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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বেদর িশণ ও কম সংােনর মােম মানব সদ উয়ন ও দাির িবেমাচেনর লে িশণ দান, িশেণার ঋণ সহায়তা ও
আকম সংােন উুকরেণর িনিম গত ৩ (িতন) বছের সারােদেশ ৯,৬৫,৮৮১ জনেক িশণ দান, িশেণার ঋণ িহেসেব ৩২১.৯৬
কা টাকা িবতরণ এবং ১,৯৫,৫৫০ জন বক ও বমিহলােক আকম সংান ক হেণর মােম াবলী করা হেয়েছ। ব িশণ ও
কম সংােনর উপর গেবষণাধম কায ম পিরচালনার জ শখ হািসনা জাতীয় ব উয়ন ইনিউট আইন, ২০১৭ ণয়ন করা হেয়েছ।
ীড়ার মােনায়েন আজািতক মানস িশেকর মােম ৪৮,৭৫১ জন খেলায়াড়েক িশণ দান ও ২৮৩ আজািতক ীড়া
িতেযািগতার আেয়াজন করা হেয়েছ। আজািতক পয ােয় ২২২ ীড়া িতেযািগতায় অংশহণ কের ৫৯৫ ণ , ৪৮৫ রৗ ও ৪৪১
া পদক অিজত হেয়েছ। এ সমেয় ীড়ায় ৪৪ নন জাতীয় রকড  ি হেয়েছ। ীড়ােে উৎসাহ দােনর লে ৩৩৯০ জন 
ীড়ািবদেক ৪.৪৬ কা টাকা অদান দান করা হেয়েছ। এছাড়া, ৬ শারীিরক িশা কেলেজর মােম ১,৮২৯ জনেক শারীিরক িশায়
াতক িডী দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

মবধ মান বসংােক বশিেত পার করা এক চােল। দেশর বশিেক আকম িহেসেব গেড় তালাসহ আজািতক ম
বাজােরর চািহদা অযায়ী িশণ ড িনব াচন, িশণ দান এবং িশিত বেদর েয়াজনীয় সহায়তা িদেয় দ বশি িহেসেব গেড়
তালা এক চােল। আজািতক মানস ীড়ািবদ তির করা এক চােল। আিথ ক অলতার দণ িশণাথগণ দীঘ েময়ািদ
িশণ কায ম সমা না কের ঝের পেড়, এেত িশেণর লমাা অজন াহত হয়। শহরােল িশেদর খলালার উপেযাগী পয া
মাঠ না থাকায় সকল িশেক খলালায় সৃ করা এক চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

িশিত বকার বেদর অায়ী কম সংােনর জ পয ায়েম সারােদেশ াশনাল সািভ স কম িচর কায ম সসারণ করা হেব। দশ-
িবেদেশর চািহদা অযায়ী নন নন ক/কম িচ হণ কের বেদর িশণ দান করা হেব। িতভা অেষণ কম িচ হেত দীঘ েময়ািদ
িশেণর জ ভিতত খেলায়ােড়র সংা ি করা হেব। িবিভ ফডােরশন, এেসািসেয়শন ও ীড়া সংার মােনায়েনর মােম
আজািতক মােনর খেলায়াড় ি ও ীড়া াপনার উয়ন করা হেব। শারীিরক িশা কেলজসেহর মােম শারীিরক িশায় াতেকার
িডী দান করা হেব।

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

াশনাল সািভ স কম িচর মােম ৫৫,০০০ জেনর অায়ী কম সংান ি;
দশ িবেদেশ কম সংােনর লে ৩,১০,০০০ জন ব ও বমিহলােক িশণ দান;
৩৮,০০০ জন িশিত বেক ১১৫ কা টাকা ঋণ দান;
২৭ সফল ব/ব সংগঠনেক জাতীয় ব রার দান;
১০ জন ীড়ািবদ/ীড়া সংগঠকেক জাতীয় ীড়া রার দান;
১৮,০০০ জন ীড়ািবদেক িশণ দান;
ীড়ায় উু করার জ ১১৫০ জন ঃ ীড়ািবদেক আিথ ক অদান দান;
উপেজলা, জলা, িবভাগ ও কীয় পয ােয় খলালার েযাগ ির জ ৭০ নন াপনা িনম াণ এবং ৫০ ীড়া াপনা
মরামত ও সংার;
িশণ, খলালার সামী ও িবমান খলার মাঠসেহর বহার িনিত করার লে মিনটিরং কায ম জারদার করা হেব।
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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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর ব ও ীড়া মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মীর িতিনিধ
িহসােব সিচব, ব ও ীড়া মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৮ সােলর ম মােসর ২১ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

