
া: ১ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

জাতীয় ীড়া পিরষদ

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ীড়া াপনা িনম াণ,
মরামত/সংার।

২৫

[১.১] ীড়া াপনা
িনম াণ

[১.১.১] জলা পয ােয়
ইনেডার িডয়াম িনম াণ

সংা ৪ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

[১.১.২] উপেজলা পয ােয়
শখ রােসল িমিন িডয়াম
িনম ােণর টার িয়া
সকরণ

সংা ৩ ৩১-০১-২০২২ ১৫-০২-২০২২ ১৮-০২-২০২২ ১৫-০৩-২০২২ ৩১-০৩-২০২২ ৩১-০১-২০২২

[১.১.৩] উপেজলা পয ােয়
শখ রােসল িমিন িডয়াম
িনম াণ

সংা ৩ ১৭ ১৪ ১১ ৮ ৫

[১.২] ীড়া াপনা
মরামত/সংার

[১.২.১] জলা পয ােয়
টিনস াপনা সংার

সংা ৫ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ৮

[১.২.২] জলা পয ােয়
টিনস িডয়াম সংার

সংা ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.২.৩] জলা পয ােয়
ইিমং ল সংার

সংা ৫ ২ ১

২
ীড়ার েযাগ
িবধা ি ও
মােনায়ন। ।

২৫

[২.১] আজািতক ীড়া
িতেযািগতার
আেয়াজন

[২.১.১] আেয়ািজত
িতেযাগীতা

সংা ৮ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১৩

[২.২] আজািতক ীড়া
িতেযািগতায়
অংশহণ

[২.২.১] অংশহণত
িতেযাগীতা

সংা ৭ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১

[২.৩] ীড়া
াব/িতানেক আিথ ক
অদান

[২.৩.১] অদানা ীড়া
াব/িতান

সংা ১০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০ ১৪



া: ৩ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩ ীড়া িশণ। ২০
[৩.১] ীড়া িশণ [৩.১.১] িশণাথ সংা ১০ ৩০০০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ২৫০০ ২৭৯৭

[৩.২] িতভা অেষণ
[৩.২.১] িতভাবান
খেলায়াড়

সংা ৫ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪

[৩.৩] ীড়া সামী
িবতরণ

[৩.৩.১] িতােনর সংা সংা ৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


