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ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগয  কভ মম্পাদদনয ারফ মক রচত্র 

(Overvi ew of  t he Perf ormance of  t he Mi ni st ry/Di vi si on) 

ফাংরাদদ ক্রীড়া রক্ষা প্ররতষ্ঠান (রফদকএর) 

 

াম্প্ররতক জমন, ভস্যা   চযাদরঞ্জ এফং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান জমনমূঃ রফদকএর অঞ্চররক প্ররক্ষণ ককন্দ্র, রদনাজপুদয 

ফত মভাদন ০৩টি (রক্রদকট, াাঁতায  রক) ক্রীড়া রফবাগ চালু যদয়দছ। রক্রদকদটয প্ররক্ষণাথীযা রফগত ৩ 

ফছদয স্থানীয়  রফররফ কর্তমক অদয়ারজত জাতীয়  নুধ ম-১৬, নুধ ম-১৮ প্ররতদমারগতায় ং গ্রণ 

কদয চযারম্পয়ন য়ায কগৌযফ জমন কদয এফং াাঁতাদযয প্ররক্ষণাথীযা জাতীয় ফয় রবরিক 

প্ররতদমারগতায় ১৯টি স্বণ ম, ২৭টি কযৌপ্য  ১৫টি তাম্র দক জমন কদয। এছাড়া ২০১৯, ২০২০, এফং 

২০২১ রক্ষাফদল ম নুরষ্ঠত এএর, কজএর এফং রআর যীক্ষায় ং গ্রণ কদয তবাগ া 

কদয। র্তণমূর ম মায় কথদক ক্রীড়া প্ররতবা দেলণ  রনরফড় প্ররক্ষণ কাম মক্রদভয ধীদন ৬১৫ জন 

প্ররক্ষণাথীদক স্বল্পদভয়াদী প্ররক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। 

 

ভস্যা এফং চযাদরঞ্জমূঃ র্তণমূর ম মায় কথদক কভধাফী  প্ররতবাফান কেদরায়াড় ফাছাআ কাম মক্রদভ 

প্রদয়াজনীয় জনফর  মানফাদনয বাদফ মথামথবাদফ ম্পন্ন কযা কঠিন দয় দড়। ক্রীড়া কক্ষদত্র 

প্রারিক ম মাদয় চ্ছর, গযীফ  ররক্ষত রযফাদযয রধকাং ক্রীড়া কভধা ম্পন্ন প্ররক্ষণাথী বরত ম 

য়। মাদদয ভদে কফরযবাগ পুরষ্টজরনত ভস্যা যদয়দছ। এছাড়া ারযফারযক অরথ মক স্বচ্ছরতায 

জন্য দীর্ মদভয়াদী প্ররক্ষণ ভাপ্ত না কদযআ প্ররক্ষণাথীদদয একটি ং ন্যত্র চদর মায়। 

  

বরফষ্যৎ রযকল্পনাঃ রফশ্বভাদনয ক্রীড়া রক্ষা প্ররতষ্ঠান রদদফ রফদকএর’কক কন্টায ফ এরিদরন্স-এ 

গদড় কতারায প্রয়াদ রদনাজপুয অঞ্চররক প্ররক্ষণ ককদন্দ্রয ক্ষ কথদক ফ মাত্মক দমারগতা কযা 

দফ। রফজ্ঞান রবরিক রনরফয ক্রীড়া প্ররক্ষদণয ভােদভ অদযা রধক রযভাদন জাতীয়  অিজমারতক 

ভাদনয কেদরায়াড় ততরয কযা দফ। রধক াদয অিজমারতক ভাদনয কেদরায়াড় ততরযয রদক্ষয 

রনদয়ারজত প্ররক্ষক, রক্ষক  ায়ক কভ মকত মা-কভ মচাযীগণদক কদ  রফদদদ উন্নত  অধূরনক 

প্ররক্ষণ প্রদাদনয ভােদভ দক্ষ ভানফ ম্পদ ততরয কযা দফ এফং প্ররক্ষণাথী ংখ্যা বৃরদ্ধ কযা দফ। 

এছাড়া র্তণমূর ম মায় কথদক প্ররতবা দেলণ কাম মক্রভ উদজরা ম মাদয় ম্প্রাযণ কদয রধকতয দক্ষ 

 কভধা ম্পন্ন প্ররতবাফান প্ররক্ষণাথী ফাছাআ কদয স্বল্প  দীর্ ম কভয়াদী প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা কযা দফ। 

রফদকএর’য অঞ্চররক প্ররক্ষণ ককন্দ্র রদনাজপুয,কক এআচএর ম মাদয় উন্নীতকদযদণয ভােদভ 

স্বয়ংম্পূণ ম ক্রীড়া প্ররক্ষণ ককন্দ্র রদদফ গদড় কতারায রযকল্পনা যদয়দছ।  

 

২০২২-২৩ থ ম ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান জমনমূঃ রফদকএরদত দীর্ ম কভয়াদী প্ররক্ষদণয জন্য 

রনধ মারযত শূন্য অদনয ভদে র্তণমূর ম মাদয়য স্বল্প কভয়াদী প্ররক্ষণ কযাম্প কথদক কভধাফী 

প্ররক্ষণাথীদদয গ্রারধকায রবরিদত বরত ময দদক্ষ ফাস্তফায়দনয জন্য দমারগতা কযা। জাতীয় এফং 

