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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

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।

২০২০-২১ 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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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ 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 কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১.  উৎপাদনকারী ামীণ ষকেদর সমবােয়র মােম সংগত করা,  ও জাত প উৎপাদন ি করা;
২. খ ও াসত  ও জাত পের উৎপাদন, িকয়াজাতকরণ ও িবপণন করা;
৩. িম জনন, উত া বাপনা ও দানাদার গা-খা সরবরােহর মােম উ উৎপাদনম গাভী তরী করা;
৪.  সমবায়ী ষকেদর মােঝ সবা সসারণ করা;
৫. িজব-বষ  কম পিরকনা অযায়ী স করা;

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. মানসত, িনরাপদ, ভজাত তরল ধ সংহ;
২.  সমবায় সিমিত গঠন;
৩. আকম সংান ির মােম  সমবায় সিমিতর াথিমক সদ সংহ;
৪.  উৎপাদনকারী ষকেদর মােঝ ঋণ িবতরণ;
৫. পািরত তরল ধ এবং জাত প িয়াজাতকরণ ও িবতরণ;
৬. উত জােতর িসেমন সংহ ও িবনাে িবতরণ করা;
৭. গবািদপর িচিকৎসা, ঔষধ এবং ভাকিসন য় এবং িবনাে িবতরণ;
৮. গা-খা উৎপাদন ও াে সরবরাহ িনিত করা;
৯. উত জােতর জাু ঘােসর বীজ য় এবং িবনাে দান করা;
১০. িবপণেনর মােম আয় ি করা;
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

তরল ধ উৎপাদন ির মােম েড়া
েধর আমদানী াস করা

 উৎপাদন ির মােম েড়া েধর
আমদানী ােসর পিরমান

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

বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৮:১৩ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] 
উৎপাদনকারী
ামীণ ষকেদর
সমবােয়র
মােম সংগত
করা,  ও
জাত প
উৎপাদন ি
করা;

৩২

[১.১] মানসত,
িনরাপদ, ভজাল
তরল ধ সংহ

[১.১.১] তরল ধ
সংেহর পিরমাণ

সমি
ল
(িলটার)

২০ ৫০০.০০ ৪৩৩.২২ ৪৫০ ৪৪০ ৪৩০ ৪২৫ ৪২০ ৪৭৫ ৫০০

[১.২]  সমবায়
সিমিত গঠন

[১.২.১] সমবায় সিমিতর
সংা

সমি সংা ৪ ২০০ ২১০ ২০০ ১৯৪ ১৯০ ১৮৬ ১৮০ ২২০ ২২৬

[১.৩]  সমবায়
সিমিত াথিমক
সদ সংহ

[১.৩.১] াথিমক সদ
সংা (আকম সংান)

সমি সংা ৪ ৪০০০ ৪০০০ ৪০০০ ৩৯৯০ ৩৯৮৫ ৩৯৮০ ৩৯৭৫ ৪১০০ ৪২০০

[১.৪] 
উৎপাদনকারী
ষকেদর মােঝ ঋণ
িবতরণ;

[১.৪.১] গাভী ঋণ
দােনর পিরমাণ (িনজ)

সমি
টাকা
কা

২ ২.৫০ ১.০০ ৩.০০ ২.৭৫ ২.৫০ ২.২৫ ২.০০ ৩.২৫ ৩.৫০

[১.৪.২] গাভী ঋণ
দােনর পিরমাণ (ক)

সমি
টাকা
কা

২ ১১.০০ ২০.০০ ১৮.০০ ১৫.০০ ১৩.০০ ১০.০০ ১৩.০০

[২] খ ও
াসত 
ও জাত
পের উৎপাদন,
িকয়াজাতকরণ
ও িবপণন করা;

২২

[২.১] পািরত তরল
ধ িবপণন

[২.১.১] পািরত তরল
েধর পিরমাণ

সমি
িলটার
ল

১৬ ৪২৫ ৩৩১.৮৮ ৪১৪.০০ ৪০০.০০ ৩৮০.০০ ৩৬০.০০ ৩৫০.০০ ৪২৫.০০ ৪৩০.০০

[২.২] জাত পের
িবপণন

[২.২.১] অা জাত
প [িঘ,েড়া, দই,
ভাড  িম, িমি ও
অা প]

সমি
টাকা
(কা)

