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আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Regional/Zonal Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদেশর হম  উৎপাদনকারী িতান িমিভটা বতমান সরকােরর বিল নীিত ও গাকারী পদেপ দেশর পী উয়ন ও
দাির িবেমাচন কায ম পিরচালনায় নানাখী সাফ অজন করেছ।  িশে য়ংসণ তা অজেনর লে িতান সমবায় বাপনায়
এেন সমবায় িভিক  উৎপাদনকারী  সিমিত গেড় তালার  মােম দেশর সা  এলাকায় দির িমহীন,  ািক ও িব 
উৎপাদনকারী ষকেদর সমবােয়র মােম সংগত কের তােদর  েদ গাভী ঋণ, উত জােতর িসেমন, িবনাে িচিকৎসা ও ঔষধ
দান  এবং  ের  া  িনিতকরেণর  মােম  দাির  িবেমাচন  এবং  তােদর  জীিবকার  উয়েনর  লে  িম  ইউিনয়ন  কাজ  কের
যাে।  িবগত ৩ (িতন)  বছের  উৎপাদনকারী  সমবায় ষকেদর মােঝ িনজ তহিবল হেত ঋণ দান  করা  হেয়েছ ায়  ৩০০.৪০ ল
টাকা। িসরাজগ জলার উাপাড়ার লািহড়ীেমাহনের “গা-খা করাখানা” াপন করা হেয়েছ। এসব উেেগর মােম িম ইউিনয়েনর
কচা তরল  সংহ গত ৩ (িতন) বছের দািড়েয়েছ কমেবশী ১৬৩৩.২২ ল িলটার । িবগত ০৩ (িতন) বৎসেরর নীট নাফা অিজত
হেয়েছ কমেবশী ১৯২৪.০০ ল টাকা।

সমা এবং চােলসহ:

িমিভটা চনা ল থেক তরল ধ িবির উপর িনভরশীল। িমিভটা দেশর ৭ িবভােগর ৩২ জলার ১৩২  উপেজলা হেত ধ সংহ
ও দেশর িবভাগীয় শহরসহ অা জলাসেহ বাজারজাত কের। দেশর হর এক অংশ এখেনা িমিভটার কায েমর আওতার মে
আনা সব হয়িন। বাজাের অেনক বসরকারী িতান এেসেছ,যােদর িবপণন কৗশল, িবাপণ ও েমাশনাল পিলিস িমিভটার জ এক
বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

বাংলােদেশর িত অেল িমিভটার কায ম যথা :  সংহ ও িবপণেনর আওতায় আনা। জনসাধারণেক পািরত তরল ধ পােন
উৎসািহত করার কায ম হণ করা। সকল সরকারী িতােন সরাসির িমিভটা  ও জাত প সামী েয়র কায ম হণ করা।
চােমর পয়ােত (বতমােন কণ িল) ৩৭৬১.০০ ল টাকা েয় এক ণ া  কারখানা াপেনর কায ম এিগেয় চলেছ। এছাড়াও
িবমােনর ঁেড়াধ উৎপাদন কের দশেক ঁেড়াধ উৎপাদেন য়ংসণ  করেণর লে ১০৫৯৩.২৩ ল টাকা েয় “িসরাজগ জলার
বাঘাবাড়ীঘােট েড়  কারখানা াপন ক”, এবং লীর জলার রায়ের ১৮২৪.৪৭ ল টাকা েয় “মিহেষর িম জনন ক
াপন” কের কাজ শষ হেয়েছ।  ৩৪৪১৯.২৯ ল টাকা  েয় “হর ফিরদেরর চরােল গবাদীপর জাত উয়ন ও ের বখী
বহার  িনিতকরণ  কারখানা  াপন  ক”,  ৩৩০৫২.৮৪  ল  টাকা  েয়  ”গাপালগের  িপাড়ায়  িমিভটা’র  গবািদপর  ঔষধ
কারখানা াপন ক”, এছাড়াও নীলফামারী জলার জলঢাকা, ভালা সদর, গাপালগ জলার কাটলীপাড়া, বােগরহাট জলার ফিকরহাট,
িয়া জলার মারখালী, রাজবাড়ী জলার পাংশা এবং ঝালকােত নন  শীতলীকরণ কারখানা াপেনর উোগ হণ করা হেব।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