অিজমারতক ম মাদয় রফরবন্ন ক্রীড়া প্ররতদমারগতায় ংগ্রদণয াাার পূফ মফতী ফছদযয কচদয় বার 

পরাপর জমন কযা। স্বল্প  দীর্ মদভয়াদী প্ররক্ষণ এফং রফরবন্ন জাতীয়  অিজমারতক প্ররতদমাগীতায় 

ংগ্রদণয ভােদভ পরতা জমন কযা। 
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প্রস্তাফনা 

 

 

 

প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফরদর সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয 

মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয-  

 

 

 

 

 

গনপ্রজান্ত্রী ফাংরাদদ যকাদযয যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রনারদয়য অতাধীন ফাংরাদদ ক্রীড়া রক্ষা 

প্ররতষ্ঠান (রফদকএর)-এয অঞ্চররক প্ররক্ষণ ককন্দ্র, রদনাজপুদযয উ-রযচারক 

 

 

 

এফাং 

 

 

 

গনপ্রজান্ত্রী ফাংরাদদ যকাদযয যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রনারদয়য অতাধীন ফাংরাদদ ক্রীড়া রক্ষাপ্ররতষ্ঠান 

(রফদকএর)-এয ভারযচারক এয ভদে ২০২২  াদরয জুন ভাদয ২৪ তারযদে এআ ফারল িক কভ িম্পাদন 

চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দরন:  
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সকন ১: 

 

রূকল্প, অরবরক্ষয, কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র এফাং কাম িাফরর: 

 

১.১ রূকল্প (Vision): ক্রীড়া প্ররক্ষদণয ভােদভ জাতীয় ও আন্তজিারতক ভাদনয সেদরায়াড় ততযী কযা। 

 

১.২ অরবরক্ষয (Mission): তৃণমূর ম িাদয় সদদয তরুণ ও প্ররতবাফান  সেদরায়াড়দদয ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ কদয 

স্বল্প ও দীর্ ি সভয়াদী প্ররক্ষদণয ভােদভ ক্রীড়া প্ররতবায রফকা র্টাদনা এফাং জাতীয় ও আন্তজিারতক ভাদনয সেদরায়াড় 

গদড় সতারা। 

 

১.৩ কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র:   

১. রনধ মারযত ফয়ীভায ফারক-ফাররকাদদয ভে আদত ক্রীড়া কক্ষদত্র প্ররতবা দেলন কযা এফং 

স্দাতক  স্দাতদকািয কেরণ ম মি ক্রীড়া  াধাযন রক্ষায সুদমাগ ক্রীড়া কক্ষদত্র তাকদয রফজ্ঞান 

রবরিক রনরফড় প্ররক্ষদণয সুদমাগ সৃরষ্ট এফং ম মাপ্ত সুরফধা প্রদান  

২. রফরবন্ন কদীয় কেরাধুরায রফলদয় প্ররক্ষণ  প্ররতদমারগতায অদয়াজন 

   

সুান  ংস্কাযমূরক কভ মম্পাদদনয কক্ষত্র: 

 ১. সুান  ংস্কায মূরক কাম মক্রভ কজাযদাযকযণ  

 

১.৪ কাম িাফরর (Functions): 
 

১. রনধ মারযত ফয়ীভায ফারক-ফাররকাদদয ভে আদত ক্রীড়া কক্ষদত্র প্ররতবা দেলণ কযা 

এফং স্দাতক  স্দাতদকািয কেরণ ম মি ক্রীড়া  াধাযন রক্ষায সুদমাগ ক্রীড়া কক্ষদত্র 

তাাদদয রফজ্ঞানরবরিক রনরফড় প্ররক্ষদণয সুদমাগ সৃরষ্ট এফং ম মাপ্ত সুরফধা প্রদান; 

২. উন্নতভাদনয ক্রীড়ারফজ্ঞানী, ককাচ, কযপাযী এফং অম্পায়ায ততরযয উদেদে ম্ভাফনাভয় 

ক্রীড়ারফজ্ঞানী, ককাচ, কযপাযী এফং অম্পায়াযগদণয প্ররক্ষণ প্রদান;  

৩. ক্রীড়ারফজ্ঞানী, ককাচ, কযপাযী এফং অম্পায়াযগদণয ককৌরগত দক্ষতা উন্নয়নকদল্প 

াটি মরপদকট ককা ম রযচারনা;  

৪. অিজমারতক প্ররতদমারগতা ংগ্রদণয প্রস্তুরত রদদফ জাতীয় দদরয প্ররক্ষদণয প্রদাদনয 

সুদমাগ প্রদান; 

৫. টিরিক কদদয রফরবন্ন প্ররতফন্ধী থ্যমাৎ াযীরযক, ভানরক, দৃরষ্ট  ন্যান্য 

প্ররতফন্ধীদদয কেরাধুরায জন্য পৃথক আউরনট গঠন এফং ভাজকল্যান ভন্ত্রণারদয়য রত 

ভেয়ক্রদভ তাাদদয উযুক্ত প্ররক্ষণ প্রদান  প্ররতদমারগতায অদয়াজন;  

৬. রফরবন্ন কদীয় কেরাধুরায রফলদয় প্ররক্ষণ  প্ররতদমারগতা অদয়াজন; 

৭. ক্রীড়া ম্পরক মত তথ্য ককন্দ্র রদদফ কাম মম্পাদন  গদফলণা কাম মক্রভ রযচারনা; 

