
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ববভাগীয় সমবায় েপ্তর, চট্টগ্রাম  

2019-2020 সালের বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি এর বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি প্রর্িলবদন  

বাস্তবায়নকারী ইউবনদের নাম: ববভাগীয় সমবায় েপ্তর, চট্টগ্রাম                            মাদসর নামঃ AvM÷/ ২০১9 wLª. 

কর্ মসম্পাদন সূচক একক লক্ষ্যর্াত্রা / ননর্ মায়ক ২০১৯-২০ নিগত র্াসস অর্মন চলনত র্াসস অর্মন 
 

মর্াট অর্িন 

1 2 3 4 5 6 

[১.১.১] উদ্বুদ্ধকরণ সভা আদয়াবজত সাংখ্যা 230 26 76 102 

[১.১.২] বনবন্ধন প্রোনকৃত সাংখ্যা 770 138 297 435 

[১.১.২] বনবন্ধন আদবেন বনস্পবির হার % 100 100% 100% 100% 

[১.১.৩] উৎপােনমূখী সমবায় সবমবতগঠিত সাংখ্যা 95 36 25 61 

[১.2.1] সমবায়ী সাংগঠদনর মাধ্যদম স্ব-কম মসাংস্থান জন 16000 512 928 1440 

[২.১.১] মদেল সমবায় সবমবত সৃজন  সাংখ্যা 92 19 17 36 

[২.১.২] অকাযকর সবমবতর হালনাগাে তাবলকা সাংকবলত  তাবরখ 14 আগস্ট 00 14 আগস্ট 14 আগস্ট 

[২.১.৩] সবমবতর বাৎসবরক বনব মাচনী কযাদলন্ডার সাংকবলত  তাবরখ 14 আগস্ট 00 14 আগস্ট 14 আগস্ট 

[২.১.৪] বনর্ মাবরত ছদক বাবষ মক পবরসাংখ্যান প্রবতদবেন সাংকবলত  তাবরখ 14 আগস্ট 00 14 আগস্ট 14 আগস্ট 

[২.২.১] ব্যবস্থাপনা কবমটির বনব মাচন অনুবিত/অন্তব মতী কবমটি গঠিত  % 90% 20% 15% 35% 

[২.২.২] কায মকর সবমবতর বাবষ মক আবথ মক বববরনী  প্রাবপ্ত বনবিতকৃত তাবরখ 31 আগস্ট 00 31 আগস্ট 31 আগস্ট 

[২.২.৩] সবমবত পবরেশ মন সম্পাবেত  সাংখ্যা 2240 216 283 499 

[২.২.৪]  সবমবতর বনরীক্ষা সম্পাবেত সাংখ্যা 10300 486 1203 1689 

[২.২.5]   বনরীক্ষা সম্পােদনর হার % 100% 5% 11% 16% 

[২.২.6] বনরীক্ষা সম্পাবেত সবমবতর এবজএম অনুবিত % 85% 5% 10% 15% 

[২.৩.১] র্নরীক্ষা র্ি আদায়কৃি  % 100% 20% 33% 53% 

[২.৩.২] সর্বায় উন্নয়ন িহর্বে আদায়কৃি  % 100% 18% 25% 43% 

[৩.১.১]  ভ্রাম্যর্ান প্রর্িক্ষণ অনুর্িি   জন 10200 224 526 750 

[৩.২.১] প্রর্িক্ষণার্থী মপ্রর্রি  % 100% 100% 100% 100% 

[৩.৩.১] র্ািীয় সর্বায় পুরস্কালরর র্ন্য র্লনানয়ন মপ্রর্রি  সাংখ্যা 9 09 09 09 

[৩.৪.১] মসর্র্নার/কর্ িিাো আলয়ার্র্ি  সাংখ্যা 03 00 01 01 

[৩.৪.২] উদ্ভাবন পাইেটিং/মরর্িলকটিং সাংখ্যা 01 00 00 00 

01 
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স্বাঃ/- 
 (Avkxl Kzgvi eo–qv)  

যুগ্ম-র্নবন্ধক 

ববভাগীয় সমবায় েপ্তর 

চট্টগ্রাম 
  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ববভাগীয় সমবায় েপ্তর, চট্টগ্রাম  

2019-2020 সালের বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি এর নিভাগীয় সর্িায় কার্ মালয়, চট্টগ্রার্ এর আিনিক ককৌশলগত উসেিসমূহ অগ্রগর্ি প্রর্িলবদন  

বাস্তবায়নকারী ইউবনদের নাম: ববভাগীয় সমবায় েপ্তর, চট্টগ্রাম                                                মাদসর নামঃ AvM÷/ ২০১9 wLª. 