জাতীয় উয়েন দ বশি এবং া ও িবেনাদেনর জ ীড়া।

১.২ অিভল (Mission)
িশেণর মােম দ ও উৎপাদনশীল ব সমাজ গঠন এবং ীড়ােে জাতীয় ও আজািতক পয ােয় উৎকষ  সাধন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. দ, উৎপাদনম ও সেচতন ব সমাজ গঠন;
২. ীড়ার মােনায়ন ও িবকাশ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ
৪. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বেদর িশণ, উয়ন ও কাণখী যাবতীয় কায ম বাবায়েনর মােম দ মানবসদ তির এবং তােদর জাতীয়
উয়েনর লধারার সােথ সৃকরণ;
২. বকার বেদর আ-কম সংােনর েযাগ ি এবং উয়নলক কােজ বেদর ায় অংশহেণ উৎসািহতকরণ,
সফল বেদর রার দান ও ব সংগঠনেক অদান দান;
৩. ব উয়ন কায েমর উপর গেবষণা ও জিরপ;
৪. জািত গঠনলক কােজ বেদর সৃকরণ ও মতায়ন;
৫. জাতীয় ও আজািতক পয ােয় খলালার আেয়াজন, অংশহণ ও জাতীয় ীড়া রার দান;
৬. ীড়ােে িতভা অেষণ, ামােল ীড়া পিরেবশ ি ও দ ীড়ািবদ তিরকরণ;
৭. িবিভ ীড়া সংােক অদান দান এবং অসল ীড়ািবদেদর কাণ অদান দান;
৮. ীড়া াপনা িনম াণ, উয়ন ও রণােবণ।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
িভি বছর

২০১৬-২০১৭
ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা
২০১৮-২০১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১

বেদর কম সংান ি

াশনাল সািভ েসর অধীেন িশিত ও
অায়ী কম সংােন িনেয়ািজত ব
সংা

জন ৪১১০৪ ৪৫০০০ ৫৫০০০ ৬০০০০ ৬০০০০ ব উয়ন অিধদর
MBF এবং ব ও ীড়া মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

িশিত বসংা জন ২৭১০০০ ২৮২০০০ ৩১০০০০ ৩৫০০০০ ৩৭৫০০০ ব উয়ন অিধদর
MBF এবং ব ও ীড়া মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

ীড়ােে আজািতক
মান অজন করা

আজািতক িতেযািগতায়
অংশহেণর সংা

সংা ৭৪ ৮৪ ৯৫ ১০৫ ১১০
(১) জাতীয় ীড়া পিরষদ (২)
িবেকএসিপ।

MBF এবং ব ও ীড়া মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

আজািতক িতেযািগতায় পদক
াির সংা

সংা ৭১ ১০০ ১০৫ ১১০ ১১৫
(১) জাতীয় ীড়া পিরষদ (২)
িবেকএসিপ।

MBF এবং ব ও ীড়া মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

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

কৗশল
গত

উেে
র
মান

      কায ম      কম সাদন চক একক

কম স
াদ

ন
চেক
র মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] দ,
উৎপাদনম
ও সেচতন
ব সমাজ
গঠন;

৩৮

[১.১] াশনাল সািভ স কম িচর
অধীেন িশিত বকার বেদর
িশণ দােনর মােম অায়ী
কম সংান ি

[১.১.১] িশিত ও অায়ী কম সংােন িনেয়ািজত
বেকর সংা

জন ৮ ৪১১০৪ ৩৮৫০০ ৫৫০০০ ৫৪৮০০ ৫৪৭০০ ৩৮৫০০ ৩৩৫০০ ৬০০০০ ৬০০০০

[১.২] বেদর জ িশণ কাস 
পিরচালনা

[১.২.১] িশিত বসংা জন ৮ ২৭১০০০ ২১৭০০০ ৩১০০০ ৩০০০০০ ২৯০০০০ ২১৭০০০ ১৮৭০০০ ৩৫০০০০ ৩৭৫০০০

