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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

ীড়ার মােনায়েনর লে আজািতক মানস িশেকর মােম ায় ৩০০০০ জন খেলায়াড়েক িশেণর মােম জাতীয় ীড়া
িতেযািগতায় অংশহেণর উপেযাগী কের তরী করা হেয়েছ। আজািতক ীড়া িতেযািগতায় ২৭ চািয়ন, ০৭ রানার আপ ও ০৩
িতেযািগতায় ৩য় ান লাভ করা সব হেয়েছ। িবিভ আজািতক িতেযািগতায় ৬২ ণ , ৮৪ রৗ ও ১৬৩ তা পদক অজণ
কেরেছ। এছাড়াও দেশর িবিভ ােন ২62 ীড়া াপনা িনম াণ এবং ১৪০ র বিশ ীড়া াপনা মরামত ও সংার করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

আজািতক মানস ীড়ািবদ তরী করা এক বড় চােল। কারণ আিথ ক অলতার কারেণ িশণাথগণ দীঘ েময়ািদ িশণ
কায ম স না কেরই িশণ িশিবর তাগ কের। এেত িশেণর লমাা অিজত হয় না। এছাড়া জাতীয় ীড়া ফডােরশনসহ
ােসবী সংগঠকেদর মােম পিরচািলত হওয়ায় তােদর-ক জবাবিদিহতার আওতায় আনা এক অতম বড় চােল। অথ  সংকেটর
কারেণ তােদরেক কান লমাা িনধ ারণ কের িদেলও তা অিধকাংশ সময় ফল হয় না। তাছাড়া, কেরানাভাইরাস (কািভড-১৯) এর
মেতা সমসামিয়ক িবিভ বিক সমার ভােব িশণ, উয়ন ও জাতীয়/আজািতক িতেযাগীতার আেয়াজন এবং অংশহণ কায ম
এক বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

েগাপেযাগী িশেণর মােম আজািতকমােনর দ খেলায়াড় তরী, দশাপী ীড়া অবকাঠােমা িনম াণ ও মােনায়ন এবং ণল
পয ােয় িতভা অেষেণর মােম সকল জলা উপেজলা পয ােয় খলালার েযাগ িবধা িকরণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• খলালার মােনায়েনর জ  ও দীঘ েময়াদী িশেণ (দেশ এবং দেশর বািহের) ৪৯  ইেভে অংশহণ ও আেয়াজেনর
মােম দ খেলায়াড় তরী।
• সকল ফডােরশেনর িবিভ ইেভে ায় ৫০০০ জন ীড়ািবদেক িশণ দােনর লমাা িনধ ারণ।
• সারা দশািপ িতভা অেষণ কম িচর মােম ায় ২০ জন িতভাবান খেলায়াড় বাছাইকরণ।
• উপেজলা, জলা, ও কীয় পয ােয় খলালার েযাগ িবধা ির জ উপেজলা পয ােয় ৫৪ শখ রােসল িমিন িডয়াম
িনম াণ এবং িবিভ পয ােয় ১৪ ীড়া াপনা মরামত ও সংারকরণ।
• ায় ৫০০  ীড়া াব/িতানেক আিথ ক অদান দান।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

চয়ারান, জাতীয় ীড়া পিরষদ

এবং

সিচব, ব ও ীড়া  মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর .................  মােসর .................  তািরেখ এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িনয়িমত ীড়া চচ ার মােম  জািত গঠন এবং খলালার উৎকষ  সাধন।

