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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জলা সমবায় কম কতা, জলা সমবায় কায ালয়, পয়াখালী

এবং
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বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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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:

সমবায়েক  উয়নখী  ও  টকসই  করার  জ সমবায়  অিধদেরর  কােজর  ধারাবািহকতা  রার  পাশাপািশ  ভিবৎ  চােল  মাকােবলার
িভি েতর ে জলা সমবায় কায ালয়, পয়াখালী িবগত িতন বৎসের উেখেযা সাফ অজেন সম হেয়েছ। কম কতাগেণর
উাবনী য়ােসর ফেল সমবায়েক আরও গণমােষর সংগঠেন পিরণত করেত ও এর ণগত মান উয়েন এ িবভােগ উৎপাদনখী ও সবাধম
সমবায়  গঠন,  সমবায়  উোা  ির  কৗশল  অবলন,  সমবায়  প  উৎপাদন  ও  বাজারজাতকরেণ  সহায়ক  িমকা  পালন  করেত  সম
হেয়েছ। িবগত িতন অথ বছের মাট ৩১০  নন সমবায় গঠন করা হেয়েছ ৮২০০ জন নন সমবায়ীেক সদ করা হেয়েছ। িবগত িতন
বছের ৩৯০৮  সমবােয়র িনরীা স করা হেয়েছ। ১৭০০ জন সমবায়ী (ষ) ও ১৪০০ জন সমবায়ী (মিহলা) ক ামাণ িশেণর
মােম চািহদা িভিক িশণ দান করা হেয়েছ। চািহদািভিক িশণ ও ঋণ দােনর মােম ১৪০০জেনর আ-কম সংােনর বা
করা  হেয়েছ।  তািক জনেগািেক সমবােয়র  মােম উয়েনর  লে  ইেতামেই এ  জলায়  তােদর  সমেয়  সমবায়  সিমিত গঠন  করা
হেয়েছ। এছাড়াও ‘পক ২০৪১’, ‘এসিডিজ’ অজন এবং ৮ম পবািষ কী পিরকনার আেলােক সমবায় অিধদর কক হীত উয়ন
কের িক কায ম এ জলায় বাবায়ন করা হে। বাবািয়ত ও চলমান এ সকল কেলার মােম িবগত ০৩ বছের ৪৫০ জন ামীণ
মিহলা ও বকার বকেক াবলী করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

উয়নখী ও টকসই সমবায় গঠেনর মােম পয়াখালী জলার িবিভ িণ-পশার মােষর আথ -সামািজক উয়েন জলা সমবায়
কায ালেয়র চােল বিবধ। এ জলায় িনবিত সাধারণ সমবায় এর সংা ১২৯০ । নানা িণ ও পশার সিলেন তরী হওয়া বিচময়
কায েম ণ  এ িবল সমবায়েক িনয়িমত অিডট করা, িনিবড়ভােব মিনটিরং করা এবং সদেদরেক দ ও আিরক সমবায়ী িহেসেব গেড়
তালা অতম বড় চােল। সমবায়ীগেণর চািহদা রেণ িশণ ও ি সহায়তা দান সমেয়র অতম দাবী। িক েয়াজনীয় জনবল,
েয়াজনীয় যানবাহন ও পয া অথ  বরা না থাকায় ন কােজর মােম এ সমার সমাধান সব হে না। তাছাড়া মাঠপয ােয় চািহদা
অযায়ী উয়ন ক না থাকায় সমবায়েক াপক িভিক উয়নখী কায েম সৃ করা যাে না।

ভিবৎ পিরকনা:

