
সমবায় অধিদপ্তরেে মাঠ পর্ যারয়ে কার্ যালয়সয়সহের ে শকলগলয়স উ ্র্য (২০২০-২১) এে ধবপেীরউ অর্যনসহের ে প্রমাণক  

 

কার্ যক্রম কম যসম্পাদনসূচক ধববেণ উপজেলা/জেজটা থানার প্রোণক জেলার প্রোণক বিভাগ//িাসএ/ইনবিটিউট এর প্রমাণক প্রধান কার্ যালয়ের প্রমাণক 

[১.১] ধনবন্ধন [১.১.১] উদু্বদ্ধকরণ সভা 

অনুষ্ঠিত  

 

র্নসািােণরক সমবায় আদরগ য ্দু্বদ্ধ 

কোেজন্য  আয় াষ্ঠজত সভা। প্রষ্ঠত 

উপয়জলা/থানা  বছয়র গয়ে নুুনতম 

২টি সভা আয় াজন।  

সভা আরয়ার্ন কম যসূধচ, সভাে 

 াধর্ো গীট, ধবধভন্ন অবস্থান 

শেরক শনয়া ৪ কধপ ছধব 

্পরর্লয়সা/োনাধভধিক সভাে 

উাধলয়সকা (্পরর্লয়সা/োনাে 

নাম, সভা অনুষ্ঠারনে উাধেখ  

্পধস্থধউে সংখ্যা (পুরুষ-

মধ লয়সা) 

শর্লয়সা ধভধিক সভাে উাধলয়সকা (রর্লয়সাে 

নাম, সভা অনুষ্ঠারনে উাধেখ   

্পধস্থধউে সংখ্যা 

(পুরুষ-মধ লয়সা) 

ধবভা  ধভধিক সভাে উাধলয়সকা 

(ধবভার ে নাম, সভার সংখ্যা, 

্পধস্থধউে সংখ্যা (পুরুষ-

মধ লয়সা) 

[১.১.২] সমবা  

সষ্ঠমষ্ঠতর ষ্ঠনবন্ধন 

 

নতুন সমবায় সধমধউ ধনবন্ধন 

প্রদারনে ধনধমি না ধেরকে ধনকট 

 রউ প্রাপ্ত আরবদন ১০০% ধনষ্পধি 

কো। 

ধনবন্ধন আরবদন প্রাষ্ঠি সূচীকরণ 

ও ধনষ্পধি শেধর্স্টাে 

(আরবদনকােী প্রধউষ্ঠারনে নাম ও 

ঠিকানা, আরবদন গ্র রণে উাধেখ, 

ধনবন্ধন/প্রউযাখ্যান,ধনস্পধিে 

উাধেখ) 

 

শর্লয়সাে ধনবন্ধন আরবদন 

প্রাধপ্ত সূধচকেণ ও ধনষ্পধি 

শেধর্স্টাে (আরবদনকােীে 

নাম ও ঠিকানা, আরবদন 

গ্র রণে উাধেখ, 

ধনবন্ধন/প্রউযাখ্যান, 

ধনস্পধিে উাধেখ) 

ধবভার ে ধনবন্ধন আরবদন প্রাধপ্ত 

সূচীকেণ ও ধনষ্পধি শেধর্স্টাে 

(আরবদনকােীে নাম ও ঠিকানা, 

আরবদন গ্র রণে উাধেখ, 

ধনবন্ধন/প্রউযাখ্যান, ধনষ্পধিে উাধেখ) 

প্রিান কার্ যালয়সরয় স্বাক্ষধেউ সাে-

সংরক্ষপ শপ্রেরণ কেরউ  রব। 

(উাধলয়সকাে সফট কধপ শপ্রেণ 

কেরবন) 

[১.১.৪] উৎপাদনমূখী 

সমবা  সষ্ঠমষ্ঠত গঠিত 

 

নতুন উৎপাদনমূখী সমবায় সধমধউ 

গঠয়ণর সংখ্যা 

 

উপয়জলা ষ্ঠভষ্ঠিক উৎপাদনমূখী 

সমবা  সষ্ঠমষ্ঠতর নাম, ঠিকানা, 

ষ্ঠনবন্ধন নম্বর ও তাষ্ঠরখ, ষ্ঠক ব্যবসা 

তার নামসহ কম মকতমার স্বাক্ষষ্ঠরত 

তাষ্ঠলকা।  

 