৪ ৬৫.০০ ৮০.০০ ৯০.০০ ৮৫.০০ ৮০.০০ ৭৫.০০ ৭০.০০ ৯৫.০০ ১০০.০০

[২.৩] িবপেণনর
মােম আয় ি করা

[২.৩.১] বািষ ক নাফা সমি ল ২ ৩০০.০০ ১.৫ ১.৫ ১.৩ ১.০০ ০.৯৫ ০.৯০ ২.০০ ২.৫



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৮:১৩ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] িম
জনন, উত
া বাপনা
ও দানাদার গা-
খা সরবরােহর
মােম উ
উৎপাদনম
গাভী তরী করা;

১৩

[৩.১] গা-খা
উৎপাদন ও া
ে সরবরাহ করা

[৩.১.১] গা-খা
উৎপাদেনর পিরমাণ

সমি ম.টন ৪ ২১০০ ২১৫০.০০ ২৮০০.০০ ২৫০০.০০ ২৩০০.০০০ ২২০০.০০ ২০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩৫০০.০০

[৩.২] িসেমন সংহ
ও িবনাে িবতরণ

[৩.২.১] িসেমেনর
সংেহর পিরমাণ

সমি
ডাজ
ল

৩ ১.২০ ১.৩৫ ১.৩৫ ১.৩০ ১.২৫ ১.২০ ১.১৫ ১.৪০ ১.৪৫

[৩.৩] ভাইিন,
ঔষধ য় ও
িবনাে িবতরণ

[৩.৩.১] ঔষধ েয়র
পিরমাণ

সমি
টাকা
ল

৩ ১৬০.০০ ১৭১.০০ ২০০.০০ ১৯০.০০ ১৮৫.০০ ১৮০.০০ ১৭৫.০০ ২০৫.০০ ২১০.০০

[৩.৪] উত জােতর
জাু ঘােসর বীজ য়
এবং িবনাে দান
করা

[৩.৪.১] উত জােতর
জাু ঘােসর বীজ েয়র
পিরমাণ

সমি ম.টন ৩ ১০.০০ ৮.৫ ১০.০০ ৯.০০ ১১.০০ ১০.০০ ৯.০০ ১১.৫০ ১২.০০

[৪]  সমবায়ী
ষকেদর মােঝ
সবা সসারণ
করা;

৬
[৪.১] ভাকিসন দান [৪.১.১] ভাকিসন দান সমি

ডাজ
ল

৩ ১.৬০ ২.০০ ২.০০ ১.৯০ ১.৮৫ ১.৮০ ১.৭৫ ২.৫০ ৩.০০

[৪.২] ািণ িচিকৎসা [৪.২.১] ািণ িচিকৎসা সমি ল ৩ ০.৭০ ০.৯৫ ১.০০ ০.৯৫ ০.৯৩ ০.৯১ ০.৮০ ১.১০ ১.২০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৮:১৩ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৫] িজব-বষ 
কম পিরকনা
অযায়ী স
করা;

২

[৫.১]  ময়াদী
কম পিরকনাঃ

[৫.১.১] 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 ১ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[৫.২] দীঘ  ময়াদী
কম পিরকনাঃ

[৫.২.১] িমিভটার 
ও  পের টকসই
িবপণন বাপনার
িবষেয় গেবষণা কায ম
হােত নয়া

সমি সংা ১ ২ ২ ১ ৩ ৪



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৮:১৩ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৮:১৩ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৮:১৩ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত



stfr, <I{{t"f{f "fRufq-s, <t(qkq-t T$ Ue,'ffq;roffr c-T<F i$fix-{ frfrfu (ffiD, {F{, ,tfr U{x-+
s {T{EI R-ofq, Elfts q-<-+'r<, "ffi EFx-q s TIKH Tf,cFqE-qR ffi qe-of< n-sQ m {i E6;N <ffsqsnlET qsira c-cEE clfs-{r

qtfr, {6<, "rft Edr{ \e {T<EI frsfut: Etftg q-<-or<, 'rfr EHT{ \e r5r<rg rEI6trqr Rc1< <Fqrr6f
fr-q-s, <t(Elrq-"t TS Be,{tq-{f,fft q-q:rtlr iu6r-{ frfrdv fffiiD_qR Grf,B qfi-O< o-rR a ei
Etscs <ffr qq1flET qgftq ffi q-qmrFrsT dnrq $-{{l

qtsRE:

f$ - o1- 2-p).0

<T(Ek{.f 5s Se,4rq-{ol-ft m-<H iBfiT{
frfufs 1fi16&ET)

