �ে�পণ 
২০20-

২1 

�ে�পণ 
২০২1-২2 অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 

মােনর িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১] উৎপাদন, আিথ �ক ও 
�সবাখােত  সমবায় গঠন 

 

মান: ১২ 
 
 

[১.১] িনব�ন 

[১.১.১] উ��ুকরণ সভা আেয়ািজত সং�া ২ - ১৩ 13 12 11 10 09 14 15 

[১.১.২] িনব�ন �দান�ত সং�া 
২ 32 ৯১ 92 85 78 70 65 93 94 

[১.১.২] িনব�ন আেবদন িন�ি�র    
           হার 

% 
২ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 100% 100% 

[১.১.৩] উৎপাদন�খী সমবায় সিমিত 

গ�ত 

সং�া ২ - ৩ 3 3 3 2 2 3 4 

[১.২]উৎপাদন�খী 

খােত সমবায়ীেদর 

�িজ িবিনেয়ােগর 

মা�েম অিতির� 

কম �সং�ান 

 
[১.২.১] সমবায়ী সংগঠেনর মা�েম 
�-কম �সং�ান 

 
সং�া 

৪ - - 40 35 30 25 20 45 50 

[২] �টকসই সমবায় গঠেন 

কাh©�ম �হণ   

 
 
 

মান: ৪৬ 
 

 

 

 

[২.১]  তদারিক ও 

মােনা�য়ন 

[২.১.১] মেডল সমবায় সিমিত �জন  সং�া ৪ - ৪ ৪ 4 3 3 2 4 4 

[২.১.২] অকায �কর সিমিতর 

হালনাগাদ তািলকা সংকিলত  

তািরখ ৪ 100% 

 
২৬ 

�লাই 
২৬ 

�লাই 
৩১ 

�লাই ১৬ আগ� 
২৬ 

আগ� 
৩০ 

আগ� 

১৫ 
�লাই 

১৫ 
�লাই 

[২.১.৩] অকায �কর সিমিত বািতল % 
৪ 

- 

 
৪০% 

 
43% 

40% 38% 35% 32% 
45% 45% 

[২.১.৪] িনধ �ািরত ছেক বািষ �ক 

পিরসং�ান �িতেবদন সংকিলত  

তািরখ ৪ ১৫ 
�লাই 

১৫ 
�লাই 

১৫ 
�লাই 

৩১ 
�লাই ১৬ আগ� 

২৬ 
আগ� 

৩০ 
আগ� 

১৫ 
�লাই 

১৫ 
�লাই 

[২.১.৫] সিমিতর বাৎসিরক িনব �াচনী 
ক�ােল�ার সংকিলত 

তািরখ ৪ ২৬ 
�লাই 

২৬ 
�লাই 

১৫ 
�লাই 

৩১ 
�লাই 

১৬ আগ� 
২৬ 

আগ� 
৩০ 

আগ� 
১৫ 

�লাই 
১৫ 

�লাই 

[২.২] সমবায় �শাসন 

�িত�া 

[২.২.১] �ব�াপনা কিম�র িনব �াচন 

অ�ি�ত/অ�ব �ত� কিম� গ�ত  
% 

৪ 90% ১০0% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 100% 100% 

[২.২.২] কায �কর সিমিতর বািষ �ক 

আিথ �ক িববরনী  �াি� িনি�ত�ত 

 
তািরখ 

২ - ৩১ আগ� ৩১ 
আগ� 

৩০ 

�সে��র 

৩১ 

অে�াবর 
৩০ 

নেভ�র 
৩১ িডেস�র 

৩১ 
আগ� 

৩১ 
�লাই 

[২.২.৩] সিমিত পিরদশ �ন স�ািদত  
সং�া 

৪ ১৪১ ১১৮ 120 110 100 90 80 130 140 

[২.২.৪]  সিমিতর িনরী�া স�ািদত 
(কায �কর সিমিত) 

সং�া 
২ ২৭৬ ২২৫ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ২০০ ২৯০ ৩০০ 
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�কৗশলগত 
উে�� 
 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 
মান 
 

কায ��ম 
 

কম �স�াদন �চক 
 

একক 
 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 
 

��ত 
অজ�ন 
২০১7-১8 
 

��ত 
অজ�ন* 
২০১8-১9 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১9-2020 �ে�পণ 
২০20-