সমবায় এর সংা যৗিক পয ােয় িনেয় আসার লে অবসায়েন  ৪০  সমবােয়র অবসায়ন কায ম ত িনি করা, িচিত
অকায কর সমবায়েলা েয় ফলা বা অবসায়েন  করা, িবভাগাধীন ৮  সমবায় কায ালেয় ই-নিথ িসেম চা করা, অ দেরর
তািদ সকভােব ও ততম সমেয় সংকলেনর জ সম িবভােগ অনলাইন িরটাণ  ােনজেম সফটওয়ার (ORMS) চা করা এবং
সরকােরর িবিভ কম চী সামেন রেখ সকল দেরর কায ম িনিদ  করার উোগ হণ আগামী অথ  বছেরর অতম ধান ল।
উাবনী উোেগর মােম িবভাগীয় সমবায় কায ালেয়র নাগিরক সবা সহজ করা, ড িভিক িশণ ও ি সহায়তা দােনর মােম
সমবায় উোা ি করা ও আ-কম সংােনর পথ গম করা এবং সমবােয়র মােম -তািক জনেগাী,নারীসহ িবধাবিত ও
অনসর জনেগাীর সরাসির ও িবক কম সংান ি, সামািজক ও আিথ ক বষ াস ও জীবনযাার মান উয়ন ও মতায়েনর জ
২৫০ জনেক এর আওতায় আনাও আগামী অথ বছের অতম ল।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১০  উৎপাদনখী ও ৯ মেডল সমবায় গঠন করা হেব;
৬৬৫জনেক চািহদািভিক ামাণ িশণ দান করা হেব;
৯১% সমবায় এর িনব াচন অান, িনরীিত সমবায় এর মে ৮৫% এর এিজএম আেয়াজন এবং ৩১ আগ ২০২১এর মে
৫০% সমবায় এর িহসাব িববরণী াি িনিত করা হেব।
৩২৮ সমবায় এর পিরদশ ন এবং ৬৫০ সমবায় এর িনরীা সাদন সাদন করা হেব।
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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 কায ালয়, পয়াখালী

এবং

 িনবক, িবভাগীয় সমবায় কায ালয়, বিরশাল-এর মে ২০২১ সােলর িডেসর মােসর ৩১ 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. সমবায় প ািং ও বাজার সংেযাগ িতায় সমবায়ীেদর দতা উয়েন সহায়তা করা;
৮. সমবায় অিধদেরর অিভল অজন ও কায াবলী বাবায়েন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান।
৯. সমবায় আদেশ /দশ েন উকরণ ও সমবায় গঠন;
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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

আ-কম সংান ির মােম
বকার র কের আথ -সামািজক
উয়ন।

সমবায় সংগঠেনর মােম -
কম সংান

জন ৪০৫ ৯০০ ১০০৫ ১০৫০ ১১০০
সমবায় িবভাগ, মিহলা ও িশ মণালয়,
সমাজ কাণ মণালয়, ব ও ীড়া
মণালয়

উপেজলা ও জলা সমবায়
কায ালয় সেহর মািসক ও
মািসক িরটান 

সমবায় সিমিত িনরীার মােম
অিনয়ম উদঘাটন ও বাপনা
কিমর জবাব িদিহ িনিতকরণ

সমবায় সিমিত িনরীার মােম
অিনয়ম উদঘাটন ও বাপনা
কিমর জবাব িদিহ
িনিতকরণ

সংা ১৩৬৩ ১৩৬৫ ৬৫০ ৭০০ ৮০০
সমবায় িবভাগ, মৎ ও ািণসদ
মণালয়, িষ মণালয়, এলিজইিড,
িবআরিডব ও কা।

উপেজলা ও জলা সমবায়
কায ালয় সেহর মািসক ও
মািসক িরটান 

সমবােয় শাসন িতা করা সমবােয় শাসন িতা করা % ৯১% ৯১% ৯১% ৯২% ৯৫% সমবায় িবভাগ।
উপেজলা ও জলা সমবায়
কায ালয় সেহর মািসক ও
মািসক িরটান 

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ৩০, ২০২১ ১৫:১৪ া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, মাচ  ১০, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ৩০, ২০২১ ১৫:১৪ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, মাচ  ১০, ২০২২

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 



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ৩০, ২০২১ ১৫:১৪ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, মাচ  ১০, ২০২২

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 কর
সিমিতর হালনাগাদ
তািলকা সংকিলত

তািরখ তািরখ ৩ ১৪.০৮.১৯ ১৪.০৮.২০ ১৪.০৮.২১ ২৬.০৮.২১ ৩০.০৮.২১ ০৬.০৯.২১ ১৩.০৯.২১ ০৭.০৮.২২ ৩০.০৭.২৩

[১.১.২] সিমিতর
বাৎসিরক িনব াচনী
কােলার সংকিলত

তািরখ তািরখ ২ ১৪.০৮.১৯ ১৪.০৮.২০ ১৪.০৮.২১ ২৬.০৮.২১ ৩০.০৮.২১ ০৬.০৯.২১ ১৩.০৯.২১ ০৭.০৮.২২ ৩০.০৭.২৩