2-\)/)1\ ?^ D
{E{

ETRcI

{fr fidr{ s q'T<t-{ R-sr{: Etftx +<-orr, ,tfr
Ba'Tq e qr<tgToqr{T

stRcl

qu'ru nli,T+< +:n: 1{-<r<, E4E ii. toto 5u:)e 1fi: sa 1r"t vrk<: $*tfr<r{, g4i ro, tot,



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৮:১৩ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ বাল (BMPCUL) বাংলােদশ  উৎপাদনকারী সমবায় ইউিনয়ন িলিমেটড (িমিভটা)
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] মানসত, িনরাপদ,
ভজাল তরল ধ সংহ

[১.১.১] তরল ধ সংেহর পিরমাণ
 উৎপাদনকারী সমবায়ী ষকেদর গবািদপ
থেক উৎপািদত েধর া  দান িভিক
এক িনিত বাজার ি

সিমিত িবভাগ বাঘাবাড়ীঘাট  কারখানা ও
এলাকা

সিমিত িবভাগ হেত া
তের সমি

সিমিত িবভাগ হেত া ত
ও উপা

[১.২]  সমবায় সিমিত
গঠন

[১.২.১] সমবায় সিমিতর সংা
াথিমক সিমিতর সদেদর সমবােয়র মােম
সৎগত করা

সিমিত িবভাগ বাঘাবাড়ীঘাট  কারখানা ও
এলাকা

াথিমক সিমিত হেত া
তের সমি

সিমিত িবভাগ হেত া ত
ও উপা

[১.৩]  সমবায় সিমিত
াথিমক সদ সংহ

[১.৩.১] াথিমক সদ সংা
(আকম সংান)

ামীণ ািক িমহীন  উৎপাদনকারী
ষকেদর বাছাই কের াথিমক সদ িনব াচন
করা

সিমিত িবভাগ বাঘাবাড়ীঘাট  কারখানা ও
এলাকা

াথিমক সিমিত হেত া
তের সমি

সিমিত িবভাগ হেত া ত
ও উপা

[১.৪]  উৎপাদনকারী
ষকেদর মােঝ ঋণ
িবতরণ;

[১.৪.১] গাভী ঋণ দােনর পিরমাণ (িনজ) ৫% সািভ স চােজ গাভী েয়র জ ঋণ দান
সিমিত িবভাগ বাঘাবাড়ীঘাট  কারখানা ও
এলাকা

সিমিত িবভাগ হেত া
তের সমি

সিমিত িবভাগ হেত া ত
ও উপা

[১.৪.২] গাভী ঋণ দােনর পিরমাণ (ক) ৫% সািভ স চােজ গাভী েয়র জ ঋণ দান

১)”হর ফিরদেরর চরাল এবং পাবত
এলাকায় গবািদপর জাত উয়ন ও ের
বখী বহার িনিতকরন কারখানা াপন”
শীষ ক ক ২)  উৎপাদন ির লে
চােমর পয়ায়  কারখানা াপন ক

”হর ফিরদেরর চরাল
এবং পাবত এলাকায়
গবািদপর জাত উয়ন ও
ের বখী বহার
িনিতকরন কারখানা াপন”
শীষ ক ক এবং 
উৎপাদন ির লে
চােমর পয়ায় 
কারখানা াপন ক হেত
া তের সমি

”হর ফিরদেরর চরাল
এবং পাবত এলাকায়
গবািদপর জাত উয়ন ও
ের বখী বহার
িনিতকরন কারখানা
াপন” শীষ ক ক এবং
 উৎপাদন ির লে
চােমর পয়ায় 
কারখানা াপন ক হেত
া ত ও উপা

[২.১] পািরত তরল ধ
িবপণন

[২.১.১] পািরত তরল েধর পিরমাণ
পািরত তরল  ও জাত প
িকয়াজাতকরেণর মােম ভাা সাধারেণর
কােছ লভ ে িবয়।

িবপণন িবভাগ ঢাকা  কারখানা
িবপণন িবভােগর া তের
সমি

িবপণন িবভাগ হেত া ত
ও উপা

[২.২] জাত পের
িবপণন

[২.২.১] অা জাত প [িঘ,েড়া,
দই, ভাড  িম, িমি ও অা প]

