
া: ১ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

সমবায় অিধদর

২০২২-২৩



া: ২ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

উৎপাদন,
আিথ ক ও
সবাখােত
টকসই
সমবায় গঠন;

২৩

[১.১] িনবন

[১.১.১] সমবায় সিমিতর িনবন আেবদন
িনির হার

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৫০

[১.১.২] াক-িনবন িশেণর মােম
উুকরণ িশণাথর সংা

জন
(ল)

১ ০.২০ ০.১৮ ০.১৭ ০.১৬ ০.১৫ ০.২৫৬১৪

[১.২] কের সদেদর
দতা উয়ন িশণ

[১.২.১] দতা উয়ন িশণ হণকারীর
সংা

জন
(ল)

১ ০.০২৫৪৫ ০.০০৬৫

[১.৩] ক হেত ঋণ িবতরণ [১.৩.১] িবতরণত ঋেণর পিরমাণ
কা
টাকা

১ ১৮.১৭ ৮.০৩

[১.৪] তদারিক ও মােনায়ন

[১.৪.১] িনরীা িফ আদায়ত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৮.০৮

[১.৪.২] কায কর সমবায় সিমিতর িনরীা
সাদেনর হার

% ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৬০.৪১

[১.৪.৩] সমবায় উয়ন তহিবল আদায়ত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭৫.৯৬

[১.৪] তদারিক ও মােনায়ন

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

% ২ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৫০.৫১

[১.৪.৫] িনরীা সািদত সমবায় সিমিতর
এিজএম আেয়ািজত/বা হীত

% ২ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৩৫.৫

[১.৫] ানীয় চািহদা িভিক
িশণ

[১.৫.১] ামাণ িশণ জন ২ ২৫০০০ ১১৪৮২

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

[১.৬.১] সমবায় সংগঠেনর মােম আ-
কম সংান িজত (ষ)

জন
(ল)

১ ০.৪১ ০.৪০ ০.৩৯ ০.৩৮ ০.৩৭ ০.২৬৫৫৯

[১.৬.২] সমবায় সংগঠেনর মােম আ-
কম সংান িজত (মিহলা)

জন
(ল)

১ ০.২৫ ০.২৪ ০.২৩ ০.২২ ০.২১ ০.১৫৩১৬

[১.৬.৩] উয়ন কের মােম আ-
কম সংান িজত উপকারেভাগীর সংা

জন
(ল)

১ ০.০২৫৯৫ ০.০০৭৩



া: ৩ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
ািতািনক
সমতা ি;

২০ [২.১] মানব সদ উয়ন
[২.১.১] কম কতা-কম চািরেদর এিপএ িবষয়ক
িশণ দান

জন ৪ ৩০০ ২১২

[২.১] মানব সদ উয়ন

[২.১.২] কম কতা-কম চািরগেণর পেদািত
দান

জন ৪ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৫২

[২.১.৩] িশণ িতানসেহর মােম
কম কতা-কম চািরেদর িশণ দান

জন ৩ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ১১৪৮

[২.১.৪] িনেয়াগ দান % ১ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪৩ ৪২

[২.২] সিমনার/কম শালা
[২.২.১] সিমনার/কম শালা আেয়াজেনর
সংা

সংা ৪ ১৭ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ৫

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

[২.৩.১] সমসামিয়ক িবষেয় লািন ং সশেনর
আেয়াজন

সংা ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩

৩

সমবায়
সংগঠেনর
সমতা ি
ও উোা
জন;

১৬ [৩.১] উোা জন িশণ

[৩.১.১] আইিজএ িশণ হণকারীর সংা
(ষ)

জন
(ল)

৩ ০.০১২২ ০.০১ .০০৯৭৫ ০.০০৮৫ ০.০০৭২ ০.০০৮৮১

[৩.১.২] আইিজএ িশণ হণকারীর
সংা (মিহলা)

জন
(ল)

৩ ০.০০৯০৫ ০.০০৮১৫ ০.০০৭২ ০.০০৬৩ ০.০০৫৪ ০.০০৭১৯

[৩.২] গেবষণা, [৩.২.১] গেবষণা সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০

[৩.৩] ািতািনক ীিত [৩.৩.১] জাতীয় সমবায় রার দান সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০

[৩.৪] সমবায় বপনা
িশণ

[৩.৪.১] িশণ হণকারীর সংা (ষ)
জন
(ল)

৩ ০.০১৫৯ ০.০১৪৩ ০.০১২৭ ০.০১১ ০.০০৯৫ ০.০১৩২

[৩.৪.২] িশণ হণকারীর সংা (মিহলা)
জন
(ল)

৩ ০.০০৬৮৫ ০.০০৬১৫ ০.০০৫৪৫ ০.০০৪৮ ০.০০৪১ ০.০০৬০৫



া: ৪ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

সমবােয়র
িভিেত প
উৎপাদেন
চার ও
উয়ন ক
;

১১

[৪.১] সমবায় িভিক প
উৎপাদেন উুকরণ

[৪.১.১] সমবায় সিমিতর িবিনেয়াগ ও
কৗশল িবষয়ক িশণ

সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০

[৪.২] কাশনা

[৪.২.১] সমবায় পিকা কািশত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২

[৪.২.২] কাশনা (সমবায় িভিক
গেবষণা/জনশীল)

সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০

[৪.৩] পের চার ও সার
[৪.৩.১] সমবায় প মলা/দশ ণীর
আেয়াজন/অংশহণ

সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০ ১

[৪.৪] িদবস উদযাপন [৪.৪.১] জাতীয় সমবায় িদবস উদযািপত তািরখ ২ ১৯-১১-২০২২ ২৬-১১-২০২২ ০৫-১১-২০২২

[৪.৫] কের সহায়তায়
উপকারেভাগী

[৪.৫.১] ঋণ হীতার সংা জন ১ ২৫৯৫ ৯১৯

[৪.৬] পী অেল শহেরর
েযাগ িবধা িনিতকরণ

[৪.৬.১] ববর গণখী সমবায় ভাবনার
আেলােক বব মেডল াম িতা পাইলট
কের অগিত

% ১ ৩৭ ১৯.৬৭

[৪.৬.২] ‘ ও মাংস উৎপাদেনর মােম
ামীণ কম সংান ির লে যেশার ও
মেহরর জলায় সমবায় কায ম
িবতকরণ’ শীষ ক ক

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭৭.৮৭



া: ৫ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

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


