
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৮, ২০২৩

জাতীয় ীড়া পিরষদ

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৮, ২০২৩

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
১) ীড়া াপনা
িনম াণ ও
মরামত/সংার

২৫

[১.১] জলা পয ােয়
িডয়াম ও উপেজলা
পয ােয় শখ রােসল িমিন
িডয়াম িনম াণ

[১.১.১] জলা পয ায় িডয়াম/ীড়া াপনা িনম ােণ
দরপ িয়াকরণ

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০

[১.১.২] উপেজলা পয ােয় িডয়াম /ীড়া াপনা
িনম ােণ জিম অিধহণ িয়াকরণ

মীত ৭ ২২২ ২১৮ ২১৪ ২১০ ২০৮

[১.১.৩] উপেজলা পয ােয় িডয়াম / িবিবধ ীড়া
াপনা িনম াণ

মীত ৮ ১৫০ ১৪৭ ১৪৩ ১৪০ ১৩৭

[১.২] জাতীয়, িবভাগীয়
ও জলা পয ােয় ীড়া
াপনা সংার

[১.২.১] জাতীয় / িবভাগীয় পয ায় িডয়াম সংার সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ২

[১.২.২] জাতীয় / িবভাগীয় পয ায় িবিবধ ীড়া াপনা
সংার

সংা ২ ২ ১ ১

[১.২.৩] জলা পয ায় িডয়াম সংার সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[১.২.৪] জলা পয ায় িবিবধ ীড়া াপনা সংার। সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

২
ীড়ার েযাগ
িবধা ি ও
মােনায়ন

২৫
[২.১] আজািতক
িতেযািগতায় আেয়াজন
ও অংশহণ

[২.১.১] আজািতক ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন সংা ১০ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ৯

[২.১.২] আজািতক িতেযািগতায় অংশহণ
(অাথেল-১, ং-১, টবল-১০, ভােরাোলন-
১, িেকট-৬, হিক-২, অারচাির-২, ারািলিক-
৩, কাবািড-১, ফিং-১, কারােত-১, হাবল-১,
ইিমং-১, রসিলং-১, তায়েকায়ানেডা-১)

সংা ১৫ ৩৩ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ২৯

৩ ীড়া িশণ ২০
[৩.১] দ ীড়ািবদ
তির

[৩.১.১] ীড়া াব/িতানেক আিথ ক অদান সংা ৩ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৬৯৮

[৩.১.২] ীড়া িশণ সংা ৮ ৫০০০ ৪৯৫০ ৪৯০১ ৩৯৫০ ৩৯০০ ৪২১৪

[৩.১] দ ীড়ািবদ
তির

[৩.১.৩] িতভা অেষণ সংা ৫ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬

[৩.১.৪] ীড়া সামী িবতরণ সংা ৪ ২০০ ১৮০ ১৬২ ১৪৬ ১৩২ ৫৭



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৮, ২০২৩

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 ৫০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৫০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৫০

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৫০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৫০

*সামিয়ক (provisional) ত