[১.৩] সফল ব সংগঠনেক আিথ ক
অদান দান

[১.৩.১] ব সংগঠেনর সংা সংা ৭ ৪২০ ৪১০ ৪৫০ ৪৪৫ ৪৪০ ৪১০ ৪০০ ৪৬০ ৪৭০

[১.৪] িশিত বেদর জ
ঋণ দান

[১.৪.১] উপকারেভাগীর সংা জন ৪ ৩৬৭০০ ২৫৭৬০ ৩৬৮০০ ৩৩৮০০ ২৯১০০ ২৫৭৬০ ২২০০০ ৩৮০০০ ৩৮৫০০

[১.৫] আকম সংােনর েযাগ
ি

[১.৫.১] আকমর সংা জন ৪ ৩৩২৮০ ২৮০০০ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৩৬০০০ ২৮০০০ ২৭০০০ ৪৫০০০ ৫০০০০

[১.৬] জাতীয় ব রার দান [১.৬.১] রারা ব/ব সংগঠক সংা জন ৩ ১৯ ১৯ ২৭ ২৪ ২২ ১৯ ১৫ ২৭ ২৭

[১.৭] ব িশণ কায ম
তদারিক

[১.৭.১] পিরদশ ন িতেবদেনর সংা সংা ২ ৫০ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫০ ৪০ ৬৫ ৭০

[১.৮] জনসেচতনতালক অান [১.৮.১] অােনর সংা সংা ১ ১০৫৫ ১০৫০ ১১৮৫ ১১৭০ ১১৬০ ১০৫০ ৯০০ ১১৮৫ ১১৮৫

[১.৯] চার- চারণা [১.৯.১] কাশনা সংা সংা ১ ৮ ১০ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১১ ১১



া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, ম ২১, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশল
গত

উেে
র
মান

      কায ম      কম সাদন চক একক

কম স
াদ

ন
চেক
র মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] ীড়ার
মােনায়ন ও
িবকাশ।

৩৭

[২.১] ীড়ার িবিভ িবষেয়
িশণ দান

[২.১.১] িশিত ীড়ািবদ সংা জন ৮ ১৬৭৬৩ ১৭১০০ ১৮০০০ ১৭৯৭০ ১৭৭৬০ ১৭১০০ ১৭০৯৫ ১৮২০০ ১৮৫০০

[২.২] ণল পয ােয় ীড়া িতভা
অেষণ

[২.২.১] িতভা সংা জন ৭ ৩৭০০ ৩৭৩৬ ৩৭৫০ ৩৭৪৫ ৩৭৪০ ৩৭৩৬ ৩৭৩০ ৩৭৮০ ৩৮০০

[২.৩] শারীিরক িশায় াতক
িডী দান

[২.৩.১] িডীা সংা জন ২ ৫৯০ ৪১৩ ৫৯০ ৫৮০ ৫৭৫ ৫৭০ ৫৬০ ৬০০ ৬১০

[২.৪] ীড়ায় াতক িডী দান [২.৪.১] িডীা সংা জন ২ ২৬ ২১ ৩০ ২৫ ২৩ ২১ ২০ ৩০ ৩০

[২.৫] ীড়া াব/িতানেক
আিথ ক অদান

[২.৫.১] ীড়া াব/িতােনর সংা সংা ২ ৭০২ ৬৫০ ৭৫০ ৭৪৫ ৭৪০ ৭৩৫ ৭৩০ ৭৫৫ ৭৬০

[২.৬]  ীড়ািবদেদর আিথ ক
অদান

[২.৬.১]  ীড়ািবদেদর সংা জন ২ ১১৩০ ১০০০ ১১৪০ ১১৩৭ ১১৩৫ ১১৩২ ১১৩০ ১১৫০ ১২০০

[২.৭] ীড়া সামী িবতরণ [২.৭.১] িতােনর সংা সংা ২ ৬২১১ ৬২২০ ৬২৩০ ৬২২৫ ৬২২২ ৬২২০ ৬২১০ ৬২৪০ ৬২৪৫

