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কমমেম্পােদনি োরবমক রচত্র 
বাংলাদেি ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠান (রবদকএেরপ) আঞ্চরলক প্ররিক্ষণ ককন্দ্র, 

খুলনা 

 
 
োম্প্ররিক অজম ন, চযাদলঞ্জ এবং ভরবষযৎ পরিকল্পনা 
 
োম্প্ররিক বেিেমূদহি (৩ বেি) প্রিান অজম নেমূহঃ বাংলাদেি ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠাদনি 
(রবদকএেরপ) আঞ্চরলক প্ররিক্ষণ ককন্দ্র, খুলনাে বিম মাদন ২টি ক্রীড়া রবভাগ চালু িদেদে। 
স্থানীে, জািীে ও আন্তজম ারিক প মাদেি ক্রীড়া প্ররিদ ারগিাে অংিগ্রহন কদি রবদকএেরপ 
গি ৩ বেদি ফুটবল ও কটরবল কটরনে রবভাদগ ককান স্থানীে ও আন্তজম ারিক 
প্ররিদ ারগিাে অংিগ্রহণ কদিরন। ফুটবল রবভাদগ ১৭ জন প্ররিক্ষণাথ্ী অনূিম-১৫ এবং ০৬ 
জন অনরূ্ধ্ম-১৬ জািীে েদল অন্তভূম ক্ত হওোি কগৌিব অজম ন কদি এবং ০৫ জন 
প্ররিক্ষণাথ্ী অনূিম-১৬ জািীে েদলি প্ররিক্ষণ কযাদম্প েুদ াগ লাভ কদি । এোড়া  ২০১৯ 
রিক্ষাবদষম অনুরষ্ঠি কজএেরে পিীক্ষাে ২৫ জন পিীক্ষাথ্ী অংিগ্রহন কদি, ১১ জন ‘এ‘’, 
১২ জন ‘এ-’, কগ্রদে উত্তীণম  হদেদে ও ০২ জন পিীক্ষাে অনুপরস্থি িদেদে। ২০২০ 
রিক্ষাবদষম অনরুষ্ঠি কজএেরে পিীক্ষাে ১৩ জন এবং ২০২১ রিক্ষাবদষম ৬০ জন পিীক্ষাথ্ী 
অংিগ্রহন কদি অদটাপাদে উত্তীর্ণম হে। এোড়া ২০২০ রিক্ষাবদষম অনরুষ্ঠি এেএেরে পিীক্ষাে 
৪০ জন পিীক্ষাথ্ী অংিগ্রহণ কদি ৩৩ জন ‘এ’ কগ্রে, ০৬ জন ‘এ’- কগ্রে, ০১ জন 
‘রব’ কগ্রে এবং ২০২১ রিক্ষা বদষম ১৮ জন অংিগ্রহন কদি ০৬ জন ‘এ’ কগ্রে, ০২ জন 
‘এ-’ কগ্রে, ০৫ জন ‘রব’ কগ্রে এবং ০৫ জন ‘রে’ কগ্রদে উত্তীণম হে।  
 
েমেযা এবং চযাদলঞ্জেমূহঃ িৃণমূল প মাে কথ্দক কমিাবী ও প্ররিভাবান কখদলাোড় বাোই 
কা মক্রদম প্রদোজনীে জনবল ও  ানবাহদনি অভাদব  থ্া থ্ভাদব েম্পন্ন কিা কঠিন হদে 
পদড়। ক্রীড়া কক্ষদত্র প্রারন্তক প মাদে অেচ্ছল, গিীব ও অরিরক্ষি পরিবাদিি অরিকাংি 
ক্রীড়া কমিা েম্পন্ন প্ররিক্ষণাথ্ী ভরিম  হে।  াদেি মদিয কবরিিভাগ অপরুিজরনি েমেযা 
িদেদে। এোড়া পারিবারিক আরথ্মক অস্বচ্ছলিাি জনয েীর্মদমোেী প্ররিক্ষণ েমাপ্ত না কদিই 
প্ররিক্ষণাথ্ীদেি একটি অংি অনযত্র চদল  াে। 
 
ভরবষযৎ পরিকল্পনাঃ রবশ্বমাদনি ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠান রহদেদব রবদকএেরপদক কেন্টাি অব 
এরিদলরন্স-এ গদড় কিালাি প্রোদে  আঞ্চরলক প্ররিক্ষণ ককন্দ্র, খলুনাি পক্ষ কথ্দক েবমাত্নক 
েহদ ারগিা কিা হদব। রবজ্ঞান রভরত্তক ক্রীড়া প্ররিক্ষদনি মািযদম আদিা অরিক পরিমাদন 
জািীে ও আন্তজম ারিক মাদনি কখদলাোড় তিিী কিা হদব। অরিক হাদি আন্তজম ারিক মাদনি 
কখদলাোড় তিিীি লদক্ষয রনদোরজি প্ররিক্ষক, রিক্ষক ও েহােক কমমকিম া-কমমচািীগণদক 
কেি ও রবদেি হদি উন্নি ও আিুরনক প্ররিক্ষণ প্রোদনি মািযদম েক্ষ মানব েম্পে তিিী 
কিা হদব এবং প্ররিক্ষণাথ্ীদেি েংখযাও বরৃদ্ধ কিা হদব। এোড়া িৃণমূল প মাে কথ্দক 
প্ররিভা অদেষণ কা মক্রম উপদজলা প মাদে েম্প্রোিণ কদি অরিকিি েক্ষ ও কমিা েম্পন্ন 
প্ররিভাবান প্ররিক্ষণাথ্ী বাোই কদি স্বল্প ও েীর্ম কমোেী প্ররিক্ষদণি বযবস্থা কিা হদব। 
রবদকএেরপি আঞ্চরলক প্ররিক্ষণ ককন্দ্র, খলুনাদক উচ্চ মািযরমক প মাদে উন্নীিকিদণি 
মািযদম স্বেংেমূ্পণম ক্রীড়া প্ররিক্ষণ ককন্দ্র রহদেদব গদড় কিালািও পরিকল্পনা িদেদে।  
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২০২২-২০২৩  অথ্ম বেদিি েম্ভবয প্রিান অজম নেমূহঃ 
 

 রবদকএেরপদি েীর্ম কমোেী প্ররিক্ষদণি জনয রনিমারিি িূনয আেদনি মদিয িৃণমূল 
প মাদেি স্বল্প কমোরে প্ররিক্ষণ কযাম্প কথ্দক ক্রীড়া কমিাি রভরত্তদি ভরিম  কিাি 
পেদক্ষপ বাস্তবােদনি জনয েহদ ারগিা কিা। 
 

 জািীে ও আন্তজম ারিক প মাদে রবরভন্ন ক্রীড়া প্ররিদ ারগিাে অংিগ্রহদণি 
পািাপারি পূবমবিী বেদিি কচদে ভাল ফলাফল অজম ন কিা। 
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প্রস্তাবনা 
 

 
প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সশুাসন 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ বেবহার রনরিতকরদণর মাযেদম রূপকল্প 
২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষে-  
 

 
 গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাদেি েিকাদিি  ুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালদেি আওিািীন 
বাংলাদেি ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠান (রবদকএেরপ)-এি আঞ্চরলক প্ররিক্ষণ ককন্দ্র, 
খুলনাি উপপরিচালক 

 
এবাং 

 
গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাদেি েিকাদিি  ুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালদেি আওিািীন 
বাংলাদেি ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠান (রবদকএেরপ)-এি  মহাপরিচালক এর মদযে 
২০২২ সাদলর  জনু মাদসর ২৩ তাররদে এই বারষিক কমিসম্পােন চুরি 
স্বাক্ষররত হল। 
 
এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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সসকশন ১: 
 

রূপকল্প, অরিলক্ষে, সকৌশলগত উদেশেসমূহ এবাং কার্িাবরল 
 

১.১ রূপকল্প: ক্রীড়া প্ররশক্ষদণর মাযেদম জাতীয় ও আন্তজি ারতক মাদনর সেদলায়াড় 
ততরী করা। 

 
১.২ অরিলক্ষে: তৃণমূল পর্িাদয় সেদশর তরুণ ও প্ররতিাবান  সেদলায়াড়দের 

ক্রীড়ায় উদ্বিু কদর স্বল্প ও েীর্ি সময়ােী প্ররশক্ষদণর মাযেদম ক্রীড়া প্ররতিার রবকাশ 
র্টাদনা এবাং জাতীয় ও আন্তজি ারতক মাদনর সেদলায়াড় গদড় সতালা। 

 
১.৩ সকৌশলগত উদেশেসমূহ:  

১. িৃণমূল প মাদে ক্রীড়া প্ররিভা অদেষণ ও স্বল্প কমোেী (০১+০২=০৩ 
মাে) প্ররিক্ষণ; 
২. েীর্ম কমোেী (৬-৭ বেি) প্ররিক্ষণ; 
৩. প্ররিদ ারগিাে অংিগ্রহণ ও আদোজন; 
৪. আেবাবপত্র েিবিাহ; 
৫. ক্রীড়া েিঞ্জাম েিবিাহ; 
৬. কভৌি অবকাঠাদমা উন্নেন; 

   
েুিােন ও েংস্কািমলূক কমমেম্পােদনি কক্ষত্র: 
 ১. েুিােন ও েংস্কাি মূলক কা মক্রম কজািোিকিণ  
 
১.৪ কার্িাবরলিঃ 
 

১. রনিমারিি বেেেীমাি বালক-বারলকাদেি মিয হইদি ক্রীড়া কক্ষদত্র 
প্ররিভা অদেষণ কিা এবং স্নািক ও স্নািদকাত্তি কেরণ প মন্ত ক্রীড়া 
ও োিািন রিক্ষাি েুদ াগেহ ক্রীড়া কক্ষদত্র িাদেি রবজ্ঞানরভরত্তক 
রনরবড় প্ররিক্ষদণি েুদ াগ েৃরি এবং প মাপ্ত েুরবিা প্রোন; 
২. উন্নিমাদনি ক্রীড়ারবজ্ঞানী, ককাচ, কিফািী এবং আম্পাোি তিরিি 
উদেদিয েম্ভাবনামে ক্রীড়ারবজ্ঞানী, ককাচ, কিফািী এবং 
আম্পাোিগদণি প্ররিক্ষণ প্রোন;  
৩. ক্রীড়ারবজ্ঞানী, ককাচ, কিফািী এবং আম্পাোিগদণি ককৌিলগি 
েক্ষিা উন্নেনকদল্প োটিম রফদকট ককােম পরিচালনা;  
৪. আন্তজম ারিক প্ররিদ ারগিা অংিগ্রহদণি প্রস্তুরি রহদেদব জািীে েদলি 
প্ররিক্ষণ প্রোদনি েুদ াগ প্রোন; 
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৫. অটিরিকেহ কেদিি রবরভন্ন প্ররিবন্ধী অথ্মাৎ িািীরিক, মানরেক, 
েরৃি ও অনযানয ্ প্ররিবন্ধীদেি কখলািলুাি জনয পৃথ্ক ইউরনট গঠন 
এবং েমাজকলযান মন্ত্রণালদেি োদথ্ েমেেক্রদম িাদেি উপ ুক্ত 
প্ররিক্ষণ প্রোন ও প্ররিদ ারগিাি আদোজন;  
৬. রবরভন্ন কেিীে কখলািুলাি রবষদে প্ররিক্ষণ ও প্ররিদ ারগিা 
আদোজন; 
৭. ক্রীড়া েম্পরকম ি িথ্য ককন্দ্র রহদেদব কা মেম্পােন ও গদবষণা 
কা মক্রম পরিচালনা; 
৮. ক্রীড়া েম্পরকম ি পুস্তক, োমরেকী, বুদলটিন এবং হালনাগাে িথ্য  
প্রকাি ও েংিক্ষণ 
৯. কেদিি রবরভন্ন ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠান এবং আন্তজম ারিক ক্রীড়া 
প্ররিষ্ঠাদনি েরহি েম্পকম  ও ক াগাদ াগ স্থাপন এবং অরভজ্ঞিা 
রবরনমে; 
১০. কেদিি রবরভন্ন ক্রীড়া েংস্থাি োদথ্ ক াগাদ াগ স্থাপন ও 
কা মাবরলি েমেে োিন; 
১১. ক্রীড়া উন্নেদন েিকািদক প্রদোজনীে পিামর্শম প্রোন; 
১২. প্ররিদবি ও পরিদবি বান্ধব ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠান স্থাপন: এবং 
১৩. েিকাি কিৃম ক, েমে েমে, প্রেত্ত রনদেমিনা োদপদক্ষ, ওি উপি 
অরপমি অনযানয োরেত্ব পালন এবং প্রদোজনীে অনয ক দকান কা ম 
েম্পােন;
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সসকশন-২ 
রবরভন্ন কা মক্রদমি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব  

 

চূড়ান্ত 
ফলাফল/প্রভাব  

কমমেম্পােন েূচকেমূহ 
 

একক 
 

প্রকৃি 
লক্ষযমাত্রা  
২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ   রনিমারিি  লক্ষযমাত্রা অজম দনি 
কক্ষদত্র ক ৌথ্ভাদব োরেত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রণালে/রবভাগ/ 
েংস্হােমূদহি নাম 

উপাত্তেূত্র 
 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

আন্তজম ারিক মাদনি 
ক্রীড়ারবে েৃরি। 

স্বল্প কমোেী প্ররিক্ষদণি 
মািযদম বাোইকৃি প্ররিভাবান 
কখদলাোড়দেি েংখযা 

েংখযা 
(জন) 

  ২০ ২০ ২০ রবদকএেরপ, রজিানী, আশুরলো, 
োভাি, ঢাকা 

৮ম পঞ্চবারষমক পরিকল্পনা (অিযাে-
১৩, পৃষ্ঠা নং-৭০২), রনবমাচনী 
ইিদিহাি(পৃষ্ঠা নং-৩২-৩৩), 
রবদকএেরপ’ি বারষমক প্ররিদবেন ও 
ওদেবোইট 

েীর্ম কমোেী প্ররিক্ষণাথ্ী 
কখদলাোড়দেি েংখযা 

েংখযা 
(জন)  

১০৩ ১৭২ ১০০ ১০০ ১০০ রবদকএেরপ, রজিানী, আশুরলো, 
োভাি, ঢাকা 

৮ম পঞ্চবারষমক পরিকল্পনা (অিযাে-
১৩, পৃষ্ঠা নং-৭০২), রনবমাচনী 
ইিদিহাি(পৃষ্ঠা নং-৩২-৩৩), 
রবদকএেরপ’ি বারষমক প্ররিদবেন ও 
ওদেবোইট 

প্ররিদ ারগিাে 
অংিগ্রহণ ও 
আদোজন 

স্থানীে প্ররিদ ারগিাি েংখযা েংখযা   ০১ ০১ ০১ রবদকএেরপ, রজিানী, আশুরলো, 
োভাি, ঢাকা, ক্রীড়া কফোদিিন 
ও রবভাগীে/কজলা/উপদজলা ক্রীড়া 

েংস্থা 

৮ম পঞ্চবারষমক পরিকল্পনা (অিযাে-
১৩, পৃষ্ঠা নং-৭০২), রনবমাচনী 
ইিদিহাি(পৃষ্ঠা নং-৩২-৩৩), 
রবদকএেরপ’ি বারষমক প্ররিদবেন ও 
ওদেবোইট 

আেবাবপত্র 
েিবিাহ 

প্ররিক্ষণাথ্ী কহাদিদলি টিরভ 
কদক্ষ কচোি েিবিাহ 

েংখযা   ৩০ ৩০ ৩০ রবদকএেরপ, রজিানী, আশুরলো, 
োভাি, ঢাকা 

৮ম পঞ্চবারষমক পরিকল্পনা (অিযাে-
১৩, পৃষ্ঠা নং-৭০২), রনবমাচনী 
ইিদিহাি(পৃষ্ঠা নং-৩২-৩৩), 
রবদকএেরপ’ি বারষমক প্ররিদবেন ও 
ওদেবোইট 

কভৌি অবকাঠাদমা 
উন্নেন 

কুক হাউদে টাইল স্থাপন বগমফুট   ২২০ ২০০ ২০০ রবদকএেরপ, রজিানী, আশুরলো, 
োভাি, ঢাকা 

৮ম পঞ্চবারষমক পরিকল্পনা (অিযাে-
১৩, পৃষ্ঠা নং-৭০২), রনবমাচনী 
ইিদিহাি(পৃষ্ঠা নং-৩২-৩৩), 
রবদকএেরপ’ি বারষমক প্ররিদবেন ও 
ওদেবোইট 

রজমদনরিোদমি অভযন্তদি কনট 
স্থাপন 

ফুট   ২০০ ১০০ ১০০ 
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সসকশন ৩ 
কমিসম্পােন পররকল্পনা 

 
কমিসম্পােন 

সক্ষত্র 
সক্ষদত্রর 
মান 
৭০ 

কা মক্রম 
 

কমিসম্পােন  
সূচক 
 

গণনা পদ্ধরি 
 

 
একক 
 

কমিসম্পােন  
সূচদকর মান 

 

 প্রকৃত অজি ন 
 

লক্ষেমাত্রা/রনণমােক ২০২২-২৩ 
 

প্রদক্ষপণ 
২০২৩-
২৪ 

প্রদক্ষপণ 
২০২৪-২৫ 

২০২০-
২১ 

২০২১-
২২ 

অসাযারণ অরত 
উত্তম 

উত্তম চলরত 
মান 

চলরত 
মাদনর 
রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কমমেম্পােন কক্ষত্রেমূহ 
[১] 
আন্তজম ারিক 
মাদনি 
ক্রীড়ারবে 
েৃরি। 

২৫ [১.১] িৃণমলূ প মাদে 
ক্রীড়া প্ররিভা অদেষন ও 
স্বল্প কমোেী প্ররিক্ষণ 

[১.১.১] স্বল্প 
কমোেী 
প্ররিক্ষদণি 
মািযদম 
বাোইকৃি 
প্ররিভাবান 
কখদলাোড়দেি 
েংখযা 

ক্রমপুরঞ্জভূি েংখযা 
(জন) 

০৫   ২০ ১৫ ১০ ০৫ ০০ ২০ ২০ 

[১.২] েীর্ম কমোেী (৬-৭ 
বেি) প্ররিক্ষণ 

[১.২.১] েীর্ম 
কমোেী 
প্ররিক্ষণাথ্ী 
কখদলাোড়দেি 
েংখযা 

ক্রমপুরঞ্জভূি েংখযা 
(জন)  

২০ ১০৩ ১৭২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[২] 
প্ররিদ ারগিাে 
অংিগ্রহণ ও 
আদোজন 

১০ [২.১] স্থানীে 
প্ররিদ ারগিাে অংিগ্রহন ও 
আদোজন 

[২.১.১] 
স্থানীে 
প্ররিদ ারগিাি 
েংখযা 

ক্রমপুরঞ্জভূি েংখযা ১০   ০১ - - - - ০১ ০১ 

[৩] 
আববাবপত্র 
েিবািহ 

১০ [৩.১] প্ররিক্ষণাথ্ী 
কহাদিদলি টিরভ কদক্ষ 
কচোি েিবিাহ 

[৩.১.১] 
কচোি 
েিবিাদহি 
েংখযা 

ক্রমপুরঞ্জভূি েংখযা ১০  ০০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৩০ 

[৪] কভৌি 
অবকাঠাদমা 

২৫ [৪.১] কুক হাউদে টাইলে 
স্থাপন 

[৪.১.১] 
টাইলে স্থাপদনি 

ক্রমপুরঞ্জভূি বগমফুট ০৫   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৫০ 
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কমিসম্পােন 
সক্ষত্র 

সক্ষদত্রর 
মান 
৭০ 

কা মক্রম 
 

কমিসম্পােন  
সূচক 
 

গণনা পদ্ধরি 
 

 
একক 
 

কমিসম্পােন  
সূচদকর মান 

 

 প্রকৃত অজি ন 
 

লক্ষেমাত্রা/রনণমােক ২০২২-২৩ 
 

প্রদক্ষপণ 
২০২৩-
২৪ 

প্রদক্ষপণ 
২০২৪-২৫ 

২০২০-
২১ 

২০২১-
২২ 

অসাযারণ অরত 
উত্তম 

উত্তম চলরত 
মান 

চলরত 
মাদনর 
রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

উন্নেন এরিো  
[৪.২] রজমদনরমোদম 
অভযন্তদি কনট স্থাপন। 

[৪.২.১] কনদটি 
পরিমান 

ক্রমপুরঞ্জভূি বগমফুট ১০   ২০০ ১৫০ ১০০ ৫০ ২৫ ১০০ ১০০ 

েুিােন ও েংস্কািমুলক কমমেম্পােদনি কক্ষত্র 
েুিােন ও 
েংস্কাি মলূক 
কা মক্রদমি 
বাস্তবােন 
কজািোি 
কিণ   

৩০ ১) শুদ্ধাচাি কমমপরিকল্পনা 
বাস্তবােন 

বারষমক 
কমমপরিকল্পনা 
বাস্তবারেি 

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ১০   ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১০ ১০ 

২) ই-গভনমযান্স/উদ্ভাবন 
কমমপরিকল্পনা বাস্তবােন 

বারষমক 
কমমপরিকল্পনা 
বাস্তবারেি 

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ১০   ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১০ ১০ 

৩) িথ্য অরিকাি 
কমমপরিকল্পনা বাস্তবােন 

বারষমক 
কমমপরিকল্পনা 
বাস্তবারেি 

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ০৩   ০৩ ২.৫ ০২ ১.৫ ০১ ০৩ ০৩ 

৪) অরভদ াগ প্ররিকাি 
কমমপরিকল্পনা বাস্তবােন 

বারষমক 
কমমপরিকল্পনা 
বাস্তবারেি 

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ০৪   ০৪ ৩.৫ ০৩ ২.৫ ০২ ০৪ ০৪ 

৫) কেবা প্রোন প্ররিশ্রুরি 
কমমপরিকল্পনা বাস্তবােন 

বারষমক 
কমমপরিকল্পনা 
বাস্তবারেি 

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ০৩   ০৩ ২.৫ ০২ ১.৫ ০১ ০৩ ০৩ 
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আরম, উপপরিচালক  বাংলাদেি ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠাদনি আঞ্চরলক 
প্ররিক্ষণ ককন্দ্র, খুলনা, রহদেদব মহাপরিচালক, বাংলাদেি ক্রীড়া রিক্ষা 
প্ররিষ্ঠান-এি রনকট অঙ্গীকাি কিরে ক , এই চুরক্তদি বরণমি ফলাফল 
অজম দন েদচি থ্াকব। 
 
 
আরম মহাপরিচালক, বাংলাদেি ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠান রহোদব 
উপপরিচালক, বাংলাদেি ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠাদনি আঞ্চরলক প্ররিক্ষণ 
ককন্দ্র, খুলনা-এি রনকট অেীকার কররি সর্, এই চুরিদত বরণিত 
ফলাফল অজি দন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 
 
 
স্বাক্ষররত: 

 
 

-----------------------     ------------- 
উপপরিচালক        তাররে 
রবদকএেরপ আঞ্চরলক প্ররিক্ষণ ককন্দ্র 
খুলনা। 
 
 
 
 
 
---------------              ------------- 
মহাপরিচালক                তাররে 

 বাংলাদেি ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠান 
 
 
 
 
 
 

 



12 

 

েংদ াজনী-১ 
 

িব্দ েংদক্ষপ  
 
১। রবদকএেরপ- বাংলাদেি ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠান। 
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েংদ াজনী-২ 
 

কমমেম্পােন বযবস্থাপনা ও প্রমানক 
 

ক্ররমক 
নং 

কা মক্রম কমমেম্পােন েূচক বাস্তবােনকািী 
অনুরবভাগ, 

অরিিাখা, িাখা 

কমমেম্পােন লক্ষমাত্রা 
অজম দনি প্রমানক 

১। [১.১] িৃণমলূ প মাদে 
ক্রীড়া প্ররিভা অদেষন 

ও স্বল্প কমোেী 
(৩মাে) প্ররিক্ষণ 

[১.১.১] স্বল্প কমোেী 
প্ররিক্ষদণি মািযদম 

বাোইকৃি প্ররিভাবান 
কখদলাোড়দেি েংখযা 

 
রবদকএেরপ, রজিানী, 
োভাি, ঢাকা। 

 

প্ররিভাবান কখদলাোড়দেি 
(ক্রীড়াি িিণ 

উদেখেহ) নাম, ঠিকানা, 
কমাবাইল নম্বিেহ 

রবস্তারিি িথ্য েম্বরলি 
কজলা রভরত্তক িারলকা। 

[১.২]েীর্ম কমোেী 
(৬-৭ বেি) প্ররিক্ষণ 

[১.২.১] েীর্ম কমোেী 
প্ররিক্ষণাথ্ী 

কখদলাোড়দেি েংখযা 

রবদকএেরপ, রজিানী, 
োভাি, ঢাকা। 

 

ক্রীড়া/কেরণ রভরত্তক 
প্ররিক্ষণাথ্ীি িারলকা। 

২। [২.১] স্থানীে 
প্ররিদ ারগিাে অংিগ্রহন 

ও আদোজন 

[২.১.১] স্থানীে 
প্ররিদ ারগিাি েংখযা 

 
রবদকএেরপ, রজিানী, 
োভাি, ঢাকা। 

 

রবদকএেরপ ও স্থানীে 
ক্রীড়া েংস্থা কিৃম ক 

আদোরজি প্ররিদ ারগিাে 
অংিগ্রহন ও আদোজন 

৩। [৩.১] প্ররিক্ষণাথ্ী 
কহাদিদলি টিরভ কদক্ষ 
কচোি েিবিাহ 

[৪.৩.১] কচোি 
েিবিাদহি েংখযা 

রবদকএেরপ, রজিানী, 
োভাি, ঢাকা। 

 

েিবিাদহি 
কা মাদেি/প্ররিদবেন 

৪। [৪.১] কুক হাউদে 
টাইল স্থাপন 

[৪.১.১] টাইল 
স্থাপদনি পরিমান 

রবদকএেরপ, রজিানী, 
োভাি, ঢাকা। 

 

েংস্কাদিি 
কা মাদেি/প্ররিদবেন 

[৪.২] রজমদনরিোদমি 
অভযন্তদি কনট স্থাপন 

[৪.২.১] কনট স্থাপদনি 
পরিমান 

রবদকএেরপ, রজিানী, 
োভাি, ঢাকা। 

 

কা মাদেি/প্ররিদবেন 
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েংদ াজনী-৩ 
 

অনয অরফদেি েংদগ েংরিি কমমেম্পােন েূচকেমূহ 
 

কা মক্রম কমমেম্পােন েূচক ক  েকল অরফদেি োদথ্ 
েংরিি 

েংরিি অরফদেি োদথ্ 
কা মক্রম েমেদেি ককৌিল 

িৃণমূল প মাদে ক্রীড়া 
প্ররিভা অদেষন ও স্বল্প 
কমোেী (৩মাে) প্ররিক্ষণ 

স্বল্প কমোেী প্ররিক্ষদণি 
মািযদম বাোইকৃি 

প্ররিভাবান কখদলাোড়দেি 
েংখযা 

রবদকএেরপ, রজিানী, 
োভাি, ঢাকা 

মহাপরিচালদকি অনুদমােন 
োদপদক্ষ প্ররিক্ষদণি 
আদোজন 

েীর্ম কমোেী (৫-
৬বেি)প্ররিক্ষণ 

েীর্ম কমোেী প্ররিক্ষণাথ্ী 
কখদলাোড়দেি েংখযা 

রবদকএেরপ, রজিানী, 
োভাি, ঢাকা 

মহাপরিচালদকি অনুদমােন 
োদপদক্ষ প্ররিক্ষদণি 
আদোজন 

স্থানীে প্ররিদ ারগিাে 
অংিগ্রহন ও প্ররিদ ারগিা 

আদোজন 

স্থানীে প্ররিদ ারগিাি 
েংখযা 

রবদকএেরপ/ক্রীড়া কফোদিিন ও 
রবভাগীে/কজলা/উপদজলা ক্রীড়া 

েংস্থা 

মহাপরিচালদকি অনুদমােন 
োদপদক্ষ প্ররিদ ারগিাে 
অংিগ্রহন 

প্ররিক্ষণাথ্ী কহাদিদলি 
টিরভ কদক্ষ কচোি 

েিবিাহ 

কচোি েিবিাদহি েংখযা রবদকএেরপ, রজিানী, 
োভাি, ঢাকা 

মহাপরিচালদকি অনুদমােন 
োদপদক্ষ বাস্তবােন 

কুক হাউদে টাইলে স্থাপন টাইল স্থাপদনি পরিমান রবদকএেরপ, রজিানী, 
োভাি, ঢাকা 

মহাপরিচালদকি অনুদমােন 
োদপদক্ষ বাস্তবােন 

রজমদনরিোদমি অভযন্তদি 
কনট স্থাপন 

কনদটি পরিমান রবদকএেরপ, রজিানী, 
োভাি, ঢাকা 

মহাপরিচালদকি অনুদমােন 
োদপদক্ষ বাস্তবােন 
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েংদ াজনী-৪ 
 

ক  েকল নীরি/পরিকল্পনাি আদলাদক কমমেম্পােন পরিকল্পনা প্রস্তুি কিা 
হদেদে 

 
 
 
ক) েিকাদিি রনবমচনী ইিদিহাি ২০১৮। 
 
খ) কপ্ররক্ষি পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১। 
 
গ) অিম পঞ্চবারষমক পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫। 
 
র্) কটকেই উন্নেন অভীি ২০৩০ এবং  
 
ঙ) বাংলাদেি বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০।  
 
চ) বাংলাদেি ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠান আইন-২০২০। 
 
 
 
 



 

 

 
 

েংদ াজনী-৫ 
আঞ্চরলক/মাঠ প মাদেি কা মালদেি জািীে শুদ্ধাচাি ককৌিল কমম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

              

 
আঞ্চরলক/মাঠ পর্িাদয়র কার্িালদয়র নাম: বাংলাদেি ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠান আঞ্চরলক প্ররিক্ষণ ককন্দ্র, খুলনা। 

কা মক্রদমি নাম কমমেম্পােন 
েূচক 
 

েূচদকি 
মান 

একক 
 

বাস্তবােদন
িোরেত্বপ্রা

প্ত 
বযরক্ত/পে 

২০২২-২০২৩ 
অথ্মবেদিি 
লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগরি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তবয 
লক্ষযমাত্রা
/ 
অজম ন 

১ম 
ককাোটম া
ি 

২ে 
ককাোটম া
ি 

৩ে 
ককাোটম াি 

৪থ্ম 
ককাো
টম াি 

কমাট 
অজম ন 

অরজম ি 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. প্রারিষ্ঠারনক বযবস্থা………………………………২৬ 
১.১ তনরিকিা করমটিি েভা 
আদোজন  

েভা আদোরজি ২ েংখযা উপপরিচাল
ক 

০২ লক্ষযমাত্রা ০১ -- ০১ --    
অজম ন - - - - 

১.২ তনরিকিা করমটিি েভাি 
রেদ্ধান্ত বাস্তবােন  

বাস্তবারেি 
রেদ্ধান্ত 

৪ % উপপরিচাল
ক 

৯০% লক্ষযমাত্রা ১০০% -- ১০০% --    
অজম ন - - - - 

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরমত্ত 
অংিীজদনি (Stakeholders) 
অংিগ্রহদণ  েভা 

অনরুষ্ঠি েভা ৪ েংখযা উপপরিচাল
ক 

০২ লক্ষযমাত্রা -- ০১ -- ০১    
অজম ন - - - - 

১.৪ শুদ্ধাচাি েংক্রান্ত প্ররিক্ষণ 
আদোজন 

প্ররিক্ষণ 
আদোরজি 

২ েংখযা উপপরিচাল
ক 

০২ লক্ষযমাত্রা - ০১ - ০১    
অজম ন - - - - 

১.৫ কমম-পরিদবি উন্নেন (স্বাস্থয ্
রবরি অনেুিণ/টিওএন্ডইভূক্ত 
অদকদজা মালামাল রবনি্ 
কিণ/পরিস্কাি-পরিচ্ছ্ন্ন্নিা বরৃদ্ধ, 
মরহলাদেি জনয পৃথ্ক ওোিরুদমি 
বযবস্থা ইিযারে  

উন্নি কমম-
পরিদবি 

৩ েংখযা 
ও 

িারিখ 

উপপরিচাল
ক 

০২ 
১৫/০৯/২০২১ 
১৫/০৩/২০২২ 

লক্ষযমাত্রা ১৫/০৯/
২০২২ 

-- ১৫/০৩/২
০২৩ 

--    

অজম ন - - - - 

২. ক্রদয়র সক্ষদত্র শুিাচার..................................৪ 
২.১ ২০২২-২৩ অথি বিদরর ক্রয় 
পররকল্পনা ওদয়বসাইদট প্রকাশ   

ক্রয় পররকল্পনা 
ওদয়বসাইদট 
প্রকারশত 

৩ িারিখ উপপরিচাল
ক 

১৬/০৮/২০২২ লক্ষযমাত্রা ১৬/০৮/
২০২২ 

- - -    

অজম ন - - - - 
৩. শুিাচার সাংরিষ্ট এবাং েনুীরত প্ররতদরাদয সহায়ক অনোনে কার্িক্রম……………………………..২০ 
৩.১ কেবা প্রোদনি কক্ষদত্র কিরজিাি ৮ % উপপরিচাল ১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    



 

 

কা মক্রদমি নাম কমমেম্পােন 
েূচক 
 

েূচদকি 
মান 

একক 
 

বাস্তবােদন
িোরেত্বপ্রা

প্ত 
বযরক্ত/পে 

২০২২-২০২৩ 
অথ্মবেদিি 
লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগরি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তবয 
লক্ষযমাত্রা
/ 
অজম ন 

১ম 
ককাোটম া
ি 

২ে 
ককাোটম া
ি 

৩ে 
ককাোটম াি 

৪থ্ম 
ককাো
টম াি 

কমাট 
অজম ন 

অরজম ি 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
কিরজিাদি প্রদেে কেবাি রববিণ ও 
কেবাগ্রহীিাি মিামি েংিক্ষণ 

হালনাগােকৃি ক অজম ন     

৩.২ প্রারিষ্ঠারনক গণশুনানী 
আদোজন 

প্রারিষ্ঠারনক 
গণশুনানী 
আদোরজি 

৮ িারিখ উপপরিচাল
ক 

১৫/০৩/২০২৩ লক্ষযমাত্রা - - ১৫/০৩/২
০২৩ 

-    

অজম ন - - - - 
৩.৩ অনলাইন রেদিদম অরভদ াগ 
রনষ্পরত্তকিণ 

অরভদ াগ 
রনষ্পরত্তকৃি 

৮ % উপপরিচাল
ক 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজম ন - - - - 

৩.৪ শুদ্ধাচাি েপ্তাহ উে াপন শুদ্ধাচাি েপ্তাহ 
উে ারপি 

৮ েংখযা  উপপরিচাল
ক 

০২ লক্ষযমাত্রা - - ০১ -    
অজম ন - - - - 



 

 

েংদ াজনী-৬ 

ই-গভনমযান্স ও উদ্ভাবন কমমপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
আঞ্চরলক/মাঠ পর্িাদয়র কার্িালদয়র নাম: বাংলাদেি ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠান আঞ্চরলক প্ররিক্ষণ ককন্দ্র, খুলনা। 
ক্রম কা মক্রম কমমেম্পােন েূচক একক কমমম্পােন 

েূচদকি 
মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 
অোিািন উত্তম চলরি মান 
১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী 
িািণা/কেবা 
েহরজকিণ/রেরজটিাইদজিন 
বাস্তবােন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী িািণা/কেবা 
েহরজকিণ/কু্ষদ্র উন্নেন কা মক্রম 
বাস্তবারেি 

িারিখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-নরথ্ি বযবহাি 
বৃরদ্ধ 

[২.১.১] ই-ফাইদল কনাটরনষ্পরত্তকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] িথ্য বািােন 
হালনাগােকিণ 

[৩.১.১] িথ্য বািােন হালনাগােকৃি েংখযা ১৫ ৪ ৩ ২ 

৪ [৪.১] ৪থ্ম রিল্পরবপ্লদবি 
চযাদলঞ্জ কমাকাদবলাে 
কিণীে রবষদে অবরহি 
কিণ েভা/কমমিালা 
আদোজন 

[৪.১.১] ৪থ্ম রিল্পরবপ্লদবি চযাদলঞ্জ 
কমাকাদবলাে কিণীে রবষদে অবরহি 
কিণ েভা/কমমিালা আদোরজি 

েংখযা ০৫ ২ ১ -- 

৫ [৫.১] ই-গভনমযান্স ও 
উদ্ভাবন কমমপরিকল্পনা 
বাস্তবােন 

[৫.১.১] কমমপরিকল্পনা বাস্তবােন 
েংক্রান্ত প্ররিক্ষণ আদোরজি 

েংখযা ০৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কমমপরিকল্পনাি অর্ধ্মারষমক 
স্ব-মূলযােন প্ররিদবেন উর্ধ্মিন 
কিৃম পদক্ষি রনকট কপ্ররিি 

িারিখ ০৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 

 



 

 

েংদ াজনী-৭ 
অরভদ াগ প্ররিকাি বযবস্থা েংক্রান্ত কমমপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

আঞ্চরলক/মাঠ পর্িাদয়র কার্িালদয়র নাম: বাংলাদেি ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠান আঞ্চরলক প্ররিক্ষণ ককন্দ্র, খুলনা। 
কা মক্রদমি 
কক্ষত্র 

মান কা মক্রম কমমেম্পােন েূচক একক কমমেম্পা
েন 

েূচদকি 
মান 

প্রকৃি 
অজম ন 
২০২০-
২১ 

প্রকৃি 
অজম ন 
২০২১-
২২ 

লক্ষযামাত্রা ২০২২-২০২৩ 
অোিািন অরি 

উত্তম 
উত্তম চলরি

মান 
চলরি মাদনি রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক 
বযবস্থাপনা 

১৪ [১.১] অরভদ াগ রনষ্পরত্ত কমমকিম া 
(অরনক) ও আরপল কমমকিম াি 
িথ্য ওদেবোইদট এবং রজআিএে 
েফটওেযাদি (প্রদ াজয কক্ষদত্র)  
তত্রমারেক রভরত্তদি হালনাগােকিণ 

[১.১.১] অরনক ও 
আরপল কমমকিম াি 
িথ্য ্হালনাগােকৃি 
এবং ওদেবোইদট 
আপদলােকৃি 

েংখযা ৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] রনরেম ি্ েমদে 
অনলাইন/অফলাইদন প্রাপ্ত অরভদ াগ 
রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অরভদ াগ 
রনষ্পরত্তকৃি 

% ৭ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরভদ াগ রনষ্পরত্ত েংক্রান্ত 
মারেক প্ররিদবেন উর্ধ্মিন কিৃম পক্ষ 
বিাবদি কপ্রিণ 

[১.৩.১] প্ররিদবেন 
কপ্ররিি 

% ৩ -- -- ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

েক্ষমিা 
অজম ন 

১১ [২.১] কমমকিম া/কমমচািীদেি 
অরভদ াগ প্ররিকাি বযবস্থা এবং 
রজআিএে েফটওোি রবষেক 
প্ররিক্ষণ আদোজন 

[২.১.১] প্ররিক্ষণ 
আদোরজি 

েংখযা ৪ - - ২ ১ - - - 
- 

[২.২] তত্রমারেক রভরত্তদি পরিবীক্ষণ 
এবং তত্রমারেক পরিবীক্ষণ প্ররিদবেন 
উর্ধ্মিন কিৃম পদক্ষি রনকট কপ্রিণ 

[২.২.১] তত্রমারেক 
প্ররিদবেন কপ্ররিি 

েংখযা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অরভদ াগ প্ররিকাি 
বযবস্থাপনা রবষদে কিকদহাল্ডািগদণি 
েমেদে অবরহিকিণ েভা 
আদ াজন 

[২.৩.১] েভা 
আদোরজি 

েংখযা ৪ - - ২ ১ - - - 



 

 

েংদ াজনী-৮ 
কেবা প্রোন প্ররিশ্রুরি বাস্তবােন কমমপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

আঞ্চরলক/মাঠ পর্িাদয়র কার্িালদয়র নাম: বাংলাদেি ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠান আঞ্চরলক প্ররিক্ষণ ককন্দ্র, খুলনা। 
কা মক্রদমি 
কক্ষত্র 

মান কা মক্রম কমমেম্পােন েূচক একক কমমেম্পা
েন 

েূচদকি 
মান 

প্রকৃি 
অজম ন 
২০২০-
২১ 

প্রকৃি 
অজম ন 
২০২১-
২২ 

লক্ষযামাত্রা ২০২১-২০২২ 
অোিা
িন 

অরি 
উত্তম 

উত্তম চলরিমা
ন 

চলরি 
মাদনি রনদে 

১০০% ৯০
% 

৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
প্রারিষ্ঠারনক ১৮ [১.১] তত্রমারেক রভরত্তদি কেবা প্রোন 

প্ররিশ্রুরি েংক্রান্ত পরিবীক্ষণ করমটি 
পুনগমঠন 

[১.১.১] করমটি 
পুনগমঠন 

েংখযা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] তত্রমারেক রভরত্তদি কেবা প্রোন 
প্ররিশ্রুরি েংক্রান্ত পরিবীক্ষণ করমটিি 
েভাি রেদ্ধান্ত বাস্তবােন 

[১.২.১] রেদ্ধান্ত 
বাস্তবারেি এবং 
প্ররিদবেন কপ্ররিি 

% ৪ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] কেবা প্রোন প্ররিশ্রুরি রবষদে 
আওিািীন েপ্তি েংস্থাি েমেদে 
তত্রমারেক রভরত্তদি েভা আদোজন 

[১.৩.১] েভা 
আদোরজি 

েংখযা ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] তত্রমারেক রভরত্তদি কেবা প্রোন 
প্ররিশ্রুরি হালনাগােকিণ (আওিািীন 
েপ্তি/েংস্থােহ) 

[১.৪.১] হালনাগােকৃি েংখযা ৯ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

েক্ষমিা 
অজম ন 

০৭ [২.১] কেবা প্রোন প্ররিশ্রুরি রবষেক 
কমমিালা/প্ররিক্ষণ/কেরমনাি আদোজন 

[২.১.১] 
প্ররিক্ষণ/কমমিালা 
আদোরজি 

েংখযা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] কেবা প্রোন রবষদে 
কিকদহাল্ডািগদণি েমেদে অবরহিকিণ 
েভা আদোজন 

[২.২.১] অবরহি 
কিণ েভা আদোরজি 

েংখযা ৪ - - ২ ১ - - - 

 



 

 

েংদ াজনী-৯  
িথ্য অরিকাি েংক্রান্ত বরষমক কমমপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

আঞ্চরলক/মাঠ পর্িাদয়র কার্িালদয়র নাম: বাংলাদেি ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠান আঞ্চরলক প্ররিক্ষণ ককন্দ্র, খুলনা। 
কা মক্রদমি 
কক্ষত্র 

মান কা মক্রম কমমেম্পােন েূচক একক কমমেম্পাে
ন েূচদকি 

মান 

প্রকৃি 
অজম ন 
২০২০-
২১ 

প্রকৃি 
অজম ন 
২০২১-
২২ 

লক্ষযামাত্রা ২০২১-২০২২ 
অোিািন অরি 

উত্তম 
উত্তম চলরিমা

ন 
চলরি 
মাদনি 
রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক  ০৬ [১.১] িথ্য অরিকাি আইন অন ুােী 
রনিমারিি েমদেি মদিয িথ্য প্রারপ্তি 
আদবেন রনষ্পরত্ত 

[১.১.১] রনিমারিি েমদেি 
মদিয িথ্য প্রারপ্তি আদবেন 
রনষ্পরত্ত 

% ০৬ - - ১০০% ৯০% ৮০% - - 

েক্ষমিা বরৃদ্ধ ১৯ [১.২] স্বিঃপ্রদনারেিভাদব প্রকািদ াগয 
িথ্য হালনাগাে কদি ওদেবোইদট 
প্রকাি 

[১.২.১] হালনাগােকৃি িথ্য 
ওদেবোইদট প্রকারিি 

িারিখ ০৪ - - ৩১-১২-
২০২২ 

১৫-০১-
২০২৩ 

৩১-০১-
২০২৩ 

৩০-০৬-
২০২৩ 

- 

[১.৩] বারষমক প্ররিদবেন প্রকাি [১.৩.১] বারষমক প্ররিদবেন 
প্রকারিি 

িারিখ ০৩ - - ১৫-১০-
২০২২ 

৩১-১০-
২০২২ 

৩০-১১-
২০২২ 

- - 

[১.৪] িথ্য অরিকাি আইন, ২০০৯ 
এি ৫ িািা অনেুাদি  াবিীে িদথ্যি 
কযাটালগ ও ইনদেি 
তিরি/হালনাগােকিণ 

[১.৪.১] িদথ্যি কযাটালগ 
ও ইনদেি 
প্রস্তুিকৃি/হালনাগােকৃি 

িারিখ ০৩ - - ৩১-১২-
২০২২ 

১৫-০১-
২০২৩ 

৩১-০১-
২০২৩ 

- - 

[১.৫] িথ্য অরিকাি আইন ও 
রবরিরবিান েম্পদকম জনেদচিনিা 
বরৃদ্ধকিণ 

[১.৫.১] প্রচাি কা মক্রম 
েম্পন্ন 

েংখযা ০৪ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] িথ্য অরিকাি আইন,২০০৯ ও 
এি রবরিমালা, প্ররবিানমালা, 
স্বিঃপ্রদণারেি িথ্য প্রকাি রনদেম রিকােহ 
েংরিি রবষদে কমমকিম া/কমমচািীদেি 
প্ররিক্ষণ আদোজন 

[১.৬.১] প্ররিক্ষণ আদোরজি েংখযা ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] িথ্য অরিকাি েংক্রান্ত 
প্রদিযকটি তত্রমারেক অগ্রগরি প্ররিদবেন 
রনিমারিি েমদে ওদেবোইদটি িথ্য 
অরিকাি কেবাবদি প্রকাি 

[১.৭.১] তত্রমারেক অগ্রগরি 
প্ররিদবেন ওদেবোইদটি িথ্য 
অরিকাি কেবাবদি প্রকারিি 

েংখযা ০২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 