৮. ক্রীড়া ম্পরক মত পুস্তক, াভরয়কী, বুদরটিন এফং ারনাগাদ তথ্য  প্রকা  ংযক্ষণ; 

৯. কদদয রফরবন্ন ক্রীড়া রক্ষা প্ররতষ্ঠান এফং অিজমারতক ক্রীড়া প্ররতষ্ঠাদনয রত ম্পকম  

কমাগাদমাগ স্থান এফং রবজ্ঞতা রফরনভয়; 

১০. কদদয রফরবন্ন ক্রীড়া ংস্থায রত কমাগাদমাগ স্থান  কাম মাফররয ভেয় াধন; 

১১. ক্রীড়া উন্নয়দন যকাযদক প্রদয়াজনীয় যাভ ম প্রদান; 

১২. প্ররতদফ  রযদফফান্ধ্বফ ক্রীড়া রক্ষা প্ররতষ্ঠান স্থান: এফং 

১৩. যকায কর্তমক, ভয় ভয়, প্রদি রনদদ মনা াদদক্ষ, উায উয র মত ন্যান্য 

দারয়ত্ব ারন এফং প্রদয়াজনীয় ন্য কমদকান কার্ম ম্পাদন। 
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সকন-২  

রফরবন্ন কাম মক্রদভয চূড়াি পরাপর/প্রবাফ  

 

চূড়াি পরাপর/প্রবাফ  

 

কভ মম্পাদন সূচকমূ 

 

একক 

 

প্রকৃত জমন 

রক্ষযভাত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষণ   
রনধ মারযত  রক্ষযভাত্রা জমদনয 

কক্ষদত্র কমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ ংস্ামূদয 

নাভ 

উািসূত্র 

 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

অিজমারতক ভাদনয ক্রীড়ারফদ 

সৃরষ্ট। 

স্বল্প কভয়াদী প্ররক্ষদণয 

ভােদভ ফাছাআকৃত প্ররতবাফান 

কেদরায়াড়দদয ংখ্যা 

ংখ্যা 

(জন) 

২০০ ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ রফদকএর, রজযানী, অশুররয়া, 

াবায, ঢাকা। 

৮ভ ঞ্চফারল মক রযকল্পনা 

(োয়-১৩, পৃষ্ঠা 

নং:৭০২), রনফ মাচনী 

আদতায (পৃষ্ঠা নং:৩২-

৩৩), রফদকএর’য ফারল মক 

প্ররতদফদন  দয়ফাআট 

দীর্ ম কভয়াদী প্ররক্ষণাথী  

কেদরায়াড়দদয ংখ্যা 

ংখ্যা 

(জন) 

১৩৩ ১৪৫ ১৪৫ ১৫০ ১৫৫ রফদকএর, রজযানী, অশুররয়া, 

াবায, ঢাকা। 

-ঐ- 

প্ররতদমারগতায ংগ্রণ  

স্থানীয় প্ররতদমারগতায ংখ্যা  ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ রফদকএর, রজযানী, অশুররয়া, 

াবায, ঢাকা, ক্রীড়া 

কপডাদযন/ক্লাফ/কজরা/উদজরা 

ক্রীড়া ংস্থা 

-ঐ- 

প্ররতদমারগতায অদয়াজন 

কদীয় কেরাধুরায 

প্ররতদমারগতা অদয়াজদনয  

ংখ্যা 

ংখ্যা ০ ০১ ০১ ০১ ০১ রফদকএর, রজযানী, অশুররয়া, 

াবায, ঢাকা, ক্রীড়া 

কপডাদযন/ক্লাফ/কজরা/উদজরা 

ক্রীড়া ংস্থা 

-ঐ- 
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সকন ৩ কভ মম্পাদন রযকল্পনা  

 

কভ িম্পাদন সক্ষত্র সক্ষদত্রয 

ভান 

৭০ 

কাম মক্রভ 

 

কভ িম্পাদন  

সূিক 

 

গণনা দ্ধরত 

 

 

একক 

 

কভ িম্পাদন  

সূিদকয ভান 

 

 প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়ক ২০২২-২৩ 

 

প্রদক্ষণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০-

২১ 

২০২১-২২ 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 

উত্তভ িররত 

ভান 

িররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কভ মম্পাদন কক্ষত্রমূ 

[১] আন্তজিারতক 

ভাদনয ক্রীড়ারফদ 

সৃরি 

২৫ 
[১.১] তৃণমূর ম িাদয় ক্রীড়া 

প্ররতবা অদেলণ ও স্বল্প 

সভয়াদী (৩ ভা) প্ররক্ষণ 

[১.১.১] স্বল্প কভয়াদী 

প্ররক্ষদণয ভােদভ 

ফাছাআকৃত প্ররতবাফান 

কেদরায়াড়দদয ংখ্যা  

ক্রভপুরঞ্জত ংখ্যা 

(জন) 

০৫ ২০০ ২০০ 
২০০ 

১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০০ ২০০ 

[১.২] দীর্ ম কভয়াদী (৬-৯ 

ফছয) প্ররক্ষণ 

[১.২.১] প্রররক্ষত 

কেদরায়াদড়য ংখ্যা 

ক্রভপুরঞ্জত ংখ্যা 

(জন) 

২০ 
১৩৩ ১৪৫ 

১৪৫ ১৩০ ১১৬ ১০১ ৮৭ 
১৫০ ১৫৫ 

[২] ভানফ ম্পদ 

উন্নয়ন  

ফকাঠাদভা 

১৫ 
[২.১] ককাচ  রক্ষকদদয 

দক্ষতা  ক্ষভতা বৃরদ্ধয 

জন্য প্ররক্ষণ 

[২.১.১] ংগ্রণকাযী 

ংখ্যা 

ক্রভপুরঞ্জত ংখ্যা 

(জন) 

১৫ 
৩৫ ১৮ 

১৬ ১৪ ১৩ ১১ ১০ ২০ ২২ 

[৩] প্ররতদমারগতায় 

ংগ্রণ এফং 

প্ররতদমারগতায 

অদয়াজন 

  

১০ 

 

[৩.১] স্থানীয় প্ররতদমারগতায় 

ংগ্রণ 

[৩.১.১] প্ররতদমারগতায 

ংখ্যা 

ক্রভপুরঞ্জত ংখ্যা ৫ - - ০২ ০১ - - - ০২ ০২ 

[৩.২] কদীয় কেরাধুরায 

প্ররতদমারগতায অকয়াজন 

 

[৩.২.১] প্ররতদমারগতায  

ংখ্যা 

 

ক্রভপুরঞ্জত ংখ্যা ৫ - - ০১ - - - - ০১ ০১ 

[৪] কবৌত 

ফকাঠাদভা উন্নয়ন 

২০ [৪.১] প্ররক্ষণাথী কাদির 

এফং কভরডদকর ংস্কায 

[৪.১.১]কাদির এফং 

কভরডদকর ংস্কায/যং 

কযণ/কফদডয াটাতন 

স্থান। 

ক্রভপুরঞ্জভূত ংখ্যা ৩ - - ০২ ০১ - - - ০২ ০২ 

[৪.২] রক্রদকট ভাদঠয 

উন্নয়ন 

 [৪.২.১] রক্রদকট ভাদঠ 

ফাউন্ডারয কযাক  ারনয 

াআ ক্রয় । 

ক্রভপুরঞ্জভূত ংখ্যা ২ - - ০২ ০১ - - - ০২ ০২ 

[৪.৩] আরভং পুদরয 

ংস্কায  

 [৪.৩.১] আরভং পুর 

রযস্কায কযণ। 

ক্রভপুরঞ্জভূত ংখ্যা ২ - - ০১ - - - - ০১ ০১ 

[৪.৪] রক ভাদঠয উন্নয়ন   [৪.৪.১] রক ভাঠ  

রযস্কায/যং কযণ 

ক্রভপুরঞ্জভূত  ২ - - ০১ - - - - ০১ ০১ 

[৪.৫] কদরজ বফদনয [৪.৫.১] দ মা/রপ্রন্টায/ ক্রভপুরঞ্জভূত ংখ্যা ২ - - ০১ - - - - ০১ ০১ 
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কভ িম্পাদন সক্ষত্র সক্ষদত্রয 

ভান 

৭০ 

কাম মক্রভ 

 

কভ িম্পাদন  

সূিক 

 

গণনা দ্ধরত 

 

 

একক 

 

কভ িম্পাদন  

সূিদকয ভান 

 

 প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়ক ২০২২-২৩ 

 

প্রদক্ষণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০-

২১ 

২০২১-২২ 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 

উত্তভ িররত 

ভান 

িররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

ংস্কায করদটা ক্রয়। 

[৪.৬] রপায  কভ মচাযী 

ককায়াট মাদযয ংস্কায  

[৪.৬.১] ারনয টযাংক 

এফং কটিক টযাংক 

রযস্কায। 

ক্রভপুরঞ্জভূত ংখ্যা ৩ - - ০৩ ০২ ০১ -- -- ০৩ ০৩ 

[৪.৭] প্রান বফন ংস্কায [৪.৭.১] টাআর স্থান/ 

াআ কদভাড/করাডাউন/ 

রপ কটরফর/ য়ার 

ককরফদনট স্থান  

দ মা/রপ্রন্টায ক্রয় 

ক্রভপুরঞ্জভূত ংখ্যা ২ - - ০২ ০১ - - - ০২ ০২ 

[৪.৮] ভরজদ  কগদযজ 

ংস্কায 

[৪.৮.১] ংস্কায  রিঁর়িয 

ছাউরন। 

ক্রভপুরঞ্জভূত ংখ্যা ২ - - ০২ ০১ - - - ০১ ০১ 

[৪.৯] প্রধান কগট ংস্কায [৪.৯.১] যরেন রাআট 

ক্রয়। 

ক্রভপুরঞ্জভূত ংখ্যা ২ - - ০১ - - - - ০১ - 

সুান  ংস্কাযমুরক কভ মম্পাদদনয কক্ষত্র (ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ কর্তমক রনধ মারযত) 

সুান  ংস্কায 

মূরক কাম মক্রদভয 

ফাস্তফায়ন কজাযদায 

কযণ   

৩০ ১) শুদ্ধাচায কভ মরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

শুদ্ধাচায কভ মরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

ক্রভপুরঞ্জত নম্বয ১০ - - ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১০ ১০ 

২) আ-গবন্যমান্স/উদ্ভাফন 

কভ মরযক মনা ফাস্তফায়ন 

আ-গবন্যমান্স/উদ্ভাফন 

কভ মরযক মনা ফাস্তফায়ন 

ক্রভপুরঞ্জত নম্বয ১০ - - ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১০ ১০ 