জজলা উপয়জলা ষ্ঠভষ্ঠিক 

উৎপাদনমূখী সমবা  

সষ্ঠমষ্ঠতর নাম, ঠিকানা, 

ষ্ঠনবন্ধন নম্বর ও তাষ্ঠরখ, ষ্ঠক 

ব্যবসা তার নামসহ 

কম মকতমার স্বাক্ষষ্ঠরত 

তাষ্ঠলকা।  

ষ্ঠবভাগ জজলা ষ্ঠভষ্ঠিক সমষ্ঠি কয়র 

(একত্রীভূত) উৎপাদনমূখী সমবা  

সষ্ঠমষ্ঠতর নাম, ঠিকানা, ষ্ঠনবন্ধন নম্বর ও 

তাষ্ঠরখ, ষ্ঠক ব্যবসা তার নামসহ 

কম মকতমার স্বাক্ষষ্ঠরত তাষ্ঠলকা। 

ষ্ঠবভাগ উক্ত স্বাক্ষষ্ঠরত তাষ্ঠলকা 

প্রধান কার্ মালয়  জপ্ররণ করয়বন। 

 

(তাষ্ঠলকা  ষ্ঠক ধরয়ণর ব্যবসা 

উয়েখ করয়ত হয়ব।) 

 

[২.২] তদারষ্ঠক 

ও মায়নান্ন ন 

 

[২.১.২] অকার্ মকর 

সষ্ঠমষ্ঠতর হালনাগাদ 

তাষ্ঠলকা সংকষ্ঠলত 

 

অকার্ মকর সষ্ঠমষ্ঠতর হালনাগাদ 

তাষ্ঠলকা সংকলন ষ্ঠনষ্ঠদ মি তাষ্ঠরয়খর 

ময়ে বুঝায়ব। 

 

উপয়জলা তার ষ্ঠনষ্ঠদ মি তাষ্ঠরয়খর 

ময়ে অকার্ মকর সষ্ঠমষ্ঠতর 

হালনাগাদ তাষ্ঠলকা প্রণ ন 

করয়বন। 

(সষ্ঠমষ্ঠতর নাম, জরষ্ঠজ:ন: ও 

তাষ্ঠরখ, অকার্ মকর হবার 

তাষ্ঠরখসহ) 

 

জজলা উপয়জলার অকার্ মকর 

সষ্ঠমষ্ঠতর সমষ্ঠিকৃত 

হালনাগাদ তাষ্ঠলকা ষ্ঠনষ্ঠদ মি 

তাষ্ঠরয়খর ময়ে প্রণ ন 

করয়বন । 

(সষ্ঠমষ্ঠতর নাম, জরষ্ঠজ:ন: ও 

তাষ্ঠরখ, অকার্ মকর হও ার 

তাষ্ঠরখসহ) 

ষ্ঠবভাগ জজলা ষ্ঠভষ্ঠিক অকার্ মকর 

সষ্ঠমষ্ঠতর সমষ্ঠিকৃত হালনাগাদ তাষ্ঠলকা 

ষ্ঠনষ্ঠদ মি তাষ্ঠরয়খর ময়ে প্রণ ন করয়বন। 

(সষ্ঠমষ্ঠতর নাম, জরষ্ঠজ: নং ও তাষ্ঠরখ, 

অকার্ মকর হও ার তাষ্ঠরখসহ) 

ষ্ঠবভাগ কর্তমক জপ্রষ্ঠরত তাষ্ঠলকা 

(কম মকতমার স্বাক্ষষ্ঠরত কষ্ঠপ 

র্থাসময়  প্রমাণক আকায়র জপ্ররণ 

করয়বন।) 

 

[২.১.৩] সষ্ঠমষ্ঠতর 

বাৎসষ্ঠরক ষ্ঠনব মাচনী 

কুায়লন্ডর সংকষ্ঠলত 

 

বছয়রর শুরুয়ত ষ্ঠনধ মাষ্ঠরত তাষ্ঠরয়খর 

ময়ে সষ্ঠমষ্ঠতর বাৎসষ্ঠরক ষ্ঠনব মাচনী 

কুায়লন্ড প্রণ ন করয়ত হয়ব।   

 

উপয়জলা তার ষ্ঠনষ্ঠদ মি তাষ্ঠরয়খর 

ময়ে সষ্ঠমষ্ঠতর বাৎসষ্ঠরক ষ্ঠনব মাচনী 

কুায়লন্ডর প্রণ ন করয়বন। 

(সষ্ঠমষ্ঠতর নাম, জরষ্ঠজ:ন: ও  

ষ্ঠনব মাচয়নর সম্ভাব্য তাষ্ঠরখসহ) 

