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কমমসম্পােকনি সারিমক রচত্র 
সাম্প্ররিক অজমন, চযাকলঞ্জ এিং ভরিষযৎ পরিকল্পনা 

 
সাম্প্ররিক িছিসমূকহি (৩ িছি) প্রিান অজমনসমূহঃ 
বাাংলাদেশ ক্রীড়া রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর (রবদকএসরপ) আঞ্চরলক প্ররশক্ষণ সকন্দ্র, চট্রগ্রাম-এ বতিমাদন ০৩ রি ক্রীড়া রবিাগ চালু রদেদে। এসব 
ক্রীড়া রবিাগদর প্ররশক্ষণার্িীগন স্থানীে, জাতীে ও আন্তজিারতক পর্িাদের ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতাে অাংশগ্রহণ কদর। রবদকএসরপ রবগত ২০১৯-২০ 
সসশদন রবরসরব কতত িক আদোরজত অনুযি-১৪ জাতীে রক্রদকি প্ররতদর্ারগতাে চোরম্পেন হওোর সগৌরব অজিন কদর। ২০২১-২২ রবদকএসরপ 
সকাোশ েল ৩ রি প্ররতদর্ারগতাে অাংশগ্রহন কদর ও ২রি সত চোরম্পেন ও ২রি সত রানাসি অোপ হে এবাং রবদকএসরপ চট্টগ্রাদম অনুরষ্ঠত 
বঙ্গবনু্ধ রবদকএসরপ কাপ কাবারি প্ররতদর্ারগতা-২০২১ এ রবদকএসরপ লাল েল রবজেী হে। ২০১৯ সাদল অনুরষ্ঠত সজএসরস পরীক্ষাে ০৪ জন 
‘এ’, ০৪ জন ’এ-’ এবাং ০২ জন ‘রব’ সগ্রি এ উত্তীণি হদেদে। উন্নেন প্রকদল্পর অযীদন ২০১৯ সাদল ২৫০ জন প্ররশক্ষণার্িীদক রবজ্ঞান রিরত্তক 
স্বল্পদমোেী প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদেদে। ২০২০-২১  অর্িবেদর কদরানা মহামারীর কারদন প্ররশক্ষণ ও ক্রীড়া প্ররতদর্ারগতাে অাংশগ্রহণ সম্ভব 
না হদলও Zoom meeting এর মাযেদম ৬১ জন প্ররশক্ষণার্িীর পাঠোন কার্িক্রম অবোহত র্াদক। ২০২১-২২ অর্িবেদর ৪রি সেরণদত ৫৪ জন 
প্ররশক্ষণার্িীদক পাঠোন করা হদে। 

 
সমসযা এিং চযাকলঞ্জসমূহঃ 
প্ররিক্ষণ ও রিক্ষা কা মক্রম সফলভাকি পরিচালনা কিাি কক্ষকত্র মাঠ ও স্থান স্বল্পিা িকয়কছ। ভরিমকৃি আিারসক প্ররিক্ষণাথ্মীকেি 
 থ্া থ্ জরুরি রচরকৎসাকসিা প্রোকন রকছু সমসযা িকয়কছ। িৃণমূল প মায় কথ্কক কমিািী ও প্ররিভািান কেকলায়াড় িাছাই 
কা মক্রকম প্রকয়াজনীয় জনিল ও  ানিাহকনি অভাকি  থ্া থ্ভাকি সম্পন্ন কিা করঠন হকয় পকড়। ক্রীড়া কক্ষকত্র প্রারন্তক প মাকয় 
অস্বচ্ছল, গিীি ও অরিরক্ষি পরিিাকিি অরিকাংি ক্রীড়া কমিা সম্পন্ন প্ররিক্ষণাথ্মী ভরিম হয়।  াকেি মকিয কিরিিভাকগিই 
অপুরষ্টজরনি সমসযা িকয়কছ। এছাড়া পারিিারিক আরথ্মক অস্বচ্ছলিাি জনয েীর্মকময়ােী প্ররিক্ষণ সমাপ্ত না ককিই প্ররিক্ষণাথ্মীকেি 
একরি অংি অনযত্র চকল  ায়। 

ভরিষযৎ পরিকল্পনাঃ 
রিশ্বমাকনি ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠান রহকসকি রিককএসরপ’কক কসন্টাি অি এরিকলন্স-এ গকড় কিালাি প্রয়াকস চট্রগ্রাম আঞ্চরলক 
প্ররিক্ষণ কককন্দ্রি পক্ষ কথ্কক সিমাত্মক সহক ারগিা কিা হকি। রিজ্ঞান রভরিক ক্রীড়া প্ররিক্ষকণি মািযকম আকিা অরিক পরিমাকন 
জািীয় ও আন্তজমারিক মাকনি কেকলায়াড় তিরি কিা হকি। অরিক হাকি আন্তজমারিক মাকনি কেকলায়াড় তিরিি লকক্ষয রনকয়ারজি 
প্ররিক্ষক, রিক্ষক ও সহায়ক কমমকিমা-কমমচািীগণকক কেি ও রিকেকি উন্নি ও আিূরনক প্ররিক্ষণ প্রোকনি মািযকম েক্ষ মানি 
সম্পে তিরি কিা হকি এিং প্ররিক্ষণাথ্মী সংেযাও িৃরদ্ধ কিা হকি। এছাড়া িৃণমূল প মায় কথ্কক প্ররিভা অকেষণ কা মক্রম 
উপকজলা প মাকয় সম্প্রসািণ ককি অরিকিি েক্ষ ও কমিা সম্পন্ন প্ররিভািান প্ররিক্ষণাথ্মী িাছাই ককি স্বল্প ও েীর্ম কময়ােী 
প্ররিক্ষকণি িযিস্থা কিা হকি। রিককএসরপ’ি আঞ্চরলক প্ররিক্ষণ ককন্দ্রকক এইচএসরস প মাকয় উন্নীিককিকণি মািযকম স্বয়ংসমূ্পণম 
ক্রীড়া প্ররিক্ষণ ককন্দ্র রহকসকি গকড় কিালািও পরিকল্পনা িকয়কছ।  

২০২১-২২ অথ্মিছকিি সম্ভািয প্রিান অজমনসমূহঃ 
 রিককএসরপকি েীর্ম কময়ােী প্ররিক্ষকণি জনয রনিমারিি িূনয আসকনি মকিয িৃণমূল প মাকয়ি স্বল্প কময়ােী 