কচা তরল  সংহ ৫০৫.০০ ল িলটাের উীত করা;
পািরত তরল  িবয় ৪৪০.০০ ল িলটার করা;
খামারীেদর গাভী েয়র জ  েদ ২.৫৫ কা টাকার ঋণ দান করা;
িম জনেনর মােম খামারী ও ষক পয ােয় িম জনন সবার অংশ িহেসেব ১.২৫ ল ডাজ িসেমন িবনাে িবতরণ
করা ;
১৬০.০০ ল টাকা টাকার ভাকিসন ও ঔষধ িবনাে সরবরাহ করার বা হণ করা;
গা-খা কারখানার উৎপািদত গা-খাের পিরমাণ ৪০০০.০০ ম. টেন উীত করা;
১১ ম. টন উত জােতর অেিলয়ান জাু ঘােসর বীজ িবনাে খামারী পয ােয় সরবরােহর বা হণ করা ;
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাবাপক, শাসন ও মানবসদ িবভাগ

এবং

বাপনা  পিরচালক,  বাংলােদশ    উৎপাদনকারী  সমবায়  ইউিনয়ন  িলিমেটড  (িমিভটা)-এর  মে
২০২২ সােলর ................. মােসর ................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
আিলক / জানাল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

 উৎপাদন ি কের দশেক  ও জাত পে য়ংসণ  করা।

১.২ অিভল (Mission)
বাংলােদেশর , ািক ও িমহীন  উৎপাদনকারী ষকেদর -সংগত কের তােদর আথ  সমািজক উয়ন এবং  ও
জাত প সামি উৎপাদন, িয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরেণর মােম  ও জাত পে য়ংসণ তা অজন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. িজব-বষ  কম পিরকনা অযায়ী স করা; ািতািনক সমতা ি ও দ মানব সদ তির
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. কম কতা/কম চািরেদর সমতা উয়েন উোগ হণ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, ম ২৫, ২০২২

সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

িম ইউিনয়েনর কম কতা/কম চারীেদর
িশণ দান

 উৎপাদন ির মােম েধর
আমদানী ােসর পিরমান

% ৮.০০ ৮.০৫ ৮.১০ ৮.১৫ ৮.২০
পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ বািণজ
মণালয়

বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িজব-বষ 
কম পিরকনা
অযায়ী স
করা;
ািতািনক
সমতা ি ও
দ মানব
সদ তির

৫০

[১.১] েময়াদী
কম পিরকনা

[১.১.১] জািতর
জনেকর রােল
বক অপ ন, র্যালী
, আেলাচনা সভা,
সিমনার, সবা সাহ
পালন, সাংিতক
অান, পাার,
ফান, আেলাকিচ ও
ামা িচ দশ ন ও
আেলাকসা,িবনাে
সরকারী/বসরকারী
েলর ছাছাীেদর
মে পািরত তরল ধ
িবতরণ ইতািদর
আেয়াজন করা

সমি সংা ২০ ৫ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮

[১.২] িম
ইউিনয়েনর
কম কতা/কম চািরেদর
িশণ দান

[১.২.১] িশণাথ
কম কতা/কম চাির,
সমবায়ী

সমি সংা ১০ ৪৫ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ৮০ ১০০

[১.৩] কম  সাদেন
গিতশীলতা আনয়ন

[১.৩.১]
কম কতা/কম চািরেদর
পেদািত দান

সমি সংা ১০ ২৬৫ ১৫ ১০ ৮ ৭ ৬ ২৫ ৩০

[১.৪]
কম কতা/কম চািরেদর
সমতা উয়েন
উোগ হণ

[১.৪.১] সমসামিয়ক
িবষয় িনেয় লািন ং
সশন আেয়াজন

সমি সংা ১০ ৬ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ১০ ১২



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, ম ২৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

২০

[২.১] াবর সির
হাল নাগাদ তািলকা

[২.১.১] াবর সির
হাল নাগাদ তািলকা

সমি তািরখ ১০ ০৩.০২.২৩ ১১.০২.২৩ ১৮.০২.২৩ ২৫.০২.২৩ ০৪.০৩.২৩ ০৩.০২.২৪ ০৩.০২.২৫

[২.২] অাবর
সির হাল নাগাদ
তািলকা

[২.২.১] অাবর
সির হাল নাগাদ
তািলকা

সমি তািরখ ১০ ০৩.০২.২৩ ১১.০২.২৩ ১৮.০২.২৩ ২৫.০২.২৩ ০৪.০৩.২৩ ০৩.০২.২৪ ০৩.০২.২৫



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, ম ২৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, ম ২৫, ২০২২

আিম,  মহাবাপক,  শাসন  ও  মানবসদ  িবভাগ,  বাপনা  পিরচালক,  বাংলােদশ    উৎপাদনকারী  সমবায়
ইউিনয়ন িলিমেটড (িমিভটা)-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  বাপনা  পিরচালক,  বাংলােদশ    উৎপাদনকারী  সমবায়  ইউিনয়ন  িলিমেটড  (িমিভটা)  িহসােব
মহাবাপক, শাসন ও মানবসদ িবভাগ-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন
েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাবাপক
শাসন ও মানবসদ িবভাগ