পািরত তরল  ও জাত প
িকয়াজাতকরেণর মােম ভাা সাধারেণর
কােছ লভ ে িবয়।

িবপণন িবভাগ ঢাকা  কারখানা
িবপণন িবভােগর া তের
সমি

িবপণন িবভাগ হেত া ত
ও উপা

[২.৩] িবপেণনর মােম
আয় ি করা

[২.৩.১] বািষ ক নাফা
 ও জাত প সামী িবেয়র মােেম
নাফা অজন

িবপণন িবভাগ ও অথ  িবভাগ ঢাকা 
কারখানা

িবপণন িবভাগ ও অথ  িবভাগ
হেত া তের সমি

বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.১] গা-খা উৎপাদন ও
া ে সরবরাহ করা

[৩.১.১] গা-খা উৎপাদেনর পিরমাণ
উতমােনর দানাদার গা-খা ত ে
সরবরাহ

গা-খা কারখানা,লািহড়ীেমাহনর
গা-খা কারখানা হেত া
তের সমি

গা-খা কারখানা হেত া
ত ও উপা

[৩.২] িসেমন সংহ ও
িবনাে িবতরণ

[৩.২.১] িসেমেনর সংেহর পিরমাণ
উতমােনর িিজয়ান ও জাস েলর িসেমন
িদেয় িম জনেনর মােম দশী গর জাত
উয়ন

সিমিত িবভাগ বাঘাবাড়ীঘাট  কারখানা ও
এলাকা

সিমিত িবভাগ হেত া
তের সমি

সিমিত িবভাগ হেত া ত
ও উপা

[৩.৩] ভাইিন, ঔষধ য়
ও িবনাে িবতরণ

[৩.৩.১] ঔষধ েয়র পিরমাণ গবািদপর িনয়িমত কা ও ঔষধ সরবরাহ
সিমিত িবভাগ বাঘাবাড়ীঘাট  কারখানা ও
এলাকা

সিমিত িবভাগ হেত া
তের সমি

সিমিত িবভাগ হেত া ত
ও উপা

[৩.৪] উত জােতর জাু
ঘােসর বীজ য় এবং
িবনাে দান করা

[৩.৪.১] উত জােতর জাু ঘােসর বীজ
েয়র পিরমাণ

উ ফলনশীল সজ ঘােসর কাং ও বীজ
দান

সিমিত িবভাগ বাঘাবাড়ীঘাট  কারখানা ও
এলাকা

সিমিত িবভাগ হেত া
তের সমি

সিমিত িবভাগ হেত া ত
ও উপা

[৪.১] ভাকিসন দান [৪.১.১] ভাকিসন দান গবািদপর িনয়িমত কা ও ঔষধ সরবরাহ
সিমিত িবভাগ বাঘাবাড়ীঘাট  কারখানা ও
এলাকা

সিমিত িবভাগ হেত া
তের সমি

সিমিত িবভাগ হেত া ত
ও উপা

[৪.২] ািণ িচিকৎসা [৪.২.১] ািণ িচিকৎসা গবািদপর িনয়িমত কা ও ঔষধ সরবরাহ
সিমিত িবভাগ বাঘাবাড়ীঘাট  কারখানা ও
এলাকা

সিমিত িবভাগ হেত া
তের সমি

সিমিত িবভাগ হেত া ত
ও উপা

[৫.১]  ময়াদী
কম পিরকনাঃ

[৫.১.১] 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

িমিভটা একমা সমবায়ী িতান যা সরাসির
গাভী পালনকারী সমবায়ীেদর িনকট থেক তরল
 সংহ ও িয়াজাত কের ণগত মান
অ রেখ ভাার সাধারেণর িনকট পৗঁেছ
দয় এ িবষেয় সরকারী ও বসরকারী িবিশ
িগণেক িনেয় র্যালী, আেলাচনা, সিমনার
আেয়াজন করা।

