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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ববভাগীয় সমবায় েপ্তর, চট্টগ্রাম 

২০20-২০21 সালের বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি  এর  বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি প্রর্িলবদন (দাপ্তর্রক ককৌশেগি উলেশ্য) 

বাস্তবায়নকারী ইউবনদের নাম: ববভাগীয় সমবায় েপ্তর, চট্টগ্রাম     ত্রৈমাবসদকর নামঃ ২য় ত্রৈমাবসক 

        

কর্ মসম্পাদন  সূচক একক বাবষ িক লক্ষ্যমাৈা 
১ম ত্রৈমাবসক 

(জুলাই-সসদেম্বর) 

২য় ত্রৈমাবসক 

(অদটাবর-বিদসম্বর) 

৬ মাদসর অজিন অজিদনর 

শতকরা হার 

[১.১.১] উদ্বুদ্ধকরণ সভা আদয়াবজত সংখ্যা 283 77 90 167 59% 

[১.১.২] বনবন্ধন প্রোনকৃত সংখ্যা 763 217 323 540 84% 

[১.১.২] বনবন্ধন আদবেন বনস্পবির হার % 100% (540) 100% (217) 100% (323) 100%(540)  100% 

[১.১.৩] উৎপােনমূখী সমবায় সবমবতগঠিত সংখ্যা 144 44 28 72 50% 

[১.2.1] সমবায়ী সাংগঠদনর মাধ্যদম স্ব-কম িসাংস্থান জন 13710 2040 4728 6768 49% 

[২.১.১] মদিল সমবায় সবমবত সৃজন  সংখ্যা 121 25 36 61 50% 

[২.১.২] অকাযকর সবমবতর হালনাগাে তাবলকা সাংকবলত  িার্রখ ১৪আগস্ট (4911) 100% (4911) 0 100% (4911) 100% 

[২.১.৩] সবমবতর বাৎসবরক বনব িাচনী কযাদলন্ডার সাংকবলত  িার্রখ ১৪আগস্ট (1570) 100% (1570) 0 100% (1570) 100% 

[২.১.৪] বনর্ িাবরত ছদক বাবষ িক পবরসাংখ্যান প্রবতদবেন সাংকবলত  িার্রখ ১৪আগস্ট (11) 100% (11) 0 100% (11)  100% 

[২.২.১] ব্যবস্থাপনা কবমটির বনব িাচন অনুবিত/অন্তব িতী কবমটি গঠিত  % 100% (1570) 10% (157) 15% (235) 25% (392) 25% 

[২.২.২] কায িকর সবমবতর বাবষ িক আবথ িক বববরনী  প্রাবপ্ত বনবিতকৃত িার্রখ ১৪আগস্ট (5600) 100% (5600) 0 100% (5600) 100% 

[২.২.৩] সবমবত পবরেশ িন সম্পাবেত  সংখ্যা 2856 511 765  1276 45% 

[২.২.৪]  সবমবতর বনরীক্ষ্া সম্পাবেত সংখ্যা 11604 764 4152 4916 42% 

[২.২.5]   বনরীক্ষ্া সম্পােদনর হার % ১০০% (11604) 7% (764) 35% (4252) 42% (৫০১৬)  42% 

[২.২.6] বনরীক্ষ্া সম্পাবেত সবমবতর এবজএম অনুবিত % 100% (11604) 0 (0) 20% (2320) 20% (2320) 20% 

[২.৩.১] র্নরীক্ষা র্ি আদায়কৃি  % 100%(56,33,911) 44% (25,04,295) 35% (19,58,722) 79% (৪৪,৬৩,০১৭) 79% 

[২.৩.২] সর্বায় উন্নয়ন িহর্বে আদায়কৃি  % 100% (62,66,615) 33% (20,96,051) 40% (24,85,029) 73% (৪৫,৮১,০৮০) 73% 

[৩.১.১]  ভ্রাম্যর্ান প্রর্শক্ষণ অনুর্িি   জন 10300 775 3500 4275 42% 

[৩.২.১] প্রর্শক্ষণার্থী কপ্রর্রি  % 100% (200) 0(0) 25% (50) 25% (৫০) 25% 

[৩.৩.১] জািীয় সর্বায় পুরস্কালরর জন্য র্লনানয়ন কপ্রর্রি  সংখ্যা ১০ 10 0 10 100% 

