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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদশ ীড়া িশা িতােন (িবেকএসিপ)বতমােন ১৮ ীড়া িবভাগ চা রেয়েছ। ানীয়, জাতীয় ও আজািতক পয ােয়র ীড়া
িতেযািগতায় অংশহণ কের িবেকএসিপ িবগত িতন বছের নন জাতীয় রকড  িসহ ৫৩ িতেযািগতায় চািয়ন হওয়ার গৗরব
অজন কের এবং ৪৮৫ ণ , ৩৩৯ রৗ ও ২২১ তা পদক লাভ কেরেছ। এছাড়া ২০১৭ থেক ২০১৯ সােল অিত িপইিস, জএসিস,
এসএসিস ও এইচএসিস পরীায় ০৭ জন ‘এ+’, ২১৬ জন ‘এ’ ও ৩২৭ জন ‘এ-’ েড উীণ  হেয়েছ। ০৩ বছের মাট ১৩৪ জনেক ীড়া
িবােন াতেকার িডোমা  দান করা  হেয়েছ।  এছাড়াও ০৩ বছের িবেকএসিপ’র িবমান ীড়ায় এক মাস ময়াদী  িশক িশণ
কাস  আেয়াজন কের ৩৮৮ জনেক িশণ দান করা হেয়েছ। উে ০৩ বছের ণল পয ায় থেক িতভা অেষণ কম চীর অধীেন
২৪০০ জন িশণাথেক িবান িভিক েময়াদী িশণ দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িবেকএসিপ কক ণল পয ায় থেক মধাবী ও িতভাবান খেলায়াড় বাছাই ও দীঘ েময়াদী কায েম েয়াজনীয জনবল, আবাসন ও
যানবাহেনর অভােব যথাযথভােব স করা কন হেয় পেড়। ীড়া ে ািক পয ােয় অসল, গরীব ও অিশিত পরীবােরর অিধকাংশ
ীড়া মধা স িশণাথ িবেকএসিপেত ভিত হয়। যােদর মে বিশরভাগ অিজিনত সম রেয়েছ। এছাড়া পািরবািরক আিথ ক
অলতার জ দীঘ েময়াদী িশণ সমা না কেরই িশণাথেদর এক অংশ িবিভ সািভ েসস/সংার চারীেত যাগদান কের।
তাছাড়া সরকারী চারীেত কাটা না থাকায় কািত ফলাফল অজেন নিতবাচক ভাব পেড়।

ভিবৎ পিরকনা:

িবমােনর ীড়া িশা িতান িহেসেব িবেকএসিপ’ক সার অব এিেল-এ গেড় তালার য়ােস দ িবেদশী কাচ িনেয়ােগর আ
পদেপ হণ, আিনক ীড়া অবকাঠােমা িনম ান, িবমান ীড়া অবকাঠােমার আিনকায়েনর বা হণ করা হেব। িবান িভিক ীড়া
িশেণর মােম আেরা অিধক পিরমােন জাতীয় ও আজািতক মােনর খেলায়াড় তির করা হেব। অিধক হাের আজািতক মােনর
খেলায়াড় তিরর লে িনেয়ািজত িশক, িশক ও সহায়ক কম কতা-কম চারীগণেক দশ ও িবেদেশ উত ও আিনক িশণ দােনর
মােম দ মানব সদ তির করা হেব। এছাড়া ণল পয ায় থেক িতভা অেষণ কায ম উপ-জলা পয ােয় সসারণ কের অিধকতর
দ ও মধা স িতভাবান িশণাথ বাছাই কের  ও দীঘ  ময়াদী িশেণর বা করা হেব। িবেকএসিপ’র আিলক িশণ
কসহেক এইচএসিস পয ােয় উীতকেরেণর মােম য়ংসণ  ীড়া িশণ ক িহেসেব গেড় তালারও পিরকনা রেয়েছ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 িবেকএসিপেত দীঘ  ময়াদী িশেণর জ িনধ ািরত  আসেনর মে ণল পয ােয়র  ময়াদী িশণ কা থেক
মধাবী িশণাথেদর অািধকার িভিেত ভিতর পদেপ হণ করা।
 ০৫ ানীয় ০৫ জাতীয় এবং ০২ আজািতক পয ােয় িবিভ ীড়া িতেযািগতায় িবেকএসিপ’র অংশহেণর ধারাবািহক
সফলতা অ রাখার পাশাপািশ ব বত বছেরর চেয় ভাল ফলাফল অজন করা।
 িব-াট েস যাতা স ২০ (িবশ) জন ীড়ািবদ ভিতর বা হণ করা।
 কাচ, রফারী এবং আায়ার ির লে সাবনাময় ১০০ (একশত) জনেক কােচস সা িফেকট কাস  িশণ দান করা।
 ৩৫ (পয়িশ) জনেক ীড়া িবান িবষেয় াতেকার িডোমা দান করা।
 ২০০ (ইশত) জন িমলা িশণাথেক দীঘ েময়াদী িশণ দান করা।
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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 ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