প্ররিক্ষণ কযাম্প কথ্কক ৮০% ভরিম কিাি পেকক্ষপ িাস্তিায়কনি জনয সহক ারগিা কিা। জািীয় এিং 
আন্তজমারিক প মাকয় রিরভন্ন ক্রীড়া প্ররিক ারগিায় অংিগ্রহকণি পািাপারি পূিমিিমী িছকিি কচকয় ভাল ফলাফল 
অজমন কিা। 

 স্বল্প ও েীর্মকময়ােী প্ররিক্ষণ এিং রিরভন্ন জািীয় ও আন্তজমারিক প্ররিক াগীিায় অংিগ্রহকণি মািযকম সফলিা 
অজমন কিা। 

 কেি ও জারি, প্রারিষ্ঠারনক এিং িযরি প মাকয় সুনাম ও সফলিা অজমন। 
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প্রস্তািনা 
 
 

প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বতরদ্ধ, স্বেতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ 
এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ বেবহার রনরিতকরদণর মাযেদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ 
বাস্তবােদনর লদক্ষে- 

 
 

উপপরিচালক, রিককএসরপ আঞ্চরলক প্ররিক্ষণ ককন্দ্র, চট্টগ্রাম 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

এবাং 
 

মহাপরিচালক, িাংলাকেি ক্রীড়া রিক্ষা প্ররিষ্ঠান, সভাি, ঢাকা 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

এর মদযে ৩০ জুন, ২০২২ তাররদে এই বারষিক কমিসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল।   
 
এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিেপক্ষ রনম্নরলরেত রবষেসমূদহ সম্মত হদলন:  
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সসকশন ১:  
 রূপকল্প, অরিলক্ষে, কমমসম্পােকনি কক্ষত্র এবাং কার্িাবরল 
 
১.১ রূপকল্পঃ ক্রীড়া প্ররশক্ষদণর মাযেদম জাতীে ও আন্তজিারতক মাদনর সেদলাোড় ততরী করা। 

১.২ অরভলক্ষযঃ তত ণমূল পর্িাদে সেদশর তরুণ ও প্ররতিাবান সেদলাোড়দের ক্রীড়াে উদু্বদ্ধ কদর স্বল্প ও েীর্ি 

সমোেী প্ররশক্ষদণর মাযেদম ক্রীড়া প্ররতিার রবকাশ র্িাদনা এবাং জাতীে ও আন্তজিারতক মাদনর সেদলাোড় গদড় 

সতালা।  

১.৩.১ কমমসম্পােকনি কক্ষত্রঃ 
 ১) আন্তজমারিক মাকনি ক্রীড়ারিে সৃরষ্ট 
 ২) স্থানীয় প্ররিক ারগিায় অংিগ্রহণ 

৩) ক্রীড়া প্ররিক ারগিা আকয়াজন 
 

১.৩.২ সুিাসন ও সংস্কািমূলক কমমসম্পােকনি কক্ষত্র  
১) সুিাসন ও সংস্কািমূলক কা মক্রম কজািোিকিণ 

 
 

১.৪ কা মািরলঃ 

১) সেদশর  উেীেমান ও প্ররতিাবান সেদলাোড়দের বাোই কদর রবজ্ঞান রিরত্তক রনরবড় প্ররশক্ষদণর পর্িাপ্ত সুদর্াগ 
সুরবযারে প্রোন করা এবাং সসই সাদর্ তাদের স্নাতক সেরণ পর্িন্ত সাযারণ রশক্ষার সুদর্াগ প্রোন করা; 
২) সেদশ েক্ষ সকাচ, সরফারী এবাং আম্পাোর সতরির লদক্ষে সম্ভাবনামে সকাচ, সরফারী এবাং আম্পাোরদের প্ররশক্ষণ 
প্রোন করা; 
৩) সকাচ, সরফারী ও আম্পাোরদের েক্ষতা বতরদ্ধ করা; 
৪) আন্তজিারতক সেলাে অাংশগ্রহদণর পূদবি জাতীে েলসমূহদক প্ররশক্ষদণর সুদর্াগ প্রোন করা; 
৫) সকাচ, সরফারী ও আম্পাোরদের জনে সারিিরফদকি সকাসি পররচালনা করা; 
৬) ক্রীড়া রবজ্ঞান রবষদে রিদলামা প্রোন করা; 
৭) ক্রীড়া রবজ্ঞান রিরত্তক শারীররক ও মানরসক সক্ষমতার মূলোেন করা; 
৮) ক্রীড়া সম্পরকিত তর্ে সকন্দ্র রহদসদব োরেত্ব পালন করা; 
৯) ক্রীড়া রবষদে পুস্তক, সামরেকী, বুদলরিন ও সমসামরেক তর্ে সাংক্রান্ত প্রকাশনার বেবস্থা করা; 
১০) অযোদেদশ বরণিত কার্িাবরল  বাস্তবােদনর স্বাদর্ি সহােক সকল প্রকার কার্িক্রম গ্রহণ করা। 
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কসকিন ২ 
রিরভন্ন কা মক্রকমি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

চূড়ান্ত ফলাফল/ 
প্রভাি 

 

কমমসম্পােন সূচকসমূহ 
 

একক 
 

প্রকৃি অজমন লক্ষযমাত্রা 
২০২২-
২৩ 

প্রকক্ষপণ রনিমারিি লক্ষযমাত্রা 
অজমকনি কক্ষকত্র 

ক ৌথ্ভাকি োরয়ত্বপ্রাপ্ত 
মন্ত্রণালয়/রিভাগ/ 
সংস্হাসমূকহি নাম 

 
উপািসূত্র 

 
২০২০-
২১ 

২০২১-
২২ 

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

আন্তজমারিক মাকনি 
ক্রীড়ারিে সৃরষ্ট 

স্বল্প কময়ােী প্ররিক্ষকণি 
মািযকম  িাছাইকৃি 
প্ররিভািান কেকলায়াকড়ি 
সংেযা 

সংেযা 
-- ৬৭ ৭০ ৭৫ ৮০ 

িাংলাকেি ক্রীড়া রিক্ষা 
প্ররিষ্ঠান (রিককএসরপ), 
রজিানী, সাভাি, ঢাকা 

১) ৮ম পঞ্চিারষমক 
পরিকল্পনা, ২০২১-
২০২৫ অিযায় ১৩ 

২) সিকাকিি 
রনিমাচনী ইিকিহাি 
২০১৮, পৃষ্ঠাঃ 
৩২,৩৩ 

৩) িাংলাকেি ক্রীড়া 
রিক্ষা প্ররিষ্ঠান 
(রিককএসরপ) এি 
িারষমক প্ররিকিেন ও 
ওকয়িসাইি। 