[৩.৪.১] কসর্র্নার/কর্ িশাো আলয়ার্জি  সংখ্যা ৩ 1 1 2 67% 

[৩.৪.২] উদ্ভাবন পাইেটং/করর্িলকটং সংখ্যা ২ 0 0 0 0% 
 

 
 

প্রর্িলবদন কপ্ররলণর িার্রখ:03/01/২০21বি.                                                                                                                                    স্াাঃ/- 

যুগ্ম-র্নবন্ধক 

ববভাগীয় সমবায় েপ্তর 

চট্টগ্রাম 
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অংশ: ২  

আবর্শ্যক ককৌশেগি উলেশ্য  

 

কর্ মসম্পাদন সূচক একক লক্ষ্যর্াত্রা 
১ম ত্রৈমাবসক 

(জুলাই-সসদেম্বর) 

২য় ত্রৈমাবসক 

(অদটাবর-বিদসম্বর) 

৬ মাদসর অজিন শতকরা হার 

[১.১.১] এপিএ’র সকল ত্রত্রর্াপসক প্রর্িলবদন ওলয়বসাইলে প্রকার্শি সংখ্যা ৪ 1 1 2 50% 

[১.১.২] এপিএ টিমর্র র্াপসক সভা অনুপিত সংখ্যা ১২ 2 4 6 50% 

[১.২.১] র্তপিপনর্য় সভা অনুপিত সংখ্যা ৪ 0 0 0 0% 

[১.৩.১]অিপিতকরণ সভা আময়াপিত সংখ্যা ৪ 0 0 0 0% 

[১.৪.১]অিপিতকরণ সভা আময়াপিত   সংখ্যা ৪ 0 0 0 0% 

[১.৫.১]  ত্রৈর্ার্সক প্রর্িলবদন কপ্রর্রি সংখ্যা ৪ 1 0 2 50% 

[২.১.১] ই-নপিমত ননাট পনষ্পপিকৃত  % ৮০% (৪০০) 20%( ৮০) 30% (120) 50% (200) 50% 

[২.২.১] ন্যযনতর্ একটি উদ্ভািনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উমযাগ চালুকৃত সংখ্যা ১৫-২-২১ 0 0 0 0% 

[২.৩.১] প্রলিেক  কর্ িচার্রর জন্য প্রর্শক্ষণ আলয়ার্জি িনঘন্টা ৪০ 5 15 20 50% 

[২.৩.২] ১০র্ কগ্রড ও িদুর্ধ্ি প্রলিেক কর্ িচারীলক এর্পএ র্বষলয়  প্রদত্ত প্রর্শক্ষণ িনঘন্টা ৫ 0 0 0 0% 

[২.৪.১] ন্যযনতর্ একটি আওতাধীন দপ্তর/ একিন কর্ মচারীমক এপিএ িাস্তিায়মনর িন্য 

প্রমনাদনা প্রদানকৃত 
সংখ্যা ১ 

0 

0 

0 

0% 

[৩.১.১] ক্রয় িপরকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাপদত % ১০০ 0 50% 50% 50% 

[৩.২.১] িাপষ মক উন্নয়ন কর্ মসূপচ (এপিপি) /িামিট িাস্তিাপয়ত % ১০০ 0 0 0 0% 

[৩.৩.১] অর্ডে আপর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকৃি % ৫০ 0 0 0 0% 

[৩.৪.১] হােনাগাদকৃি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পর্ত্তর িার্েকা উর্ িিন অর্িলস কপ্রর্রি িার্রখ ১৫-১২-২০ 0 ১৫-১২-২০ 100% 100% 

প্রর্িলবদন কপ্ররলণর িার্রখ:০৩/০১/২০২১র্ি.                                                                                                                                   স্াাঃ/- 

যুগ্ম-র্নবন্ধক 

ববভাগীয় সমবায় েপ্তর 

চট্টগ্রাম 