২1 

�ে�পণ 
২০২1-২2 অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 

মােনর িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[২.২.৫]  িনরী�া স�াদেনর হার 
% 

২ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

[২.২.৫] িনরী�া স�ািদত সিমিতর 

এিজএম অ�ি�ত 
% 

৪ ৯০% ৯০% 8০% 80% 75% 70% 65% 60% 85% 

[২.৩] রাজ� আদায় 

[২.৩.১] িনরী�া িফ আদায়�ত  
% 

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

[২.৩.২] সমবায় উ�য়ন তহিবল 

আদায়�ত  
% 

 

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

[৩] সমবায় সংগঠেনর 

স�মতা �ি� ও উে�া�া 

�জন   

 
 
মান: ২২ 

[৩.১] �ানীয় চািহদা 

িভি�ক �িশ�ণ  [৩.১.১]  �া�মান �িশ�ণ অ�ি�ত   জন 
৮ 

২৫৫ ৩০০ ৩০০ ২৭০ ২৫০ ২৩০ ২১০ ৩২৫ ৩৫০ 

[৩.২] সমবায় 

ইনস্টিটিউটে 

চাহিদা অনুযায়ী 

প্রশিক্ষণার্থী 

প্রেরণ 

[৩.২.১] �িশ�ণাথ� ��িরত  

% 

৮ 

১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
১০০% 

১০০% 

  

[৩.২] �ািত�ািনক 

�ী�িত 

[৩.২.১] জাতীয় সমবায় �র�ােরর 

জ� মেনানয়ন ��িরত  
সং�া 

৪ 
২ - ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ১০ ১০ 

[৩.৩] গেবষণা ও 

উ�াবন 
[৩.৩.১] উ�াবন পাইল�ং/�রি�েক�ং সং�া 

২ 
- ০১ ০১ ০১ ০১ - - ০১ ০২ 
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আিম  �জলা সমবায় অিফসার, নড়াইল, �জলা সমবায় কায �ালয়, নড়াইল এর পে� �্�-

িনব�ক, িবভাগীয় সমবায় কায �ালয়, �লনা এর িনকট অ�ীকার করিছ �য এই �ি�েত বিণ �ত 
ফলাফল অজ�েন সেচ� থাকব। 
 
 

 
আিম,��্-িনব�ক, িবভাগীয় সমবায় কায �ালয়, �লনা এর পে� �জলা সমবায় অিফসার, 

নড়াইল এর িনকট অ�ীকার করিছ �য এই �ি�েত বিণ �ত ফলাফল অজ�েন �জলা সমবায় অিফসার, 
নড়াইল  �ক সব �া�ক সহেযািগতা �দান করব। 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
�জলা সমবায় অিফসার 
        নড়াইল 
 
 
 
 

 
তািরখ :  ১৮/০৬/২০১৯ ি��া� 

 
               ��্-িনব�ক,  
িবভাগীয় সমবায় কায �ালয়, �লনা 
 

 
তািরখ :  ১৮/০৬/২০১৯ ি��া� 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

সংেযাজনী – ১ : শ� সংে�প 
 
 

�িমক ন�র শ�সংে�প (Acronyms) িববরণ 
১ ২ ৩ 
১ িসিডএফ সমবায় উ�য়ন তহিবল 
২ �িসিভ টাইম, ক�, িভিজট 
৩ িবিসএ বাংলােদশ সমবায় একােডমী 
৪ আসই আ�িলক সমবায় ইনি��উট 
5 এনআইিড জাতীয় পিরচয়প� 
৬ এিজএম বািষ �ক সাধারণ সভা 
৭ এসিডিজ �টকসই উ�য়ন ল��মা�াজত   

৩◌া িসআইিজ কমন ই�াের� �প 
৯ সিব সমবায় িবভাগ 
১০ পউেবা প�ী উ�য়ন �বাড � 
১১ সা: চা:  সািভ �স চাজ� 
১২ কালব ��িডট �কা-অপাের�ভ ইউিনয়ন লীগ অব বাংলােদশ 

13 এলিজইিড �লাকাল গভেম �� ইি�িনয়ািরং িডপাট �েম� 
14 �ক: ও �া: �ক�ীয় ও �াথিমক 

 
 
 
 

 



 

সংেযাজনী - ২: �জলা সমবায় কায �ালয়,নড়াইল এর কম �স�াদন �চকস�হ এবং পিরমাপ প�িতর িববরণ 
 

কায ��ম কম �স�াদন �চক িববরণ বা�বায়নকারী দ�র উপা��� পিরমাপ প�িত সাধারণ ম�� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  
[১.১] িনব�ন [১.১.১] উ�ু�করণ সভা 

অ�ি�ত 
জনসাধারণেক সমবায় আদেশ � উ��ু করার জ� সরকাির 
অথ �ায়েন �িত উপেজলা/থানায় বছের গেড় ��নতম ২� 
সভা আেয়াজন করা ছাড়াও �জলা অিফস িনজ� 
�ব�াপনায় আরও ২ � সভা আেয়াজন করেব।  

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

সরকাির বরা� না 
পাওয়া �গেল ল��মা�া 
অজ�েন �ধান কায �ালেয়র 
ইিপিপ শাখা পদে�প 
�হণ করেব। 

[১.১.২] িনব�ন 
�দান�ত  

�িত উপেজলা/থানায় বছের  গেড় ��নতম ১০� ন�ন 
সমবায় সিমিত িনব�ন �দােনর উে�াগ �হণ/নাগিরেকর 
িনকট হেত �া� আেবদন শতভাগ িন�ি� করা। 

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

�চক� অপিরবিত�ত 
রেয়েছ। 

[১.১.৩] উৎপাদন�খী 
সমবায় সিমিত গ�ত 

জাতীয সমায় িদবেসর �িতপা�েক সামেন �রেখ �িত 
উপেজলা/থানায় �িষ//অ�িষ/অ�চিলত প� 
উৎপাদকগণেক সংগ�ত কের বছের ��নতম ১� ন�ন 
সমবায় সিমিত িনব�ন অথবা িব�মান সমবায় সিমিতর 
সদ�গণেক �িষ/অ�িষ/অ�চিলত প� উৎপাদেন উ�ু� 
কের উৎপাদন�খী সিমিতেত �পা�র করা।   

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

ন�ন সংেযাজন 

[২.১]  তদারিক ও 
মােনা�য়ন 

[২.১.১] মেডল সমবায় 
সিমিত �জন 

�ধান কায �ালয় হেত ��িরত গাইডলাইন অ�সরণ কের 
�জলায় িব�মান সমবায় সিমিত হেত ��নতম ১� সমবায় 
সিমিতেক �জলা সমবায় অিফসার ক��ক মেডল 
সিমিতেত �পা�র করা।  

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

ন�ন সংেযাজন 

[২.১.২] অকাh©কর 
সিমিতর হালনাগাদ 
তািলকা সংকিলত  

৩০/০৬/২০১৮ তািরেখর  তে�র িভি�েত �য সকল 
সমবায় সিমিতর কায ��ম ০১ বছেরর �বশী সময় ধের ব� 
আেছ �স সকল সিমিতেক অকাh©কর িহেসেব 
তািলকা�� কের উপেজলা/থানা কায �ালয় ক��ক �ণীত 
অকাh©কর �াথিমক সিমিতর তািলকা একী�ত কের 
�জলািভি�ক সংকলন।  

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

ন�ন সংেযাজন 

[২.১.৩] অকাh©কর 
সিমিত বািতল   

২.১.২ �চেক �ণীত তািলকা অ�যায়ী �য সকল সমবায় 
সিমিতর কায ��ম ০৩ বছেরর �বশী সময় ধের ব� আেছ 
�স�েলা সমবায় সিমিত  আইেনর ৫৩(ঙ) ধারা অ�যায়ী 
বািতল করা। তেব �য সকল সিমিতর িব�ে� সদ�েদর 
আমানত/স�য়/পাওনা আ�সাৎ কের পািলেয় থাকার 

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

ন�ন সংেযাজন 
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অিভেযাগ রেয়েছ �স�েলা বািতল করার ��ে� ঊ��তন 
অিফেসর অ�েমাদন �েয়াজন হেব।    

