
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

ব ও ীড়া মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০১৮-১৯ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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 ব

সংা (জন) ৮ ৫৫০০০ ৫৪৮০০ ৫৪৭০০ ৩৮৫০০ ৩৩৫০০ ২৫৪৯৬

[১.২] বেদর জ িশণ কাস 
পিরচালনা

[১.২.১] িশিত ব সংা (জন) ৭ ৩১০০০০ ৩০০০০০ ২৯০০০০ ২১৭০০০ ১৮৭০০০ ২৭৯০৮

[১.৩] সফল ব সংগঠনেক আিথ ক অদান
দান

[১.৩.১] অদানা বসংগঠন সংা ৭ ৪৫০ ৪৪৫ ৪৪০ ৪১০ ৪০০

[১.৪] িশিত বেদর জ ঋণ দান [১.৪.১] উপকারেভাগী সংা (জন) ৪ ৩৬৮০০ ৩৩৮০০ ২৯১০০ ২৫৭৬০ ২২০০০ ৮৩৬৫

[১.৫] আকম সংােনর েযাগ ি [১.৫.১] আকম সংা (জন) ৪ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৩৬০০০ ২৮০০০ ২৭০০০ ৮৬৪৯

[১.৬] জাতীয় ব রার দান [১.৬.১] রারা ব/বসংগঠক সংা (জন) ৩ ২৭ ২৪ ২২ ১৯

[১.৭] ব িশণ কায ম তদারিক
[১.৭.১] পিরদশ ন িতেবদন সংা ১ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫০ ৪০ ১০

[১.৭.২] পিরদশ ন িতেবদেনর পািরশ
বাবায়ন

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ২৫

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

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

[১.১০] িশিত বেদর জ চাকির মলা
আেয়াজন

[১.১০.১] আেয়ািজত মলা সংা ১ ১



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
ীড়ার
মােনায়ন ও
িবকাশ

৩৭

[২.১] ীড়ার িবিভ িবষেয় িশণ দান [২.১.১] িশিত ীড়ািবদ সংা (জন) ৮ ১৮০০০ ১৭৯৭০ ১৭৭৬০ ১৭১০০ ১৭০৯৫ ১৩০০

[২.২] ণল পয ােয় ীড়া িতভা অেষণ [২.২.১] িতভাবান খেলায়াড় সংা (জন) ৭ ৩৭৫০ ৩৭৪৫ ৩৭৪০ ৩৭৩৬ ৩৭৩০ ৮০০

[২.৩] শারীিরক িশায় াতক িডী দান [২.৩.১] িবিপএড িডী সংা (জন) ২ ৫৯০ ৫৮০ ৫৭৫ ৫৭০ ৫৬০

[২.৪] ীড়ায় াতক িডী দান [২.৪.১] িবোট  িডী সংা (জন) ২ ৩০ ২৫ ২৩ ২১ ২০

[২.৫] ীড়া াব/িতানেক আিথ ক
অদান

[২.৫.১] অদানা ীড়া
াব/িতান

সংা ২ ৭৫০ ৭৪৫ ৭৪০ ৭৩৫ ৭৩০

[২.৬]  ীড়ািবদেদর আিথ ক অদান [২.৬.১] অদানা  ীড়ািবদ সংা (জন) ২ ১১৪০ ১১৩৭ ১১৩৫ ১১৩২ ১১৩০

[২.৭] ীড়া সামী িবতরণ [২.৭.১] িতান সংা ২ ৬২৩০ ৬২২৫ ৬২২২ ৬২২০ ৬২১০ ৫০

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

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

[২.৯.১] পিরদশ ন িতেবদন সংা ১ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫০ ৪০ ১০

[২.৯.২] পিরদশ ন িতেবদেনর পািরশ
বাবায়ন

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ২৫

[২.১০] িবেশষ চািহদাস ীড়া িতভা
অেষণ

[২.১০.১] িতভাবান খেলায়াড় সংা (জন) ২ ৬৮০ ৬৭০ ৬৬৫ ৬৬০ ৬৫০ ৫০

[২.১১] ীড়া াপনা মরামত ও সংার [২.১১.১] মরামত/সংারত াপনা সংা ১ ৩০ ২৮ ২৬ ২৫ ২০ ৫

[২.১২] আজািতক িতেযািগতায়
অংশহণ

[২.১২.১] অংশহণত িতেযািগতা সংা ১ ৯৫ ৯০ ৮৮ ৮৪ ৭০ ১৫

[২.১৩] ীড়া িবােন িডোমা দান [২.১৩.১] ীড়ায় িডোমা সংা (জন) ১ ৩০ ৫০

[২.১৪] কােচস সা িফেকট কাস  [২.১৪.১] কােস  অংশহণকারী সংা (জন) ১ ১৫৫ ১৫৪ ১৫২ ১৫০ ১৩০ ৪৪

[২.১৫] জাতীয় ীড়া রার দান
[২.১৫.১] রারা
ীড়ািবদ/িতান

সংা (জন) ১ ১০

[২.১৬] আজািতক িতেযািগতার
আেয়াজন

[২.১৬.১] আেয়ািজত আজািতক
িতেযািগতা

সংা ১ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪০ ৩৫ ১



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[এম.১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

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

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০

[এম.১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত
**

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪০

[এম.১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত
***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪০

[এম.১.২] মণালয়/িবভাগ
কক অনলাইন সবা চা করা

[এম.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

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

[এম.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

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

[এম.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

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.১.৫] িসেজস চাট ার
বাবায়ন

[এম.১.৫.১] হালনাগাদত িসেজস
চাট ার অযায়ী দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৭০

[এম.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

[এম.১.৬] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.১.৬.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০

[এম.১.৬.২] অিভেযাগ িনির িবষেয়
অিভেযাগকারীেক অবিহতকরণ

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০

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

[এম.১.৭.১] িপআরএল আেদশ
জারীত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

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



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৮

[এম.২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.২.১.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

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

[এম.২.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[এম.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

[এম.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

[এম.২.৩] বােজট বাবায়েন
উয়ন

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

সংা ০.৫ ১ - - - - ১

[এম.২.৩.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ - - - ১

[এম.২.৪] বািষ ক উয়ন
কম িচ বাবায়ন

[এম.২.৪.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১৫

[এম.২.৫] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.২.৫.১] য় পিরকনা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২০

[এম.২.৬] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[এম.২.৬.১] িনিত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.২.৭] বেকয়া িবৎ িবল
পিরেশাধ করা

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

[এম.২.৮]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

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



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

জাতীয়
াচার
কৗশল ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৪

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

[এম.৩.১.১] িনধ ািরত সমেয় মািসক
িতেবদন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - - ১

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

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৮০

[এম.৩.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

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

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ৮০

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

[এম.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



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৪

বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

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

[এম.৪.১.১] ািরত বািষ ক
কম সাদন ি ওেয়বসাইেট
আপেলাডত

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

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

[এম.৪.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

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

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

[এম.৪.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

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

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

[এম.৪.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ - - - - ১৫

*সামিয়ক (provisional) ত