১.২ অিভল (Mission)
িশণ ও ীড়া অবকাঠােমা তরীর মােম দ খেলায়াড় িব ক আজািতক ে ীড়ার নাম ি তথা ীড়ার িবকাশ ও
মােনায়ন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ১) ীড়া াপনা িনম াণ ও মরামত/সংার
২. ীড়ার েযাগ িবধা ি ও মােনায়ন
৩. ীড়া িশণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বাংলােদেশর ীড়া উয়ন এবং ীড়া কম কাের সময় সাধন।
২. আজািতক ীড়া িতেযাগীতার আেয়াজন এবং অংশহেণ আজািতক মান অজন।
৩. দশাপী ীড়ার েযাগ িবধা ির লে ীড়া াপনা িনম াণ ও সংার করা।
৪. ীড়া কায ম রািত করা ও িতভা অেষণসহ িবিভ ীড়া িশেনর জ সংাসহেক আিথ ক অদান দান।
৫. ঃ ীড়ািবদেদর আিথ ক সহায়তা দান।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

২০২৫ সাল নাগাদ
িবভাগীয় পয ােয় থেক
উপেজলা পয ায় পয  ীড়া
িবধািদ িনিত করা।

জলা পয ােয় িডয়াম ও
উপেজলা পয ােয় শখ
রােসল িমিন িডয়াম
িনম াণ

মীত ৪৫ ১২৫ ১৭৯ ৩০৮ ৫০০ ব ও ীড়া মণালয়
৮ম পবািষ ক পিরকনা (অায় ১৩, া নং-৬৯৮), ব ও
ীড়া মণালেয়র বািষ ক িতেবদন ও MBF এবং এনএসিস
ও এনএসিস’র বািষ ক িতেবদন ও ওেয়বসাইট

জাতীয়, িবভাগীয় ও জলা
পয ােয় ীড়া াপনা
সংার

সংা ৪০ ২৫ ১৪ ১৫ ২০ ব ও ীড়া মণালয়
৮ম পবািষ ক পিরকনা (অায় ১৩, া নং-৬৯৮), ব ও
ীড়া মণালেয়র বািষ ক িতেবদন ও MBF এবং এনএসিস
ও এনএসিস’র বািষ ক িতেবদন ও ওেয়বসাইট
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ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

২০২৫ সােলর মে
যথাযথ ীড়া িশণ,
ীড়া িতেযািগতার
আেয়াজন ও অংশহেণর
মােম জাতীয় এবং
আজািতক পয ােয়র
িতভাবান খেলায়াড়
তরী করা।

আজািতক িতেযািগতায়
অংশহণ ও আেয়াজন

সংা ৩০ ৫৬ ৪৯ ৫৪ ৬০ ব ও ীড়া মণালয়

৮ম পবািষ ক পিরকনা (অায় ১৩, া নং-৬৯৮), িনব াচনী
ইশেতহার (া নং-৩২-৩৩); ব ও ীড়া মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও MBF এবং এনএসিস ও এনএসিস’র বািষ ক
িতেবদন ও ওেয়বসাইট

ীড়া াব/িতানেক
আিথ ক অদান

সংা ৪৬০ ২৫০ ৫০০ ৫৫০ ৬০০ ব ও ীড়া মণালয়

৮ম পবািষ ক পিরকনা (অায় ১৩, া নং-৬৯৮), িনব াচনী
ইশেতহার (া নং-৩২-৩৩); ব ও ীড়া মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও MBF এবং এনএসিস ও এনএসিস’র বািষ ক
িতেবদন ও ওেয়বসাইট

ীড়ার িবিভ িবষেয়
িশণ

সংা ৬০০০ ৩০০০ ৫০০০ ৫৫০০ ৬০০০ ব ও ীড়া মণালয়

৮ম পবািষ ক পিরকনা (অায় ১৩, া নং-৬৯৮), িনব াচনী
ইশেতহার (া নং-৩২-৩৩); ব ও ীড়া মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও MBF এবং এনএসিস ও এনএসিস’র বািষ ক
িতেবদন ও ওেয়বসাইট

িতভা অেষণ সংা ৪০ ৪৫ ২০ ২৫ ৩০ ব ও ীড়া মণালয়

৮ম পবািষ ক পিরকনা (অায় ১৩, া নং-৬৯৮), িনব াচনী
ইশেতহার (া নং-৩২-৩৩); ব ও ীড়া মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও MBF এবং এনএসিস ও এনএসিস’র বািষ ক
িতেবদন ও ওেয়বসাইট