জজলা তার ষ্ঠনষ্ঠদ মি তাষ্ঠরয়খর 

ময়ে সষ্ঠমষ্ঠতর বাৎসষ্ঠরক 

ষ্ঠনব মাচনী কুায়লন্ডর প্রণ ন 

করয়বন। 

(সষ্ঠমষ্ঠতর নাম, জরষ্ঠজ:ন: ও  

ষ্ঠবভাগ জজলার ষ্ঠনষ্ঠদ মি তাষ্ঠরয়খর ময়ে 

সষ্ঠমষ্ঠতর বাৎসষ্ঠরক ষ্ঠনব মাচনী কুায়লন্ডার  

এর তাষ্ঠলকা সংরক্ষণ করয়বন। 

(সষ্ঠমষ্ঠতর নাম, জরষ্ঠজ:ন: ও  ষ্ঠনব মাচয়নর 

সম্ভাব্য তাষ্ঠরখসহ) 

ষ্ঠবভাগ কর্তমক জপ্রষ্ঠরত তাষ্ঠলকা 

(কম মকতমার স্বাক্ষষ্ঠরত কষ্ঠপ 

র্থাসময়  প্রমাণক আকায়র জপ্ররণ 

করয়বন।) 

 



কার্ যক্রম কম যসম্পাদনসূচক ধববেণ উপজেলা/জেজটা থানার প্রোণক জেলার প্রোণক বিভাগ//িাসএ/ইনবিটিউট এর প্রমাণক প্রধান কার্ যালয়ের প্রমাণক 

 ষ্ঠনব মাচয়নর সম্ভাব্য 

তাষ্ঠরখসহ) 

 

[২.২.১]ব্যবস্থাপনা 

কষ্ঠমটির ষ্ঠনব মাচন 

অনুষ্ঠিত/অন্তব মতী কষ্ঠমটি 

গঠিত  

ষ্ঠনব মাচনী কুায়লন্ডার অনুর্া ী 

ষ্ঠনব মাচনয়র্াগ্য কার্ মকর সমবা  

সষ্ঠমষ্ঠতর ৯০% এর ব্যবস্থাপনা 

কষ্ঠমটির ষ্ঠনব মাচন অনুিান/ষ্ঠনব মাচন 

করা সম্ভব না হয়ল অন্তব মতী কষ্ঠমটি 

গঠন ষ্ঠনষ্ঠিত করা।  

সাধারণ সভার জনাটিশ, জ াষ্ঠিত 

তফসীল, সাধারণ সভার 

জরজুয়লশন/অন্তব মতী কষ্ঠমটি 

গঠয়নর আয়দয়শর কষ্ঠপ, বাৎসষ্ঠরক 

ষ্ঠনব মাচনী কুায়লন্ডার। 

উপয়জলা/থানা ষ্ঠভষ্ঠিক 

তাষ্ঠলকা (সমবা  এর নাম, 

কষ্ঠমটির জম াদ উিীয়ণ মর 

তাষ্ঠরখ, জ াষ্ঠিত তফশীল 

জমাতায়বক ষ্ঠনব মাচয়নর 

তাষ্ঠরখ, প্রয়র্াজু জক্ষয়ত্র 

অন্তব মতী কষ্ঠমটি গঠয়নর 

আয়দশ নং ও তাষ্ঠরখ 

(প্রয় াজনী  সাব কলাম 

থাকয়ব)। 

জজলা ষ্ঠভষ্ঠিক তাষ্ঠলকা (সমবা  এর 

নাম, কষ্ঠমটির জম াদ উিীয়ণ মর তাষ্ঠরখ, 

জ াষ্ঠিত তফশীল জমাতায়বক ষ্ঠনব মাচয়নর 

তাষ্ঠরখ, প্রয়র্াজু জক্ষয়ত্র অন্তব মতী কষ্ঠমটি 

গঠয়নর আয়দশ নং ও তাষ্ঠরখ 

(প্রয় াজনী  সাব কলাম থাকয়ব)। 

ষ্ঠবভাগ ষ্ঠভষ্ঠিক তাষ্ঠলকা। (সমবা  

এর নাম, কষ্ঠমটির জম াদ উিীয়ণ মর 

তাষ্ঠরখ, জ াষ্ঠিত তফশীল 

জমাতায়বক ষ্ঠনব মাচয়নর তাষ্ঠরখ, 

প্রয়র্াজু জক্ষয়ত্র অন্তব মতী কষ্ঠমটি 

গঠয়নর আয়দশ নং ও তাষ্ঠরখ 

(প্রয় াজনী  সাব কলাম থাকয়ব)। 

(স্বাক্ষষ্ঠরত সার-সংয়ক্ষপ তয়ব 

% এর ষ্ঠনয়চ প্রষ্ঠতয়বদন 

জপ্ররয়ণর সম  সংখ্যা উয়েখ 

কয়র ষ্ঠদয়ত হয়ব।) 

