
             Innovation team_Annual Action Plan                                                                  4 
 

 

বাৎসিরক কমপিরক না ণয়েনর ছক – ২০১৬ 
ীড়া পিরদ র 

 
িমক 
নং 

ািবত িবষয় 
( হীত  কােজর নাম) 

বা বায়নকাল 
(  ও সমাি র 

তািরখ) 

দািয় া  কমকতা 
(নাম ও পদিব) 

ত ািশত ফলাফল (কাজ  স  হেল 
নগত বা পিরমাণগত কী পিরবতন আসেব) 

পিরমাপ 
( ত ািশত ফলাফল তির হেয়েছ িক না 

তা পিরমােপর মানদ ) 
১. ীড়ার িবিভ  িবষেয় িনিবড় িশ েণর 

মা েম িতভাবান খেলায়াড় সনা করণ  
জা য়াির – িডেস র, 

২০১৬ ি : 
জলা ীড়া কমকতা 

(৬৪  জলা) 
ীড়ার িবিভ  িবষেয় িশ ণ া  

খেলায়াড়গণ দ তা অজন করেব।  
সং াগত 

২. ীড়ার িবিভ  িবষেয় িতেযািগতার মা েম 
িতভাবান খেলায়াড় সনা করণ 

ঐ জলা ীড়া কমকতা 
(৬৪  জলা) 

ীড়ার িবিভ  িবষেয় িশ ণ া  
খেলায়াড়গণ দ তা দশেণর েযাগ পােব।  

সং াগত 

৩. ীড়ায় িবিভ  িবষেয় উ ু  করেণর মা েম 
া  ও পিরেবশ সেচতনতা ি   

ঐ জলা ীড়া কমকতা 
(৬৪  জলা) 

ীড়ার িবিভ  িবষেয় উ  করা হেল দেশর 
ব সমাজ মাদক ও স াস  সমাজ গড়েত 

পারেব।  

সং াগত 

৪. িতভাবান খেলায়াড়েদর পিরকি ত িশ ণ 
দােনর মা েম দ  খেলায়াড় ি  

ঐ জলা ীড়া কমকতা 
(৬৪  জলা) 

িতভাবান খােলায়াড়গণ জাতীয় ও 
আ জািতক পযােয় দেশর নাম অজেন 

িমকা রাখেব।  

সং াগত 

৫. সরকাির শারীিরক িশ া কেলেজর মা েম 
ােচলর অব িফিজক াল এ েকশন িবষেয় 

িশ াদান 

ঐ অ , শারীিরক িশ া 
কেলজ, 
ঢাকা/রাজশাহী/চ াম/বিরশা
ল/ লনা/ময়মনিসংহ 

ােচলর অব িফিজক াল এ েকশন (িবিপএড) 
কাস সফলভােব সমা  করার পর 
িশ ণাথ গণ িবিভ  িত ােন শারীিরক 

িশ ক িহসােব কমসং ােনর েযাগ পােব।  

সং াগত 

৬. মাননীয় সংসদ সদসগণ ও ীড়া পিরদ েরর 
মা েম িশ া িত ান ও ীড়া ােবর 
অ েল িবনা ে  ীড়া সর াম দান। 

ঐ পিরচালক,  
ীড়া পিরদ র, ঢাকা। 

িশ াথ রা খলা লায় উৎসাহী হেব।  নগত 

৭. িশ া িত ান ও ীড়া ােবর খলার মাঠ 
উ য়ন ও ীড়া কায ম পিরচালনার জ  
আিথক অ দান দান।  

ঐ পিরচালক,  
ীড়া পিরদ র, ঢাকা। 

িবিভ  িশ া িত ান ও ীড়া ােবর খলার 
মাঠ উ য়েনর মা েম খলা লার 
ধারাবািহকতা বজায় থাকেব।  

নগত 