েীর্ম কময়ােী প্ররিক্ষণাথ্মী 
কেকলায়াকড়ি সংেযা 

সংেযা 
৬১ ৫৪ ৫৫ ৬০ ৬৫ 

স্থানীয় প্ররিক ারগিায় 

অংিগ্রহণ 

স্থানীয় প্ররিক ারগিাি 

সংেযা সংেযা 
-- ৫ ২ ৩ ৩ স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থা/ 

পরিষে/ ক্লাি/ 
কফডাকিিন 

ক্রীড়া প্ররিক ারগিা 
আকয়াজন 

ক্রীড়া প্ররিক ারগিা 
আকয়াজকনি সংেযা 

সংেযা -- ২ ২ ৩ ৩ 
িাংলাকেি ক্রীড়া রিক্ষা 
প্ররিষ্ঠান (রিককএসরপ), 
রজিানী, সাভাি, ঢাকা 
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চূড়ান্ত ফলাফল/ 
প্রভাি 

 

কমমসম্পােন সূচকসমূহ 
 

একক 
 

প্রকৃি অজমন লক্ষযমাত্রা 
২০২২-
২৩ 

প্রকক্ষপণ রনিমারিি লক্ষযমাত্রা 
অজমকনি কক্ষকত্র 

ক ৌথ্ভাকি োরয়ত্বপ্রাপ্ত 
মন্ত্রণালয়/রিভাগ/ 
সংস্হাসমূকহি নাম 

 
উপািসূত্র 

 
২০২০-
২১ 

২০২১-
২২ 

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

প্ররিষ্ঠারনক সংস্কাি ও 

উন্নয়ন  

কট্ররনজ কহাকেকলি সংস্কাি ও 
উন্নয়ন 

ক্রমপুরঞ্জভূি -- ৭০% ৮০% ৮০% ৮০% 

িাংলাকেি ক্রীড়া রিক্ষা 
প্ররিষ্ঠান (রিককএসরপ), 
রজিানী, সাভাি, ঢাকযা 

মাঠ ও ক্রীড়া স্থাপনা স্থাপন, 
সংস্কাি ও উন্নয়ন 

ক্রমপুরঞ্জভূি -- ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% 

প্রিাসন ভিকন সংস্কাি ও 
উন্নয়ন 

ক্রমপুরঞ্জভূি -- ৭০% ৮০% ৮০% ৮০% 

রিরিি সংস্কাি ও উন্নয়ন ক্রমপুরঞ্জভূি -- ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% 
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সসকশন ৩ কমমসম্পােন পরিকল্পনা  

কমমসম্পােন 
কক্ষত্র 

কক্ষকত্রি 
মান 
 

কা মক্রম কমিসম্পােন সূচক গণনা পদ্ধরি একক 
কমিসম্পােন 

সূচদকর 
মান 

প্রকত ত অজিন লক্ষেমাত্রা/রনণমায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ প্রদক্ষপণ 

২০২০-
২১ 

২০২১-
২২ 

অসাযারণ 
অরত 
উত্তম 

উত্তম 
চলরত 
মান 

চলরত 
মাদনর 
রনদম্ন 

২০২৩-
২৪ 

২০২৪-
২৫ 

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

কমমসম্পােন কক্ষত্রসমূহ 

[১] ক্রীড়াি মান 
উন্নয়ন ও রিকাি 

 

২৫ 

[১.১] আন্তজমারিক 
মাকনি ক্রীড়ারিে সৃরষ্ট 

[১.১.১] িৃণমূল প মাকয় ক্রীড়া 
প্ররিভা অকেষণ ও স্বল্প কময়ােী (২ 
মাস) প্ররিক্ষকণি মািযকম  
িাছাইকৃি প্ররিভািান কেকলায়াকড়ি 
সংেযা 

ক্রমপুরঞ্জভূি সংেযা 
(জন) 

১০ 
-- -- ১০০ ৮০ ৬০ ৫০ ৪০ ১২০ ১৫০ 

[১.১.২] েীর্ম কময়ােী (৬-৮ িছি) 
প্ররিরক্ষি কেকলায়াকড়ি সংেযা ক্রমপুরঞ্জভূি সংেযা 

(জন) 
১৫ 

৬১ ৫৪ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৬০ ৬৫ 

[২] 
প্ররিক ারগিায় 
অংিগ্রহণ 

১০ 

[২.১] স্থানীয় 
প্ররিক ারগিায় 
অংিগ্রহণ 

[২.১.১] প্ররিক ারগিাি সংেযা 
ক্রমপুরঞ্জভূি সংেযা ১০ 

-- ৫ ৩ ২ ১ -- -- ৩ ৩ 

[৩] ক্রীড়া 
প্ররিক ারগিা 
আকয়াজন 

১০ 

[৩.১] ক্রীড়া 
প্ররিক ারগিা 
আকয়াজন 

[৩.১.১] প্ররিক ারগিা সংেযা 
ক্রমপুরঞ্জভূি সংেযা ১০ -- ২ ২ ১ -- -- -- ৩ ৩ 
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কমমসম্পােন 
কক্ষত্র 

কক্ষকত্রি 
মান 
 

কা মক্রম কমিসম্পােন সূচক গণনা পদ্ধরি একক 
কমিসম্পােন 

সূচদকর 
মান 

প্রকত ত অজিন লক্ষেমাত্রা/রনণমায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ প্রদক্ষপণ 

২০২০-
২১ 

২০২১-
২২ 

অসাযারণ 
অরত 
উত্তম 

উত্তম 
চলরত 
মান 

চলরত 
মাদনর 
রনদম্ন 

২০২৩-
২৪ 

২০২৪-
২৫ 

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

[৪] প্ররিষ্ঠারনক 
সংস্কাি ও 
উন্নয়ন  

২৫ 

[৪.১] কট্ররনজ 
কহাকেকলি সংস্কাি 
ও উন্নয়ন 

[৪.১.১] প্ররিক্ষণাথ্মীকেি ককক্ষি 
িং কিণ িাস্তিায়ন 

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ২ -- -- ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ২ ২ 