[২.২.৬] ষ্ঠনরীক্ষা 

সম্পাষ্ঠদত সষ্ঠমষ্ঠতর 

এষ্ঠজএম অনুষ্ঠিত 

ষ্ঠনরীক্ষা সম্পাদন সায়পয়ক্ষ কার্ মকর 

সমবা  সষ্ঠমষ্ঠতর ৯০% এর এষ্ঠজএম 

অনুিান ষ্ঠনষ্ঠিত করা।  

এষ্ঠজএম অনুিায়নর জনাটিশ, 

অনুষ্ঠিত সভার জরজুয়লশন ও 

হাষ্ঠজরা শীট।  

উপয়জলা/থানা ষ্ঠভষ্ঠিক 

তাষ্ঠলকা (সমবা  এর নাম, 

অষ্ঠিট সম্পাদয়নর তাষ্ঠরখ,  

এষ্ঠজএম অনুিায়নর তাষ্ঠরখ) 

জজলা ষ্ঠভষ্ঠিক তাষ্ঠলকা 

(সমবা  এর নাম, অষ্ঠিট সম্পাদয়নর 

তাষ্ঠরখ, এষ্ঠজএম অনুিায়নর তাষ্ঠরখ) 

ষ্ঠবভাগ ষ্ঠভষ্ঠিক তাষ্ঠলকা (সমবা র 

নাম, অষ্ঠিট সম্পাদয়নর তাষ্ঠরখ, 

এষ্ঠজএম অনুিায়নর তাষ্ঠরখ) 

[২.২.২]কাh©কর সকল 

সমমমির বাষ্ঠি মক আষ্ঠথ মক 

ষ্ঠববরনী  প্রাি 

কার্ মকর সমবা  সষ্ঠমষ্ঠতর বাষ্ঠি মক 

অষ্ঠনরীষ্ঠক্ষত আষ্ঠথ মক ষ্ঠববরনীর 

১০০% ৩১ আগি এর ময়ে প্রাষ্ঠি 

ষ্ঠনষ্ঠিত করা। 

সংগৃহীত আষ্ঠথ মক ষ্ঠববরণী 

(জমা-খরচ ষ্ঠহসাব, লাভ ক্ষষ্ঠত 

ষ্ঠহসাব, লাভ ক্ষষ্ঠত বন্টন ষ্ঠহসাব, 

ষ্ঠস্থষ্ঠতপত্র) 

উপয়জলা/থানা ষ্ঠভষ্ঠিক 

তাষ্ঠলকা 

(সমবা  এর নাম, আষ্ঠথ মক 

ষ্ঠববরণী প্রাষ্ঠির তাষ্ঠরখ, 

ষ্ঠনণীত নীট লাভ 

জজলা ষ্ঠভষ্ঠিক তাষ্ঠলকা (সমবা  এর 

নাম, আষ্ঠথ মক ষ্ঠববরণী প্রাষ্ঠির তাষ্ঠরখ, 

ষ্ঠনণীত নীট লাভ) 

ষ্ঠবভাগ ষ্ঠভষ্ঠিক তাষ্ঠলকা  

(সমবা  এর নাম, আষ্ঠথ মক ষ্ঠববরণী 

প্রাষ্ঠির তাষ্ঠরখ, ষ্ঠনণীত নীট লাভ) 

[২.২.৩] সষ্ঠমষ্ঠত 

পষ্ঠরদশ মন সম্পাষ্ঠদত  

প্রষ্ঠত উপয়জলা/থানা  বছয়র গয়ে 

নুুনতম ৪০টি সমবা  সষ্ঠমষ্ঠত 

পষ্ঠরদশ মন। উপয়জলা অষ্ঠফস হয়ত 

প্রষ্ঠতমায়স ৩টি, জজলা অষ্ঠফস হয়ত 

বছয়র কমপয়ক্ষ ২টি এবং ষ্ঠবভাগী  

কার্ মাল  ও প্রধান কার্ মাল  ষ্ঠময়ল 

বছয়র কমপয়ক্ষ ২টি  

পষ্ঠরদশ মন প্রষ্ঠতয়বদন উপয়জলা/থানা ষ্ঠভষ্ঠিক 

সমবায় র তাষ্ঠলকা ( সমবা  

এর নাম, পষ্ঠরদশ মনকারী 

কম মকতমার নাম, পষ্ঠরদশ ময়নর 

তাষ্ঠরখ ও পষ্ঠরদশ মন 

প্রষ্ঠতয়বদন)। 

 