[২.৮] ীড়া াপনা িনম াণ [২.৮.১] িনিম ত াপনার সংা সংা ২ ১২ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ১০০

[২.৯] ীড়া িশণ ও ীড়া
সামী িবতরণ কায ম তদারিক

[২.৯.১] পিরদশ ন িতেবদেনর সংা সংা ২ ৫০ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫০ ৪০ ৬৫ ৭০

[২.১০] িবেশষ চািহদাস ীড়া
িতভা অেষণ

[২.১০.১] িতভাবান খেলায়াড় জন ২ ৬৫৫ ৬৬০ ৬৮০ ৬৭০ ৬৬৫ ৬৬০ ৬৫০ ৬৯০ ৭০০

[২.১১] ীড়া াপনা মরামত ও
সংার

[২.১১.১] মরামত/সংারত াপনার সংা সংা ১ ১৫ ২৫ ৩০ ২৮ ২৬ ২৫ ২০ ৩৫ ৪০

[২.১২] আজািতক িতেযািগতায়
অংশহণ

[২.১২.১] িতেযািগতায় অংশহেণর সংা সংা ১ ৭৪ ৮৪ ৯৫ ৯০ ৮৮ ৮৪ ৭০ ১০৫ ১১০

[২.১৩] ীড়া িবােন িডোমা
দান

[২.১৩.১] িডোমাা সংা জন ১ ২৯ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০

[২.১৪] কােচস সা িফেকট কাস  [২.১৪.১] কােস  অংশহণকারী সংা জন ১ ১২০ ১৫০ ১৫৫ ১৫৪ ১৫২ ১৫০ ১৩০ ২০০ ২০০

[২.১৫] জাতীয় ীড়া রার
দান

[২.১৫.১] রারা ীড়ািবদ/িতান সংা জন ১ ৩১ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০

[২.১৬] আজািতক িতেযািগতার
আেয়াজন

[২.১৬.১] আেয়ািজত আজািতক িতেযািগতার
সংা

সংা ১ ৩৫ ৪০ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪০ ৩৫ ৫৭ ৬০



া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ম ২১, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম হীত
ডাক ই-ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত
**

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত *** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] মণালয়/িবভাগ কক
অনলাইন সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১৫-০১-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ৩১-০৩-২০১৯ ৩০-০৪-২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক (SIP) বাবায়ন

[১.৩.১] ডাটােবজ অযায়ী নতম
 নন উাবনী উোগ/ উয়ন
ক চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০১৯ ১৮-০৩-২০১৯ ২৫-০৩-২০১৯ ০১-০৪-২০১৯ ০৮-০৪-২০১৯

[১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা
ণয়ন ও িবন করা

[১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১০-০১-২০১৯ ১৭-০১-২০১৯ ২৪-০১-২০১৯ ২৮-০১-২০১৯ ৩১-০১-২০১৯

[১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] িসেজস চাট ার
বাবায়ন

[১.৫.১] হালনাগাদত িসেজস
চাট ার অযায়ী দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৫.২] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৮ ১৫-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯

[১.৬] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[১.৬.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] অিভেযাগ িনির িবষেয়
অিভেযাগকারীেক অবিহতকরণ

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[১.৭.১] িপআরএল আেদশ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[১.৭.২]  নগদায়নপ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -



া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, ম ২১, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৮

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[২.২.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৮-০৩-২০১৯ ১৫-০৪-২০১৯

[২.২.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৮-০৩-২০১৯ ১৫-০৪-২০১৯

[২.৩] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[২.৩.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
(Budget
Implementation Plan)
ণীত

সংা ০.৫ ১ - - - -

[২.৩.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ - - -

[২.৪] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৪.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৫] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[২.৫.১] য় পিরকনা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[২.৬.১] িনিত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৭] বেকয়া িবৎ িবল
পিরেশাধ করা

[২.৭.১] িবৎ িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৮]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[২.৮.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, ম ২১, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] জাতীয়
াচার
কৗশল ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৪