[২.১.৪] িনধ �ািরত ছেক 
বািষ �ক পিরসং�ান 
�িতেবদন সংকিলত  

৩০/০৬/২০১৮ তািরেখর  তে�র িভি�েত উপেজলা/থানা 
কায �ালয় ক��ক �ণীত তািলকা �জলা অিফস ক��ক  
একী�ত আকাের সংকলন কের সংর�ণ ।  

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

ন�ন সংেযাজন 

[২.১.৫] সিমিতর 
বাৎসিরক িনব �াচনী 
ক�ােল�ার সংকিলত  

২০১৮-১৯ সেন �ব�াপনা কিম�র িনব �াচন অ�ি�ত হেব 
এমন সমবায় সিমিতর উপেজলা িভি�ক তািলকা 
সংকলন।  

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

ন�ন সংেযাজন 

[২.২]  সমবােয় 
�শাসন �িত�া  

[২.২.১] �ব�াপনা 
কিম�র িনব �াচন 
অ�ি�ত /অ�ব �ত� 
কিম� গ�ত 

২.১.৫ নং �চেক সংকিলত িনব �াচনী ক�ােল�ার অ�যায়ী 
িনব �াচনেযা� কায �কর সমবায় সিমিতর �ব�াপনা 
কিম�র িনব �াচন অ��ান তদারক করা। এে�ে� �কান 
কারেণ িনব �াচন অ�ি�ত না হেল অনিতিবলে� অ�ব �ত� 
কিম� গঠন িনি�ত করা। 

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

�চক� অপিরবিত�ত 
থাকেলও পিরমােপর 
একক পিরবিত�ত 
হেয়েছ। 

[২.২.২] কাh©কর 
সিমিতর বািষ �ক 
আিথ �ক িববরনী  �াি� 
িনি�ত�ত  

সমবায় িবিধমালা ২০০৪ এর ৫৭ িবিধ অ�সরণ কের 
��নতম ৫০% কায �কর সমবায় সিমিতর বািষ �ক 
অিনরীি�ত আিথ �ক িববরনী ৩১ আগ� এর মে� �াি� 
িনি�ত করা। 

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

�চক� অপিরবিত�ত 
থাকেলও পিরমােপর 
একক পিরবিত�ত 
হেয়েছ। 

[২.২.৩] সিমিত 
পিরদশ �ন স�ািদত   

উপেজলা অিফস হেত �িতমােস গেড় ২� কের বছের 
��নতম ২৪�, �জলা অিফস হেত �িতমােস গেড় ৪� কের 
বছের ��নতম ৪৮� এবং িবভাগীয় কায �ালয় �িতমােস 
গেড় ২� কের বছের ��নতম ২৪�  

উপেজলা/�মে�া: থানা,   
�জলা ও িবভাগীয় 
কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

�চক� অপিরবিত�ত 
রেয়েছ। 

[২.২.৪] সিমিতর 
িনরী�া স�ািদত 

সরকারী জনবল ও স�েদর সেব �া� �বহার এবং 
িনরী�ার �ণগত মান বজায় রাখার �ােথ � কায �কর সমবায় 
সিমিতর িনরী�া স�াদেনর পিরক�না �নয়া হেলও �ি� 
�া�রকারী দ�েরর িনেদ �শনা �মাতােবক িনবি�ত (�ম 
২০১৮ পয ��) সকল িবভাগীয় সমবায় এবং পউেবা�� 
�ক�ীয় এর   িনরী�া স�াদেনর ল��মা�া �নয়া হেয়েছ। 

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

�চক� অপিরবিত�ত 
রেয়েছ। 

[২.২.৫] িনরী�া 
স�ািদত সিমিতর 
এিজএম অ�ি�ত 

সমবায় সিমিত আইেনর ১৭(৩) ধারা অ�যায়ী িনরী�া 
স�াদন�ত সমবায় সিমিতর এিজএম অ��ান িনি�ত 
করা।  

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

�চক� অপিরবিত�ত 
থাকেলও পিরমােপর 
একক পিরবিত�ত 
হেয়েছ। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  
[২.৩] রাজ� 
আদায়  

[২.৩.১] িনরী�া িফ 
আদায়�ত 

সমবায় িবিধমালা ২০০৪ এর ১০৮(১) িবিধ অ�সরণ কের 
িনরী�া স�াদেনর পরবিত� ৩০ িদন অথবা িনরী�া 
বছেরর 30 �ন তািরেখর মে� (যাহা আেগ হয়) সিমিত 
ক��ক িবিধ �মাতােবক �েদয় িনরী�া িফ শতভাগ আদায় 
িনি�ত করা। এলে�� �িতমােস স�ািদত অিডট �নােটর 
িভি�েত পরবত� মােসর ১ম স�ােহ উপেজলা/থানাওয়ারী 
আদায়েযা� িনরী�া িফ এর ল��মা�া িনধ �ারণ করেত 
হেব।  

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

�চক� অপিরবিত�ত 
থাকেলও পিরমােপর 
একক পিরবিত�ত 
হেয়েছ। 

[২.৩.২] সমবায় উ�য়ন 
তহিবল আদায়�ত 

সমবায় িবিধমালা ২০০৪ এর ৮৪(২) িবিধ অ�সরণ কের 
িনরী�া স�াদেনর পরবিত� ৩০ িদন অথবা িনরী�া 
বছেরর 30 �ন তািরেখর মে� (যাহা আেগ হয়) সিমিত 
ক��ক িবিধ �মাতােবক �েদয় িসিডএফ শতভাগ আদায় 
িনি�ত করা। এলে�� �িতমােস স�ািদত অিডট �নােটর 
িভি�েত পরবত� মােসর ১ম স�ােহ উপেজলা/থানাওয়ারী 
আদায়েযা� িসিডএফ এর ল��মা�া িনধ �ারণ করেত হেব।  

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

�চক� অপিরবিত�ত 
থাকেলও পিরমােপর 
একক পিরবিত�ত 
হেয়েছ। 

[৩.১] �ানীয় 
চািহদা িভি�ক 
�িশ�ণ 

[৩.১.১] �া�মান 
�িশ�ণ অ�ি�ত 
(��ষ) 
 

সফল সমবায়ীেদর �ানীয় চািহদা অ�যায়ী �া�মান 
�িশ�ণ আেয়াজন িনি�ত করা। 
 

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

�চক� অপিরবিত�ত 
রেয়েছ। 

[৩.১.২] �া�মান 
�িশ�ণ অ�ি�ত 
(মিহলা) 

সমবািয় নারীেদর �ানীয় চািহদা অ�যায়ী �া�মান 
�িশ�ণ আেয়াজন িনি�ত করা। 
 

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

�চক� অপিরবিত�ত 
রেয়েছ। 

[৩.২] সমবায় 
ইনি��উেট 
চািহদা�যায়ী 
�িশ�ণাথ� ��রণ 

[৩.২.১] �িশ�ণাথ� 
��িরত (��ষ) 

বাংলােদশ সমবায় একােডিম  এবং আ�িলক সমবায় 
ইনি��উটস�হ ক��ক �দ� সমবায় �ব�াপনা সং�া� 
িবষেয় �িশ�ণ। 

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

বাংলােদশ সমবায় 
একােডিম  এবং 
আ�িলক সমবায় 
�িশ�ণ �িত�ানস�হ 
ক��ক �দ� ‘সমবায়ী 
�িশ�ণ 
(আইিজএ/�ব�াপনা)’ 
িবষয় হেত �থক করা 
হেয়েছ।  

[৩.২.২] �িশ�ণাথ� 
��িরত (মিহলা) 

বাংলােদশ সমবায় একােডিম  এবং আ�িলক সমবায় 
ইনি��উটস�হ ক��ক �দ� সমবায় �ব�াপনা সং�া� 
িবষেয় �িশ�ণ। 

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 



 

কায ��ম কম �স�াদন �চক িববরণ বা�বায়নকারী দ�র উপা��� পিরমাপ প�িত সাধারণ ম�� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  
[৩.৩] 
�ািত�ািনক 
�ী�িত 

[৩.৩.১] জাতীয় 
সমবায় �র�ােরর জ� 
মেনানয়ন িবভাগীয় 
কিম�েত ��িরত  

সমবায়ী এবং সমবায় �িত�ানেক কােজর �ািত�ািনক 
�ী�িত �দােনর লে�� জাতীয় সমবায় �র�ার �দান 

