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ম ণালয়/িবভােগর কমস াদেনর সািবক িচ    
(Overview of the Performance of the Ministry/Division) 

বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান ((িবেকএসিপিবেকএসিপ))  

 

সা িতক অজন, সমস া ও চ ােল  এবং ভিবষ ৎ পিরক না  
 

সা িতক অজনসমূহঃ বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ােন (িবেকএসিপ)বতমােন ১৭  ীড়া িবভাগ চালু 
রেয়েছ। ানীয়, জাতীয় ও আ জািতক পযােয়র ীড়া িতেযািগতায় অংশ হণ কের িবেকএসিপ িবগত িতন 
বছের নতুন জাতীয় রকড সৃি সহ ৪৪  িতেযািগতায় চ াি য়ন হওয়ার গৗরব অজন কের এবং ৮২৪  
ণ, ৩১৯  রৗপ  ও ২২৬  তা  পদক অজন কেরেছ। এছাড়া ২০১৫ থেক ২০১৭ সােল অনুি ত িপইিস, 
জএসিস, এসএসিস ও এইচএসিস পরী ায় ২১ জন ‘এ+’, ৩৩১ জন ‘এ’ ও ২২১ জন ‘এ-’ েড উ ীণ 
হেয়েছ। ২০১৬ সােল অনুি ত িড ী (পাস) পরী ায় (িব- াটস) ১৩জন িশ নাথ র মেধ  ০৭ জন 
১ম িণ ও ০৬ জন ২য় িণেত উ ীণ হেয়েছ। ২০১৫ হেত ২০১৭ পয  ০৩ বছের মাট ২৭ জনেক 
ীড়া িব ােন াতেকা র িডে ামা দান করা হেয়েছ। এছাড়াও ০২ বছের িবেকএসিপ’র িবদ মান ীড়ায় 

এক মাস ময়াদী িশ ক িশ ণ কাস আেয়াজন কের ৩০৬ জনেক িশ ণ দান করা হেয়েছ। উে খ  
০৩ বছের উ য়ন কে র অধীেন ৩০০০ জন িশ ণাথ েক িব ান িভি ক েময়াদী িশ ণ দান করা 
হেয়েছ। 
 

সমস া এবং চ ােল জসমূহঃ িবেকএসিপ কতৃক তৃণমূল পযায় থেক মধাবী ও িতভাবান খেলায়াড় বাছাই 
কায েম েয়াজনীয জনবল ও যানবাহেনর অভােব যথাযথভােব স  করা ক ন হেয় পেড়। ীড়া ে  
াি ক পযােয় অস ল, গরীব ও অিশি ত পরীবােরর অিধকাংশ ীড়া মধা স  িশ ণাথ  
িবেকএসিপেত ভিত হয়। যােদর মেধ  বিশরভাগ অপুি জিনত সমস  রেয়েছ। এছাড়া পািরবািরক আিথক 
অ লতার জন  দীঘেময়াদী িশ ণ সমা  না কেরই িশ ণাথ েদর এক  অংশ িবিভ  সািভেসস/সং ার 
চা রীেত যাগদান ক র। তাছাড়া সরকারী চা রীেত কাটা না থাকায় কাি ত ফলাফল অজেন নিতবাচক 
ভাব পেড়।   

 

ভিবষ ৎ পিরক নাঃ িব মােনর ীড়া িশ া িত ান িহেসেব িবেকএসিপ’ ক স ার অব এি েল -এ 
গেড় তালার য়ােস দ  িবেদশী কাচ িনেয়ােগর আ  পদে প হণ, আধূিনক ীড়া অবকাঠােমা িনমান, 
িবদ মান ীড়া অবকাঠােমার আধূিনকায়েনর ব ব া হণ করা হেব। িব ান িভি ক ীড়া িশ েণর 
মাধ েম আেরা অিধক পিরমােন জাতীয় ও আ জািতক মােনর খেলায়াড় তির করা হেব। অিধক হাের 
আ জািতক মােনর খেলায়াড় তিরর লে  িনেয়ািজত িশ ক, িশ ক ও সহায়ক কমকতা-কমচারীগণেক 
দশ ও িবেদেশ উ ত ও আধূিনক িশ ণ দােনর মাধ েম দ  মানব স দ তির করা হেব এবং 
িশ ণাথ  সংখ াও বৃি  করা হেব। এছাড়া তৃণমূল পযায় থেক িতভা অে ষণ কায ম উপ- জলা পযােয় 
স সারণ কের অিধকতর দ  ও মধা স  িতভাবান িশ ণাথ  বাছাই কের  ও দীঘ ময়াদী 
িশ েণর ব ব া করা হেব। িবেকএসিপ’র আ িলক িশ ণ ক সমূহেক এইচএসিস পযােয় উ ীতকেরেণর 
মাধ েম য়ংস ূণ ীড়া িশ ণ ক  িহেসেব গেড় তালারও পিরক না রেয়েছ।  এছাড়া িবেকএসিপেত 
( ধান কাযালয়, ঢাকা) অনাস চালু করা হেব।   
 

২০১৮-১৯ অথ বছেরর স াব  ধান অজনসমূহঃ 
 িবেকএসিপেত দীঘ ময়াদী িশ েণর জন  িনধািরত শূন  আসেনর মেধ  তৃণমূল পযােয়র  ময়াদী 

িশ ণ ক া  থেক ৮০% ভিত করার পদে প হণ করা।  
 জাতীয় এবং আ জািতক পযােয় িবিভ  ীড়া িতেযািগতায় িবেকএসিপ’র অংশ হেণর ধারাবািহক 

সফলতা অ ু  রাখার পাশাপািশ পূববত  বছেরর চেয় ভাল ফলাফল অজন করা। 
 িব- াটেস অিধক সং যক যাগ তা স  ীড়ািবদ ভিতর ব ব া হণ করা। 
 কাচ, রফারী এবং আ ায়ার সৃি র লে  স াবনাময় কাচ, রফারী এবং আ ায়ারেদর িশ ণ 

দান করা। 

 ীড়া িব ান িবষেয় াতেকা র িডে ামা দান এবং শারীিরক ও মানিসক স মতা মূল ায়ণ করা। 



APA-Final -Agreement Jul 17-Jun 18/p-4/Font: Vrinda/Zahir 
 

 
 

উপ মিণকা (Preamble) 
 
 
 

সরকাির দ র/সং াসমূেহর ািত ািনক দ তা বৃি , তা ও জবাবিদিহতা 
জারদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং স েদর যথাযথ ব বহার িনি তকরেণর 
মাধ েম পক  ২০২১ যথাযথ বা বায়েনর লে - 

 

 

 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর  যুব ও ীড়া ম ণালেয়র আওতাধীন বাংলােদশ 
ীড়া িশ া িত ান (িবেকএসিপ)-এর মহাপিরচালক  

 

 
এবং 

 

 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর যুব ও ীড়া ম ণালেয়র িতম ীর িতিনিধ 

িহসােব সিচব, যুব ও ীড়া ম ণালয়-এর মেধ  ২০১৮ সােলর জনু মােসর ২৯ তািরেখ 
এ বািষক কমস াদন চুি  া িরত হেলা। 

 

 
এ  চুি েত া রকারী উভয়প  িন িলিখত িবষয়সমূেহ স ত হেলন; 
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সকশন ১: 

 
 

ম ণালয়/িবভােগর পক  (Vision), অিভল  (Mission), কৗশলগত উে শ সমূহ এবং কাযাবলী  
 
 

১.১ পক  (Vision) : ীড়া িশ েণর মাধ েম জাতীয় ও আ জািতক মােনর খেলায়াড় তরী করা। 
  

১.২ অিভল  (Mission): তৃণমলূ পযােয় দেশর ত ণ ও িতভাবান খেলায়াড়েদর ীড়ায় উ ু  কের 
 ও দীঘ ময়াদী িশ েণর মাধ েম ীড়া িতভার িবকাশ ঘটােনা এবং জাতীয় ও আ জািতক 

মােনর খেলায়াড় গেড় তালা।  
 

১.৩ কৗশলগত উে শ সমূহ (Strategic Objectives): 
 

১.৩.১ ম ণালয়/িবভােগর কৗশলগত উে শ  সমূহ: 
 ১. তৃণমূল পযােয় ীড়া িতভা অে ষণ ও  ময়াদী (০১+০২=০৩ মাস) িশ ণ; 
 ২. দী  ময়াদী (৬-৮বছর) িশ ণ; 
 ৩. ব ােচলর অব াটস (িব াটস) িড ী (৩বছর ময়াদী) দান; 
 ৪. িতেযািগতায় অংশ হণ।  
 
১.৩.২ আবিশ ক কৗশলগত উে শ সমূহ : 
 ১. দ তার সে  বািষক কমস াদন চুি  বা বায়ন; 
 ২. উ াবন ও অিভেযাগ িতকােরর মাধ েম সবার মােনা য়ন; 
 ৩. শাসিনক সং ার ও নিতকতার উ য়ন; 
 ৪. তথ  অিধকার ও েণািদত তথ  কাশ বা বায়ন; 
 ৫. আিথক ব ব াপনার উ য়ন । 

 

১.৪  কাযাবিল (Function)  : 
১. দেশর  উদীয়মান ও িতভাবান খেলায়াড়েদর বাছাই কের িব ান িভি ক িনিবড় 

িশ েণর পযা  সুেযাগ ও সুিবধািদ দান করা এবং সই সােথ তােদর াতক িণ 
পয  সাধারণ িশ ার সুেযাগ দান করা; 

২.  দেশ দ  কাচ, রফারী এবং আ ায়ার সৃি র লে  স াবনাময় কাচ, রফারী এবং 
আ ায়ারেদর িশ ণ দান করা; 

৩. কাচ, রফারী ও আ ায়ারেদর দ তা বিৃ  করা; 
৪. আ জািতক খলায় অংশ হেণর পূেব জাতীয় দলসমহূেক িশ েণর সুেযাগ দান করা; 
৫. কাচ, রফারী ও আ ায়ারেদর জন  সা িফেকট কাস পিরচালনা করা; 
৬. ীড়া িব ান িবষেয় িডে ামা দান করা; 
 ৭. ীড়া িব ান িভি ক শারীিরক ও মানিসক স মতার মলূ ায়ন করা; 
৮. ীড়া স িকত তথ  ক  িহেসেব দািয়  পালন করা; 
৯. ীড়া িবষেয় পু ক, সামিয়কী, বেুল ন ও সমসামিয়ক তথ  সং া  কাশনার ব ব া 

করা; 
১০. অধ ােদেশ বিণত কাযাবিল  বা বায়েনর ােথ সহায়ক সকল কার কায ম হণ করা। 
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সকশন-২  

দ র/সং ার িবিভ  কায েমর চুড়া  ফলাফল/ ভাব (Outcome/Impact) 
 

চুড়াচুড়া
 

 

ফলাফলফলাফল
/

/ ভাবভাব
 

 

(

(OOuuttccoommee//IImmppaacctt))  

কমস াদন সচূকসমূহ কমস াদন সচূকসমূহ 
(

(PPeerrffoorrmmaannccee  IInnddiiccaattoorr))  
এএকককক  
(

(UUnniitt))  
কৃতকৃত  লল   মা ামা া  

২২০০১১৮৮--১১৯৯  
ে পণে পণ  িনধািরত ল মা া অজেনর ে  িনধািরত ল মা া অজেনর ে  

যৗথভােব দািয় া  ম ণালয়যৗথভােব দািয় া  ম ণালয়//  
িবভাগিবভাগ//সং াসমেূহর নামসং াসমেূহর নাম  

উপা সূউপা সূ   
(

(SSoouurrccee  ooff  DDaattaa))  ২২০০১১৫৫--
১১৬৬  

২২০০১১৬৬--
২২০০১১৭৭  

২২০০১১৭৭--
২২০০১১৮৮  

২২০০১১৯৯--২২০০  ২২০০২২০০--২২১১  

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
আ জািতক মােনর 
ীড়ািবদ সৃি । 

 

 ময়াদী িশ েণর 
মাধ েম  বাছাইকৃত 
িতভাবান খেলায়ােড়র 
সংখ া 

সংখ া 
(জন) 

১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান যুব ও ীড়া 
ম ণালয় 

দীঘ ময়াদী িশ ণাথ  
খেলায়ােড়র সংখ া 

সংখ া 
(জন) 

৬৮৫ ১১১৮ ১২০০ ১৫০০ ১৫৫০ ১৫৫০ 

িব াটস িড ী া  
খেলায়ােড়র সংখ া 

সংখ া 
(জন) 

০৫ ২৬ ২১ ৩০ ৩০ ৩০ 

িব াটস অনাস কােসর 
খেলায়ােড়র সংখ া 

সংখ া 
(জন) 

- - - ৫০ ৫০ ৫০ 

ীড়া িব ােন িডে ামা 
া  সংখ া 

সংখ া 
(জন) 

০৯ ২৯ ৪৬ ৩০ ৩০ ৩০ 

স মতা মূল ায়েন 
অংশ হণকারী সংখ া 

সংখ া 
(জন) 

২২০ ২৫১ ২৫০ ২৫০ ২৬০ ২৬০ 

কােচস সা িফেকট কােস 
অংশ হণকারী সংখ া 

সংখ া 
(জন) 

- ১৫৬ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ২০০ 

িতেযািগতায় 
অংশ হণ 

ানীয় িতেযািগতার সংখ া সংখ া ১০ ১৫ ১৫ ১৫ ১৭ ১৭ 
জাতীয় িতেযািগতার সংখ া সংখ া ২১ ২২ ২১ ২২ ২২ ২২ 
আ জািতক িতেযািগতার 
সংখ া 

সংখ া ১৪ ১৫ ১৪ ১৫ ১৫ ১৫ 

আ জািতক িতেযািগতায় 
া  পদক সংখ া 

সংখ া - ২১ * * * * 

 

*   িবিভ  ীড়া ফডােরশন ও ীড়া সং ার অংশ হেণর িভি েত। 
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সকশন-৩ 
কৗশলগত উে শ , অ ািধকার, কায ম, কমস াদন সূচক এবং ল মা াসমূহ 

কৗশলগত 
উে শ  
(Strategic 
Objectives) 

কৗশলগত 
উে েশ র 
মান 
(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কায ম 
(Activities) 

কমস াদন সূচক 
(Performance 
Indicators) 

একক 
(Unit) 

কমস াদন 
সূচেকর মান 
(Weight of 
Performance 
Indicators) 

কৃত অজন ল মা া/িনণায়ক ২০১৮-১৯ 
(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

ে পণ 
(Projection) 
২০১৮-১৯ 

ে পণ 
(Projection) 
২০১৯-২০ ২০১৫-

১৬ 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ অসাধারণ অিত 

উ ম 
উ ম চলিত 

মান 
চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
দ র/সং ার কৗশলগত উে শ সমূহ 
ীড়ার মান 

উ য়ন ও 
িবকাশ 
 

 
৭৫ 
 

তৃণমূল পযােয় ীড়া 
িতভা অে ষণ ও 

 ময়াদী (৪ মাস) 
িশ ণ। 

 ময়াদী িশ েণর 
মাধ েম  বাছাইকৃত 
িতভাবান খেলায়ােড়র 
সংখ া 

সংখ া 
(জন) 

১৫ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ৯৯০ ৯৮০ ৯৭০ ৯৬০ ১০০০ ১০০০ 

দীঘ ময়াদী (৬-৮ 
বছর) িশ ণ । 

িশি ত খেলায়ােড়র 
সংখ া 

সংখ া 
(জন) 

১০ ৬৮৫ ১১১৮ ১২০০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩৩০ ১৩১০ ১৩০০ ১৫০০ ১৫৫০ 

ব ােচলর অব াটস 
(িব াটস) িড ী (৩ 
বছর ময়াদী) 
দান। 

িব াটস িড ী া  
খেলায়ােড়র সংখ া 

সংখ া 
(জন) 

০৫ ০৫ ২৬ ২১ ৩০ ২৫ ২৩ ২১ ২০ ৩০ ৩০ 

িব াটস অনাস 
কােসর 
খেলায়ােড়র সংখ া 

সংখ া (জন) - - - - - ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ৫০ ৫০ 

ীড়া িব ােন 
িডে ামা দান 

িডে ামা া  সংখ া সংখ া 
(জন) 

০৫ ০৯ ২৯ ৪৬ ৩০ ২৫ ২৩ ২১ ২০ ৩০ ৩০ 

স মতা মূল ায়ন অংশ হণকারী সংখ া সংখ া 
(জন) 

০৫ ২২০ ২৫১ ২৫০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০ ২৫০ ২৬০ 

কােচস সা িফেকট 
কাস  

কােস অংশ হণকারী 
সংখ া 

সংখ া 
(জন) 

০৫  ১৫৬ ১৫০ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ২০০ ২০০ 

িতেযািগতায়  
অংশ হণ। 
 

ানীয় িতেযািগতার 
সংখ া 

সংখ া ১০ ১০ ১৫ ১৫ ১৫ ১২ ০৯ ০৮ ০৭ ১৫ ১৭ 

জাতীয় িতেযািগতার 
সংখ া 

সংখ া ১০ ২১ ২২ ১৮ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ২২ ২২ 

আ জািতক 
িতেযািগতার সংখ া 

সংখ া ১০ ১৪ ১৫ ১৭ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১০ ১৫ ১৫ 

মাট সংখ া  ৪৫ ২১  ৫০     ৫২ ৫৪ 
বাধ তামূলক কৗশলগত উে শ সমূহ 
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দ র/সং ার আবিশ ক কৗশলগত উে শ সমূহ  
( মাট মান-২৫) 

কলামকলাম--১১  কলামকলাম--২২  কলামকলাম--৩৩  কলামকলাম--৪৪  কলামকলাম--৫৫  কলামকলাম--৬৬  
কৗশলগত কৗশলগত 
উে শউে শ   

((SSttrraatteeggiicc  
OObbjjeeccttiivveess)) 

 

কৗশলগত কৗশলগত 
উে েশ র মানউে েশ র মান  
((WWeeiigghhtt  ooff  
ssttrraatteeggiicc  

OObbjjeeccttiivveess)) 

 

কাযকায
©

© মম  
((AAccttiivviittiieess))  

কাযকায
©

©স াদন সূচকস াদন সূচক  
((PPeerrffoorrmmaannccee  IInnddiiccaattoorr))  

এএকককক  
((UUnniitt))  

কাযকায
©

©স াদন স াদন 
সূচেকর মানসূচেকর মান  
((WWeeiigghhtt  ooff  
PPII)) 

 

লল মা ামা া// াইেটিরয়া মান াইেটিরয়া মান ২২০০১১৭৭--১১৮৮  
 

 

অসাধারণঅসাধারণ  
((EExxcceelllleenntt)) 

 

অিত উ মঅিত উ ম  
((VVeerryy  GGoooodd)) 

 

উ মউ ম  
((GGoooodd))  

চলিতমানচলিতমান  
((FFaaiirr)) 

 

চলিত মানর চলিত মানর 
িনেিনে ((PPoooorr)) 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বািষক 
কমস াদন 

চুি  বা বায়ন 
জারদারকরণ 

৩ 

মাঠ পযােয়র  কাযালয়সমেূহর সে  ২০১৮-
১৯ অথ বছেরর বািষক কমস াদন চুি  
া র ও ওেয়বসাইেট আপেলাড 

বািষক কমস াদন চুি  
া িরত 

তািরখ ০.৫ 
২০ জনু, 
২০১৮ 

২১ জনু, 
২০১৮ 

২৪ জনু, 
২০১৮ 

- - 

২০১৮-১৯ অথবছেরর বািষক কমস দান 
চুি র অধ-বািষক মলূ ায়ন িতেবদন সংি  
ম ণালয়/ িবভােগ দািখল। 

মলু ায়ন িতেবদন দািখলকৃত তািরখ ০.৫ 
১৭ জানয়ুাির, 

২০১৯ 
২০ জানয়ুাির, 

২০১৯ 
২১ জানয়ুাির, 

২০১৯ 
২২ জানয়ুাির 

২০১৯ 
২৩ জানয়ুাির, 

২০১৯ 

মাঠ পযােয়র কাযালেয়র ২০১৮-১৯ 
অথবছেরর বিষক কমস দান চুি র 
অধবািষক মলূ ায়ন িতেবদন পযােলাচনাে  
ফলাবতক(Feedback)ম ণালয়/িবভােগ দািখল 

ফলাবতক (Feedback) 
দ  

তািরখ ১ 
২৪ জানয়ুাির, 

২০১৯ 
৩১ জানয়ুাির 

২০১৯ 

০৪ 
ফ য়াির 
২০১৯ 

০৮ 
ফ য়াির 
২০১৯ 

১১ ফ য়াির 
২০১৯ 

সরকারী কমস াদন ব ব াপনা প িতসহ 
অন ান  িবষেয় কমকতা/কমচারীেদর জন  
িশ ণ আেয়াজন 

আেয়ািজত িশ েণর সময় জনঘ া ১ ৬০ - - - - 

কমপ িত, 
কমপিরেবশ  ও 

সবার 
মােনা য়ন 

১০ 

ই-ফাইিলং প িত বা বায়ন 

 ডে র মাধ েম গৃহীত 
ডাক ই-ফাইলং িসে েম 
আপেলাডকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-ফাইেল নিথ িন ি কৃত** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
ই-ফাইেল প  জারীকৃত *** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

দ র/সং া কতৃক অনলাইন সবা চাল ুকরা 
নূ নপে  এক  নতুন ই-
সািভস চালকৃুত 

তািরখ ১ 
১০ জানয়ুাির 

২০১৯ 
২৪ জানয়ুাির 
২০১৯ 

২৮ জানয়ুাির 
২০১৯ 

৩১ মাচ 
২০১৯ 

৩০ এি ল 
২০১৯ 

দ র/সং া ও অধীন  কাযালয়সমেূহর 
উ াবনী উেদ াগ ও ু  উ য়ন কপ 
(SIP) বা বায়ন 

উ াবনী উেদ াগ ও ু  
উ য়ন ক (SIP)সমেূহর 
হালনাগাদকৃত ডাটােবজ 
ওেয়বসাইেট কািশত 

তাির ১ 
০৩ ফ য়াির 

২০১৯ 
১১ ফ য়াির 

২০১৯ 

১৮ 
ফ য়াির 
২০১৯ 

২৫ 
ফ য়াির 
২০১৯ 

০৪ মাচ, 
২০১৯ 

ডাটােবজ অনুযায়ী নূ নতম 
দ’ু  নতুন উ াবনী উেদ াগ/ 
ু  উ য়ন ক  চালুকৃত 

তািরখ ১ 
০৮ এি ল 
২০১৯ 

২২ এি ল 
২০১৯ 

০২ ম, 
২০১৯ 

১৬ ম, 
২০১৯ 

৩০ ম, 
২০১৯ 

িস েজন চাটার বা বায়ন 
হালনাগাদকৃত িস েজন চাটার 
অনযুায়ী সবা দান 
 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 
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কলামকলাম--১১  কলামকলাম--২২  কলামকলাম--৩৩  কলামকলাম--৪৪  কলামকলাম--৫৫  কলামকলাম--৬৬  
কৗশলগত কৗশলগত 
উে শউে শ   

((SSttrraatteeggiicc  
OObbjjeeccttiivveess)) 

 

কৗশলগত কৗশলগত 
উে েশ র মানউে েশ র মান  
((WWeeiigghhtt  ooff  
ssttrraatteeggiicc  

OObbjjeeccttiivveess)) 

 

কাযকায
©

© মম  
((AAccttiivviittiieess))  

কাযকায
©

©স াদন সূচকস াদন সূচক  
((PPeerrffoorrmmaannccee  IInnddiiccaattoorr))  

এএকককক  
((UUnniitt))  

কাযকায
©

©স াদন স াদন 
সূচেকর মানসূচেকর মান  
((WWeeiigghhtt  ooff  
PPII)) 

 

লল মা ামা া// াইেটিরয়া মান াইেটিরয়া মান ২২০০১১৭৭--১১৮৮  
 

 

অসাধারণঅসাধারণ  
((EExxcceelllleenntt)) 

 

অিত উ মঅিত উ ম  
((VVeerryy  GGoooodd)) 

 

উ মউ ম  
((GGoooodd))  

চলিতমানচলিতমান  
((FFaaiirr)) 

 

চলিত মানর চলিত মানর 
িনেিনে ((PPoooorr)) 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

সবা হীতােদর মতামত 
পিরবী ণ ব ব া চালকৃুত 

তািরখ ০.৫ 
৩১ িডেস র 

২০১৮ 
১৫ জানয়ুাির 

২০১৯ 

০৭ 
ফ য়াির 
২০১৯ 

১৭ 
ফ য়াির 
২০১৯ 

২৮ ফ য়াির 
২০১৯ 

অিভেযাগ িতকার ব ব া বা বায়ন 
িনিদ  সমেয়র মেধ  অিভেযাগ 
িন ি কৃত % ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

িপআরএল র ২ মাস পূেব সংি  কমচারীর 
িপআরএল ও ছু  নগদায়নপ  জারী করা 

িপআরএল আেদশ জারীকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
ছু  নগদায়নপ  জারীকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আিথক ও স দ 
ব ব াপনার 
উ য়ন 

৯ 

অ ট আপি  িন ি  কায েমর উ য়ন 
ি প ীয় সভায় অিডট 
আপি র জন  সুপািরশকৃত 

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অিডট আপি  িন ি কৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

াবর/অ াবর স ি র হালনাগাদ তািলকা 
ত করা 

াবর স ি র তািলকা 
হালনাগাদকৃত 

তািরখ ১ 
০৩ য়াির 

২০১৯ 
১১ য়াির 

২০১৯ 

১৮ 
য়াির 

২০১৯ 

২৫ 
য়াির 

২০১৯ 

০৪ মাচ 
২০১৯ 

অ াবর স ি র তািলকা 
হালনাগাদকৃত 

তািরখ ১ 
০৩ য়াির 

২০১৯ 
১১ য়াির 

২০১৯ 

১৮ 
য়াির 

২০১৯ 

২৫ 
য়াির 

২০১৯ 

০৪ মাচ 
২০১৯ 

বািষক উ য়ন কমসূচী বা বায়ন 
বািষক উ য়ন কমসূচী 
বা বািয়ত 

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অব ব ত/অেকেজা যানবাহন িবদ মান 
নীিতমালা অনযুায়ী িন ি করণ 

িন ি কৃত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

বেকয়া িবদু ৎ িবল পিরেশাধ করা িবদু ৎ িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
শনূ  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ দান িনেয়াগ দানকৃত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

জাতীয় াচার 
কৗশল ও তথ  
অিধকার 
বা বায়ন 
জারদারকরণ 

৩ 

জাতীয় াচার কমপিরক না ও পিরিব ণ 
কাঠােমা বা বায়ন *** 

মািসক িতেবদন দািখলকৃত সংখ া ১ ৪ ৩ - - - 
জাতীয় চার কমপিরক না 
ও পিরিব ণ কাঠােমায় 
অ ভূ  ল মা া বা বািয়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

তথ  বাতায়ন হালনাগাদ করণ 
সকল অনলাইন সবা তথ  
বাতায়েন  সংেযািজত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

তথ  বাতায়ন হালনাগাদকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 
দ র/সং ার ২০১৭-১৮ অথবছেরর বািষক 
িতেবদন ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ 

বািষক িতেবদন ওেয়বসাইেট 
কািশত 

তািরখ ০.৫ 
১৮ অে াবর 

২০১৮ 
৩১ অে াবর 

২০১৮ 
১৫ নেভ র 
২০১৮ 

২৯ নেভ র 
২০১৮ 

০৬ িডেস র 
২০১৮ 
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সংেযাজনী-২: কমস াদন সুচকসমহূ, বা বায়নকারী ম ণালয়/িবভাগ/সং াসমহূ এবং পিরমাপন প িত-এর িববরণ 
িমক িমক 
নংনং  

কাযকায
©

© মম  কমস দান সুচকসমূহকমস দান সুচকসমূহ  িববরণিববরণ  বা বায়নকারী বা বায়নকারী 
দ রদ র//সং াসং া  

পিরমাপ প িত এবং উপা সুপিরমাপ প িত এবং উপা সু   **  সাধারণ সাধারণ 
ম বম ব   

১। তৃণমূল পযােয় ীড়া িতভা 
অে ষণ ও  ময়াদী (৪ মাস) 
িশ ণ। 

 ময়াদী িশ েণর মাধ েম 
বাছাইকৃত িতভাবান খেলায়াড় 
সংখ া 

তৃণমূল পযােয় ীড়া িতভা অে ষণ 
ও  ময়াদী (৫ মাস) িশ ণ। 

বাংলােদশ ীড়া 
িশ া িত ান 

 

দেশর জলাসমূহ হেত িশ ণ দােনর জন  বাছাইকৃত 
িতভাবান ১০০০জন খেলায়াড় সংখ া।িবেকএসিপ বািষক 
িতেবদন। 

 

২। দীঘ ময়াদী (৬-৮ বছর) 
িশ ণ । 

িশি ত খেলায়াড় সংখ া দীঘেময়াদী ৬-৮বছর িশ ণ ১-৫ মাস ময়ােদর ১০০০জনসহ উ ু ভােব অংশ হণকারী 
খেলায়াড়েদর মধ  হেত বাছাইকৃতেদর ৬-৮ বছর ময়ােদ 
িশ ণ হণকারী খেলায়াড় সংখ া। 