[৩.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৩.১.১] িনধ ািরত সমেয় মািসক
িতেবদন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - -

[৩.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[৩.২.১] মণালয়/িবভােগর সকল
ত ও অনলাইন সবা ৩৩৩ সহ
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৩.৩] মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন ণয়ন ও
কাশ

[৩.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৮ ২৯-১০-২০১৮ ১৫-১১-২০১৮ ২৯-১১-২০১৮ ১৩-১২-২০১৮

[৪] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] অধীন দর/সংার
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি
ার ও ওেয়বসাইেট
আপেলাড

[৪.১.১] ািরত বািষ ক
কম সাদন ি ওেয়বসাইেট
আপেলাডত

তািরখ ০.৫ ২৪-০৬-২০১৮ ২৬-০৬-২০১৮ ২৮-০৬-২০১৮

[৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন মিপিরষদ
িবভােগ দািখল

[৪.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৯-০৮-২০১৮ ২৭-০৮-২০১৮ ২৯-০৮-২০১৮ ০৩-০৯-২০১৮ ০৫-০৯-২০১৮

[৪.৩] দর/সংার ২০১৮-১৯
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দান

[৪.৩.১] ফলাবতক (feedback)
দ

তািরখ ১ ৩১-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১০-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৪-০২-২০১৯

[৪.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ
অা িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৪.৪.১] আেয়ািজত িশেণর সময়
জনঘা
*

১ ৬০ - - - -

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, ম ২১, ২০১৮

আিম,  সিচব,  ব  ও  ীড়া  মণালয়,  মাননীয়  মী,  ব  ও  ীড়া  মণালয়-এর  িতিনিধ  িহসােব  গণজাতী
বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  মিপিরষদ  সিচেবর  িনকট  অীকার  করিছ  য,  এই  িেত
বিণ ত ফলাফল অজেন সেচ থাকব।

আিম, মিপিরষদ সিচব, গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ িহসােব সিচব, ব ও ীড়া
মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

সিচব
ব ও ীড়া মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, ম ২১, ২০১৮

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এমিবএফ িমিডয়াম টাম  বােজটাির মওয়াক

২ এমিবএফ িমিনি বােজটাির মওয়াক

৩ এনএসিস াশনাল াট স কাউিল (জাতীয় ীড়া পিরষদ)

৪ িবেকএসিপ বাংলােদশ ীড়া িশা িতান



া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, ম ২১, ২০১৮

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] াশনাল সািভ স কম িচর
অধীেন িশিত বকার বেদর
িশণ দােনর মােম অায়ী
কম সংান ি

[১.১.১] িশিত ও অায়ী
কম সংােন িনেয়ািজত বেকর
সংা

২৪-৩৫ বছর বয়সী উ মািমক বা ত িশাগত যাতা স বকার
বেদর ৩ মাস ময়াদী িশণ দান ও িশেণার ২ বছর ময়াদী অায়ী
কম সংান ি করা হয়।

ব উয়ন অিধদর
িশণ সমাকারী বেকর
সংা

ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন

[১.২] বেদর জ িশণ কাস 
পিরচালনা

[১.২.১] িশিত বসংা

দশ-িবেদেশর ম বাজােরর চািহদা অযায়ী ১-৬ মাস ময়াদী ড িভিক
িশণ দান করা হয় এবং ামীণ বেদর আয় সারণ ও আ-
কম সংােনর লে ানীয় চািহদার িভিেত ১-৩ সাহ ময়াদী িশণ
দয়া হয়

ব উয়ন অিধদর
িশণ সমাকারী বেদর
সংা।

ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[১.৩] সফল ব সংগঠনেক
আিথ ক অদান দান

[১.৩.১] ব সংগঠেনর সংা
দেশর আথ -সামািজক উয়েন িমকা পালনকারী সফল ব সংগঠনেক
আিথ ক অদান দান করা হয়

ব উয়ন অিধদর
িশণ ও  ঋণ হেণর পর
আকমর সংা

ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[১.৪] িশিত বেদর জ
ঋণ দান

[১.৪.১] উপকারেভাগীর সংা
িশিত বেদর আ-কম সংােনর লে সেব া এক ল টাকা  ঋণ
দান করা হয়

ব উয়ন অিধদর ঋণ হণকারীর সংা
ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[১.৫] আকম সংােনর েযাগ
ি