জজলা ষ্ঠভষ্ঠিক তাষ্ঠলকা       ( সমবা  

এর নাম, পষ্ঠরদশ মনকারী কম মকতমার 

নাম, পষ্ঠরদশ ময়নর তাষ্ঠরখ)। 

ষ্ঠবভাগ ষ্ঠভষ্ঠিক তাষ্ঠলকা 

( সমবা  এর নাম, পষ্ঠরদশ মনকারী 

কম মকতমার নাম, পষ্ঠরদশ ময়নর 

তাষ্ঠরখ)। 

[২.২.৪] ষ্ঠনরীক্ষা 

সম্পাষ্ঠদত  

সরকারী জনবল ও সম্পয়দর সয়ব মাচ্চ 

ব্যবহার এবং ষ্ঠনরীক্ষার গুণগত মান 

উন্ন য়নর জন্য জকবলমাত্র শতভাগ 

কার্ মকর সমবা  সষ্ঠমষ্ঠতর ষ্ঠনরীক্ষা 

সম্পাদন।    

সম্পাষ্ঠদত অষ্ঠিট প্রষ্ঠতয়বদন অষ্ঠিট অষ্ঠফসার ষ্ঠভষ্ঠিক 

অষ্ঠিট সম্পাদন তাষ্ঠলকা ও 

অষ্ঠিট প্রষ্ঠতয়বদন 

জজলা ষ্ঠভষ্ঠিক তাষ্ঠলকা   

(অষ্ঠিট অষ্ঠফসায়রর নাম, অষ্ঠিটকৃত 

সমবা র নাম, অষ্ঠিট সম্পাদয়নর 

তাষ্ঠরখ) 

ষ্ঠবভাগ ষ্ঠভষ্ঠিক তাষ্ঠলকা 

(অষ্ঠিট অষ্ঠফসায়রর নাম, 

অষ্ঠিটকৃত সমবা র নাম, অষ্ঠিট 

সম্পাদয়নর তাষ্ঠরখ) 



কার্ যক্রম কম যসম্পাদনসূচক ধববেণ উপজেলা/জেজটা থানার প্রোণক জেলার প্রোণক বিভাগ//িাসএ/ইনবিটিউট এর প্রমাণক প্রধান কার্ যালয়ের প্রমাণক 

[২.৩.১] ষ্ঠনরীক্ষা ষ্ঠফ 

আদা কৃত  

মনরীক্ষা সম্পাদয়নর পরবিী ৩০ মদন 

অথবা মনরীক্ষা বছয়রর 30 জুন 

িামরয়ের ময়ে (র্াহা আয়ে হে) 

সমমমি কর্তযক মবমধ মমািায়বক 

প্রয়দে মনরীক্ষা মি শিভাে আদাে 

মনমিি করা। এলয়ক্ষে প্রমিমায়সর 

মশয়ে প্রাপ্ত অমিট মনায়টর মভমিয়ি 

পরবিী মায়সর ১ম সপ্তায়হর ময়ে 

উপয়েলা/থানাওোরী আদােয়র্াগ্য 

মনরীক্ষা মি এর লক্ষেমাত্রা মনধ যারণ 

করয়ি হয়ব।  

ধার্ ম তাষ্ঠলকা ও আদা কৃত 

ষ্ঠনরীক্ষা ষ্ঠফ জমার চালায়নর কষ্ঠপ 

উপয়জলা ষ্ঠভষ্ঠিক তাষ্ঠলকা 

(সমবা  এর নাম, ষ্ঠনণীত 

নীট লাভ, ধার্ মকৃত অষ্ঠিট 

জসস, আদা কৃত টাকার 

পষ্ঠরমাণ) 

জজলা ষ্ঠভষ্ঠিক তাষ্ঠলকা 

(সমবা  এর নাম, ষ্ঠনণীত নীট লাভ, 

ধার্ মকৃত অষ্ঠিট জসস, আদা কৃত টাকার 

পষ্ঠরমাণ) 

ষ্ঠবভাগ ষ্ঠভষ্ঠিক তাষ্ঠলকা 

(সমবা  এর নাম, ষ্ঠনণীত নীট 

লাভ, ধার্ মকৃত অষ্ঠিট জসস, 

আদা কৃত টাকার পষ্ঠরমাণ) 

