
 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি ২০২২-২০২৩ এর 

 ২য় ত্রৈর্ার্সক (অক্টোবর - ডিক্েম্বর, ২০২২) অগ্রগর্ির প্রর্িববদন ছক 

কর্ মেম্পোদন ক্ষেত্র ক্ষেক্ত্র

র র্ান 

(৭০) 

কোর্ মক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূচক গণনো পদ্ধডি একক লেযর্োত্রো 

(২০২২-

২০২৩) 

১র্ ত্রত্রর্োডেক 

(জুলোই - 

ক্ষেক্েম্বর, ২০২২)  

২য় ত্রত্রর্োডেক 

(অক্টোবর - 

ডিক্েম্বর, ২০২২)  

র্ন্তব্য 

[১] ক্রীড়ো স্থোপনো 

ডনর্ মোণ ও 

ক্ষর্রোর্ি/েংষ্কোর 
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[১.১] ক্ষেলো 

পর্ মোক্য় 

ক্ষেডিয়োর্ ও 

উপক্েলো পর্ মোক্য় 

ক্ষেখ রোক্েল 

ডর্ডন ক্ষেডিয়োর্ 

ডনর্ মোণ 

[১.১.১] জেলা পর্ িায় 

জের্িয়ার্/ক্রীড়া স্থাপনা র্নর্ িাবে 

দরপৈ প্রর্ক্রয়াকরে 

জেলা পর্ িায় 

জের্িয়ার্/ক্রীড়া স্থাপনা 

র্নর্ িাবে ইস্যযকৃি NOA 
সংখ্যা (টি) 

৪ ১  প্রডিবন্ধী ক্ষখক্লোয়োড়ক্দর েন্য 

ক্ষখলোর র্োঠ ও প্যোডিডলয়ন 

িবন ডনর্ মোণ েংক্রোন্ত ইস্যযকৃি 

NOA 

[১.১.২] উপবেলা পর্ িাবয় 

জের্িয়ার্ /ক্রীড়ো স্থাপনা 

র্নর্ িাবে ের্র্ অর্িগ্রহে 

প্রর্ক্রয়াকরে 

অডিগ্রহণকৃি েডর্র 

দখল বুক্ে ক্ষনয়ো সংখ্যা/সর্র্ি 

(ক্রর্পুঞ্জীভূি) 

২২২ 

(২৫) 

-  েডর্ অডিগ্রহণ প্রডক্রয়ো চলর্োন। 

[১.১.৩] উপবেলা পর্ িাবয় 

জের্িয়ার্ / র্বর্বি ক্রীড়ো 

স্থাপনা র্নর্ িাে  

ডনডর্ মি স্থোপনো 

হস্তোন্তডরি 
সংখ্যা/সর্র্ি 

(ক্রর্পুঞ্জীভূি) 

১৫০ 

(২৫) 

- - কোে চলর্োন 

[১.২] েোিীয়, 

ডবিোগীয় ও 

ক্ষেলো পর্ মোক্য় 

ক্রীড়ো স্থোপনো 

েংষ্কোর 

[১.২.১] েোিীয় / র্বভাগীয় 

পর্ িায় জের্িয়ার্ েংস্কোর 

েংষ্কোরকৃি ক্ষেডিয়োর্ 

হস্তোন্তডরি সংখ্যা (টি) 

৪ - ২  

[১.২.2] েোিীয় / র্বভাগীয় 

পর্ িায় র্বর্বি ক্রীড়ো স্থাপনা 

েংস্কোর 

সংষ্কারকৃি ক্রীড়ো 

স্থোপনো হস্তোন্তডরি 
সংখ্যা (টি) 

২ - ১  

[১.২.৩] জেলা পর্ িায় জের্িয়ার্ 

েংস্কোর 

সংষ্কারকৃি ক্ষেডিয়োর্ 

হস্তোন্তডরি 
সংখ্যা (টি) 

৪ - -  

[১.২.৪] জেলা পর্ িায় র্বর্বি 

ক্রীড়ো স্থাপনা েংস্কোর। 

সংষ্কারকৃি ক্রীড়ো 

স্থোপনো হস্তোন্তডরি 
সংখ্যা (টি) 

৪ - -  

[২] ক্রীড়োর স্যক্র্োগ 

স্যডবিো বৃডদ্ধ ও 

র্োক্নোন্নয়ন 

২৫ [২.১] 

আন্তেমোডিক 

প্রডিক্র্োডগিোয় 

আক্য়োেন ও 

অংেগ্রহণ  

 

[২.১.১] আন্তেিার্িক ক্রীড়ো 

প্রডিক্র্োডগিোর আক্য়োেন  

(শ্যযটিং-১, ফুটবল-৩, ডক্রক্কট-

৫, অযোরচোডর-১, প্যোরোডলডম্পক-

১, িডলবল-১, কোবোডি-১, হডক-

১, ক্ষেডসং-১, দোবো-১) 