[৪.১.২] িয়কলি ও িাথ্রুকমি 
পারনি লাইকনি রফরিংস ও 
েিজা কমিামি ও পরিিিমন 
কিন িাস্তিায়ন 

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ২ -- ২.৪ ৩ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮ ৩ ৩ 

[৪.১.৩] অকককজা তিেুযরিক 
লাইন, সুু্ইচ, লাইি ও ফযান 
কমিামি ও সংস্কাি িাস্তিায়ন 

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ২ -- ২.৪ ৩ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮ ৩ ৩ 

[৪.২]  কেলাি মাঠ 
ও অিকাঠাকমা 
সংস্কাি ও উন্নয়ন 
 

[৪.২.১] রজমকনরিয়াম ভিকনি 
ক্রীড়া সিঞ্জামারেি কমিামি ও 
অিকাঠাকমাগি সংস্কাি 
িাস্তিায়ন 

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ৩ -- -- ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ২ ২ 

[৪.২.২] ফুিিল মাকঠি 
পরিচ মা, সংস্কাি ও উন্নয়ন 
কা মক্রম িাস্তিায়ন  
 

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ৩ -- ২.৪ ৩ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮ ৩ ৩ 
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কমমসম্পােন 
কক্ষত্র 

কক্ষকত্রি 
মান 
 

কা মক্রম কমিসম্পােন সূচক গণনা পদ্ধরি একক 
কমিসম্পােন 

সূচদকর 
মান 

প্রকত ত অজিন লক্ষেমাত্রা/রনণমায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ প্রদক্ষপণ 

২০২০-
২১ 

২০২১-
২২ 

অসাযারণ 
অরত 
উত্তম 

উত্তম 
চলরত 
মান 

চলরত 
মাদনর 
রনদম্ন 

২০২৩-
২৪ 

২০২৪-
২৫ 

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

[৪.২.৩] িাকস্কি ককািম সংস্কাি 
ও উন্নয়ন কা মক্রম িাস্তিায়ন  

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ৩ -- ২.৪ ৩ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮ ৩ ৩ 

  

 
[৪.৩]  প্রিাসরনক 
ভিন সংস্কাি ও 
উন্নয়ন 
 

[৪.৩.১] অনযানয ককক্ষি 
সংস্কাি িাস্তিায়ন 

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ১ -- ০.৭ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১ ১ 

[৪.৩.২]িয়কলি ও িাথ্রুকমি 
পারনি লাইকনি রফরিংস ও 
েিজা কমিামি ও পরিিিমন 
কিন িাস্তিায়ন 

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ১ -- ০.৮ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১ ১ 

[৪.৩.৩]অকককজা তিেুযরিক 
লাইন, সুু্ইচ, লাইি ও ফযান 
কমিামি ও সংস্কাি িাস্তিায়ন 

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ২ -- ১.৬ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ২ ২ 

 
 
[৪.৪]  রিরিি  

[৪.৪.১] রনিাপিা িযিস্থা উন্নি 
কিণ  

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ২ -- ১.৬ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ২ ২ 
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কমমসম্পােন 
কক্ষত্র 

কক্ষকত্রি 
মান 
 

কা মক্রম কমিসম্পােন সূচক গণনা পদ্ধরি একক 
কমিসম্পােন 

সূচদকর 
মান 

প্রকত ত অজিন লক্ষেমাত্রা/রনণমায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ প্রদক্ষপণ 

২০২০-
২১ 

২০২১-
২২ 

অসাযারণ 
অরত 
উত্তম 

উত্তম 
চলরত 
মান 

চলরত 
মাদনর 
রনদম্ন 

২০২৩-
২৪ 

২০২৪-
২৫ 

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

সংস্কাি ও উন্নয়ন 
[৪.৪.২] রমরন কনফাকিন্স রুম 
স্থাপন িাস্তিায়ন 

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ২ -- ১.৬ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ২ ২ 

[৪.৪.৩] সু্কল ভিকনি 
প্রকয়াজনীয় সংস্কাি ও উন্নয়ন  

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ২ -- ১.৬ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ২ ২ 

 

[২] সুিাসন ও 
সংস্কািমূলক 
কা মক্রকমি 
িাস্তিায়ন 
কজািোিকিণ 

৩০ [২.১] শুদ্ধাচাি 
কমমপরিকল্পনা 
িাস্তিায়ন 

[২.১.১] শুদ্ধাচাি কমমপরিকল্পনা 
িাস্তিারয়ি 

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ১০  ৮ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 

[২.২] ই-গভনমযান্স/ 
উদ্ভািন 
কমমপরিকল্পনা 
িাস্তিায়ন 

[২.২.১] ই-গভনমযান্স/ উদ্ভািন 
কমমপরিকল্পনা িাস্তিারয়ি 

ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ১০  ৮ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 

[২.৩] িথ্য অরিকাি 
কমমপরিকল্পনা 
িাস্তিায়ন 

[২.৩.১] িথ্য অরিকাি 
কমমপরিকল্পনা িাস্তিারয়ি ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ৩  ৮ ৩ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮ ৩ ৩ 
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কমমসম্পােন 
কক্ষত্র 

কক্ষকত্রি 
মান 
 

কা মক্রম কমিসম্পােন সূচক গণনা পদ্ধরি একক 
কমিসম্পােন 

সূচদকর 
মান 

প্রকত ত অজিন লক্ষেমাত্রা/রনণমায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ প্রদক্ষপণ 

২০২০-
২১ 

২০২১-
২২ 

অসাযারণ 
অরত 
উত্তম 

উত্তম 
চলরত 
মান 

চলরত 
মাদনর 
রনদম্ন 

২০২৩-
২৪ 

২০২৪-
২৫ 

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

[২.৪] অরভক াগ 
প্ররিকাি 
কমমপরিকল্পনা 
িাস্তিায়ন 

[২.৪.১] অরভক াগ প্ররিকাি 
কমমপরিকল্পনা িাস্তিারয়ি ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ৪  ৮ ৪ ৩.৬ ৩.২ ২.৮ ২.৪ ৪ ৪ 

