
সেবা েমূহঃ 
 

১। আইনগত সেবাঃ 
সমবায় সমমমি আইন,২০০১(সংশ ামিি ২০০২),সমবায় সমমমি সংশ ািন আইন,২০১৩ ও সমবায় 

সমমমি মবমিমালা,২০০৪ মমািাশবক আইনগি মসবা সমূহ। 

েমবায় েমমমত মনবন্ধন ও উপ-আইন েংশ াধনঃ 
 উপ-আইন মনবন্ধশনর মািযশম ১টি সমবায় সমমমি আইনগি মিমি লাি কশর। সমমমির সািারণ 

সদসযশদর মসদ্ধাশের আশলাশক উপ-আইন পমরবিত ন করা যায়। 
 মেলা সমবায় অমিসার কিতত ক প্রাথমমক সমবায় সমমমির মনবন্ধন করা হয়। 
 মবিাগীয় যুগ্ম-মনবন্ধক কিতত ক সকল প্রকার মকন্দ্রীয় সমবায় সমমমির মনবন্ধন করা হয়। 

 মনবন্ধক কিতত ক সকল োিীয় সমবায় সমমমির মনবন্ধন করা হয়। 
 সমবায় সমমমি মনবন্ধশনর েনয মনবন্ধন মি মেোরী চালাশনর দ্বারা সরকারী মকাষাগাশর েমা প্রদান 

করশি হয়। এশেশে সবতমনম্ন মনবন্ধন মি ৫০/- এবং সশবতাচ্চ মনবন্ধন মি ৫,০০০/- টাকা। মনবন্ধন মি 

সরকারী রােস্ব। 
 

বযবস্থাপনা,অমিট,পমিদ শন ও অবোয়নঃ 
 সমমমির বযবস্থাপনা গণিামিকিাশব মনবতামচি কমমটি কিতত ক পমরচামলি হয়। মনবতামচি কমমটি না 

থাকশল মনবন্ধক কিতত ক আইশনর আওিায় অেবিী কমমটি মনশয়াগ করা হয়। এ কমমটি সমমমির 

বযবস্থাপনা পমরচালনা কশরন। 

 মনবন্ধক কিতত ক েমিা প্রাপ্ত মকান কমতচারী বা বযমি দ্বারা সমমমির বযবস্থাপনা ও আমথতক কাযতক্রশমর 

উপর বাৎসমরক মনরীো সম্পাদন করা হয়। 
 সমমমিশি সংঘটিি মযশকান অমনয়ম মনবন্ধক পমরদ তন মকংবা িদশের মািযশম মনস্পমি কশরন। 

 সমমমির মশিয সতষ্ট ময মকান মবশরাি মনবন্ধকশক োনাশনা হশল মিমন সামল কারী মনশয়াগ করশবন। 

সামল কারী নযায় মবচার,সিিা ও সু-মবশবচনা প্রসুিিাশব মনিতামরি সমশয়র মশিয রায় প্রদান কশরন। 

রাশয় মকউ সংেুদ্ধ হশল আপীল করার সুশযাগ থাশক। 

 সমমমি অকাযতকর হশল মকংবা সদসযগণ সমমমি পমরচালনায় অনাগ্রহী হশল মনবন্ধক সমমমিশক 

অবসায়ন করশি পাশরন। আবার সদসযশদর আগ্রশহর কারশণ অবসায়ন আশদ  প্রিযাহার করশি 

পাশরন। 
 

২। প্রম ক্ষণ সেবাঃ 
মেলা সমবায় কাযতালশয় একেন প্রম েক ও একেন সহকারী প্রম েক সমন্বশয় একটি ভ্রামযমান 

প্রম েণ ইউমনট সমবায় সমমমিশি মগশয় সদসযশদর সমবায় মিমিক প্রম েণ মদশয় থাশক। এছাড়া 
সমবায়ীশদর মবমিন্ন মেশে বতমিমূলক প্রম েণ মযমনঃ মমৌমামছ চাষ,মৎসয চাষ,কমম্পউটার 

মেমনং,মটইলারীং,ব্লক-বাটিক,িযা ন এন্ড মেোইন প্রম েণ প্রদান করা হয়। সমবায় সমমমিটি 

দেিার সমহি পমরচালনার েনয বযবস্থাপনা কমমটির সদসযশদরশক সমমমি বযবস্থাপনা ও মহসাব-

মনরীো প্রম েণ প্রদান করা হশয় থাশক। 
 

৩। অমিশ াগ ও মনষ্পমতঃ 
 

 মেলা পযতাশয়র অমিশযাগ সমহূ মেলা সমবায় কমতকিত া বরাবশর দামিল করশি হশব। 
 মবিাগীয় পযতাশয়র অমিশযাগ সমূহ মবিাগীয় সমবায় কমতকিত া বরাবশর দামিল করশি হশব। 

 সমবায় অমিদপ্তশরর মকান অমিশযাগ থাকশল িা মনবন্ধক বরাবশর দামিল করশি হশব। 
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