[১.১.৩] মেডল
সমবায় সিমিত জন

সমি সংা ১ ৭ ৮ ৯ ৯ ৮ ৮ ৭ ১০ ১১

[১.১.৪] িনধ ািরত
ছেক বািষ ক
পিরসংান
িতেবদন

তািরখ তািরখ ১ ১৪.০৮.১৯ ১৪.০৮.২০ ১৪.০৮.২১ ২৬.০৮.২১ ৩০.০৮.২১ ০৬.০৯.২১ ১৩.০৯.২১ ০৭.০৮.২২ ৩০.০৭.২৩

[১.২] সমবায়
শাসন িতা

[১.২.১] কাযকর
সমবায় সিমিতর
িনরীা সাদেনর
হার

মিত % ৪ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ০ ০ ১০০% ১০০%

[১.২.২] ] সমবায়
সিমিত পিরদশ ন
সািদত

সমি সংা ৩ ১১৬ ২৯০ ৩২৮ ৩২০ ৩১৫ ৩১০ ৩০০ ৩৩৫ ৩৪০

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

গড় % ১ ৯১% ৮০% ৯১% ৮১% ৬১% ৬১% ৫১% ৯২% ৯৩%

[১.২.৪] কাh©কর
সিমিতর বািষ ক
আিথ ক িববরনী াি
িনিতত

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৮.১৯ ৩১.০৮.২০ ৩১.০৮.২১ ৩০.০৯.২১ ৩১.১০.২১ ৩০.১১.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৮.২২ ৩১.০৭.২৩

[১.২.৫] িনরীা
সািদত সিমিতর
এিজএম অিত

গড় % ১ ৬৫% ৮০% ৮৫% ৭৬% ৬৮% ৫৯% ৫১% ১০০% ১০০%

[১.২.৬] িনরীা
িতেবদন
পযােলাচনা ও বা
হণ

সমি সংা ১ ০ ০ ৩৪১ ৩৩৫ ৩৩০ ৩২৫ ৩২০ ৩৫০ ৩৬০

[১.২.৭] িনরীা
সংেশাধনী াব
দািখলত

সমি সংা ১ ০ ০ ১২০ ১১০ ১০৫ ১০০ ৯৫ ১৩০ ১৪০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ৩০, ২০২১ ১৫:১৪ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, মাচ  ১০, ২০২২

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 

[১.৩] 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% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ১০০% ১০০%

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

২৩

[২.১] িনবন

[২.১.১] িনবন
আেবদন িনির
হার

গড় % ৬ ০ ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০%

[২.১.২] উৎপাদনখী
সমবায় সিমিত গত

সমি সংা ৬ ৭ ৭ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫

[২.১.৩] উুকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ৫ ১৫ ২৯ ২৯ ২৬ ২৪ ২৩ ২২ ৩১ ৩৩

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

[২.২.১] সমবায়
সংগঠেনর মােম
-কম সংান

সমি জন ৬ ৪০৫ ৮২০ ৮৮৮ ৮৫০ ৮৪০ ৮৩০ ৮২০ ৯২০ ১০০০

[৩] সমবায়
সংগঠেনর
সমতা ি ও
উোা জন;

২২

[৩.১] ানীয় চািহদা
িভিক িশণ

[৩.১.১] ামাণ
িশণ অিত
(ষ/মিহলা

সমি জন ৬ ৬৫০ ৬৫০ ৬৬৫ ৬৬০ ৬৫৫ ৬৫৩ ৬৫০ ৭২৫ ৭৫০

[৩.২] সমবায়
ইনিউেট 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 ২ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ১ ১ ৪ ৫

[৩.৪] গেবষণা ও
উাবন

[৩.৪.১] সিমনার/
কম শালা আেয়ািজত

সমি সংা ৬ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ৩ ৪

[৩.৪.২] উাবন
পাইলং/রিেকং

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ৩



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ৩০, ২০২১ ১৫:১৪ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, মাচ  ১০, ২০২২

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



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ৩০, ২০২১ ১৫:১৪ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, মাচ  ১০, ২০২২

আিম, জলা সমবায় কম কতা, জলা সমবায় কায ালয়, পয়াখালী,  িনবক, িবভাগীয় সমবায় কায ালয়, বিরশাল-
এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

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

ািরত:

জলা সমবায় কম কতা
জলা সমবায় কায ালয়, পয়াখালী

তািরখ

 িনবক
িবভাগীয় সমবায় কায ালয়, বিরশাল

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ৩০, ২০২১ ১৫:১৪ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, মাচ  ১০, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আসই আিলক সমবায় ইনসউট

২ এিজএম বািষ ক সাধারণ সভা

৩ এনআইিড জাতীয় পিরচয়প

৪ এসিডিজ টকসই উয়ন লমাা

৫ িসিভ টাইম,ক, িভিজট

৬ িবিবএস বাংলােদশ েরা অব াি

৭ িবিসএ বাংলােদশ সমবায় একােডমী

৮ িসআইিজ 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] তদারিক ও
মােনায়ন

[১.১.১] অকায কর সিমিতর হালনাগাদ তািলকা
সংকিলত

জলা কায ালয়
জলা সমবায় কম কতা কক ািরত তয়নপ এবং (সমবােয়র নাম, রিজ: নং ও অকায কর হওয়ার তািরখ) জলা এবং
উপেজলা সংরণ করেবন।

[১.১.২] সিমিতর বাৎসিরক িনব াচনী কােলার
সংকিলত

জলা কায ালয়
জলা সমবায় কম কতা কক ািরত তয়নপ এবং (সমবােয়র নাম, রিজ; নং ও িনব াচেনর সাব তািরখ) জলা এবং
উপেজলা সংরণ করেবন।

[১.১.৩] মেডল সমবায় সিমিত জন জলা কায ালয়
জলা সমবায় কম কতা কক ািরত তয়নপ এবং (জলা িভিক মেডল সমবায় সিমিতর নাম, কানা ও তািরখ) জলা
এবং উপেজলা সংরণ করেবন।

[১.১.৪] িনধ ািরত ছেক বািষ ক পিরসংান
িতেবদন

জলা কায ালয়
জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং (উপেজলা থেক া িতেবদন সংরণ এবং িবভাগীয় কীয়
সংকিলত বািষ ক পিরসংান) জলা এবং উপেজলা সংরণ করেবন।

[১.২] সমবায় শাসন
িতা

[১.২.১] কাযকর সমবায় সিমিতর িনরীা
সাদেনর হার

জলা কায ালয়
জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং উপেজলা িভিক তািলকা (অিডট অিফসােরর নাম, অিডটত সমবায়
সিমিতর নাম, অিডট সাদেনর তািরখ) জলা এবং উপেজলা সংরণ করেবন।

[১.২.২] ] সমবায় সিমিত পিরদশ ন সািদত জলা কায ালয়
জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং (উপেজলা িভিক তািলকা, সমবায় সিমিতর নাম, পিরদশ নকারী
কম কতার নাম ও পিরদশ েনর তািরখ) জলা এবং উপেজলা সংরণ করেবন।

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

জলা কায ালয়
জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং (উপেজলা িভিক তািলকা (সমবায় সিমিতর নাম, কিমর ময়াদ
উীেণ র তািরখ, িনব াচেনর তািরখ অব ত কিম গঠেনর আেদশ নং ও তািরখ) জলা এবং উপেজলা সংরণ করেবন।

[১.২.৪] কাh©কর সিমিতর বািষ ক আিথ ক
িববরনী াি িনিতত

জলা কায ালয়
জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং উপেজলা িভিক তািলকা (সমবায় সিমিতর নাম, এবং আিথ ক িববরণী
াির তািরখ) জলা এবং উপেজলা সংরণ করেবন।

[১.২.৫] িনরীা সািদত সিমিতর এিজএম
অিত

জলা কায ালয়
জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং (উপেজলা িভিক তািলকা (সমবায় সিমিতর নাম, অিডট সাদেনর
তািরখ, এিজএম অােনর তািরখ) জলা এবং উপেজলা সংরণ করেবন।

[১.২.৬] িনরীা িতেবদন পযােলাচনা ও বা
হণ

জলা কায ালয়
জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং (পয ােলাচনাত সিমিতর উপেজলািভিক তািলকা অিডেটর তািরখ,
পয ােলাচনার তািরখ) জলা এবং উপেজলা সংরণ করেবন।

[১.২.৭] িনরীা সংেশাধনী াব দািখলত জলা কায ালয়
জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং (সমবােয়র কপ কক দািখলত অিডেটর তািরখ, সংেশাধনী
িতেবদন দািখেলর তািরখ) জলা এবং উপেজলা সংরণ করেবন।

[১.৩] রাজ আদায়
[১.৩.১] িনরীা িফ আদায়ত জলা কায ালয়

জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং উপেজলা িভিক তািলকা (সমবায় সিমিতর নাম, বিণ ত নীট লাভ,
ধায ত অিডট সস, আদায়ত টাকার পিরমাণ) জলা এবং উপেজলা সংরণ করেবন।

[১.৩.২] সমবায় উয়ন তহিবল আদায়ত জলা কায ালয়
জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং উপেজলা িভিক তািলকা (সমবায় সিমিতর নাম, বিণ ত নীট লাভ,
ধায ত িসিডএফ, আদায়ত টাকার পিরমাণ) জলা এবং উপেজলা সংরণ করেবন।
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

লমাা অজেনর মাণক

[২.১] িনবন

[২.১.১] িনবন আেবদন িনির হার জলা কায ালয়
জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং িবভােগর িনবন আেবদন াি িচকরণ ও িনি রিজার
(আেবদনকারীর নাম ও কানা, আেবদন হেণর তািরখ, িনবন িনির তািলখ) জলা এবং উপেজলা সংরণ করেবন।

[২.১.২] উৎপাদনখী সমবায় সিমিত গত জলা কায ালয়
জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং (উপেজলা িভিক উৎপাদনখী সমবায় সিমিতর নাম, কানা ও
তািরখ) জলা এবং উপেজলা সংরণ করেবন।

[২.১.৩] উুকরণ সভা আেয়ািজত জলা কায ালয়
জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং উপেজলা িভিক সভার তািলকা (উপেজলার নাম, সভা অােনর
তািরখ এবং উপিিতর সংা) জলা এবং উপেজলা সংরণ করেবন।

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

[২.২.১] সমবায় সংগঠেনর মােম -কম সংান জলা কায ালয়
জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং (উপেজলা কক দিশ ত তের আেলােক কম সংান এর তািলকা
উপেজলার নাম, কম সংান িজত সমবায় এর সংা, কম সংান এর সংা) জলা এবং উপেজলা সংরণ করেবন।

[৩.১] ানীয় চািহদা
িভিক িশণ

[৩.১.১] ামাণ িশণ অিত (ষ/মিহলা জলা কায ালয়
জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং উপেজলা িভিক িশণ তািলকা(জলার নাম, কাস  সংা,
উপিিতর সংা) জলা এবং উপেজলা সংরণ করেবন।

[৩.২] সমবায়
ইনিউেট চািহদা
অযায়ী িশণাথ
রণ

[৩.২.১] িশণাথ িরত (ষ/মিহলা জলা কায ালয়
জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং উপেজলা িভিক িশণ তািলকা(জলার নাম, কাস  সংা,
উপিিতর সংা) জলা এবং উপেজলা সংরণ করেবন।

[৩.৩] ািতািনক
ীিত

[৩.৩.১] জাতীয় সমবায় রােরর জ মেনানয়ন
িরত

জলা কায ালয়
জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং (উপেজলা হেত কাটাগির িভিক িরত সিমিতর নাম ও যাবতীয় ত)
জলা এবং উপেজলাসংরণ করেবন।

[৩.৪] গেবষণা ও
উাবন

[৩.৪.১] সিমনার/ কম শালা আেয়ািজত জলা কায ালয়
জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং জলা/উপেজলা কক আেয়ািজত সিমনার বা কম শালার যাবতীয়
রকড প

[৩.৪.২] উাবন পাইলং/রিেকং জলা কায ালয়
জলা সমবায় অিফসার কক ািরত তয়নপ এবং জলা/উপেজলা কক গেবষণা ও উাবক িবষয়ক সিমনার বা
কম শালার যাবতীয় 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
সমবায় শাসন িতা কাযকর সমবায় সিমিতর িনরীা সাদেনর হার কা কা সমবায়সেহর িনরীা ৩১, মাচ  তািরেখর মে স করার েয়াজনীয় বা হণ করা

সমবায় শাসন িতা কাযকর সমবায় সিমিতর িনরীা সাদেনর হার িবআরিডিব িবআরিডিব সমবায়সেহর িনরীা ৩১, মাচ  তািরেখর মে স করার েয়াজনীয় বা হণ করা

সমবায় শাসন িতা কাযকর সমবায় সিমিতর িনরীা সাদেনর হার
িষ সসারণ/মৎ ও ািণ সদ
অিধদর

িসআইিজ সমবায় সেহর িনরীা ৩১, মাচ  তািরেখর মে স করার েয়াজনীয় বা হণ করা

সমবায় শাসন িতা কাযকর সমবায় সিমিতর িনরীা সাদেনর হার এলিজইিড পািন বাপনা সমবায় সেহর িনরীা ৩১, মাচ  তািরেখর মে স করার েয়াজনীয় বা হণ করা
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