[২.৩.২] সমবা  উন্ন ন 

তহষ্ঠবল আদা কৃত  

মনরীক্ষা সম্পাদয়নর পরবমিয ৩০ মদন 

অথবা মনরীক্ষা বছয়রর 30 জুন 

িামরয়ের(র্াহা আয়ে হে) সমমমি 

কর্তযক আইন ও মবমধ মমািায়বক 

প্রয়দে মসমিএি শিভাে আদাে 

মনমিি করা। এলয়ক্ষে প্রমিমায়সর 

মশয়ে প্রাপ্ত অমিট মনায়টর মভমিয়ি 

পরবিী মায়সর ১ম সপ্তায়হর ময়ে 

উপয়েলা/থানাওোরী আদােয়র্াগ্য 

মসমিএি এর লক্ষেমাত্রা মনধ যারণ 

করয়ি হয়ব।  

ধার্ ম তাষ্ঠলকা ও আদা কৃত 

ষ্ঠসষ্ঠিএফ জমার ষ্ঠিষ্ঠি’র কষ্ঠপ 

উপয়জলা ষ্ঠভষ্ঠিক তাষ্ঠলকা 

(সমবা  এর নাম, ষ্ঠনণীত 

নীট লাভ, ধার্ মকৃত ষ্ঠসষ্ঠিএফ, 

আদা কৃত টাকার পষ্ঠরমাণ) 

জজলা ষ্ঠভষ্ঠিক তাষ্ঠলকা 

(সমবা  এর নাম, ষ্ঠনণীত নীট লাভ, 

ধার্ মকৃত ষ্ঠসষ্ঠিএফ, আদা কৃত টাকার 

পষ্ঠরমাণ) 

ষ্ঠবভাগ ষ্ঠভষ্ঠিক তাষ্ঠলকা 

(সমবা  এর নাম, ষ্ঠনণীত নীট 

লাভ, ধার্ মকৃত ষ্ঠসষ্ঠিএফ, 

আদা কৃত টাকার পষ্ঠরমাণ)। 

[২.৩] স্থানী  

চাষ্ঠহদাষ্ঠভষ্ঠিক 

প্রষ্ঠশক্ষণ  

 

[৩.১.১] ভ্রাম্যমাণ 

প্রষ্ঠশক্ষণ অনুষ্ঠিত 

 

সমবায়ীরদে স্থানীয় চাধ দা অনুর্ায়ী 

ভ্রামমাণ (পুরুি ও মষ্ঠহলা) প্রধগক্ষণ 

আরয়ার্ন ধনধিউ কো। 

  

প্রষ্ঠশক্ষয়ণর আমন্ত্রণপত্র/ 

ময়নান ন পত্র, ঠিকানাসহ 

অংশগ্রহণকারীয়দর নায়মর 

তাষ্ঠলকা।   

্পরর্লয়সা/োনা ধভধিক 

প্রধগক্ষণ উাধলয়সকা 

(্পরর্লয়সা/োনাে নাম, শকাস য  

সংখ্যা, ্পধস্থধউে সংখ্যা) 

শর্লয়সা ধভধিক প্রধগক্ষণ উাধলয়সকা 

(রর্লয়সাে নাম, শকাস য সংখ্যা, 

্পধস্থধউে সংখ্যা) 

ধবভা  ধভধিক প্রধগক্ষণ উাধলয়সকা 

(ধবভার ে নাম, শকাস য সংখ্যা, 

্পধস্থধউে সংখ্যা) 

[২.৫] 

উৎপাদনমুখী 

খায়ত 

সমবা ীয়দর 

প ূঁষ্ঠজ 

ষ্ঠবষ্ঠনয় ায়গর 

মােয়ম 

[১.২.১] সমবা  

সংগঠয়নর মােয়ম স্ব-

কম মসংস্থান 

 

সমবা  সংগঠয়নর কার্ মক্রয়মর 

মােয়ম সমবা ী/সুষ্ঠবধায়ভাগীয়দর স্ব-

কম মসংস্থান  

 

সমবা  সংগঠয়নর প্রতু ন 

(কম মসংস্থানসৃি সমবা ীর নাম, 

ঠিকানা, কয়ম মর ধরণ ও জমাবাইল 

নম্বরসহ) 

 

উপয়জলা কর্তমক প্রদষ্ঠশ মত 

তয়ের আয়লায়ক সমবা  

ষ্ঠভষ্ঠিক তাষ্ঠলকা(উপয়জলার 

নাম, সমবা  এর নাম, 

কম মসংস্থান এর সংখ্যা) 

 

জজলা কর্তমক প্রদষ্ঠশ মত তয়ের 

আয়লায়ক কম মসংস্থান এর তাষ্ঠলকা 

(জজলার নাম, কম মসংস্থান সৃষ্ঠজত 

সমবা  এর সংখ্যা, কম মসংস্থান এর 

সংখ্যা) 

ষ্ঠবভাগ কর্তমক প্রদষ্ঠশ মত তয়ের 

আয়লায়ক কম মসংস্থান এর 

তাষ্ঠলকা (ষ্ঠবভাগ নাম, 

কম মসংস্থান সৃষ্ঠজত সমবা  এর 

সংখ্যা, কম মসংস্থান এর সংখ্যা) 