ীড়া সামী িবতরণ সংা ২০০ ১০০ ২০০ ২২০ ২৫০ ব ও ীড়া মণালয়

৮ম পবািষ ক পিরকনা (অায় ১৩, া নং-৬৯৮), িনব াচনী
ইশেতহার (া নং-৩২-৩৩); ব ও ীড়া মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও MBF এবং এনএসিস ও এনএসিস’র বািষ ক
িতেবদন ও ওেয়বসাইট

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০১, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[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

সমি সংা ২ ২০ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

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

মিত মীত ৭ ১৯৭ ২২২ ২১৮ ২১৪ ২১০ ২০৮ ৩৯২ ৫০০

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

মিত মীত ৮ ১২৫ ১৫০ ১৪৭ ১৪৩ ১৪০ ১৩৭ ২২৫ ৫০০

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

[১.২.১] জাতীয় /
িবভাগীয় পয ায়
িডয়াম সংার

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

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

সমি সংা ২ ২ ২ ১ ২ ২

[১.২.৩] জলা পয ায়
িডয়াম সংার

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[১.২.৪] জলা পয ায়
িবিবধ ীড়া াপনা
সংার।

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] ীড়ার
েযাগ িবধা
ি ও
মােনায়ন

২৫

[২.১] আজািতক
িতেযািগতায়
আেয়াজন ও
অংশহণ

[২.১.১] আজািতক
ীড়া িতেযািগতার
আেয়াজন (ং-১,
টবল-৩, িেকট-৫,
অারচাির-১,
ারািলিক-১,
ভিলবল-১, কাবািড-১,
হিক-১, ফিং-১, দাবা-
১)

সমি সংা ১০ ১০ ৩১ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১৭ ২০

[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)

সমি সংা ১৫ ২০ ২৫ ৩৩ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ৩৫ ৪০

[৩] ীড়া
িশণ

২০
[৩.১] দ ীড়ািবদ
তির

[৩.১.১] ীড়া
াব/িতানেক আিথ ক
অদান

সমি সংা ৩ ৪৬০ ২৫০ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৫৫০ ৬০০

[৩.১.২] ীড়া িশণ সমি সংা ৮ ৬০০০ ৩০০০ ৫০০০ ৪৯৫০ ৪৯০১ ৩৯৫০ ৩৯০০ ৫৫০০ ৬০০০

[৩.১.৩] িতভা অেষণ সমি সংা ৫ ৪০ ৪৫ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২৫ ৩০

[৩.১.৪] ীড়া সামী
িবতরণ

সমি সংা ৪ ২০০ ১০০ ২০০ ১৮০ ১৬২ ১৪৬ ১৩২ ২২০ ২৫০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০১, ২০২২



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০১, ২০২২

আিম, চয়ারান,  জাতীয় ীড়া  পিরষদ, সিচব,  ব ও ীড়া  মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত
বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  ব  ও  ীড়া  মণালয়  িহসােব  চয়ারান,  জাতীয়  ীড়া  পিরষদ-এর  িনকট অীকার  করিছ  য  এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
জাতীয় ীড়া পিরষদ

তািরখ

সিচব
ব ও ীড়া মণালয়

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০১, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এনএসিস াশনাল াট স কাউিল

২ জা.ী.প জাতীয় ীড়া পিরষদ

৩ .ী.ম ব ও ীড়া মণালয়



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০১, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[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 পিরকনা ও উয়ন শাখা জলা পয ায় িডয়াম/ীড়া াপনা িনম ােণ ইত NOA

