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 পৃষ্ঠা: ৩ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা: ২ 

পরিষধ্যদি কম িসম্পাদধ্যনি সারব িক রিত্র 

(Overview of the Performance of the Council) 
 

সাম্প্ররতক অজিন : ক্রীড়ার িাদনান্নয়দনর লদক্ষ্য আন্তজমামতক িানসম্পন্ন প্রমশক্ষ্দকর িাধ্যদি তৃণমূল পর্ মায় সেদক ৬২৬৪ জন সেদলায়াড়দক 

প্রমশক্ষ্দণর িাধ্যদি জাতীয় ক্রীড়া প্রমতদর্ামগতায় অংশগ্রহদণর উপদর্াগী কদর কতরী করা হদয়দে। আন্তজমামতক ক্রীড়া প্রমতদর্ামগতায় ১৩টি 

িযামম্পয়ন ট্রমফ লাি, ০৬টি রানার আপ ও ০৩টি প্রমতদর্ামগতায় ৩য় স্থান লাি করা সম্ভি হদয়দে। মিমিন্ন আন্তজমামতক প্রমতদর্ামগতায় ১১০টি 

স্বণ ম, ১০৯টি সরৌপ্য ও ১২৪টি তাম্র পেক অজমণ কদরদে। 

 

 

সমস্যা ও িযাধ্যলঞ্জসমূহ: আন্তজমামতক িানসম্পন্ন ক্রীড়ামিে কতরী করা একটি িড় িযাদলঞ্জ। কারণ আমে মক অস্বচ্ছলতার কারদণ 

প্রমশক্ষ্ণােীগণ েীর্ মদিয়ামে প্রমশক্ষ্ণ কার্ মক্রি সম্পন্ন না কদর প্রমশক্ষ্ণ মশমির তযাগ কদর। এদত প্রমশক্ষ্দণর লক্ষ্যিাত্রা অমজমত হয় না। তাোড়া 

জাতীয় ক্রীড়া সফডাদরশনসমূহ সস্বচ্ছাদসিী সংগঠকদের িাধ্যদি পমরিামলত  হওয়ায় তাদের-সক জিািমেমহতার আওতায় আনা সম্ভি হয় না। 

তাদেরদক সকান লক্ষ্যিাত্রা মনি মারণ কদর মেদলও তা অদনকাংদশ ফলপ্রসু  হয় না। অে ম সংকটই এর মূল কারণ। 

 

ভরবষ্যৎ পরিকল্পনা: প্রমশক্ষ্দণর িাধ্যদি েক্ষ্ সেদলায়াড় সৃমির িাধ্যদি ক্রীড়া সক্ষ্দত্র আন্তজমামতক িান অজমন, সেশব্যাপী মিদশষ কদর 

উপদজলা পর্ মাদয় ক্রীড়া অিকাঠাদিা (মিমন সেমডয়াি) মনি মাদণর িাধ্যদি তৃণমূল পর্ মাদয় সেলাধূলার সুদর্াগ সুমিিা বৃমদ্ধ করা । 

২০১৭-১৮ অর্ িবরধ্যিি সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ:  

 সেলাধূলার িাদনান্নয়দনর জন্য স্বল্প ও েীর্ মদিয়ােী প্রমশক্ষ্দণর িাধ্যদি েক্ষ্ সেদলায়াড় কতরী করা।  

 এ জন্য ৭৯৫০ জন ক্রীড়ামিেদক প্রমশক্ষ্দণর লক্ষ্যিাত্রা মনি মারণ করা হদয়দে।  

 আন্তজমামতক প্রমতদর্ামগতায় মিমিন্ন ক্রীড়া ইদিদে সাফল্য লাদির প্রদিিা অব্যাহত রাো।  

 উপদজলা, সজলা, মিিাগ ও সকন্দ্রীয় পর্ মাদয় সেলাধূলার সুদর্াগ সুমিিা বৃমদ্ধর জন্য ৬৬টি নতুন ক্রীড়া স্থাপনা মনি মাণ এিং ১০১টি ক্রীড়া 

স্থাপনা সিরািত ও সংস্কার। 

 



 
 

পৃষ্ঠা: ৪ 

উপক্রমরনকা (Preamble) 

 

সিকািী দপ্তি/সংস্থাসমূধ্যহি প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ জজািদাি কিা, সুশাসন সংহতকিণ 

এবং সম্পধ্যদি যর্াযর্ ব্যবহাি রনরিতকিধ্যণি মােধ্যম রুপকল্প ২০২১ এি যর্াযর্ বাস্তবায়ধ্যনি লধ্যক্ষয- 

 

সরিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ 

এবং 

সরিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাধ্যদশ সিকাধ্যিি-এি মধ্যে .................... সাধ্যলি .................... মাধ্যসি 

