
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১৭, ২০২২

িবভাগীয় সমবায় কায ালয়, বিরশাল

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

টকসই
সমবায় গঠেন
কায ম
হণ;

২৫

[১.১] তদারিক ও
মােনায়ন

[১.১.১] অকায কর সিমিতর হালনাগাদ
তািলকা সংকিলত

তািরখ ৩ ১৪-০৮-২০২১ ২৫-০৮-২০২১ ৩১-০৮-২০২১ ১৫-০৯-২০২১ ৩০-০৯-২০২১

[১.১.২] সিমিতর বাৎসিরক িনব াচনী
কােলার সংকিলত

তািরখ ২ ১৪-০৮-২০২১ ২৫-০৮-২০২১ ৩১-০৮-২০২১ ১৫-০৯-২০২১ ৩০-০৯-২০২১

[১.১.৩] মেডল সমবায় সিমিত জন সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১২

[১.১.৪] িনধ ািরত ছেক বািষ ক পিরসংান
িতেবদন সংকিলত

তািরখ ১ ১৪-০৮-২০২১ ২৫-০৮-২০২১ ৩১-০৮-২০২১ ১৫-০৯-২০২১ ৩০-০৯-২০২১

[১.২] সমবায়
শাসন িতা

[১.২.১] কায কর সমবায় সিমিতর িনরীা
সাদেনর হার

% ৪ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০

[১.২.২] সিমিত পিরদশ ন সািদত সংা ৩ ১৯২০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ৫৪৩

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

% ১ ৯১% ৮১% ৬১% ৬১% ৫১% ৩৬

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

তািরখ ১ ৩১-০৮-২০২১ ২৮-০৯-২০২১ ২৫-০৯-২০২১ ২৩-০৯-২০২১ ২০-০৯-২০২১

[১.২.৫] িনরীা সািদত সিমিতর
এিজএম অিত

% ১ ৮৫% ৭৬% ৬৮% ৫৯% ৫১% ১৮

[১.২.৬] িনরীা িতেবদন পয ােলাচনা ও
বা হণ

সংা ১ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ৬২০

[১.২.৭] িনরীা সংেশাধণী াব
দািখলত

সংা ১ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ৪৬৩

[১.৩] রাজ আদায়
[১.৩.১] িনরীা িফ আদায়ত % ৩ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ৯৩

[১.৩.২] সমবায় উয়ন তহিবল আদায়ত % ৩ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ৯৭



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

উৎপাদন,
আিথ ক ও
সবাখােত
সমবায় গঠন;

২৩

[২.১] িনবন

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

[২.১.২] উৎপাদনখী সমবায় সিমিত গত সংা ৬ ৬০ ৫৫ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৯

[২.১.৩] উকরণ সভা আেয়ািজত সংা ৫ ১৭০ ১৫৩ ১৩৬ ১১৯ ১০২ ৪৭

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

[২.২.১] সমবায় সংগঠেনর মােম -
কম সংান

জন ৬ ৫২০০ ৪৬০০ ৪১৬০ ৩৬৪০ ৩১২০ ১৫৪৮

৩

সমবায়
সংগঠেনর
সমতা ি
ও উোা
জন;

২২

[৩.১] ানীয় চািহদা
িভিক িশণ

[৩.১.১] ামান িশণ অিত
(ষ/মিহলা)

জন ৬ ৩৯০০ ৩৫১০ ৩১২০ ২৭৩০ ২৩৪০ ১৮২৫

[৩.২] সমবায়
ইনিউেট চািহদা
অযায়ী িশণাথ
রণ

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

[৩.৩] ািতািনক
ীিত

[৩.৩.১] জাতীয় সমবায় রােরর জ
মেনানয়ন িরত

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[৩.৪] গেবষণা ও
উাবন

[৩.৪.১] সিমনার/ কম শালা আেয়ািজত সংা ৬ ১ ১ ০ ০ ০ ৩

[৩.৪.২] উাবন পাইলং/রিেকং সংা ২ ১ ১ ০ ০ ০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