চয়ারান, বাংলােদশ ীড়া িশা িতান

এবং

সিচব, ব ও ীড়া মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর ........ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

ীড়া িশেণর মােম জাতীয় ও আজািতক মােনর খেলায়াড় তরী করা।

১.২ অিভল (Mission)
ণল পয ােয় দেশর তণ ও িতভাবান খেলায়াড়েদর ীড়ায় উু কের  ও দীঘ  ময়াদী িশেণর মােম ীড়া িতভার
িবকাশ ঘটােনা এবং জাতীয় ও আজািতক মােনর খেলায়াড় গেড় তালা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. আজািতক মােনর ীড়ািবদ ি
২. জান াল/েলন কাশ
৩. িতেযািগতায় অংশহণ
৪. িতেযািগতা আেয়াজন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িনধ ািরত বয়সসীমার বালক-বািলকােদর ম হেত ীড়া ে িতভা অেষণ করা এবং াতক ও াতেকার িণ
পয  ীড়া ও সাধারণ িশার েযাগসহ ীড়া ে তােদর িবানিভিক িনিবড় িশেণর েযাগ ি এবং পয া
িবধা দান;
২. উতমােনর ীড়ািবানী, কাচ, রফাির এবং আায়ার তিরর উেে সাবনাময় ীড়ািবানী, কাচ, রফাির এবং
আায়ারগেণর িশণ দান;
৩. ীড়ািবানী, কাচ, রফাির ও আায়ারগেণর কলােকৗশলগত দতা উয়নকে সা িফেকট কাস  পিরচালনা;
৪. আজািতক িতেযািগতায় অংশহেণর িত িহেসেব জাতীয় দেলর িশেণর েযাগ দান;
৫. অিকসহ দেশর িবিভ িতবী অথ াৎ শারীিরক, মানিসক, ি ও অা িতবীেদর খলালার জ থক
ইউিনট গঠন এবং সমাজকাণ মণালেয়র সিহত সময়েম তােদর উপ িশণ দান ও িতেযািগতার আেয়াজন;
৬. িবিভ দশীয় খলালার িবষেয় িশণ ও িতেযািগতার আেয়াজন;
৭. ীড়া সিকত তেক িহেসেব কায  সাদন ও গেবষণা কায ম পিরচালনা;
৮. ীড়া সিকত ক, সামিয়কী, েলন এবং হালনাগাদ ত কাশ ও সংরণ;
৯. দেশর িবিভ ীড়া িশা িতান এবং আজািতক ীড়া িতােনর সিহত সক ও যাগােযাগ াপন এবং
অিভতা  িবিনময়;
১০. দেশর িবিভ ীড়া সংার সিহত যাগােযাগ াপন ও কায াবিলর সময় সাধন;
১১. ীড়া উয়েন সরকারেক েয়াজনীয় পরামশ  দান;
১২. িতেবশ ও পিরেবশবাব ীড়া িশা িতান াপন; এবং
১৩. সরকার কক, সময় সময়, দ িনেদ শনা সােপে, উহার উপর অিপ ত অা দািয় পালন এবং েয়াজনীয় অ
যেকােনা কায  সাদন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া
ফলাফল/ভাব

কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

আজািতক মােনর
ীড়ািবদ ি

 ময়াদী িশেণর মােম বাছাইত
িতভাবান খেলায়ােড়র সংা

সংা (জন) ১০০০ ৪০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ বাংলােদশ ীড়া িশা িতান (িবেকএসিপ) ব ও ীড়া মণালয়

দীঘ  ময়াদী িশণাথ খেলায়ােড়র সংা সংা (জন) ১৩১৭ ১৪২৮ ১৩৫০ ১৩৫০ ১৩৫০ বাংলােদশ ীড়া িশা িতান (িবেকএসিপ) ব ও ীড়া মণালয়

িব াট স িডীা খেলায়ােড়র সংা সংা (জন) ২২ ৬১ ৬১ ৬১ ৬১ বাংলােদশ ীড়া িশা িতান (িবেকএসিপ) ব ও ীড়া মণালয়

ীড়া িবােন িডোমা া সংা সংা (জন) ৫০ ৪৪ ৩৫ ৩৫ ৩৫ বাংলােদশ ীড়া িশা িতান (িবেকএসিপ) ব ও ীড়া মণালয়

সমতা ায়েন অংশহণকারী সংা সংা (জন) ৩৫৯ ২৯৫ - - - বাংলােদশ ীড়া িশা িতান (িবেকএসিপ) ব ও ীড়া মণালয়

কােচস সা িফেকট কােস  অংশহণকারী
সংা

সংা (জন) ১৩৩ ১০৫ ৫০ ৫০ ৫০ বাংলােদশ ীড়া িশা িতান (িবেকএসিপ) ব ও ীড়া মণালয়

কের অধীেন ভৗত অবকাঠােমা িনম ােনর
সংা

সংা - - ০৭ ০৩ ০৩ বাংলােদশ ীড়া িশা িতান ব ও ীড়া মণালয়

কাচ ও িশকেদর দতা ও সমতা ির
জ িশণ

সংা (জন) - - ১২০ ১২০ ১২০ বাংলােদশ ীড়া িশা িতান (িবেকএসিপ) ব ও ীড়া মণালয়

িতেযািগতায়
অংশহণ

ানীয় িতেযািগতার সংা সংা ১৫ ০৬ ০৫ ০৫ ০৫ বাংলােদশ ীড়া িশা িতান (িবেকএসিপ) ব ও ীড়া মণালয়

জাতীয় িতেযািগতার সংা সংা ১৯ ২৩ ০৫ ০৫ ০৫ বাংলােদশ ীড়া িশা িতান (িবেকএসিপ) ব ও ীড়া মণালয়

আজািতক িতেযািগতার সংা সংা ১২ ০৮ ০২ ০২ ০২ বাংলােদশ ীড়া িশা িতান (িবেকএসিপ) ব ও ীড়া মণালয়

িতেযািগতা আেয়াজন

িতবীেদর জ আেয়ািজত িতেযািগতার
সংা

সংা - - ০১ ০১ ০১ বাংলােদশ ীড়া িশা িতান (িবেকএসিপ) ব ও ীড়া মণালয়

দিশয় খলালার িতেযািগতা আেয়াজেনর
সংা

সংা - - ০২ ০২ ০২ বাংলােদশ ীড়া িশা িতান (িবেকএসিপ) ব ও ীড়া মণালয়

জান াল/েলন কাশ কািশত জান াল/ েলেনর সংা সংা - - ০২ ০২ ০২ বাংলােদশ ীড়া িশা িতান (িবেকএসিপ) ব ও ীড়া মণালয়

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, সের ২১, ২০২০ ১৬:০৯ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, সের ৩০, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, সের ২১, ২০২০ ১৬:০৯ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, সের ৩০, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] আজািতক
মােনর ীড়ািবদ
ি

৬০

[১.১] ণল পয ােয় ীড়া
িতভা অেষণ ও 
ময়াদী (৩ মাস) িশণ

[১.১.১]  ময়াদী
িশেণর মােম
বাছাইত িতভাবান
খেলায়ােড়র সংা

মিত
সংা
(জন)

১ ১০০০ ৪০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১০০০ ১০০০

[১.২] দীঘ  ময়াদী (৬-৯
বছর) িশণ

[১.২.১] িশিত
খেলায়ােড়র সংা

মিত
সংা
(জন)

২৫ ১৩১৭ ১৪২৮ ১৩৫০ ১২১৫ ১০৮০ ৯৪৫ ৮১০ ১৩৫০ ১৩৫০

[১.৩] ােচলর অব াট স
(িব াট স) িডী (৩ বছর
ময়াদী) দান

[১.৩.১] িব াট স
িডীা
খেলায়ােড়র সংা

মিত
সংা
(জন)

৫ ২২ ৬১ ৬১ ৫৫ ৫১ ৪৭ ৩৯ ৬১ ৬১

[১.৪] ীড়া িবােন
িডোমা দান

[১.৪.১] িডোমা
া সংা

মিত
সংা
(জন)

৫ ৫০ ৪৪ ৩৫ ৩২ ২৮ ২৪ ২১ ৩৫ ৩৫

[১.৫] কােচস সা িফেকট
কাস  পিরচালনা

[১.৫.১] কােস 
অংশহণকারী
সংা

মিত
সংা
(জন)

২ ১৩৩ ১০৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০

[১.৬] কের অধীেন ভৗত
অবকাঠােমা িনম ান

[১.৬.১] কের
অধীেন ভৗত
অবকাঠােমা িনম ােনর
সংা

মিত সংা ১০ ০ ০ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৩ ৩

[১.৭] কাচ ও িশকেদর
দতা ও সমতা ির
জ িশণ

[১.৭.১]
অংশহণকারী
সংা

মিত
সংা
(জন)

১২ ০ ০ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১২০ ১২০

[২]
জান াল/েলন
কাশ

১০ [২.১] জান াল/েলন কাশ
[২.১.১] কািশত
জান াল/ েলেনর
সংা

মিত সংা ১০ ০ ০ ০২ ০১ ০ ০ ০ ০২ ০২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, সের ২১, ২০২০ ১৬:০৯ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, সের ৩০, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩]
িতেযািগতায়
অংশহণ

৩

[৩.১] ানীয় িতেযািগতায়
অংশহণ

[৩.১.১] ানীয়
িতেযািগতার সংা

মিত সংা ১ ১৫ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৫ ০৫

[৩.২] জাতীয়
িতেযািগতায় অংশহণ

[৩.২.১] জাতীয়
িতেযািগতার সংা

মিত সংা ১ ১৯ ২৩ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৫ ০৫

[৩.৩] আজািতক
িতেযািগতায় অংশহণ

[৩.৩.১] আজািতক
িতেযািগতার সংা

মিত সংা ১ ১২ ০৮ ০২ ০১ ০ ০ ০ ০৫ ০৫

[৪] িতেযািগতা
আেয়াজন

২

[৪.১] িতবীেদর জ
িতেযািগতা আেয়াজন

[৪.১.১]
িতেযািগতার সংা

মিত সংা ১ ০ ০ ০১ ০ ০ ০ ০ ০১ ০১

[৪.২] দিশয় খলালার
িতেযািগতা আেয়াজন

[৪.২.১]
িতেযািগতার সংা

মিত সংা ১ ০ ০ ০২ ০১ ০ ০ ০ ০২ ০২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, সের ২১, ২০২০ ১৬:০৯ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, সের ৩০, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, সের ২১, ২০২০ ১৬:০৯ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, সের ৩০, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, চয়ারান, বাংলােদশ ীড়া িশা িতান, সিচব, ব ও ীড়া মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, ব ও ীড়া মণালয় িহসােব চয়ারান, বাংলােদশ ীড়া িশা িতান-এর িনকট অীকার করিছ
য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
বাংলােদশ ীড়া িশা িতান

তািরখ

সিচব
ব ও ীড়া মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবেকএসিপ বাংলােদশ ীড়া িশা িতান
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] ণল পয ােয় ীড়া িতভা
অেষণ ও  ময়াদী (৩ মাস)
িশণ

[১.১.১]  ময়াদী িশেণর
মােম বাছাইত িতভাবান
খেলায়ােড়র সংা

ণল পয ােয় ীড়া িতভা অেষণ
ও  ময়াদী (১+২=৩ মাস)
িশণ।

িশণ শাখা, িবেকএসিপ।
দেশর জলাসহ হেত িশণ দােনর জ বাছাইত
িতভাবান ১০০০জন খেলায়াড় সংা।

িবেকএসিপ বািষ ক
িতেবদন।

[১.২] দীঘ  ময়াদী (৬-৯ বছর)
িশণ

[১.২.১] িশিত খেলায়ােড়র
সংা

দীঘ েময়াদী ৬-৯ বছর িশণ
িশণ ও কেলজ শাখা,
িবেকএসিপ।

১-৩ মাস ময়ােদর ১০০০ জনসহ উুভােব অংশহণকারী
খেলায়াড়েদর ম হেত বাছাইতেদর ৬-৯ বছর ময়ােদ
িশণ হণকারী খেলায়াড় সংা।

িবেকএসিপ বািষ ক
িতেবদন।

[১.৩] ােচলর অব াট স (িব
াট স) িডী (৩ বছর ময়াদী)
দান

[১.৩.১] িব াট স িডীা
খেলায়ােড়র সংা

ােচলর অব াট স (িব াট স)
িডী (৩বছর ময়াদী) দান।

িশণ ও কেলজ শাখা,
িবেকএসিপ

িবেকএসিপর এইচএসিস উীণ  এবং উুভােব
অংশহণকারী খেলায়াড়েদর ম হেত বাছাইতেদর ০৩
বছর ময়ােদ িশণ হণকারী খেলায়াড় সংা।

িবেকএসিপ বািষ ক
িতেবদন।

[১.৪] ীড়া িবােন িডোমা দান [১.৪.১] িডোমা া সংা
জাতীয় িবিবালেয়র অধীন ০১
বছর ময়ােদর কাস 

ীড়া িবান শাখা,
িবেকএসিপ।

িডোমা কেস  অংশহণকারী সদ সংযা্।
িবেকএসিপ বািষ ক
িতেবদন।

[১.৫] কােচস সা িফেকট কাস 
পিরচালনা

[১.৫.১] কােস  অংশহণকারী
সংা

িনিদ  িসেলবােস ১মাস ময়ােদর
সা িফেকট কাস ।

িশণ শাখা, িবেকএসিপ
জাতীয় ীড়া ফডােরশন, জলা ীড়া সংা সহ অা 
ীড়া সংা কক মেননীত এবং অংশহণকারী কাচ
সংা

িবেকএসিপ বািষ ক
িতেবদন।

[১.৬] কের অধীেন ভৗত
অবকাঠােমা িনম ান

[১.৬.১] কের অধীেন ভৗত
অবকাঠােমা িনম ােনর সংা

কের অধীেন ভৗত অবকাঠােমা
িনম ান।

েকৗশল শাখা, িবেকএসিপ।
ই-িজিপ’র মােম উু দরপ আহবান কের ভৗত
অবকাঠােমা িনম ােনর সংা।

িবেকএসিপর বািষ ক
িতেবদন, অিফস আেদশ,
অিফস ারক, সভার
কায িববরণী।

[১.৭] কাচ ও িশকেদর দতা ও
সমতা ির জ িশণ

[১.৭.১] অংশহণকারী সংা
কাচ ও িশকেদর দতা ও
সমতা ির জ িশণ
আেয়াজন ও অংশহণ

কেলজ শাখা ও িশণ শাখা,
িবেকএসিপ।

িবি, হািজরা, ছিব
িবেকএসিপ’র বািষ ক
িতেবদন

[২.১] জান াল/েলন কাশ
[২.১.১] কািশত জান াল/
েলেনর সংা

জান াল/েলন কাশ
ীড়া িবান ও কেলজ শাখা,
িবেকএসিপ

জান াল/েলন কােশর কায ােদশ এবং কািশত
জান াল/েলন-এর কিপ।

িবেকএসিপ

[৩.১] ানীয় িতেযািগতায়
অংশহণ

[৩.১.১] ানীয় িতেযািগতার
সংা

ানীয় িতেযািগতায় অংশহণ িশণ শাখা, িবেকএসিপ
ানীয় ীড়া সংা কক আেয়ািজত িসিনয়র এবং িনয়র
পয ােয় অিত িতেযািগতার সংা।

িবেকএসিপ বািষ ক
িতেবদন।

[৩.২] জাতীয় িতেযািগতায়
অংশহণ

[৩.২.১] জাতীয় িতেযািগতার
সংা

জাতীয় িতেযািগতায় অংশহণ িশণ শাখা, িবেকএসিপ।
জাতীয় ীড়া ফডােরশন কক আেয়ািজত িসিনয়র এবং
িনয়র পয ােয় িতেযািগতার সংা।

িবেকএসিপ বািষ ক
িতেবদন।

[৩.৩] আজািতক িতেযািগতায়
অংশহণ

[৩.৩.১] আজািতক
িতেযািগতার সংা

আজািতক িতেযািগতায়
অংশহণ

িশণ শাখা, িবেকএসিপ
একািধক দেশর সংি ীড়া ফডােরশেনর মে অিত
ীত এবং ব িনধ ািরত িতেযািগতার সংা।

িবেকএসিপ বািষ ক
িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৪.১] িতবীেদর জ
িতেযািগতা আেয়াজন

[৪.১.১] িতেযািগতার সংা
িতবীেদর জ িতেযািগতা
আেয়াজন

িশণ শাখা, িবেকএসিপ
িতেযািগতা আেয়াজেনর সিতপ, িতেযাগীেদর নােমর
তািলকা।

িবেকএসিপ

[৪.২] দিশয় খলালার
িতেযািগতা আেয়াজন

[৪.২.১] িতেযািগতার সংা
দিশয় খলালার িতেযািগতা
আেয়াজন

িশণ শাখা, িবেকএসিপ
িতেযািগতা আেয়াজেনর সিতপ, িতেযাগীেদর নােমর
তািলকা।

িবেকএসিপ
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব


