
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

সমবায় অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

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

সমবায়
সংগঠেনর
সমতা ি
ও উোা
জন;

২২

[১.১] উোা জন িশণ
[১.১.১] আইিজএ িশণ (ষ) ল জন ৩ ০.০১৯৫০ ০.০১৭১০ ০.০১৫২০ ০.০১৩৩০ ০.০১১৪০ ০.০৩৯৩

[১.১.২] আইিজএ িশণ (মিহলা) ল জন ৩ ০.০২৮৫০ ০.০২৫২০ ০.০২২৪০ ০.০১৯৬০ ০.০১৭১০ ০.০০৫৮২

[১.২] গেবষণা, উাবন ও
এিপএ

[১.২.১] কম শালা/সিমনার/শােকিসং সংা ৪ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ২

[১.২.২] গেবষণা সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০

[১.৩] ািতািনক ীিত [১.৩.১] জাতীয় সমবায় রার দান সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[১.৪] কাশনা [১.৪.১] সমবায় পিকা কািশত সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

[১.৫] সমবায় বপনা
িশণ

[১.৫.১] িশণ (ষ) জন ৩ ২৮৫০ ২৫২০ ২২৪০ ১৯৬০ ১৬৮০ ৪৬৫

[১.৫.২] িশণ (মিহলা) জন ২ ৫৫০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ১১০

২

উৎপাদন,
আিথ ক ও
সবাখােত
টকসই
সমবায় গঠন;

২১
[২.১] িনবন

[২.১.১] সমবায় সিমিতর িনবন আেবদন
িনির হার

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ০ ০ ১০০

[২.১.২] উুকরণ িশণ অিত সংা ২ ১৪৯৬ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ২৪২

[২.২] তদারিক ও মােনায়ন [২.২.১] িনরীা িফ আদায়ত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬১.৫২



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

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%

[২.২] তদারিক ও মােনায়ন

[২.২.২] কায কর সমবায় সিমিতর িনরীা
সাদেনর হার

% ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১৯.৫৯

[২.২.৩] সমবায় সিমিত পিরদশ নত সংা ৩ ২০২০০ ১৯৫০০ ১৮৫০০ ১৬৫০০ ১৫০০০ ৩৭৫৬

[২.২.৪] সমবায় উয়ন তহিবল আদায়ত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৪৭.২৩

[২.২.৫] কায কর সমবায় সিমিতর িনব াচন
অান/ অবত কিম গত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১১.৫৩

[২.২.৬] িনরীা সািদত সমবায় সিমিতর
এিজএম আেয়ািজত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২.৭৩

[২.৩] ানীয় চািহদা িভিক
িশণ

[২.৩.১] ামাণ িশণ জন ২ ৫৩০০০ ৫১০০০ ৪৮০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩২২৫

[২.৪] উৎপাদনখী খােত
সমবায়ীেদর িঁজ িবিনেয়েগর
মােম অিতির কম সংান

[২.৪.১] সমবায় সংগঠেনর মােম -
কম সংান

জন ২ ৬৩০০০ ৬০০০০ ৫৫০০০ ৫০০০০ ৪৫০০০ ১১১৮২

৩
ািতািনক
সমতা ি;

১৬
[৩.১] মানব সদ উয়ন

[৩.১.১] কম কতা-কম চাির িশণ
(অভরীণ)

কাস 
সংা

৪ ৯৫ ৮১ ৭২ ৬৩ ৬০ ১৬

[৩.১.২] কম কতা-কম চাির এিপএ িবষয়ক
িশণ

জন ৩ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৮০ ১৪৫

[৩.১.৩] কম কতা-কম চািরগেণর পেদািত জন ৩ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২০০

[৩.২] কম কতা-কম চািরেদর
সমতা উয়েন উোগ হণ

[৩.২.১] সমসামিয়ক িবষেয় লািন ং সশেনর
আেয়াজন

সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ০ ০

[৩.৩] সমবােয়র মাঠ পয ােয়র
কম কতা-কম চাির এবং
ফলেভাগীেদর িশণ
সংা কাযম মিনটিরং

[৩.৩.১] ভা য়াল াটফেম র (অনলাইন)
মােম মিনটিরং সাদন

সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ০ ০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

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%

৪

সমবােয়র
িভিেত প
উৎপাদেন
িশণ ও
পরামশ  দান
;

১১

[৪.১] সমবায় িভিক প
উৎপাদেন উুকরণ

[৪.১.১] মানস ওিনরাপদ প উৎপাদন
িবষয়ক িশণ

সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০

[৪.১.২] কাশনা সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০

[৪.১.৩] সিমনার/কম শালা আেয়ািজত সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০

[৪.২] পের চার ও সার
[৪.২.১] সমবায় প মলা/
দশ ণীরআেয়াজন/অংশহণ

সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০

[৪.৩] িনব াচনী ইশেতহার
২০১৮-এ ‘আমার াম আমার
শহর’ ও ববর
জশতবািষ কী উদযাপন
উপলে কম পিরকনা।

[৪.৩.১] শহেরর িবধা ােম ির লে
পাইলট ক হণত ােমর সংা

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০

[৪.৩.২] ববর গণখী সমবায় ভাবনার
আেলােক বব মেডল াম িতা শীষ ক
পাইলট কে ১০ সমবায় িতান ি

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

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%



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

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