 



কার্ যক্রম কম যসম্পাদনসূচক ধববেণ উপজেলা/জেজটা থানার প্রোণক জেলার প্রোণক বিভাগ//িাসএ/ইনবিটিউট এর প্রমাণক প্রধান কার্ যালয়ের প্রমাণক 

অষ্ঠতষ্ঠরক্ত 

কম মসংস্থান   

[২.১.১] ময়িল সমবা  

সষ্ঠমষ্ঠত সৃজন 

 

আদশ ম সমবা  সষ্ঠমষ্ঠতর মানদন্ড 

ষ্ঠভষ্ঠিক সষ্ঠমষ্ঠতর সংখ্যা বুঝায়ব। 

 

জর্ সকল সমবা  সষ্ঠমষ্ঠতয়ক 

আদশ ম ষ্ঠহয়সয়ব ষ্ঠবয়বষ্ঠচত করা হয়ব 

তার তাষ্ঠলকা জপ্ররণ করয়ত হয়ব। 

(সষ্ঠমষ্ঠতর নাম, ষ্ঠনবন্ধন নম্বর ও 

তাষ্ঠরখ, ষ্ঠকয়সর ষ্ঠভষ্ঠিয়ত ময়িল 

ষ্ঠহয়সয়ব ষ্ঠবয়বষ্ঠচত তার প্রমাণক) 

 

সমবা  সষ্ঠমষ্ঠতয়ক আদশ ম 

ষ্ঠহয়সয়ব ষ্ঠবয়বষ্ঠচত করা হয়ব 

তার তাষ্ঠলকা জপ্ররণ করয়ত 

হয়ব। (উপয়জলার সমষ্ঠি) 

(সষ্ঠমষ্ঠতর নাম, ষ্ঠনবন্ধন নম্বর 

ও তাষ্ঠরখ, ষ্ঠকয়সর ষ্ঠভষ্ঠিয়ত 

ময়িল ষ্ঠহয়সয়ব ষ্ঠবয়বষ্ঠচত 

তার প্রমাণক) 

সমবা  সষ্ঠমষ্ঠতয়ক আদশ ম ষ্ঠহয়সয়ব 

ষ্ঠবয়বষ্ঠচত করা হয়ব তার তাষ্ঠলকা 

জপ্ররণ করয়ত হয়ব। (জজলার সমষ্ঠি) 

(সষ্ঠমষ্ঠতর নাম, ষ্ঠনবন্ধন নম্বর ও 

তাষ্ঠরখ, ষ্ঠকয়সর ষ্ঠভষ্ঠিয়ত ময়িল 

ষ্ঠহয়সয়ব ষ্ঠবয়বষ্ঠচত তার প্রমাণক) 

ষ্ঠবভাগ জজলার সষ্ঠমি কয়র প্রধান 

কার্ মালয়   কম মকতমার স্বাক্ষষ্ঠরত 

তাষ্ঠলকা জপ্ররণ করয়বন। 

 

[৩.২]  সমবা  

ইনষ্ঠিটিউয়ট 

চাষ্ঠহদা অনুর্া ী 

প্রষ্ঠশক্ষণাথী 

জপ্ররণ 

[৩.২.১] প্রষ্ঠশক্ষণাথী 

জপ্রষ্ঠরত 

 

সমবা  একায়িষ্ঠম ও সমবা  

ষ্ঠশক্ষা তন কর্তমক চাষ্ঠহদা অনুর্া ী 

প্রষ্ঠশক্ষণাথী জপ্ররণ 

 

প্রষ্ঠশক্ষয়ণর 

আমন্ত্রণপত্র/ময়নান নপত্র,জপ্রষ্ঠরত 

প্রষ্ঠশক্ষণাথীর তাষ্ঠলকা 

 

্পরর্লয়সা/োনা ধভধিক 

প্রধগক্ষণাথী জপ্রষ্ঠরত উাধলয়সকা 

(্পরর্লয়সা/োনাে নাম, শকাস য  

সংখ্যা, প্রষ্ঠশক্ষণাথীর সংখ্যা) 

শর্লয়সা ধভধিক প্রধগক্ষণাথী জপ্রষ্ঠরত 

উাধলয়সকা (রর্লয়সাে নাম, শকাস য সংখ্যা, 

প্রষ্ঠশক্ষণাথীর সংখ্যা) 

 