৩) তথ্য রধকায 

কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

তথ্য রধকায 

কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

ক্রভপুরঞ্জত নম্বয ৩ - - ০৩ ০২ ০১ - - ০৩ ০৩ 

৪) রবদমাগ প্ররতকায 

কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

রবদমাগ প্ররতকায 

কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

ক্রভপুরঞ্জত নম্বয ৪ - - ০৪ ০৩ ০২ ০১ - ০৪ ০৪ 

৫) কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

ক্রভপুরঞ্জত নম্বয ৩ - - ০৩ ০৩ ০২ ০১ - ০৩ ০৩ 
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আরভ, উ-রযচারক  ফাংরাদদ ক্রীড়া রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয অঞ্চররক প্ররক্ষণ ককন্দ্র, 

রদনাজপুয, রদদফ ভারযচারক, ফাংরাদদ ক্রীড়া রক্ষা প্ররতষ্ঠান-এয রনকট েীকায 

কযরছ কম, এআ চুরক্তদত ফরণ মত পরাপর জমদন দচষ্ট থাকফ। 

 

 

আরভ ভারযচারক, ফাংরাদদ ক্রীড়া রক্ষা প্ররতষ্ঠান রাদফ উ-রযচারক, ফাংরাদদ 

ক্রীড়া রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয অঞ্চররক প্ররক্ষণ ককন্দ্র, রদনাজপুয-এয রনকট অঙ্গীকায কযরি সম,  

এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ। 

 

 

স্বাক্ষরযত: 

 

 

-----------------------                ------------- 

উ-রযচারক        তারযে 

রফদকএর অঞ্চররক প্ররক্ষণ ককন্দ্র, 

রদনাজপুয। 

 

 

 

 

 

-----------------------                ------------- 

ভারযচারক                         তারযে 

 ফাংরাদদ ক্রীড়া রক্ষা প্ররতষ্ঠান 
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ংদমাজনী-১ 

 

ব্দ ংদক্ষ  

 

১। রফদকএর- ফাংরাদদ ক্রীড়া রক্ষা প্ররতষ্ঠান। 
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ংদমাজনী- ২: 

কভ মম্পাদন  সূচদকয রযভা দ্ধরত 

 

ক্ররভক 

নম্বয 

কাম মক্রভ কভ িম্পাদন সূিক রক্ষযভাত্রা জমদনয প্রভাণক 

১। 
[১.১] তৃণমূর ম িাদয় ক্রীড়া প্ররতবা অদেলণ ও স্বল্প সভয়াদী 

(৩ ভা) প্ররক্ষণ 

 [১.১.১] স্বল্প কভয়াদী প্ররক্ষদণয ভােদভ 

ফাছাআকৃত প্ররতবাফান কেদরায়াড়দদয ংখ্যা  

প্ররতবাফান কেদরায়াড়দদয (ক্রীড়ায ধযণ উদেে) নাভ, ঠিকানা, কভাফাআর 

নম্বয রফস্তারযত তথ্য ম্বররত কজরা রবরিক তাররকা। 

[১.২] দীর্ ম কভয়াদী (৬-৯ ফছয) প্ররক্ষণ  [১.২.১] প্রররক্ষত কেদরায়াদড়য ংখ্যা 
ক্রীড়া  কেরণরবরিক প্ররক্ষণাথীয তাররকা। 

২। 
[২.১] ককাচ  রক্ষকদদয দক্ষতা  ক্ষভতা বৃরদ্ধয জন্য 

প্ররক্ষণ 

 [২.১.১] ংগ্রণকাযী ংখ্যা 
প্ররক্ষদণ ংগ্রদণ ভারযচারক ভদাদদয়য  ম্মরতত্র, প্ররক্ষদণ 

উরস্থত ংগ্রণকাযীয নাদভয তাররকা  স্বাক্ষয। 
৩। [৩.১] স্থানীয় প্ররতদমারগতায় ংগ্রণ  [৩.১.১] প্ররতদমারগতায ংখ্যা স্থানীয় ক্রীড়া ংস্থা কর্তমক অদয়ারজত ররনয়য এফং জুরনয়য ম মাদয় নুরষ্ঠত 

প্ররতদমারগতায় ংগ্রদণয রফফযণ। 

[৩.২] কদীয় কেরাধুরায প্ররতদমারগতায অদয়াজন  [৩.২.১] প্ররতদমারগতায ংখ্যা প্ররতদমারগতা অদয়াজদনয ম্মরতত্র, প্ররতদমাগীদদয নাদভয তাররকা। 
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াংদমাজনী ৩:  

 

ন্য রপদয দে ংরিষ্ট কভ মম্পাদন সূচকমূ 

 

 কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক কমকর রপদয াদথ ংরিষ্ট ংরিষ্ট রপদয াদথ কাম মক্রভ ভেদয়য ককৌর 

[১.১] তৃণমূর ম িাদয় ক্রীড়া প্ররতবা 

অদেলণ ও স্বল্প সভয়াদী (৩ ভা) 

প্ররক্ষণ 

 [১.১.১] স্বল্প কভয়াদী প্ররক্ষদণয 

ভােদভ ফাছাআকৃত প্ররতবাফান 

কেদরায়াড়দদয ংখ্যা  

রফদকএর, রজযানী, অশুররয়া, াবায, 

ঢাকা। 

ভারযচারক ভদাদদয়য নুদভাদন াদদক্ষ প্ররক্ষদণয অদয়াজন 

[১.২] দীর্ ম কভয়াদী (৬-৯ ফছয) 

প্ররক্ষণ 

 [১.২.১] প্রররক্ষত কেদরায়াদড়য ংখ্যা 
রফদকএর, রজযানী, অশুররয়া, াবায, 

ঢাকা। 

ভারযচারক ভদাদদয়য নুদভাদন াদদক্ষ প্ররক্ষদণয অদয়াজন 

[২.১] ককাচ  রক্ষকদদয দক্ষতা  

ক্ষভতা বৃরদ্ধয জন্য প্ররক্ষণ 

 [২.১.১] ংগ্রণকাযী ংখ্যা 
রফদকএর, রজযানী, অশুররয়া, াবায, 

ঢাকা। 

ভারযচারক ভদাদদয়য নুদভাদন াদদক্ষ প্ররক্ষদণয অদয়াজন 

[৩.১] স্থানীয় প্ররতদমারগতায় ংগ্রণ  [৩.১.১] প্ররতদমারগতায ংখ্যা রফদকএর, রজযানী, অশুররয়া, াবায, 

ঢাকা, ক্রীড়া কপডাদযন/ক্লাফ/কজরা/উদজরা 

ক্রীড়া ংস্থা 

ভারযচারক ভদাদদয়য নুদভাদন াদদক্ষ ভারযচারক ভদাদদয়য 

নুদভাদন াদদক্ষ প্ররক্ষদণয অদয়াজন ংগ্রণ  

 

[৩.২] কদীয় কেরাধুরায 

প্ররতদমারগতায অদয়াজন 

 

 [৩.২.১] প্ররতদমারগতায ংখ্যা 

 

রফদকএর, রজযানী, অশুররয়া, াবায, 

ঢাকা, ক্রীড়া কপডাদযন/ক্লাফ/কজরা/উদজরা 

ক্রীড়া ংস্থা 

ভারযচারক ভদাদদয়য নুদভাদন াদদক্ষ প্ররতদমারগতায অদয়াজন 
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াংদমাজনী ৪: 

 অঞ্চররক/ভাঠ ম মাদয়য কাম মারদয়য জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-রযকল্পনা, ২০২২-২০২৩              

 

আঞ্চররক/ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য নাভ: ফাংরাকদ ক্রীড়া রক্ষা প্ররতষ্ঠান অঞ্চররক প্ররক্ষণ ককন্দ্র, রদনাজপুয। 

কাম মক্রদভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/দ 

২০২২-২০২৩ 

থ মফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  ভিব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

জমন 

১ভ ককায়াট মায ২য় ককায়াট মায ৩য় ককায়াট মায ৪থ ম ককায়াট মায কভাট 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা............................................................................. 

১.১ তনরতকতা করভটিয বা 

অদয়াজন  

বা অদয়ারজত ২ ংখ্যা উ-রযচারক ০৪ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

জমন -- -- -- -- 

১.২ তনরতকতা করভটিয 

বায রদ্ধাি ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত রদ্ধাি ৪ % উ-রযচারক ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

জমন -- -- -- -- 

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত 

ংীজদনয 

(st akehol der s) 

ংগ্রদণ  বা 

নুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা উ-রযচারক ০২ রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ -- --    

জমন -- -- -- -- 

১.৪ শুদ্ধাচায ংক্রাি 

প্ররক্ষণ অদয়াজন 

প্ররক্ষণ 

অদয়ারজত 

২ ংখ্যা উ-রযচারক ০২ রক্ষযভাত্রা -- ০১ -- ০১    

জমন -- -- -- -- 

১.৫ কভ ম-রযদফ উন্নয়ন 

(স্বাস্থয ্রফরধ 

নুযণ/টিএন্ডআভূক্ত 

দকদজা ভারাভার রফনষ্্ট 

কযণ/রযস্কায-রযচ্ছ্ন্ন্নতা 

বৃরদ্ধ আতযারদ  

উন্নত কভ ম-

রযদফ 

৩ ংখ্যা 

 

তারযে 

উ-রযচারক ০৪ 

৩০-০৮-২০২১ 

৩১-১১-২২ 

৩১-০২-২৩ 

৩১-০৫-২০২৩ 

রক্ষযভাত্রা ৩০-০৮-২২ ৩১-১১-২২ ৩১-০২-২৩ ৩১-০৫-২৩    

জমন -- -- -- --    

২. ক্রদয়য সক্ষদত্র শুদ্ধািায............................................................................. 

২.১ ২০২১-২২ অথ ি 

ফিদযয ক্রয় রযকল্পনা 

ওদয়ফাইদট প্রকা   

 

ক্রয় রযকল্পনা 

ওদয়ফাইদট 

প্রকারত 

৩ তারযে উ-রযচারক ৩০/০৯/২০২২ রক্ষযভাত্রা ৩০/০৯/২০২২ -- -- --    

জমন -- -- 

 

-- 

 

-- 

৩. শুদ্ধািায াংরিি এফাং দুনীরত প্ররতদযাদধ ায়ক অন্যান্য কাম িক্রভ............................................................................. 