 

৩। ব ােচলর অব াটস  
(িব াটস) িড ী 
(৩বছরেময়াদী) দান। 

িব াটস িড ী া  খেলায়াড় 
সংখ া 

ব ােচলর অব াটস (িব াটস) 
িড ী (৩বছর ময়াদী) দান। 

িবেকএসিপর এইচএসিস উ ীণ এবং উ ু ভােব 
অংশ হণকারী খেলায়াড়েদর মধ  হেত বাছাইকৃতেদর ০৩ 
বছর ময়ােদ িশ ণ হণকারী খেলায়াড় সংখ া। 

 

৪। 
 

ব ােচলর অব াটস  
(অনাস) িড ী (৪বছর 
ময়াদী) দান। 

িব াটস (অনাস) িড ী া  
খেলায়াড় সংখ া 

ব ােচলর অব াটস (অনাস) িড ী 
(৪বছর ময়াদী) দান। 

িবেকএসিপর এইচএসিস উ ীণ এবং উ ু ভােব 
অংশ হণকারী খেলায়াড়েদর মধ  হেত বাছাইকৃতেদর ০৪ 
বছর ময়ােদ িশ ণ হণকারী খেলায়াড় সংখ া। 

 

৫। 
 

ীড়া িব ােন িডে ামা 
দান 

িডে ামা া  সংখ া জাতীয় িব িবদ ালেয়র অধীন ১বছর 
ময়ােদর কাস। 

িডে ামা কেস অংশ হণকারী সদস  সংখ া।্  

৬। 
 

স মতা মূল ায়ন সনদ 
দান 

অংশ হণকারী সংখ া ৫িদন ময়ােদ ীড়া িব ান িভি ক 
মানিসক এবং শারীিরক স মতা 
মূল ায়ন পূবক সনদ দান। 

স মতা মূল ায়ন কায় েম অংশ হণকারী  সদস  
সংখ া। 

 

৭। 
 

কােচস সা িফেকট কাস  কােস অংশ হণকারী সংখ া িনিদ  িসেলবােস ১মাস ময়ােদর 
সা িফেকট কাস। 

জাতীয় ীড়া ফডােরশন, জলা ীড়া সং া সহ অন ান  
ীড়া সং া কতৃক মেননীত এবং অংশ হণকারী কাচ 

সংখ া 

 

 িতেযািগতায় অংশ হণ।   
 

ানীয় িতেযািগতার সংখ া ানীয় িতেযািগতায় অংশ হণ ানীয় ীড়া সং া কতৃক আেয়ািজত িসিনয়র এবং 
জিুনয়র পযােয় অনুি ত িতেযািগতার সংখ া। 

 

জাতীয় িতেযািগতার সংখ া জাতীয় িতেযািগতায় অংশ হণ জাতীয় ীড়া ফডােরশন কতৃক আেয়ািজত িসিনয়র 
এবং জিুনয়র পযােয় িতেযািগতার সংখ া।  

 

আ জািতক িতেযািগতার সংখ া আ জািতক িতেযািগতায় অংশ হণ একািধক দেশর সংি  ীড়া ফডােরশেনর মেধ  
অনুি ত ীকৃত এবং পূবিনধািরত িতেযািগতার সংখ া।  

 

 

উপা সু  
* : িবেকএসিপ বািষক িতেবদন  
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সংেযাজনী-৩: কমস াদেনর লে  অন  ম ণালয়/িবভােগর িনকট সুিনিদ  কমস াদন চািহদা সমহূ।- েযাজ  নয় 
 

 

সং ার ধরণসং ার ধরণ  সং ার নামসং ার নাম  সংি  সংি  
কমস াদন সচূককমস াদন সচূক  

উ  সং ার িনকট উ  সং ার িনকট 
সংি  সংি  

ম ণালয়ম ণালয়//িবভােগর িবভােগর 
চািহদাচািহদা  

চািহদাচািহদা// ত াশার ত াশার 
যৗি কতাযৗি কতা  

উ  সং ার িনকট উ  সং ার িনকট 
চািহদার মা াচািহদার মা া  উে খ উে খ 

ক নক ন  

ত াশ পূরণ না হেল ত াশ পূরণ না হেল 
স াব  ভাবস াব  ভাব  

       

       

       

       

       

 