[২.৫] কসিা প্রোন 
প্ররিশ্রুরি 
কমমপরিকল্পনা 
িাস্তিায়ন 

[২.৫.১] কসিা প্রোন প্ররিশ্রুরি 
কমমপরিকল্পনা িাস্তিারয়ি ক্রমপুরঞ্জভূি নম্বি ৩  ৮ ৩ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮ ৩ ৩ 
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আরম, উপপররচালক, রবদকএসরপ আঞ্চরলক প্ররশক্ষণ সকন্দ্র, চট্রগ্রাম, মহাপররচালক, 

বাাংলাদেশ ক্রীড়া রশক্ষা প্ররতষ্ঠান (রবদকএসরপ), রজরানী, সািার, ঢাকা, -এর রনকি 

অঙ্গীকার কররে সর্, এই চুরিদত বরণিত ফলাফল অজিদন সদচি র্াকব। 

 

আরম, মহাপররচালক, বাাংলাদেশ ক্রীড়া রশক্ষা প্ররতষ্ঠান (রবদকএসরপ), রজরানী, সািার, 

ঢাকা- এর প্ররতরনরয রহসাদব উপপররচালক, রবদকএসরপ আঞ্চরলক প্ররশক্ষণ সকন্দ্র, 

চট্রগ্রাম-এর রনকি অঙ্গীকার কররে সর্, এই চুরিদত বরণিত ফলাফল অজিদন প্রদোজনীে 

সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 
স্বাক্ষররত: 
 
 
 
---------------------------------------                 ----------------------------- 
উপপররচালক        তাররে 
রবদকএসরপ আঞ্চরলক প্ররশক্ষণ সকন্দ্র,                                                       
চট্টগ্রাম 
 
  
 
---------------------------------------               ------------------------------- 
মহাপররচালক        তাররে  

 বাাংলাদেশ ক্রীড়া রশক্ষা প্ররতষ্ঠান (রবদকএসরপ), 
রজরানী, সািার, ঢাকা 
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সংক াজনী-১ িব্দসংকক্ষপ 
 
রিককএসরপ - বাাংলাদেশ ক্রীড়া রশক্ষা প্ররতষ্ঠান 
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সংক াজনী- ২: 
কমমসম্পােন িযিস্থাপনা ও প্রমাণক 

 
ক্ররমক নম্বর কা মক্রম কমিসম্পােন সূচক লক্ষযমাত্রা অজমকনি প্রমাণক 

১ [১] আন্তজমারিক মাকনি ক্রীড়ারিে সৃরষ্ট 

[১.১] িৃণমূল প মাকয় ক্রীড়া প্ররিভা অকেষণ ও 
স্বল্প কময়ােী (২ মাস) প্ররিক্ষকণি মািযকম  
িাছাইকৃি প্ররিভািান কেকলায়াকড়ি সংেযা 

িৃণমূল প মাকয় িাচাইকৃি প্ররিভািান কেকলায়ািকেি নাম, 
রঠকানা, কমািাইল নম্বি সহ কজলারভরিক িারলকা।  

[১.২] েীর্ম কময়ােী (৬-৮ িছি) প্ররিরক্ষি 
কেকলায়াকড়ি সংেযা 

ক্রীড়ারিভাগরভরিক প্ররিক্ষণাথ্মীকেি নাম ও রিরিি 
িথ্যিহুল িারলকা।   

২ [২] স্থানীয় প্ররিক ারগিায় অংিগ্রহণ [২.১] স্থানীয় প্ররিক ারগিাি সংেযা 
স্থানীয় প্ররিক ারগিায় অংিগ্রহকণি  আমন্ত্রন পত্র, 
রিিিণ ও ছরি। 

৩ [৩] ক্রীড়া প্ররিক ারগিা আকয়াজন 
[৩.১] ক্রীড়া প্ররিক ারগিা আকয়াজকনি 
সংেযা 

মহাপরিচালক মকহােকয়ি রনকি হকি ক্রীড়া 
প্ররিক ারগিা আকয়াজকনি সম্মরিপত্র ও েলরভরিক 
নাকমি িারলকা, রিিিণ ও ছরি। 

৪ [৪]প্ররিষ্ঠারনক সংস্কাি ও উন্নয়ন  

[৪.১]কট্ররনজ কহাকেকলি সংস্কাি ও উন্নয়ন 

মহাপরিচালক মকহােকয়ি রনকি সংস্কাি ও উন্নয়ন 
কা মক্রকমি রিিিণ ও ছরি। 

[৪.২]মাঠ ও ক্রীড়া স্থাপনা স্থাপন, সংস্কাি 
ও উন্নয়ন 

[৪.৩]প্রিাসন ভিকন সংস্কাি ও উন্নয়ন 

[৪.৪]রিরিি সংস্কাি ও উন্নয়ন 
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সাংদর্াজনী ৩:  
অনয অরফকসি সকে সংরিষ্ট কমমসম্পােন সূচকসমূহ 

 

কার্িক্রম কমিসম্পােন সূচক ক সকল অরফকসি সাকথ্ সংরিষ্ট 
সংরিষ্ট অরফকসি সাকথ্ 

কা মক্রম সমেকয়ি ককৌিল 

[১] আন্তজমারিক মাকনি 
ক্রীড়ারিে সৃরষ্ট 

[১.১] িৃণমূল প মাকয় ক্রীড়া প্ররিভা অকেষণ ও স্বল্প 
কময়ােী (২ মাস) প্ররিক্ষকণি মািযকম  িাছাইকৃি 
প্ররিভািান কেকলায়াকড়ি সংেযা 

বাাংলাদেশ ক্রীড়া রশক্ষা প্ররতষ্ঠান 
(রবদকএসরপ), 

রজরানী, সািার, ঢাকা 
 

রিককএসরপি ওকয়িসাইি কথ্কক 
িথ্য সংগ্রহ ককি ও পত্র 
রিরনমকয়ি মািযকম। [১.২] েীর্ম কময়ােী (৬-৮ িছি) প্ররিরক্ষি 

কেকলায়াকড়ি সংেযা 

[২] স্থানীয় প্ররিক ারগিায় 
অংিগ্রহণ 

[২.১] স্থানীয় প্ররিক ারগিাি সংেযা 
স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থা/ পরিষে/ ক্লাি/ 
কফডাকিিন 