৩.১ কফা প্রদাদনয কক্ষদত্র 

কযরজিাদয প্রদদয় কফায 

রফফযণ  কফাগ্রীতায 

ভতাভত ংযক্ষণ 

কযরজিায 

ারনাগাদকৃত 

৮ % উ-রযচারক ১০০% রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

জমন -- -- -- -- 

৩.২ আ-নরথয মথামথ 

ব্যফায 

আ-নরথ ব্যফহৃত ৮ ংখ্যা উ-রযচারক ০৪ রক্ষযভাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

জমন -- -- -- -- 

৩.৩ াো/রধাো/অধীনস্থ 

অরপ রযদ মন 

রযদ মন 

ম্পন্ন 

৮ % উ-রযচারক ১০০% রক্ষযভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

জমন -- -- -- -- 
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কাম মক্রদভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/দ 

২০২২-২০২৩ 

থ মফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  ভিব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

জমন 

১ভ ককায়াট মায ২য় ককায়াট মায ৩য় ককায়াট মায ৪থ ম ককায়াট মায কভাট 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৪ শুদ্ধাচায প্তা 

উদমান 

শুদ্ধাচায প্তা 

উদমারত 

৮ ংখ্যা 

(জন) 

উ-রযচারক ০৪ রক্ষযভাত্রা -- -- ০১ --    

জমন -- -- -- -- 
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ংদমাজনী ৫: আ-গবন্যমান্স  উদ্ভাফন কভ মরযকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

আঞ্চররক/ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য নাভ: ফাংরাদদ ক্রীড়া রক্ষা প্ররতষ্ঠান অঞ্চররক প্ররক্ষণ ককন্দ্র, রদনাজপুয। 

ক্রভ কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক একক কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

াধাযন উিভ চররত ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১]একটি উদ্ভাফনী 

ধাযণা/কফা 

রজকযণ/রডরজটাআরকজন 

ফাস্তফায়ন  

[১.১.১]একটি উদ্ভাফনী ধাযণা/কফা 

রজকযণ/রডরজটাআরকজন ফাস্তফায়ন  

 

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

০২ [২.১]আ-নরথয ব্যফায বৃরদ্ধ 

 

[২.১.১]আ-পাআদর কনাটরনষ্পরিকৃত 

 

ারনাগাদদয 

ংখ্যা 

১০ ৮০% ৬৫% ৫০% 

০৩ [৩.১]তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 

[৩.১.১]তথ্য ফাতায়দন ারনাগাদকৃত প্ররক্ষদণয 

ংখ্যা 

১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ [৪.১] ৪থ ম রল্পরফল্পদফয 

চযাদরঞ্জ কভাকাদফরায় কযণীয় 

রফলকয় ফরতকযণ 

বা/কভ মারা অদয়াজন 

[৪.১.১]৪থ ম রল্পরফল্পদফয চযাদরঞ্জ কভাকাদফরায় কযণীয় রফলকয় 

ফরতকযণ বা/কভ মারা অদয়াজন 

ংখ্যা ৫ ২ ১ - 

০৫ [৫.১]আ-গবন্যমান্স  উদ্ভাফন 

কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

[৫.১.১] কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ন ংক্রাি প্ররক্ষণ অদয়ারজত বায ংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কভ মরযকল্পনায র্ধ্মারল মক স্ব-মূল্যায়ন প্ররতদফদন 

উর্ধ্মতন কর্তমদক্ষয রনকট কপ্ররযত 

তারযে ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 

 



16 

 

ংদমাজনী ৬: রবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ংক্রাি কভ মরযকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

আঞ্চররক/ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য নাভ: ফাংরাদদ ক্রীড়া রক্ষা প্ররতষ্ঠান অঞ্চররক প্ররক্ষণ ককন্দ্র, রদনাজপুয। 

কাম মক্রদভয কক্ষত্র ভান কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক একক কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত 

জমন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

জমন 

২০২১-২২ 

রক্ষযাভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

াধাযন রত 

উিভ 

উিভ চররতভান চররত 

ভাদনয 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক  

 

১৪ [১.১] রবদমাগ রনষ্পরি কভ মকত মা 

(রনক)  অরর কভ মকত মায তথ্য 

দয়ফাআদট এফং রজঅযএ 

পটয়্যাকয (প্রদমাজয কক্ষদত্র) তত্রভারক 

রবরিদত ারনাগাদ কযণ 

[১.১.১] রনক  অরর 

কভ মকত মায তথ্য ারনাগাদকৃত 

এফং দয়ফাআদট 

অদরাডকৃত 

ংখ্যা ৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] রনরদ মষ্্ট ভদয় নরাআন/পরাআদন 

প্রাপ্ত রবদমাগ রনষ্পরি  

[১.২.১] রবদমাগ রনষ্পরিকৃত % ৭ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] রবদমাগ রনষ্পরি ংক্রাি ভারক 

প্ররতদফদন উর্ধ্মতন কর্তমক্ষ ফযাফয 

কপ্রযণ 

[১.৩.১]প্ররতদফদন কপ্রযত 
 

 ৩ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

ক্ষভতা অজিন 

 

 

১১ 

[২.১] কভ মকত মা/কভ মচাযীদদয রবদমাগ 

প্ররতকায ব্যফস্থা এফং রজঅযএ 

পটয়ায রফলয়ক প্ররক্ষণ অদয়াজন 

[২.১.১] প্ররক্ষণ অদয়ারজত ংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.২] তত্রভারক রবরিদত রযফীক্ষণ এফং 

তত্রভারক রযফীক্ষণ প্ররতদফদন উর্ধ্মতন 

কর্তমদক্ষয রনকট কপ্রযণ 

[২.২.১] তত্রভারক প্ররতদফদন 

কপ্ররযত 

ংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] রবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থানা 