.................... তারিধ্যে এই বারষ িক কম িসম্পাদন চুরি স্বাক্ষরিত হল। 

 

এই চুরিধ্যত স্বাক্ষিকািী উভয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূধ্যহ সম্মত হধ্যলন: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

পৃষ্ঠা: ৫ 

জসকশন-১ 

পরিষধ্যদি রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission), জকৌশলগত উধ্যেশ্যসমূহ এবং কায িাবরল 

 

 

  ১.১ রূপকল্প (Vision): মনয়মিত ক্রীড়া িি মার িাধ্যদি সুস্থ জামত গঠন এিং সেলাধূলার উৎকষ ম সািন। 

  ১.২ অরভলক্ষয (Mission): প্রমশক্ষ্ণ ও ক্রীড়া অিকাঠাদিা কতরীর িাধ্যদি েক্ষ্ সেদলায়াড় সৃমিপূি মক আন্তজমামতক সক্ষ্দত্র       

ক্রীড়ার সুনাি বৃমদ্ধ এিং সদি মাপমর সেলার িাদনান্নয়ন। 

  ১.৩ জকৌশলগত উধ্যেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 

 ১.৩.১ পরিষধ্যদি জকৌশলগত উধ্যেশ্যসমূহ 

 ১. ক্রীড়ার িাদনান্নয়ন ও মিকাশ। 

 ২. তৃনমূল পর্ মাদয় ক্রীড়ার সুদর্াগ সুমিিা বৃমদ্ধকরণ। 

 ১.৩.২ আবরশ্যক জকৌশলগত উধ্যেশ্যসমূহ 

 ১. েক্ষ্তার সদে িামষ মক কি মসম্পােন চুমি িাস্তিায়ন । 

২. উদ্ভািন ও অমিদর্াগ প্রমতকাদরর িাধ্যদি সসিার িাদনান্নয়ন। 

৩. েক্ষ্তা ও কনমতকতার উন্নয়ন। 

৪. তথ্য অমিকার ও স্বপ্রদণামেত তথ্য প্রকাশ িাস্তিায়ন। 

৫. আমে মক ব্যিস্থাপনার উন্নয়ন। 

 

১.৪. কার্ মািলী (Function) 

 ১. িাংলাদেদশর ক্রীড়া উন্নয়ন এিং ক্রীড়া কি মকাদের সিন্বয় সািন। 

 ২. ক্রীড়া সক্ষ্দত্র আন্তজমামতক িান অজমদনর ব্যিস্থাকরণ। 

 ৩. সেশব্যাপী ক্রীড়া সুমিিামে মনি মাণ। 

 ৪. মিমিন্ন ক্রীড়া স্থাপনা সর্িন-সেমডয়াি, ব্যায়ািাগার, সুইমিংপুল, সেলার িাঠ এিং প্রমশক্ষ্ণ ও অনুশীলণ                

সকন্দ্রসমূদহর রক্ষ্ণাদিক্ষ্ণ ও মনি মাণ। 

 ৫. ক্রীড়া কি মকাে পমরিালনার জন্য ক্রীড়া সংস্থাসমূহদক অনুোন প্রোদনর ব্যিস্থাগ্রহণ। 

 ৬. দুঃস্থ ক্রীড়ামিেদের আমে মক সহায়তা প্রোন।



 
 

পৃষ্ঠা: ৬ 

জসকশন ২ 

পরিষধ্যদি রবরভন্ন কায িক্রধ্যমি চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

চুড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি 

(Outcome/Impact) 

কি মসম্পােন সূিকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক  

(Unit) 

প্রকৃত লক্ষ্যিাত্রা 

২০১৭-২০১৮ 

প্রদক্ষ্পণ মনি মামরত লক্ষ্যিাত্রা 

অজমদনর সক্ষ্দত্র 

সর্ৌেিাদি োময়ত্বপ্রাপ্ত 

িন্ত্রণালয়/মিিাগ/সংস্থা

সমূদহর নাি 

উপাত্তসমূহ (Source of 

Data) ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

সকদলর জন্য সেলার 

সুদর্াগ 

সিৌত অিকাঠাদিা মনি মাণ সংখ্যা 01 66 90 92 ১০০  এনএসমস ও এনএসমস’র 

িামষ মক প্রমতদিেন 

সিৌত অিকাঠাদিা 

সিরািত/সংস্কার 

সংখ্যা 18 101 25 28 ৩৫  এনএসমস ও এনএসমস’র 

িামষ মক প্রমতদিেন 

 

 

 

 

ক্রীড়ার িাদনান্নয়ন 

ক্রীড়া প্রমশক্ষ্ণ সংখ্যা ৬২৬৪ ৭৭০০ ৭৯৫০ ৮০৫০ ৮১০০  এনএসমস ও এনএসমস’র 

িামষ মক প্রমতদিেন 

ক্রীড়া ক্লাি/প্রমতষ্ঠানদক আমে মক 

অনুোন 

অদে মর 

পমরিাণ 

(দকাটি) 

679 680 198 200 ২২০  এনএসমস ও এনএসমস’র 

িামষ মক প্রমতদিেন 

আন্তজমামতক প্রমতদর্ামগতায় 

অংশগ্রহণ 

সংখ্যা 50 64 70 65 ৭০  এনএসমস ও এনএসমস’র 

িামষ মক প্রমতদিেন 

আন্তজমামতক প্রমতদর্ামগতায় 

পেক প্রামপ্ত 

সংখ্যা 180 71 100 105 110  এনএসমস ও এনএসমস’র 

িামষ মক প্রমতদিেন 

প্রমতিা অদন্বষণ সংখ্যা - - 31 35 ৫০  এনএসমস ও এনএসমস’র 

িামষ মক প্রমতদিেন 

ক্রীড়া সািগ্রী মিতরণ সংখ্যা 405 394 410 420 ৪৫০  এনএসমস ও এনএসমস’র 

িামষ মক প্রমতদিেন 

 

 

 



 
 

পৃষ্ঠা: ৭ 

সসকশন-৩ 

জকৌশলগত উধ্যেশ্য, অগ্রারধকাি, কায িক্রম, কম িসম্পাদন সূিক এবং লক্ষযমাত্রাসমূহ  

 

 জকৌশলগত 

উধ্যেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উধ্যেধ্যশ্যি মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

 একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূিধ্যকি মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজমন লদক্ষ্যিাত্রা/মনণ মায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষ্পণ 

(Projection) 

2018-19 

প্রদক্ষ্পণ 

(Projection) 

2019-20 ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭  

অসািারণ 

 

 

অমতউত্তি 

 

উত্তি 

িলমত িান িলমত 

িাদনর 

মনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

জাতীয় ক্রীড়া পমরষে এর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

সকদলর 

জন্য সেলার 

সুদর্াগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮৩ 

সিৌত অিকাঠাদিা মনি মাণ সংখ্যা সংখ্যা  ০১ 12 ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ১০০ 

সিৌত অিকাঠাদিা 

সিরািত/সংস্কার 

অংক সংখ্যা  ১৮ 15 ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৩০ ৩৫ 

 

 

 

 

 

ক্রীড়ার 

িাদনান্নয়ন 

ক্রীড়া প্রমশক্ষ্ণ 

(স্বল্প সিয়ােী প্রমশক্ষ্ণ – 

৩০ মেদনর মনদি) 

সংখ্যা জন  2600 3500 ৩৬০০ ৩৫৮০ ৩৫৭০ ৩৫৬০ ৩৫৫০ ৩৬২০ ৩৬৩০ 

ক্রীড়া প্রমশক্ষ্ণ 

(েীর্ ম সিয়ােী প্রমশক্ষ্ণ – 

৩০ মেদনর উপদর) 

সংখ্যা সংখ্যা  3664 ৪২০০ ৪৩৫০ ৪৩৪০ ৪৩৩০ ৪৩২০ ৪৩১০ ৪৩৬০ ৪৩৭০ 

ক্রীড়া ক্লাি/প্রমতষ্ঠানদক 

আমে মক অনুোন 

সংখ্যা অদে মর 

পমরিাণ 

(দকাটি) 

 198 200 ১৯৮ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ১৭৫ ২০৫ ২১০ 

আন্তজমামতক 

প্রমতদর্ামগতায় অংশগ্রহণ 

তদথ্যর 

পমরিাণ 

সংখ্যা  ৫০ 62 ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০ ৯০ 

আন্তজমামতক প্রমতদর্ামগতার 

আদয়াজন 

সংখ্যা সংখ্যা  31 28 40 45 48 50 52 55 57 

প্রমতিা অদন্বষণ সংখ্যা সংখ্যা  - - ৩১ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ৩৫ ৩৮ 

ক্রীড়া সািগ্রী মিতরণ সংখ্যা সংখ্যা  ৪০৫ 406 ৪১০ ৪০০ ৩৯০ ৩৮০ ৩৭০ ৪২০ ৪৩০ 

 



 
 

তারিে: সরিব 

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ 

সরিব 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

তারিে: 

পৃষ্ঠা: ৮ 

আরম সরিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সরিব-এি রনকট অরিকাি কিরর জয, এই চুরিধ্যত বরণ িত 

ফলাফল অজিধ্যন সধ্যিষ্ট র্াকব।   

আরম সরিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সরিব-এি রনকট অরিকাি কিরর জয, এই চুরিধ্যত বরণ িত 

ফলাফল অজিধ্যন প্রধ্যয়াজনীয় সহধ্যযারগতা প্রদান কিব। 

 

স্বাক্ষ্মরত: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

পৃষ্ঠা: ৯ 

সংধ্যযাজনী-১ 

শব্দসংধ্যক্ষপ (Acronyms) 

ক্ররমক নম্বি শব্দসংধ্যক্ষপ (Acronyms) রববিণ 

১ এনএসমস জাতীয় ক্রীড়া পমরষে 

২   

৩   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

পৃষ্ঠা: ১০ 

সংধ্যযাজনী-২: কম িসম্পাদান সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকািী মন্ত্রণালয়/পরিষদ/দপ্তি/রবভাগ/সংস্থা এবং পরিমাপ পিরত-এি রববিণ 

ক্রমিক 

নং 

কি মসম্পােন সূিকসমূহ মিিরণ িাস্তিায়নকারী 

ইউমনট 

পমরিাপ পদ্ধমত এিং উপাত্তসূত্র সািারণ িন্তব্য 

১. ক্রীড়া প্রমশক্ষ্ণ (ক) প্রমতিা অদন্বষণ প্রমশক্ষ্ণ/কি মসূিী। 

(ে) অনুর্ধ্ম-১৮ অনািামসক প্রমশক্ষ্ণ কি মসূিী।  

(গ) ক্রীড়া সংস্থার অনুকূদল িামহোর মিমত্তদত প্রমশক্ষ্ক সপ্ররণ। 

(র্) ক্রীড়া সংস্থাসমূদহর ক্রীড়া প্রমশক্ষ্দণর জন্য সামি মক 

সহদর্ামগতা প্রোন। 

এনএসমস প্রমশমক্ষ্ত সেদলায়াদড়র সংখ্যা ও 

এনএসমস’র িামষ মক প্রমতদিেন 

সজলা ও উপদজলা ও জাতীয় 

ক্রীড়া সফডাদরশদনর িাধ্যদি 

িাস্তিায়ন করা হয়। 

২. সিৌত অিকাঠাদিা মনি মাণ, 

সিরািত, 

সংস্কার/রক্ষ্ণাদিক্ষ্ণ 

(ক) মিিাগ, সজলা ও উপদজলা পর্ মাদয় সেমডয়াি/ক্রীড়া স্থাপনা 

মনি মাণ/সিরািত/সংস্কার/রক্ষ্ণাদিক্ষ্ণ। 

(ে) জাতীয় পর্ মাদয় ক্রীড়া স্থাপনা 

মনি মাণ/সিরািত/সংস্কার/রক্ষ্ণাদিক্ষ্ণ। 

এনএসমস মনিীত িা সংষ্কারকৃত অিকাঠাদিার সংখ্যা 

ও এনএসমস’র িামষ মক প্রমতদিেন 

জাতীয় ক্রীড়া পমরষদের 

প্রদকৌশলী ও সংমিি 

ঠিকাোদরর িাধ্যদি 

িাস্তিায়ন করা হয়। 

৩. ক্রীড়া সংস্থার সক্ষ্িতা 

বৃমদ্ধ 

(ক) মিিাগ, সজলা ও উপদজলা পর্ মাদয়র ক্রীড়া সংস্থা ও িমহলা 

ক্রীড়া সংস্থার সক্ষ্িতা বৃমদ্ধর জন্য িামষ মক আমে মক অনুোন। 

(ে) জাতীয় পর্ মাদয়র সফডাদরশন/এদসামসদয়শন/সংস্থাদক িামষ মক 

আমে মক অনুোন প্রোন। 

(গ) িাঠ পর্ মাদয়র সকল ক্রীড়া সংস্থাদক ক্রীড়া সিাগ্রী ক্রদয়র 

জন্য আমে মক অনুোন। 

(র্) ক্রীড়া সংস্থাদক প্রমশক্ষ্দণর জন্য আমে মক অনুোন। 

(ঙ) জাতীয় সফডাদরশনসমূহদক সীমিত আকাদর সরাসমর ক্রীড়া 

সািগ্রী প্রোন।  

(ি) জাতীয় পর্ মাদয়র ক্রীড়া সংস্থাদক আন্তজমামতক প্রমতদর্ামগতায় 

অংশগ্রহণ ও প্রমশক্ষ্দণর জন্য আমে মক সহায়তা প্রোন। 

এনএসমস মিমিন্ন ক্রীড়াসংস্থাদক প্রোনকৃত অনুোন ও 

এনএসমস’র িামষ মক প্রমতদিেন 

জাতীয় ক্রীড়া পমরষে হদত 

সরাসমর আমে মক িঞ্জুরী সেয়া 

হয়। 

 

 

 