আবয়ােনকৃি 

আন্তেিার্িক 

প্রডিক্র্োডগিো 

েংখ্যো ১৬ ০১  ০৯ ডক্রক্কট 2টি, দোবো ২টি 

িডলবল ২টি,  ব্যোিডর্ন্টন 

১টি, ক্ষেপোক টোকক্রো ১টি, 

ডবডলয়োি ম এন্ড স্নুকোর ১টি 



[২.২.১] আন্তেমোডিক 

প্রডিক্র্োডগিোয় অংেগ্রহণ 

(অযোথক্লটিক্স-১, শ্যযটিং-১, 

ফুটবল-১০, িোক্রোক্তোলন-১, 

ডক্রক্কট-৬, হডক-২, অযোরচোডর-

২, প্যোরোডলডম্পক-৩, কোবোডি-১, 

ক্ষেডসং-১, কোরোক্ি-১, 

হযোন্ডবল-১, স্যইডর্ং-১, 

ক্ষরেডলং-১, িোয়ক্কোয়োনক্িো-১) 

অংশগ্রহেকৃি 

আন্তেিার্িক 

প্রডিক্র্োডগিো 

েংখ্যো ৩৩ ২৬  ২৯ ডক্রক্কট ৯টি, ফুটবল ৩টি, 

জুক্িো ১টি, শ্যযটিং ৩টি, 

এযোথক্লটিকে ৩টি, ক্ষেপোক 

টোকক্রো ২টি, র্োে মোল আট ম 

২টি, দোবো ২টি, অডলডম্পক 

২টি, চুকবল ১টি, ক্ষটডনে ১টি, 

ব্রীে ৩টি, িডলবল ৩টি, 

ব্যোিডর্ন্টন ১টি, ক্ষটডবল 

ক্ষটডনে ২টি, বোেোআপ ১টি, 

কোরোক্ি ২টি, বডির ১টি, 

ডবডলয়োি ম এন্ড স্নুকোর ১টি, 

কযোরর্ ১টি, িোক্রোক্তোলন 

১টি, বোক্স্কটবল ১টি, জুজুৎস্য 

২টি, িোয়ক্কোয়োনক্িো ১টি, 

উশ্য ১টি, ব্লোইন্ড ডক্রক্কট ১টি,  

োঁিোর ১টি, ডককবডক্সং ১টি, 

আরচযোরী ১টি, ক্ষরেডলং ১টি 

[৩] ক্রীড়ো প্রডেেণ 

২০ 

[২.৩] দে 

ক্রীড়োডবদ ত্রিডর 

 

[২.৩.১] ক্রীড়ো ক্লোব/প্রডিষ্ঠোনক্ক 

আডথ মক অনুদোন 

অনুদোনপ্রোপ্ত ক্রীড়ো 

ক্লোব/প্রডিষ্ঠোন 

েংখ্যো (টি) ৫০০ ০৩ ০৪ ৮টি ডবিোগীয় ক্রীড়ো েংস্থো, 

৮টি ডবিোগীয় র্ডহলো ক্রীড়ো 

েংস্থো, ৬৪টি ক্ষেলো ক্রীড়ো 

েংস্থো, ৬৪টি ক্ষেলো র্ডহলো 

ক্রীড়ো েংস্থো এবং ৩৫টি 

ক্ষেিোক্রেন ও ২৩টি 

এক্েোডেক্য়েন-ক্ষক ১র্ ও ২য় 

ডকডস্তর টোকো প্রদোন করো 

হক্য়ক্ে এবং প্রডি অথ মবেক্র 

৪৯২টি উপক্েলোক্ক 

১,০০,০০০/- (এক লে) 

টোকোর আডথ মক অনুদোন প্রদোন 

করো হয়।  

[২.৩.২] ক্রীড়ো প্রডেেণ প্রডেডেি ক্ষখক্লোয়োড় েংখ্যো (টি) ৫০০০ ৩৮৮৩  ৪২১৪  



[২.৩.৩] প্রডিিো অক্েষণ প্রডিিোবোন ক্ষখক্লোয়োড় েংখ্যো (টি) ২০ - - ২০২২-২৩ অর্ ি বছবর প্রর্িভা 

অবেষে কর্ িসূর্চ 

আবয়ােবনর েন্য অর্ ি 

ছাড়করবে র্াননীয় 

জচয়ারম্যান কর্তিক নর্র্ 

অনুবর্াদন করা হবয়বছ। 

জেলা পর্ িাবয় অর্ ি ছাড়করে 

প্রর্ক্রয়া চলবছ। 

[২.৩.৪] ক্রীড়ো েোর্গ্রী ডবিরণ ক্রীড়ো সার্গ্রী প্রাপ্ত ডেেো 

প্রডিষ্ঠোন/ক্রীড়ো ক্লোব 

েংখ্যো (টি) ২০০ ২৬  ৫৭  

 


