কর্ মসম্পাদন সূচক একক 
লক্ষ্যর্াত্রা / ননর্ মায়ক 

২০১৯-২০ 

নিগত র্াসস 

অর্মন 

চলনত র্াসস 

অর্মন 

 

মর্াট অর্িন 

1 2 3 4 5 6 

(১.১.১) সরকাবর কম মসম্পােন ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত প্রবশক্ষণসহ অন্যান্য ববষদয় প্রবশক্ষণ আদয়াবজত জনঘন্টা ৬০ 3 2 5 

(১.১.২) এবপএ টিদমর মাবসক সভার বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন % ১০০ 10% 10% 20% 

(১.১.৩) 2018-19 অথ মবছদরর বাবষ মক কম মসম্পােন চুবির  মূল্যায়ন প্রবতদবেন উর্ধ্মতন কর্তমপদক্ষর বনকে োবখল তাবরখ 24 জুলাই 201৯ 24 জুলাই 201৯ - 24 জুলাই 201৯ 

(১.১.৪) 201৯-২০ অথ মবছদরর বাবষ মক কমমসম্পােন চুবির  অর্ ম-বাবষ মক মূল্যায়ন প্রবতদবেন উর্ধ্মতন কর্তমপদক্ষর বনকে োবখল তাবরখ 13 জানুয়াবর 20২০ - - - 

(১.২.১) জাতীয় শুদ্ধাচার কম মপবরকল্পনা বাস্তবাবয়ত % ১০০ 10% 10% 20% 

(১.৩.১) বনবের্ষ্ম সমদয়র মদধ্য অবভদযাগ বনষ্পবিকৃত % 100% 100% 100% 100% 

(১.৩.২) অবভদযাগ বনষ্পবি সাংক্রান্ত মাবসক বরোন ম উর্ধ্মতন অবিদস োবখলকৃত সাংখ্যা ১২ 1 1 2 

(১.৪.১) সসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত হালনাগােকৃত % ৯০% 20% 20% 40% 

(১.৪.২) বনর্ মাবরত সমদয়  ত্রৈমাবসক বাস্তবায়ন প্রবতদবেন উর্ধ্মতন অবিদস োবখলকৃত সাংখ্যা ৪ - - - 

(১.৪.৩) সসবাগ্রহীতাদের মতামত পবরবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত তাবরখ 31 বেদসম্বর 2019 - - - 

(২.১.১) সকল শাখায় ই-নবথ ব্যবহার % ১০০ - - - 

(২.১.২) ই-িাইদল নবথ বনষ্পবিকৃত % ৭০ - - - 

(২.১.৩) ই-িাইদল পৈ জারীকৃত % ৬০ - - - 

(২.২.১) ন্যযনতম একটি উদ্ভাবনী উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত তাবরখ ১1 মাচ ম 2020 - - - 

(২.৩.১) বপআরএল আদেশ জাবরকৃত % ১০০ - - - 

(২.৩.২) ছুটি নগোয়নপৈ জাবরকৃত % ১০০ - - - 

(২.৪.১) অবিদসর সকল তথ্য হালনাগােকৃত % ১০০ 100% 100% 100% 

(৩.১.১) বাদজে বাস্তবায়ন পবরকল্পনা প্রবণত তাবরখ ১৬ আগর্ষ্ ২০১৯ ১৬ আগর্ষ্ ২০১৯ - ১৬ আগর্ষ্ ২০১৯ 

(৩.১.২) ত্রৈমাবসকবাদজে বাস্তবায়ন প্রবতদবেন োবখলকৃত সাংখ্যা ৪ - - - 

(৩.২.১) স্থাবর সম্পবির তাবলকা হালনাগােকৃত তাবরখ ৩ সিব্রুয়াবর 20২0 - - - 

(৩.২.২) অস্থাবর সম্পবির তাবলকা হালনাগােকৃত তাবরখ ৩ সিব্রুয়াবর 20২০ - - - 

(৩.৩.১)  ব্রেসীে জবাব সপ্রবরত % ৬০ - - - 

(৩.৩.১) অবেে আপবি বনষ্পবিকৃত % ৫০ - - - 

(৩.৪.১) বববসবস/ববটিবসএল এর ইন্টারদনে ববল পবরদশাবর্ত % ১০০ 100% 100% 100% 

(৩.৪.২) সেবলদিান ববল পবরদশাবর্ত % ১০০ 100% 100% 100% 

(৩.৪.৩) ববদ্যযত ববল পবরদশাবর্ত % ১০০ 100% 100% 100% 

 

cÖwZ‡e`b †cÖi‡Yi ZvwiL t 01/09/2019 wLª.                                                                                                                         

(Avkxl Kzgvi eo–qv)  

যুগ্ম-র্নবন্ধক 

ববভাগীয় সমবায় েপ্তর, চট্টগ্রাম।  