তািরখ

বাপনা পিরচালক
বাংলােদশ  উৎপাদনকারী সমবায় ইউিনয়ন
িলিমেটড (িমিভটা)

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, ম ২৫, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ বাল (BMPCUL) বাংলােদশ  উৎপাদনকারী সমবায় ইউিনয়ন িলিমেটড (িমিভটা)



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, ম ২৫, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] েময়াদী কম পিরকনা

[১.১.১] জািতর জনেকর রােল বক অপ ন, র্যালী , আেলাচনা সভা,
সিমনার, সবা সাহ পালন, সাংিতক অান, পাার, ফান, আেলাকিচ
ও ামা িচ দশ ন ও আেলাকসা,িবনাে সরকারী/বসরকারী েলর
ছাছাীেদর মে পািরত তরল ধ িবতরণ ইতািদর আেয়াজন করা

পিরকনা িবভাগ ,শাসন িবভাগ এবং সকল
 কারখানা, সকল  িশতলী করন ক

পিরকনা িবভাগ ,শাসন িবভাগ এবং সকল 
কারখানা, সকল  িশতলী করন ক হেত া
ত ।

[১.২] িম ইউিনয়েনর কম কতা/কম চািরেদর
িশণ দান

[১.২.১] িশণাথ কম কতা/কম চাির, সমবায়ী
পিরকনা িবভাগ ,শাসন িবভাগ এবং
সিমিত িবভাগ ।

পিরকনা িবভাগ ,শাসন িবভাগ , সিমিত িবভাগ
এবংসকল  িশতলী করন ক হেত া ত ।

[১.৩] কম  সাদেন গিতশীলতা আনয়ন [১.৩.১] কম কতা/কম চািরেদর পেদািত দান শাসন িবভাগ শাসন িবভাগ হেত া ত।

[১.৪] কম কতা/কম চািরেদর সমতা উয়েন
উোগ হণ

[১.৪.১] সমসামিয়ক িবষয় িনেয় লািন ং সশন আেয়াজন পিরকনা িবভাগ এবং শাসন িবভাগ
পিরকনা িবভাগ এবং শাসন িবভাগ হেত া
ত ।

[২.১] াবর সির হাল নাগাদ তািলকা [২.১.১] াবর সির হাল নাগাদ তািলকা শাসন িবভাগ শাসন িবভাগ হেত া ত।

[২.২] অাবর সির হাল নাগাদ তািলকা [২.২.১] অাবর সির হাল নাগাদ তািলকা শাসন িবভাগ শাসন িবভাগ হেত া ত।



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, ম ২৫, ২০২২

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর

সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

িম ইউিনয়েনর কম কতা/কম চািরেদর
িশণ দান

িশণাথ কম কতা/কম চাির, সমবায়ী সিমিত িবভাগ
পক ২০৪০ বাবায়েন িমিভটা’র সকল েচায়
সািব ক সহায়তা।

েময়াদী কম পিরকনা
জািতর জনেকর রােল বক অপ ন, র্যালী , আেলাচনা সভা, সিমনার, সবা সাহ পালন,
সাংিতক অান, পাার, ফান, আেলাকিচ ও ামা িচ দশ ন ও আেলাকসা,িবনাে
সরকারী/বসরকারী েলর ছাছাীেদর মে পািরত তরল ধ িবতরণ ইতািদর আেয়াজন করা

সিমিত িবভাগ
পক ২০৪০ বাবায়েন িমিভটা’র সকল েচায়
সািব ক সহায়তা।

কম কতা/কম চািরেদর সমতা উয়েন
উোগ হণ

সমসামিয়ক িবষয় িনেয় লািন ং সশন আেয়াজন পিরকনা িবভাগ
পক ২০৪০ বাবায়েন িমিভটা’র সকল েচায়
সািব ক সহায়তা।

িম ইউিনয়েনর কম কতা/কম চািরেদর
িশণ দান

িশণাথ কম কতা/কম চাির, সমবায়ী পিরকনা িবভাগ
পক ২০৪০ বাবায়েন িমিভটা’র সকল েচায়
সািব ক সহায়তা।

েময়াদী কম পিরকনা
জািতর জনেকর রােল বক অপ ন, র্যালী , আেলাচনা সভা, সিমনার, সবা সাহ পালন,
সাংিতক অান, পাার, ফান, আেলাকিচ ও ামা িচ দশ ন ও আেলাকসা,িবনাে
সরকারী/বসরকারী েলর ছাছাীেদর মে পািরত তরল ধ িবতরণ ইতািদর আেয়াজন করা

পিরকনা িবভাগ
পক ২০৪০ বাবায়েন িমিভটা’র সকল েচায়
সািব ক সহায়তা।



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, ম ২৫, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