শাসন িবভাগ ধান কায ালয়
শাসন িবভাগ হেত া
তের সমি

শাসন িবভাগ হেত া ত
ও উপা

[৫.২] দীঘ  ময়াদী
কম পিরকনাঃ

[৫.২.১] িমিভটার  ও  পের
টকসই িবপণন বাপনার িবষেয় গেবষণা
কায ম হােত নয়া

িমিভটার  ও  জাতপের টকসই
িবপণন বা হেনর মােম তািশত
নাফা অজ ন করা।

িবপণন িবভাগ ঢাকা  কারখানা
িবপণন িবভােগর া তের
সমি

িবপণন িবভােগর া ত ও
উপা
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

দর / সংা
বাংলােদশ  উৎপাদনকারী
সমবায় ইউিনয়ন িলিমেটড
(িমিভটা)

বািষ ক নাফা
িতেযাগীতালক বাজাের েক থাকেত হেল িম িভটার
উৎপািদত পের ভাট ও  মওফ করা।

িতেযাগী িতানিলর অসম িতেযািগতা ও
দির, িমহীন ও িনিব  উৎপাদনকারী
ষকেদর অিধকতর িবধা িনিত হেব।

িতেযািগতা লক বাজাের বসরকাির
িতান িল মেনাপিল বসা করেব,
িমিভটা িপিছেয়পড়েব। ািক ষক
িত হেব।

দর / সংা
বাংলােদশ  উৎপাদনকারী
সমবায় ইউিনয়ন িলিমেটড
(িমিভটা)

ঔষধ েয়র পিরমাণ
িতেযাগীতালক বাজাের ততম সমেয় সবা দান 
উৎপাদনকারী ষকেদর আথ -সামািজক অবার উয়েনর
লে হীত পদেপসেহর িসা দান করা।

িমিভটা হেত হীত িসা ত বাবায়েনর
ফেল সািবক লমাা অজন সব হেব।

তী িতেযািগতা লক বাজাের উৎপাদন
িনিত করা না হেল িমিভটা
িপিছেয়পড়েব। ািক ষক িত হেব।

দর / সংা
বাংলােদশ  উৎপাদনকারী
সমবায় ইউিনয়ন িলিমেটড
(িমিভটা)

িসেমেনর সংেহর
পিরমাণ

িবনাে ঔষধ ও ভািন, িম জনেনর জ
ােজন িসেমন, এ আই সং ইইপেমস, উত
জােতর ঘােসর বীজ, রাগ িনণ েয়র পরীা-িনরীা,
িশণ ইতািদ।

গবাদী পর -া িনিতকরেণর মােম 
উৎপাদন ি করা সব হেব।

িতেযািগতা লক বাজাের উৎপাদন ও
িবয় িনিত করা না হেল িমিভটা
িপিছেয়পড়েব। গর জাত উয়ন বাধা
হেব।

দর / সংা
বাংলােদশ  উৎপাদনকারী
সমবায় ইউিনয়ন িলিমেটড
(িমিভটা)

াথিমক সদ সংা
(আকম সংান)

িতেযাগীতালক বাজাের ততম সমেয় সবা দান 
উৎপাদনকারী ষকেদর আথ -সামািজক অবার উয়েনর
লে হীত পদেপসেহর িসা দান করা।

িমিভটা হেত পদেপসহ বাবায়েনর লে
ত িসা অপিরহায ।

িমিভটা িপিছেয়পড়েব। ািক ষক
িত হেব।

দর / সংা
বাংলােদশ  উৎপাদনকারী
সমবায় ইউিনয়ন িলিমেটড
(িমিভটা)

তরল ধ সংেহর
পিরমাণ

িতেযাগীতালক বাজাের ততম সমেয় সবা দান 
উৎপাদনকারী ষকেদর আথ -সামািজক অবার উয়েনর
লে হীত পদেপসেহর িসা দান করা।

দশ আমদানী িনভ রতা কিমেয়  উৎপাদেন
য়ংসণ  হেব, তমিন দেশর  উৎপাদকারী
ষকেদর আয় ি পেয় তা জাতীয় অথ নীিতেত
ণ  ইিতবাচক অবদান রাখেব।

দেশ আমদানী িনভ রতা বাড়েব 
উৎপাদেন য়ংসণ  হেত িপিছেয় পরেব।,
তমিন দেশর  উৎপাদকারী ষকেদর
আয় াস পােব।

দর / সংা
বাংলােদশ  উৎপাদনকারী
সমবায় ইউিনয়ন িলিমেটড
(িমিভটা)

