
বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি ২০২১-২০২২ 

অর্িন ও ত্রৈর্ার্সক প্রর্িববদন ছক 

 
 
কর্ িসম্পাদন ক্ষেৈ ক্ষেবৈর 

মান 

(৭০) 

কার্ িক্রর্ কম মসম্পাদন সূচক লক্ষ্যমাত্রা/ 

র্নর্ িায়ক  

২০২১-২২ 

 

১র্ ত্রৈর্ার্সক 

(জুলাই-বসবেম্বর, 

২০২১-২০২২) 

২য় ত্রৈর্ার্সক 

(অবটাবর-র্িবসম্বর, 

২০২১-২০২২) 

৩য় ত্রৈর্ার্সক 

(র্ানুয়ার্র-র্ার্ ি, 

২০২১-২০২২) 

১ ২ ৩ 
৪ 

৮    

[১] ক্রীড়া স্থাপনা র্নর্ িার্ 

ও ক্ষর্রার্ি/সংষ্কার 
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[১.১] ক্রীড়া স্থাপনা 

র্নর্ িার্ 

[১.১.১] ক্ষর্লা পর্ িাবয় ইনবিার ক্ষের্িয়ার্ 

র্নর্ িার্ 

২০ ০ ২৮টি ক্ষর্লায় ইনবিার 

ক্ষের্িয়ার্ র্নর্ িাবর্র লবেে 

র্ির্র্র্বর্লটি েোর্ি প্রকল্প 

গ্রহর্ করা হবয়বছ। 

৩৩টি ক্ষর্লায় ইনবিার 

ক্ষের্িয়ার্ র্নর্ িাবর্র 

লবেে র্ির্র্র্বর্লটি 

েোর্ি প্রকল্প গ্রহর্ করা 

হবয়বছ। 

[১.১.২] উপবর্লা পর্ িাবয় ক্ষেখ রাবসল র্র্র্ন 

ক্ষের্িয়ার্ র্নর্ িাবর্র ক্ষেন্ডার প্রর্ক্রয়া সম্পন্নকরর্ 

৩১.০১.২২ - প্রকবল্প 72টি উপবর্লার 

দরপৈ আহবান করা 

হবয়বছ এর র্বে দরপৈ 

মূল্যায়বনর প্রর্ক্রয়াধীন 

৩৮টি, কার্ িাবদে ক্ষদয়া 

হবয়বছ ১৯টি এবং বার্ক 

১৫টির দরপৈ আগার্ী 

১৪.০৩.২০২২ িার্রখ 

গ্রহবর্র সর্য়সীর্া 

র্নধ িার্রি রবয়বছ। 

প্রকবল্প 72টি উপবর্লার 

দরপৈ আহবান করা 

হবয়বছ এর র্বে দরপৈ 

মূল্যায়বনর প্রর্ক্রয়াধীন 

৫৩টি, কার্ িাবদে ক্ষদয়া 

হবয়বছ ১৯টি । 

[১.১.৩] উপবর্লা পর্ িাবয় ক্ষেখ রাবসল র্র্র্ন 

ক্ষের্িয়ার্ র্নর্ িার্ 

১৭ ০ ১৯টি উপবর্লায় কার্ িাবদে 

প্রদান করা হবয়বছ। 

১৯টি উপবর্লায় 

কার্ িাবদে প্রদান করা 

হবয়বছ ও সাইে বুর্িবয় 

ক্ষদওয়া হবয়বছ। 

[১.২] ক্রীড়া স্থাপনা 

ক্ষর্রার্ি/সংস্কার 

[১.২.১] ক্ষর্লা পর্ িাবয় ক্ষের্নস স্থাপনা সংষ্কার ১৮ ০ ২৫টি ক্ষর্লায় ক্ষের্নস 

স্থাপনা সংস্কাবরর কার্ 

র্লর্ান রবয়বছ। 

২৫টি ক্ষর্লায় ক্ষের্নস 

স্থাপনা সংস্কাবরর কার্ 

র্লর্ান রবয়বছ। 

[১.২.২] ক্ষর্লা পর্ িাবয় ক্ষের্নস ক্ষের্িয়ার্ সংষ্কার ৫ ০ প্রকবল্পর আওিায় 

বর্রোল, ক্ষ ালা, কুর্িয়া, 

ক্ষর্লা ক্ষের্িয়াবর্র সংস্কার 

কার্ র্লর্ান রবয়বছ। 

প্রকবল্পর আওিায় 

বর্রোল, ক্ষ ালা, কুর্িয়া, 

কক্সবার্ার,   রংপুর, 

পাবনা ও  ের্রয়িপুর 

ক্ষর্লা ক্ষের্িয়াবর্র 



বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি ২০২১-২০২২ 

অর্িন ও ত্রৈর্ার্সক প্রর্িববদন ছক 

 
 
কর্ িসম্পাদন ক্ষেৈ ক্ষেবৈর 

মান 

(৭০) 

কার্ িক্রর্ কম মসম্পাদন সূচক লক্ষ্যমাত্রা/ 

র্নর্ িায়ক  

২০২১-২২ 

 

১র্ ত্রৈর্ার্সক 

(জুলাই-বসবেম্বর, 

২০২১-২০২২) 

২য় ত্রৈর্ার্সক 

(অবটাবর-র্িবসম্বর, 

২০২১-২০২২) 

৩য় ত্রৈর্ার্সক 

(র্ানুয়ার্র-র্ার্ ি, 

২০২১-২০২২) 

১ ২ ৩ 
৪ 

৮    

সংস্কার কার্ র্লর্ান 

রবয়বছ। 

[১.২.৩] ক্ষর্লা পর্ িাবয় সুইর্র্ং পুল সংষ্কার ২ ১ পাবনা ক্ষর্লা সুইর্র্ংপুবলর 

সংস্কার কার্ র্লর্ান 

রবয়বছ। 

পাবনা ক্ষর্লা 

সুইর্র্ংপুবলর সংস্কার 

কার্ র্লর্ান রবয়বছ। 

 

[২] ক্রীড়ার সুবর্াগ  সুর্বধা 

বৃর্ি ও র্াবনান্নয়ন 
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[২.১] আন্তর্িার্িক ক্রীড়া প্রর্িবর্ার্গিার 

আবয়ার্ন 

(ফুেবল ২টি, র্ক্রবকে ২টি ও অোরর্ার্র ১টি) 

[২.১.১] আবয়ার্র্ি 

প্রর্িবর্াগীিা  

৫ ৬ 13 11 

[২.২] আন্তর্িার্িক প্রর্িবর্ার্গিায় অংেগ্রহর্ [২.২.১] অংেগ্রহর্কৃি 

প্রর্িবর্াগীিা 

১০ ৯ 11 11 

[২.৩] ক্রীড়া ক্লাব/প্রর্িষ্ঠানবক আর্থ িক 

অনুদান 

[২.৩.১] অনুদানপ্রাপ্ত 

ক্রীড়া ক্লাব/প্রর্িষ্ঠান 

২৫০ ০ 14 ৮ 

[৩] ক্রীড়া প্রর্েের্ 
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[৩.১] ক্রীড়া প্রর্েের্ [৩.১.১] প্রর্েের্াথী ৩০০০ ১৫৭২ ২৭৯৭ 2395 

[৩.২] প্রর্ি া অবেষর্ [৩.২.১] প্রর্ি াবান 

ক্ষখবলায়াড় 

৪৫ ২০২১-২০২২ অথ ি বছবর প্রর্ি া অবেষর্ কর্ িসূর্র্ ৩৭ টি ক্ষর্লায় ৪৮টি 

ক্ষ ন্যেবি ৭৬৮ র্ন প্রশিক্ষ্ণার্থীর (বালক/বার্লকা) প্রর্েের্ কার্ িক্রর্ 

র্লর্ান রবয়বছ। 

[৩.৩] ক্রীড়া সার্গ্রী র্বিরর্ [৩.৩.১] প্রর্িষ্ঠাবনর 

সংখ্যা 

100 ৬ 72 59 

 