[১.৫.১] আকমর সংা
ব উয়ন অিধদর কক িশণ িনেয় ক হণ কের কমপে মািসক
৪৫০০ টাকা আয় করেল স আকমেত পািরত হয়।

ব উয়ন অিধদর
িশণ সমাকারী বেকর
সংা।

ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[১.৬] জাতীয় ব রার দান
[১.৬.১] রারা ব/ব
সংগঠক সংা

কেম র ীিত সপ সফল ব/বমিহলা/সংগঠকেক িতবছর জাতীয় ব
রার দান করা হয়

ব উয়ন অিধদর ব রারােদর সংা
ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[১.৭] ব িশণ কায ম
তদারিক

[১.৭.১] পিরদশ ন িতেবদেনর
সংা

ব উয়ন অিধদর এবং এর আওতাধীন জলা ও উপেজলা পয ােয়র ব
িবষয়ক কায ম তদারিক করা হয়

ব ও ীড়া মণালয় পিরদশ ন িতেবদেনর সংা
ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন

[১.৮] জনসেচতনতালক অান [১.৮.১] অােনর সংা
ব উয়ন অিধদেরর উপেজলা/জলা িশণ কের কম কতাগণ কক
ানীয় তািলকা ব সংগঠেনর মােম সামািজক সেচতনতালক
সভা/সমােবশ কের জনগণেক উু করা হয়

ব উয়ন অিধদর
ােসবী ব সংগঠেনর
মােম জনসেচতনতালক
বাবািয়ত সভার সংা

ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[১.৯] চার- চারণা [১.৯.১] কাশনা সংা
ব উয়ন অিধদেরর িবিভ কায ম বল চােরর িনিম িতমােস এক
ব বাতা কাশ করা হয়

ব উয়ন অিধদর কাশনার সংা
ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[২.১] ীড়ার িবিভ িবষেয়
িশণ দান

[২.১.১] িশিত ীড়ািবদ
সংা

দ ীড়ািবদ তিরর লে আজািতকমান স কাচ ারা ইেভ ওয়াির
িশণ দয়া হয়

ীড়া পিরদর ও
িবেকএসিপ

িশিত ও দ খেলায়ােড়র
সংা

ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[২.২] ণল পয ােয় ীড়া
িতভা অেষণ

[২.২.১] িতভা সংা
ইউিনয়ন, উপেজলা, জলা ও িবভাগীয় পয ােয় ীড়া িতেযািগতা
আেয়াজেনর মােম ভিবত খেলায়াড় তিরর লে িতভা অনেষণ করা
হয়

ীড়া পিরদর,
এনএসিস ও
িবেকএসিপ

ণল হেত বাছাইত
খেলায়ােড়র সংা

ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।



া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, ম ২১, ২০১৮

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[২.৩] শারীিরক িশায় াতক
িডী দান

[২.৩.১] িডীা সংা
কম সংান ি, ল/কেলজ/জলা/িবভাগীয় পয ােয় ীড়া ও শারীিরক
িশায় পাঠ দান এবং ীড়ার মােনায়েনর জ িবিপএড িডী দান করা
হয়

ীড়া পিরদর
িবিপএড িডীা ছা/ছাীর
সংা

ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[২.৪] ীড়ায় াতক িডী দান [২.৪.১] িডীা সংা ীড়া িশায় দ মানবসদ তিরর লে িব াট স িডী দান করা হয় িবেকএসিপ িডীা মানবসেদর সংা
ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[২.৫] ীড়া াব/িতানেক
আিথ ক অদান

[২.৫.১] ীড়া াব/িতােনর
সংা

ীড়ার মােনায়েনর জ ীড়া াব/িতান/সংা/ফডােরশনসেক
আিথ ক অদান দান করা হয়

ীড়া পিরদর ও
এনএসিস

আিথ ক অদানা িতােনর
সংা

ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[২.৬]  ীড়ািবদেদর আিথ ক
অদান