স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থা/ পরিষে/ 
ক্লাি/ কফডাকিিন হকি 
প্ররিক ারগিায় অংিগ্রহকণি 
আমন্ত্রন লাকভি মািযকম। 

[৩] ক্রীড়া প্ররিক ারগিা 
আকয়াজন 

[৩.১] ক্রীড়া প্ররিক ারগিা আকয়াজকনি সংেযা 
বাাংলাদেশ ক্রীড়া রশক্ষা প্ররতষ্ঠান 
(রবদকএসরপ), রজরানী, সািার, ঢাকা 
ও রিককএসরপি সকল প্ররিক্ষণ ককন্দ্র সমূহ। 

মহাপরিছালক মকহােকয়ি 
অনুকমােন গ্রহন সাকপকক্ষ। 

[৪]প্ররিষ্ঠারনক সংস্কাি ও 
উন্নয়ন 

[৪.১]কট্ররনজ কহাকেকলি সংস্কাি ও উন্নয়ন 
বাাংলাদেশ ক্রীড়া রশক্ষা প্ররতষ্ঠান 
(রবদকএসরপ),রজরানী, সািার, ঢাকা 

মহাপরিছালক মকহােকয়ি 
অনুকমােন গ্রহন সাকপকক্ষ। 
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[৪.২]মাঠ ও ক্রীড়া স্থাপনা স্থাপন, সংস্কাি ও 
উন্নয়ন 

ও রিককএসরপি সকল প্ররিক্ষণ ককন্দ্র সমূহ। 
 

[৪.৩]প্রিাসন ভিকন সংস্কাি ও উন্নয়ন 

[৪.৪]রিরিি সংস্কাি ও উন্নয়ন 
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সাংদর্াজনী ৪: 
                     জািীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কমম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চরলক কার্িালদের নাম: রিককএসরপ আঞ্চরলক প্ররিক্ষণ ককন্দ্র, চট্টগ্রাম 
 

কা মক্রকমি নাম 
কমমসম্পােন 

সূচক 
 

সূচককি 
মান 

একক 
 

িাস্তিায়কনি 
োরয়ত্বপ্রাপ্ত 
িযরি/পে 

২০২১-
২০২২ 

অথ্মিছকিি 
লক্ষযমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরি পরিিীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  

মন্তিয লক্ষযমাত্রা/ 
অজমন 

১ম 
ককায়ািমাি 

২য় 
ককায়ািমাি 

৩য় 
ককায়ািমাি 

৪থ্ম 
ককায়ািমাি 

কমাি 
অজমন 

অরজমি 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. প্রারিষ্ঠারনক িযিস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ তনরিকিা করমরি সভা 
আদোজন 

সভা আকয়ারজি 

৪ সংেযা 
উপ-

পরিচালক 
০৩ 

লক্ষযমাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১ 
   

অজমন     

১.২ তনরিকিা করমরির সভাি 
রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

িাস্তিারয়ি 
রসদ্ধান্ত ৬ % 

উপ-
পরিচালক 

৮০% 
লক্ষযমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% 

   
অজমন     

১.৩ সুিাসন প্ররিষ্ঠাি রনরমি 
অংিীজকনি (stakeholders) 
অংিগ্রহকণ  সভা 

অনুরষ্ঠি সভা 

৪ সংেযা 
উপ-

পরিচালক ০৩ 
লক্ষযমাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১ 

   
অজমন     

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ 
আদোজন  

প্ররশক্ষণ 
আদোরজত 

২ সাংেো 
উপ-

পরিচালক ০২ 
লক্ষযমাত্র -- ০১ -- ০১ 

 
 

  
অজমন     
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কা মক্রকমি নাম 
কমমসম্পােন 

সূচক 
 

সূচককি 
মান 

একক 
 

িাস্তিায়কনি 
োরয়ত্বপ্রাপ্ত 
িযরি/পে 

২০২১-
২০২২ 

অথ্মিছকিি 
লক্ষযমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরি পরিিীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  

মন্তিয লক্ষযমাত্রা/ 
অজমন 

১ম 
ককায়ািমাি 

২য় 
ককায়ািমাি 

৩য় 
ককায়ািমাি 

৪থ্ম 
ককায়ািমাি 

কমাি 
অজমন 

অরজমি 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১.৫ কমম-পরিকিি উন্নয়ন (স্বাস্থযরিরি 
অনুসিণ/রিওএন্ডইভুি অকককজা 
মালামাল রিনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-
পরিচ্ছন্নিা িৃরদ্ধ ইিযারে  

উন্নত কমি-
পররদবশ 

৩ 
সংেযা ও 
িারিে 

উপ-

পরিচালক 

০৪ 
০৮/০৯/২১ 
১৭/১১/২১ 

 

লক্ষযমাত্রা 
 

১৫/০৯/
২২ 

১৫/১২/
২২ 

১৫/০৩/
২৩ 

১৫/০৬/
২৩ 

   

অজমন     

১.৬ জািীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কমম-
পরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও তত্রমারসক 
পরিিীক্ষণ প্ররিকিেন েপ্তর/সাংস্থাে 
োরেল ও স্ব স্ব ওদেবসাইদি 
আপদলািকরণ  

 কমম-পরিকল্পনা  
ও তত্রমারসক 
প্ররিকিেন 
োরেলকৃি ও 
আপকলাডকৃি  

৪ িারিে 
উপ-

পরিচালক 

২৭/০৯/২১ 
২৮/১২/২১ 

 

লক্ষযমাত্রা 
২৫/০৯/

২২ 
২৫/১২/
২২ 

২৫/০৩/
২৩ 

২৫/০৬/
২৩ 

   

অজমন     

১.৭ শুদ্ধাচার পুরকার প্রোন এবাং 
পুরকারপ্রাপ্তদের তারলকা 
ওদেবসাইদি প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরকার 

৩ তাররে 
উপ-

পরিচালক ২০/০৫/২২ 

লক্ষযমাত্রা -- -- -- 
২০/০৫/

২৩ 
   

অজমন     

২.  ক্রদের সক্ষদত্র শুদ্ধাচার ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অথ্ম িছকিি ক্রয়-
পরিকল্পনা  ওকয়িসাইকি প্রকাি 

ক্রয়-পরিকল্পনা 
ওকয়িসাইকি 
প্রকারিি ৪ িারিে 

উপ-

পরিচালক ১০/০৮/২২ 

লক্ষযমাত্রা 
১০/০৮/
২৩ 

-- -- -- 
 
 

  
 

অজিন 
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কা মক্রকমি নাম 
কমমসম্পােন 

সূচক 
 

সূচককি 
মান 

একক 
 

িাস্তিায়কনি 
োরয়ত্বপ্রাপ্ত 
িযরি/পে 

২০২১-
২০২২ 

অথ্মিছকিি 
লক্ষযমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরি পরিিীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  

মন্তিয লক্ষযমাত্রা/ 
অজমন 

১ম 
ককায়ািমাি 

২য় 
ককায়ািমাি 

৩য় 
ককায়ািমাি 

৪থ্ম 
ককায়ািমাি 

কমাি 
অজমন 

অরজমি 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
৩. শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এিং েুনমীরি প্ররিকিাকি সহায়ক অনযানয কা মক্রম……………..২০  

৩.১ ই-নরথ্ি  থ্া থ্ িযিহাি ই-নরথ্ িযিহৃি 
৪ % 

উপ-

পরিচালক ৮০% 
লক্ষযমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% 

   
অজমন     

৩.১ গনশুনারন আকয়াজন িাস্তিায়ন 
৪ % 

উপ-

পরিচালক ৮০% 
লক্ষযমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% 

   
অজমন     

৩.২ িাো/অরিিাো/অিীনস্থ অরফস 
পরিেিমন  

পরিেিমন 
সম্পন্ন ৪ সংেযা 

উপ-

পরিচালক ০১ 
লক্ষযমাত্রা -- ০১ ০১ -- 

   
অজমন     

৩.৪ েুরনমরি রিষয়ক কমমিালা 
আকয়াজন। 

কমমিালা 
আকয়াজন ৪ 

সংেযা 
(জন) 

উপ-

পরিচালক ০ 
লক্ষযমাত্রা -- -- ০২ -- 

   
অজমন     

৩.৫ শুদ্ধাচাি সপ্তাহ উে াপন শুদ্ধাচাি সপ্তাহ 
উে ারপি ৪ 

সংেযা উপ-

পরিচালক ০১ 
লক্ষযমাত্রা -- -- ০১ -- 

   
অজমন     

রব:দ্র:- সকান ক্ররমদকর কার্িক্রম প্রদর্াজে না হদল তার কারণ মন্তবে কলাদম উদেে করদত হদব। 
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সংক াজনী ৫: 
 ই-গিনিোন্স ও উদ্ভাবন কমিপররকল্পনা 

 
ক্রম  

কার্িক্রম  
কমিসম্পােন 

সূচক 
একক  

কমিসম্পােন 
সূচদকর মান 

২০২১-২০২২ অথ্মিছকিি 
লক্ষযমাত্রা 

লক্ষেমাত্রা ২০২২-২০২৩ 
অসাযারণ উত্তম চলরত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নরর্র 
বেবহার বতরদ্ধ   

[১.১.১] ই-ফাইদল সনাি 
রনস্পরিকৃি % ১৫ ৮০% ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] তর্ে 
বাতােন 
হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তর্ে বাতােদন 
সকল সসবা বক্স 
হালনাগােকত ত 

হালনাগাকেি 
সাংেো 

১০ ২ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রিরভন্ন প্রকািনা ও 
িথ্যারে তর্ে বাতােদন 
প্রকারিি 

হালনাগাকেি 
সাংেো 

৫ ১ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গিনিোন্স 
ও উদ্ভাবন 
কমিপররকল্পনা 
বাস্তবােন  

[৩.১.১] কমমপরিকল্পনা 
িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ 
আকয়ারজি  

প্ররিক্ষকণি 
সংেযা 

৫  ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কমিপররকল্পনার 
বাস্তবােন অগ্রগরত 
পর্িাদলাচনা সাংক্রান্ত সিা 
আদোরজত 

সভাি 
সাংেো 

৫ ৩ ৪ ৩ ২ 
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[৩.১.৩] কমিপররকল্পনার 
অযিবারষিক স্ব-মূলোেন 
প্ররতদবেন ঊর্ধ্িতন 
কতত িপদক্ষর রনকি সপ্রররত 

তাররে ৫ ৩১/১২/২১ ১৩/০১/২০২৩ ২০/০১/২০২৩ ২৭/০১/২০২৩ 

০৪ [৪.১] একরি 
উদ্ভাবনী যারণা/ 
সসবা সহরজকরণ/ 
কু্ষদ্র উন্নয়ন কা মক্রম 
িাস্তিায়ন  

[৪.১.১] একরি উদ্ভাবনী 
যারনা/ সসবা সহরজকরণ/ 
কু্ষদ্র উন্নয়ন কা মক্রম 
িাস্তিারয়ি  

িারিে  ৫ ১৩/১২/২১ ২৮/২/২০২৩ ১৫/০৩/২০২৩  ১৫/০৪/২০২৩ 
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সংক াজনী ৬: 
 অরভক াগ প্ররিকাি িযিস্থা সংক্রান্ত কমম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কার্িক্রদমর 
সক্ষত্র  

মান কার্িক্রম  
কমিসম্পােন 

সূচক 
একক  

কমিসম্পােন 
সূচদকর মান 

প্রকত ত 
অজিন 
২০২০-
২১ 

প্রকত ত 
অজিন 
২০২১-
২২ 

লক্ষেমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

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 

প্রারতষ্ঠারনক 
িযিস্থাপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অরভক াগ রনষ্পরি কমমকিমা (অরনক) 
ও আরপল কমমকিমাি িথ্য ওকয়িসাইকি 
তত্রমারসক রভরিকি হালনাগােকিণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 
কমিকতিার তর্ে 
হালনাগােকত ত এবাং 
ওদেবসাইদি আপদলািকত ত 

হালনাগাকেি 
সংেযা 

 
৫ - ২ ৪ ৩ - - - 

পররবীক্ষণ ও 
সক্ষমতাবতরদ্ধ 
 

২০ 

[২.১] রনরেমষ্ট সমকয় অনলাইন/ অফলাইকন 
প্রাপ্ত অরভক াগ রনষ্পরি এিং রনষ্পরি 
সংক্রান্ত মারসক প্ররিকিেন উর্ধ্মিন কিৃমপক্ষ 
িিািি কপ্রিণ   

[২.১.১] অরভক াগ 
রনষ্পরিকৃি  

% 
৮ 
  

৫০%- ৮০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমমকিমা/কমমচািীকেি অরভক াগ 
প্ররিকাি িযিস্থা এিং রজআিএস 
সফিওয়যাি রিষয়ক প্ররিক্ষণ আকয়াজন 

[২.২.১] প্ররিক্ষণ 
আকয়ারজি 

প্ররিক্ষকণি 
সংেযা 

৫ 
 

১ ১ ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] তত্রমারসক রিরত্তদত পররবীক্ষণ এবাং 
তত্রমারসক পররবীক্ষণ প্ররতদবেন উর্ধ্িতন 
কতত িপদক্ষর রনকি সপ্ররণ 

[২.৩.১] তত্রমারসক 
প্ররতদবেন সপ্রররত 

  প্ররিকিেন 
কপ্রিকণি 
সংেযা 

৩ ২ - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরভক াগ প্ররিকাি িযিস্থাপনা রিষকয় 
কেককহাল্ডািগকণি সমেকয় অিরহিকিণ 
সভা  

[২.৪.১] সভা অনুরষ্ঠি সভাি সংেযা ৪ ২ - ২ ১  - - 
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সংক াজনী ৭: 
 কসিা প্রোন প্ররিশ্রুরি িাস্তিায়ন কমম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কার্িক্রদমর 
সক্ষত্র  

মান কার্িক্রম  
কমিসম্পােন 

সূচক 
একক 

 

কমিসম্পাে
ন সূচদকর 

মান 

প্রকত ত 
অজিন 
২০২০-

২১ 

প্রকত ত 
অজিন 
২০২১-
২২ 

লক্ষেমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাযারণ 
অরত 
উত্তম 

উত্তম 
চলরত 
মান 

চলরত 
মাদনর রনদম্ন 

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

প্রারতষ্ঠারনক 
 
 

১0 

[১.১] কসিা প্রোন প্ররিশ্রুরি 
পররবীক্ষণ করমরির রসদ্ধান্ত 
বাস্তবােন 

[১.১.১] রসদ্ধান্ত 
বাস্তবারেত 

% 5 - ৭০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসিা প্রোন প্ররিশ্রুরি 
তত্রমারসক রভরিকি 
হালনাগােকিণ   

[১.২.১] 
ওকয়িসাইকি  প্ররি 
তত্রমারসকক 
হালনাগােকৃি 

হালনাগাকে
ি সংেযা 

 

৫ 
 

- ২ ৪ ৩  - - 

সক্ষমতা 
অজিন ও 
পররবীক্ষণ 

১5 

[২.১] কসিা প্রোন প্ররিশ্রুরি 
রিষয়ক  প্ররিক্ষণ আকয়াজন  

 
[১.১.১] প্ররিক্ষণ 
আকয়ারজি 

 
প্ররিক্ষকণি 

সাংেো 
 

10 - ১ ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সসবা প্রোন রবষদে 
সেকদহাল্ডারগদণর সমন্বদে 
অবরহতকরণ সিা আদোজন 

[১.৩.১]  
অিরহিকিণ সভা 
অনুরষ্ঠি 

সভাি 
সাংেো 

5 - - ২ ১ - - - 
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সংক াজনী ৮:  
িথ্য অরিকাি রিষকয় ২০২১-২২ অথ্মিছকিি িারষমক কমমপরিকল্পনা 

 

কমিসম্পােদনর 
সক্ষত্র  

মান কার্িক্রম  
কমিসম্পােন 

সূচক 
একক  

কমিসম্পােন 
সূচদকর মান 

প্রকত ত 
অজিন 

২০২০-
২১ 

প্রকত ত 
অজিন 

২০২১-২২ 

লক্ষেমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

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 

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] তর্ে অরযকার 
আইন অনুর্ােী রনযিাররত 
সমদের মদযে তর্ে প্রোন 

 

[১.১.১] রনযিাররত সমদের 
মদযে তর্ে প্রোনকত ত 

% ১০ 
-- ৮০% 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষমতা িৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রকণারেিভাকি 
প্রকািক াগয িথ্য 
হালনাগাে কদর 
ওকয়িসাইকি প্রকাি 

[১.2.১] হালনাগােকৃি তর্ে 
ওকয়িসাইকি প্রকারিি 

তাররে 

 
০৩ 

-- ৩০/০৯/২১ ৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-
০১-

২০২২ 
- 

[১.৩] িারষমক প্ররিকিেন 
প্রকাি  

[১.3.১] িারষমক প্ররিকিেন 
প্রকারিি  

িারিে  ০৩ 
-- -- ১৫-১০-

২০২১ 

১৫-
১১-
২০২১ 

১৫-
১২-
২০২১ 

- - 
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কমিসম্পােদনর 
সক্ষত্র  

মান কার্িক্রম  
কমিসম্পােন 

সূচক 
একক  

কমিসম্পােন 
সূচদকর মান 

প্রকত ত 
অজিন 

২০২০-
২১ 

প্রকত ত 
অজিন 

২০২১-২২ 

লক্ষেমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

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 

[১.৪]  তর্ে অরযকার 
আইন, ২০০৯ এর ৫ 
যারা অনুসাদর র্াবতীে 
তদর্ের কোিাগরর  ও 
কোিালগ ততরর/ 
হালনাগােকরণ 

[১.4.১]  তদর্ের কোিাগরর  
ও কোিালগ 
প্রস্তুতকত ত/হালনাগােকত ত 

তাররে ০৩ 
-- -- ৩১-১২-

২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-
০১-

২০২২ 
- 

[১.৫] তর্ে অরযকার 
আইন ও রবরযরবযান 
সম্পদকি জনসদচতনতা 
বতরদ্ধকরণ 

[১.5.১]  প্রচাি কা মক্রম 
সম্পন্ন 

কা মক্রকমি 
সাংেো 

০৩ 
-- -- 

৩ ২ ১ - - 

[১.৬] িথ্য অরিকাি 
রিষকয় কমিকতিাদের 
প্ররশক্ষণ আদোজন    

[১.6.১] প্ররশক্ষণ আদোরজত 
প্ররিক্ষকণি 

সাংেো  
০৩ 

-- ০২ 
৩ ২ ১ - - 



 

 

 