ষ্ঠবভাগ ধভধিক প্রধগক্ষণাথী 

জপ্রষ্ঠরত উাধলয়সকা (রর্লয়সাে নাম, 

শকাস য সংখ্যা, প্রষ্ঠশক্ষণাথীর 

সংখ্যা) 

 

[৩.৩] 

প্রাষ্ঠতিাষ্ঠনক 

স্বীকৃষ্ঠত 

 

[৩.৩.১]  জাতী  

সমবা  পুরস্কায়রর জন্য 

ময়নান ন 

 

জাতী  সমবা  পুরস্কায়রর জন্য 

সষ্ঠমষ্ঠতর র্াবতী  তোষ্ঠদ জপ্ররণ 

 

উপয়জলা/জময়টা: হয়ত কুাটাগরী 

ষ্ঠভষ্ঠিক জপ্রষ্ঠরত সষ্ঠমষ্ঠতর নাম ও 

র্াবতী  তোষ্ঠদ 

 

উপয়জলা/জময়টা: হয়ত 

কুাটাগরী ষ্ঠভষ্ঠিক জপ্রষ্ঠরত 

সষ্ঠমষ্ঠতর নাম ও র্াবতী  

তোষ্ঠদ 

জজলা হয়ত কুাটাগরী ষ্ঠভষ্ঠিক জপ্রষ্ঠরত 

সষ্ঠমষ্ঠতর নাম ও র্াবতী  তোষ্ঠদ 

 

ষ্ঠবভাগ হয়ত কুাটাগরী ষ্ঠভষ্ঠিক 

জপ্রষ্ঠরত সষ্ঠমষ্ঠতর নাম ও র্াবতী  

তোষ্ঠদ 

 

[৩.৪]  

গয়বিণা ও 

উদ্ভাবন 

 

[৩.৪.১] 

জসষ্ঠমনার/কম মশালা 

 

ষ্ঠবভাগ/বাসএ কর্তমক গয়বিণা ও 

উদ্ভাবন ষ্ঠবি ক জসষ্ঠমনার/কম মশালা 

আয় াজন  

 

= = ষ্ঠবভাগ/বাসএ কর্তমক গয়বিণা ও 

উদ্ভাবন ষ্ঠবি ক জসষ্ঠমনার/কম মশালার 

র্াবতী  জরকি মপত্র 

ষ্ঠবভাগ/বাসএ কর্তমক গয়বিণা ও 

উদ্ভাবন ষ্ঠবি ক 

জসষ্ঠমনার/কম মশালার ছষ্ঠব, 

তাষ্ঠলকা উপযুক্ত কম মকতমার 

স্বাক্ষষ্ঠরত হয়ত হয়ব।  

[১.১.১] আইষ্ঠজএ 

প্রষ্ঠশক্ষণ (পুরুি ও 

মষ্ঠহলা),  

সমবা  ব্যবস্থাপনা 

প্রষ্ঠশক্ষণ (পুরুি ও 

মষ্ঠহলা) 

অভুন্তরীণ প্রষ্ঠশক্ষণ  

বাংলয়সারদগ সমবায় একারেধম  এবং 

আঞ্চধলয়সক সমবায় ইনধস্টটি্টসহে  

কর্তযক প্রদি সমবা  ব্যবস্থাপনা 

সংক্রান্ত ষ্ঠবিয়  প্রষ্ঠশক্ষণ (পুরুি ও 

মষ্ঠহলা) । 

 

- - প্রষ্ঠশক্ষয়ণর আমন্ত্রণপত্র/ময়নান নপত্র, 

ঠিকানাসহ অংশগ্রহণকারীয়দর নায়মর 

তাষ্ঠলকা ও ছােপত্র।    

 

বাংলায়দশ সমবা  একায়িষ্ঠমর 

সূচকষ্ঠভষ্ঠিক পৃথকভায়ব 

প্রষ্ঠশক্ষয়ণর উপযুক্ত  কম মকতমা 

কর্তমক স্বাক্ষষ্ঠরত প্রতু নপত্র। 

(প্রতু নপয়ত্র বাসএ ও আসই 

এর সংষ্ঠক্ষি তাষ্ঠলকা থাকয়ত 

হয়ব)।    

 

 

*  প্রষ্ঠতটি সূচয়কর সার-সংয়ক্ষয়প অষ্ঠফস প্রধান কর্তমক স্বাক্ষষ্ঠরত হয়ত হয়ব এবং জর্ সকল সূচয়কর ভষ্ঠলউম অয়নক জবষ্ঠশ তার কষ্ঠপ ষ্ঠবভায়গ সংরক্ষণ করয়ব,জসয়ক্ষয়ত্র প্রতু ন পত্র প্রদানকরয়ত হয়ব। 

 



 

 

 