[২.৬.১]  ীড়ািবদেদর
সংা

ীড়ায় উৎসাহ দােনর লে  ীড়ািবদেদর আিথ ক অদান দান করা
হয়

বব ীড়ােসবী
কাণ ফাউেশন

আিথ ক অদানা 
ীড়ািবদেদর সংা

ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[২.৭] ীড়া সামী িবতরণ [২.৭.১] িতােনর সংা
ীড়ার মােনায়েনর লে ীড়া াব/ল/কেলেজ িবিভ ধরেণর ীড়া
সামী িবতরণ করা হয়

ীড়া পিরদর
ীড়া সামীা িতােনর
সংা

ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[২.৮] ীড়া াপনা িনম াণ [২.৮.১] িনিম ত াপনার সংা
খলালার মােনায়েনর জ উপেজলা, জলা ও কীয় পয ােয় ীড়া াপনা
িনম াণ করা হয়

এনএসিস িনিম ত ীড়া াপনার সংা
ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[২.৯] ীড়া িশণ ও ীড়া
সামী িবতরণ কায ম তদারিক

[২.৯.১] পিরদশ ন িতেবদেনর
সংা

িবেকএসিপ, জলা ও উপেজলা পয ােয় ীড়া িবষয়ক িশণ এবং ীড়া
সামী িবতরণ ও ীড়া াপনার সক বহার তদারিক করা হয়

ব ও ীড়া মণালয় পিরদশ ন িতেবদেনর সংা ব ও ীড়া মণালয়

[২.১০] িবেশষ চািহদাস
ীড়া িতভা অেষণ

[২.১০.১] িতভাবান খেলায়াড়
সারা দেশ িতেযািগতা আেয়াজেনর মােম িবেশষ চািহদাস ীড়া
িতভা অেষণ করা হয়

ীড়া পিরদর
িবেশষ চািহদাস
খেলায়ােড়র সংা

ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[২.১১] ীড়া াপনা মরামত ও
সংার

[২.১১.১] মরামত/সংারত
াপনার সংা

খলালার মােনায়েনর লে ীড়া াপনা সংার ও মরামত করা হয় এনএসিস
সংার ও মরামতত াপনার
সংা

ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[২.১২] আজািতক
িতেযািগতায় অংশহণ

[২.১২.১] িতেযািগতায়
অংশহেণর সংা

ীড়ার িবকাশ ও নাম অজেনর লে িবিভ আজািতক িতেযািগতায়
অংশহণ কের অিজত ণ , রৗ ও া পদক দয়া হয়

এনএসিস ও
িবেকএসিপ

অিজত ণ , রৗ ও া
পদেকর সংা

ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[২.১৩] ীড়া িবােন িডোমা
দান

[২.১৩.১] িডোমাা সংা
ীড়া ে দ মানবসদ তিরর লে ীড়া িবােন িডোমা দান
করা হয়

িবেকএসিপ িডোমাােদর সংা
ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[২.১৪] কােচস সা িফেকট
কাস 

[২.১৪.১] কােস  অংশহণকারী
সংা

খেলায়াড়েদর উতমােনর িশণ দােনর িনিম িশকেদর কােচস
সা িফেকট িডী দান করা হয়

িবেকএসিপ
কােচস সা িফেকটােদর
সংা

ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন।

[২.১৫] জাতীয় ীড়া রার
দান

[২.১৫.১] রারা
ীড়ািবদ/িতান সংা

ীড়ােে অন অবদােনর ীিতসপ িতবছর  ১০জন ীড়ািবদেক
জাতীয় ীড়া রার দান হয়

ব ও ীড়া মণালয়
জাতীয় ীড়া রারা
ীড়ািবদ সংা

ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন

[২.১৬] আজািতক
িতেযািগতার আেয়াজন

[২.১৬.১] আেয়ািজত
আজািতক িতেযািগতার
সংা

িবিভ ফডােরশন কক আজািতক ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন করা
হয়

এনএসিস
আেয়ািজত আজািতক
িতেযািগতার সংা

ব ও ীড়া মণালেয়র
বাৎসিরক িতেবদন



া: ১৭ ণ তািরখ: সামবার, ম ২১, ২০১৮

সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব