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

ন�ন সংেযাজন। 

 [৩.৩.২] জাতীয় 
িবিভ� �র�ােরর জ� 
মেনানয়ন  ��িরত 

�াধীনতা পদক, এ�েশ পদক, ব�ব� �িষ পদক, �বগম 
�রােকয়া �র�ার, পিরেবশ পদকসহ সমেয় সমেয় ঊ��তন 
অিফস হেত চাওয়া তে�র ��ি�েত উপেজলা/থানাধীন 
সমবায় সিমিত িকংবা সিমিতর সদ�গেণর ম� হেত 
�যা� �ি�েদর নােমর তািলকা ��রণ সং�া� কাজ 
করা।  

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

ন�ন সংেযাজন 

[৩.৪] গেবষণা ও 
উ�াবন 

[৩.৪.১] উ�াবন 
পাইল�ং/�রি�েক�ং 

নাগিরক �সবা সহজ করার জ� �জলা কায �ালয় হেত  
উ�াবনী ধারণা �হণ ও পাইল�ং িকংবা অ� �কান দ�র 
ক��ক �হীত উ�াবনী ধারণা �রি�েক�ং করা।  

উপেজলা/�মে�া: থানা ও  
�জলা কায �ালয় 

মািসক/��মািসক 
�িতেবদন 

মাঠ পয �ােয়র  সকল 
অিফেসর �দ� তে�র 
সমি� 

�চক� অপিরবিত�ত 
রেয়েছ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

সংেযাজনী - ৩ :অ�া� ম�ণালয়/িবভােগর/অিধদ�র/সং�া-এর িনকট �ত�ািশত �িনিদ �� কম �স�াদন সহায়তাস�হ : 

 
�িত�ােনর 

ধরণ 
�িত�ােনর 

নাম 
সংি�� 

কম �স�াদ

ন �চক 

উ� �িত�ােনর িনকট সংি�� 
ম�ণালয়/িবভােগর �ত�ািশত 

সহায়তা 

�ত�াশার �যৗি�কতা উ� �িত�ােনর িনকট 
�ত�াশার মা�া উে�খ 

ক�ন 

�ত�াশা �রণ না হেল স�া� �ভাব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
সরকাির িবআরিডিব [২.১.১] 

িনরী�া 
স�াদন 

িবআরিডিভ�� সমবায় 
স�েহর িনরী�া ৩১ মাচ � 
তািরেখর মে� স�� করার 
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করা 

িনবি�ত সমবায় স�েতর মে� ৮০৬  � সমবায় িবআরিডিব আওতা��। 
উ� সমবায়স�েহর িনরী�া যথাসমেয় স�াদেনর দািয়� িবআরিডিব 
ক��পে�র। 

৭০% িনরী�ার হার কেম যাওয়া, সমবায় 
এর বািষ �ক �িতেবদন ও এর 
কম �কাে� িব�প �ভাব 

�বসরকারী কালব [২.১.১] 
িনরী�া 
স�াদন 

কালব�� সমবায় স�েহর 
িনরী�া ৩১, মাচ � তািরেখর 
মে� স�� করার �েয়াজনীয় 
�ব�া �হণ করা 

কালব�� সমবায়স�েহর িনরী�া যথাসমেয় স�াদেনর দািয়� কা� 
ক��পে�র। 

শতভাগ িনরী�ার হার কেম যাওয়া, সমবায় 
এর বািষ �ক �িতেবদন ও এর 
কম �কাে� িব�প �ভাব 

সরকাির এলিজইিড [২.১.৩] 
িনরী�া 
স�াদন 

পািন �ব�াপনা সমবায় 
সিমিত স�েহরিনরী�া ৩১ মাচ � 
তািরেখর মে� স�� করার 
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করা 

এলিজইিড এর অধীেন �ক��� পাবসস এর অিডট স�াদেন সংি�� 
দ�েরর সহেযাগীতা। 

শতভাগ িনরী�ার হার কেম যাওয়া, অকায �কর 
সিমিতর সং�া �ি� পাওয়া এবং 
বািষ �ক পিরক�নায় িব�প �ভাব 
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