পািরত তরল েধর
পিরমাণ

িতেযাগীতালক বাজাের ততম সমেয় সবা দান 
উৎপাদনকারী ষকেদর আথ -সামািজক অবার উয়েনর
লে হীত পদেপসেহর িসা দান করা।

িমিভটা হেত হীত িসা ত বাবায়েনর
ফেল সািবক লমাা অজন সব হেব।

তী িতেযািগতা লক বাজাের উৎপাদন
িনিত করা না হেল িমিভটা
িপিছেয়পড়েব। ািক ষক িত হেব।

দর / সংা
বাংলােদশ  উৎপাদনকারী
সমবায় ইউিনয়ন িলিমেটড
(িমিভটা)

সমবায় সিমিতর সংা
িতেযাগীতালক বাজাের ততম সমেয় সবা দান 
উৎপাদনকারী ষকেদর আথ -সামািজক অবার উয়েনর
লে হীত পদেপসেহর িসা দান করা।

িমিভটা হেত হীত িসা ত বাবায়েনর
ফেল সািবক লমাা অজন সব হেব।

তী িতেযািগতা লক বাজাের উৎপাদন
িনিত করা না হেল িমিভটা
িপিছেয়পড়েব। ািক ষক িত হেব।

দর / সংা
বাংলােদশ  উৎপাদনকারী
সমবায় ইউিনয়ন িলিমেটড
(িমিভটা)

গা-খা উৎপাদেনর
পিরমাণ

ঢাকা, চাম, িসেলট, লনা, বিরশাল, রাজশাহী, রংর
িত িবভাগীয় শহের সংি িস কেপ ােরশন েলােত
িবয় ক াপেনর জ জায়গা বরা রাখা।

গা-খা তরীর সকল কচামাল এর আমদানী
পয ােয় এবং ানীয় পয ােয় উৎপাদনত পের
উপর সকল ধরেণর আইেটেমর উপর ভাট ও 
মওফ করা

িতেযািগতা লক বাজাের উৎপাদন ও
িবপণন িনিত করা না হেল িমিভটা
িপিছেয়পড়েব। ািক ষক িত হেব।
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িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

দর / সংা
বাংলােদশ  উৎপাদনকারী
সমবায় ইউিনয়ন িলিমেটড
(িমিভটা)

উত জােতর জাু ঘােসর
বীজ েয়র পিরমাণ

ততম সমেয়র মে অিডট, পিরদশ ন, বােজট
অেমাদন, ও য় সংা যাবতীয় আিথ ক অেমাদন,
জনবল িনেয়াগ ও পেদািত িত সহেযািগতা িদেবা।

সমবায় িবিধমালা ১৮,৪৬(২) অয়ায়ী িত ১০
ল টাকা েয়র ে িনবক ও মহাপিরচালক
এর থক অেমাদেনর েয়াজন হয়। যা ততম
সমেয় স করা হেল সািবক লমাা অজন
সব হেব।

তী িতেযািগতা লক বাজাের ততম
সমেয়র মে িসা হন িনিত করা না
হেল িমিভটা িপিছেয়পড়েব ও আিথ ক ভােব
িত  হেব।

দর / সংা
বাংলােদশ  উৎপাদনকারী
সমবায় ইউিনয়ন িলিমেটড
(িমিভটা)

অা জাত প
[িঘ,েড়া, দই, ভাড 
িম, িমি ও অা
প]

িতেযাগীতালক বাজাের ততম সমেয় সবা দান 
উৎপাদনকারী ষকেদর আথ -সামািজক অবার উয়েনর
লে হীত পদেপসেহর িসা দান করা।

িমিভটা হেত হীত িসা ত বাবায়েনর
ফেল সািবক লমাা অজন সব হেব।

িতেযািগতা লক বাজাের উৎপাদন ও
িবয় িনিত করা না হেল িমিভটা
িপিছেয়পড়েব। ািক ষক িত হেব।

দর / সংা
বাংলােদশ  উৎপাদনকারী
সমবায় ইউিনয়ন িলিমেটড
(িমিভটা)

গাভী ঋণ দােনর পিরমাণ
(িনজ)

ামীণ ষেকর আথ -সামািজক উয়ন করা।
িমিভটা হেত হীত িসা ত বাবায়েনর
ফেল সািবক লমাা অজন সব হেব।

ামীণ ষেকর আথ -সামািজক উয়ন াহত
হেব।