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

পিরকনা ও উয়ন শাখা অিধহণত জিমর দখল েঝ নয়ার মাণপ

[১.১.৩] উপেজলা পয ােয় িডয়াম / িবিবধ ীড়া াপনা িনম াণ পিরকনা ও উয়ন শাখা িবিবধ ীড়া াপনা হািরতর মাণপ

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

[১.২.১] জাতীয় / িবভাগীয় পয ায় িডয়াম সংার পিরকনা ও উয়ন শাখা সংারত িডয়াম হািরতর মাণপ

[১.২.২] জাতীয় / িবভাগীয় পয ায় িবিবধ ীড়া াপনা সংার পিরকনা ও উয়ন শাখা সংারত ীড়া াপনা হািরতর মাণপ

[১.২.৩] জলা পয ায় িডয়াম সংার পিরকনা ও উয়ন শাখা সংারত িডয়াম হািরতর মাণপ

[১.২.৪] জলা পয ায় িবিবধ ীড়া াপনা সংার। পিরকনা ও উয়ন শাখা সংারত ীড়া াপনা হািরতর মাণপ

[২.১] আজািতক
িতেযািগতায় আেয়াজন ও
অংশহণ

[২.১.১] আজািতক ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন (ং-১, টবল-৩,
িেকট-৫, অারচাির-১, ারািলিক-১, ভিলবল-১, কাবািড-১, হিক-১, ফিং-
১, দাবা-১)

ীড়া শাখা
আেয়ািজত আজািতক িতেযািগতার নাম, আেয়াজক সংা/িতােনর নাম,
অােনর তািরখ ও ান সিলত িববরণী।

[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)

ীড়া শাখা অংশহণত িতেযািগতায় অংশহেণর িজও।

[৩.১] দ ীড়ািবদ তির
[৩.১.১] ীড়া াব/িতানেক আিথ ক অদান ীড়া শাখা

অদান া ীড়া াব/িতােনর নাম, কানা, মাবাইল নরসহ িবািরত
ত সিলত জলা িভিক তািলকা।

[৩.১.২] ীড়া িশণ ীড়া শাখা
িশিত খেলায়াড়েদর (ীড়ার ধরণ উেখসহ) নাম, কানা, মাবাইল, নরসহ
িবািরত ত সিলত জলা িভিক তািলকা।

[৩.১] দ ীড়ািবদ তির
[৩.১.৩] িতভা অেষণ ীড়া শাখা

িতভাবান খেলায়াড়েদর (ীড়ার ধরণ উেখসহ) নাম, কানা, মাবাইল,
নরসহ িবািরত ত সিলত জলা িভিক তািলকা।

[৩.১.৪] ীড়া সামী িবতরণ ীড়া শাখা
অদান া ীড়া াব/িতােনর নাম, কানা, মাবাইল নরসহ িবািরত
ত সিলত তািলকা।
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

জলা পয ােয় িডয়াম ও উপেজলা পয ােয় শখ
রােসল িমিন িডয়াম িনম াণ

উপেজলা পয ােয় িডয়াম /ীড়া াপনা িনম ােণ জিম অিধহণ িয়াকরণ ব ও ীড়া মণালয়
ব ও ীড়া মণালয় এবং জলা ীড়া সংা, াপনা িনম াণ ও জিম
অিধহেণ সহায়তা দােনর জ সংি কম কতােক িনেদ শনা দান।

জলা পয ােয় িডয়াম ও উপেজলা পয ােয় শখ
রােসল িমিন িডয়াম িনম াণ

উপেজলা পয ােয় িডয়াম / িবিবধ ীড়া াপনা িনম াণ ব ও ীড়া মণালয়
ব ও ীড়া মণালয় এবং জলা ীড়া সংা, াপনা িনম াণ ও জিম
অিধহেণ সহায়তা দােনর জ সংি কম কতােক িনেদ শনা দান।

আজািতক িতেযািগতায় আেয়াজন ও
অংশহণ

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)

ব ও ীড়া মণালয় িভসা ািসহ িবেদশ গমেন সহায়তা করা।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