রফলদয় কিকদাল্ডাযগদণয ভেদয় 

ফরতকযণ বা 

[২.৩.১] বা নুরষ্ঠত ংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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ংদমাজনী ৭: কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়ন কভ মরযকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

আঞ্চররক/ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য নাভ: ফাংরাদদ ক্রীড়া রক্ষা প্ররতষ্ঠান অঞ্চররক প্ররক্ষণ ককন্দ্র, রদনাজপুয। 

কাম মক্রদভয কক্ষত্র ভান কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক একক কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত 

জমন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

জমন 

২০২১-২২ 

রক্ষযাভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

াধাযন রত 

উিভ 

উত্তভ চররতভান চররত 

ভাদনয 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক ১৮ [১.১] তত্রভারক রবরিদত কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত ংক্রাি রযফীক্ষণ 

করভটিয পুন মগঠিত 

[১.১.১] করভটি পুন মগঠিত ংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] তত্রভারক রবরিদত কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত ংক্রাি রযফীক্ষণ 

করভটিয বায রদ্ধাি ফাস্তফায়ন 

[১.২.১] রদ্ধাি ফাস্তফারয়ত 

এফং প্ররতদফদন কপ্রযণ 

% ৪ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রফলদয় 

অতাধীন দপ্তয/ংস্থায ভেদয় 

তত্রভারক রবরিদত বা অদয়াজন 

[১.৩.১] বা অদয়াজন ংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] তত্রভারক রবরিদত কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত ারনাগাদকযণ 

[১.৪.১] ারনাগাদকৃত ংখ্যা ৯ - - ৪ ৩ ২ ১  

ক্ষভতা অজিন ও 

রযফীক্ষণ 

৭ [২.১] কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রফলয়ক 

কভ মারা/প্ররক্ষণ/করভনায 

অদয়াজন 

[২.১.১] কভ মারা/ প্ররক্ষণ/ 

করভনায অদয়াজন 

ংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২] কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রফলয়ক 

কিকদাল্ডাযগদণয ভেদয় 

ফরতকযণ বা অদয়াজন 

[২.২.১] ফরত কযণ বা 

নুরষ্ঠত 

ংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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ংদমাজনী ৮: তথ্য রধকায ংক্রাি ফরল মক কভ মরযকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

আঞ্চররক/ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য নাভ: ফাংরাদদ ক্রীড়া রক্ষা প্ররতষ্ঠান অঞ্চররক প্ররক্ষণ ককন্দ্র, রদনাজপুয। 

কাম মক্রদভয কক্ষত্র ভান কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক একক কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত 

জমন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

জমন 

২০২১-২২ 

রক্ষযাভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

াধাযন রত উিভ উিভ চররতভান চররত 

ভাদনয 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক  ৬ [১.১] তথ্য রধকায অআন নুমায়ী রনধ মারযত 

ভদয়য ভদে তথ্য প্রারপ্তয অদফদন রনষ্পরি 

[১.১.১] রনধ মারযত ভদয়য ভদে তথ্য 

প্রারপ্তয অদফদন রনষ্পরি 

% ০৬ - - ১০০% ৯০% ৮০% - - 

ক্ষ্মতা বৃরদ্ধ ১৯ [১.২] স্বত:প্রকণারদতবাদফ প্রকাদমাগ্য কর 

তথ্য ারনাগাদ কদয দয়ফাআদট প্রকা 

[১.২.১] ারনাগাদকৃত তথ্য 

দয়ফাআদট প্রকারত 

তারযে ০৪ - - ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

[১.৩] ফারল মক প্ররতদফদন প্রকা [১.৩.১] রনধ মারযত ভদয় ফারল মক 

প্ররতদফদন প্রকারত 

তারযে ০৩ - - ১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২২ - - 

[১.৪] তথ্য রধকায অআন, ২০০৯ এয ৫ ধাযা 

নুাদয মাফতীয় তদথ্যয কযাটারগ  আনদডি 

ততরয/ারনাগাদকযণ 

[১.৪.১] তদথ্যয কযাটারগ  

আনদডি প্রস্তুতকৃত/ারনাগাদকৃত 

তারযে ০৩ - - ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ২০-০১-২০২৩ - - 

[১.৫] তথ্য রধকায অআন  রফরধরফধান 

ম্পদকম জনদচতনতা বৃরদ্ধকযণ 

[১.৫.১] প্রচায কাম মক্রভ ম্পন্ন ংখ্যা ০৪ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য রধকায অআন, ২০০৯  এয 

রফরধভারা, প্ররফধানভারা, স্বত:প্রকণারদত তথ্য 

প্রকা রনদদ মরকা ংরিষ্ট রফলদয় 

কভ মকত মা/কভ মচাযীদদয প্ররক্ষণ অদয়াজন 

[১.৬.১] প্ররক্ষণ অদয়ারজত ংখ্যা ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য রধকায ংক্রাি প্রদতযকটি 

তত্রভারক গ্রগরত প্ররতদফদন রনধ মরযত ভদয় 

দয়ফাআদটয তথ্য রধকায কফাফি প্রকা 

[১.৭.১]তত্রভারক গ্রগরত 
দয়ফাআদটয তথ্য রধকায 

কফাফি প্রকারত 
 

ংখ্যা ০২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


