
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পচিষদ 

এবং 

সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়  

এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৩ 

 

 



 

সূরিপত্র  

 

বিষয় পৃষ্ঠা নং 

কর্ মসম্পাদননর সাবি মক বিত্র ০৩ 

প্রস্তািনা ০৪ 

সসকশন ১: রূপকল্প, অরিলক্ষয, ককৌশলগত উনেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবরল ০৫ 

সসকশন ২: রবরিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাি  ০৬ 

সসকশন ৩: কম িসম্পােন পররকল্পনা  ০৭-০৯ 

সংন াজনী ১:  শব্দসংনেপ ১১ 

সংন াজনী ২: কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক ১২ 

সাংদর্াজনী ৩: অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কম িসম্পােন সূিকসমূহ ১৩ 

সংয োজনী ৪: য সকল নীতি/পতিকল্পনোি আযলোযক কর্ মসম্পোদন পতিকল্পনো প্রস্তুি কিো হযেযে  

সংয োজনী ৫: জোিীে শুদ্ধোচোি যকৌশল কর্ মপতিকল্পনো, ২০২২ - ২০২৩  

সংয োজনী ৬: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভোবন কম যপচিকল্পনা, ২০২২ - ২০২৩  

সংয োজনী ৭: অতিয োগ প্রতিকোি ব্যবস্থো কর্ মপতিকল্পনো, ২০২২ - ২০২৩  

সংয োজনী ৮: যসবো প্রদোন প্রতিশ্রুতি কর্ মপতিকল্পনো, ২০২২ - ২০২৩  

সংয োজনী ৯: িথ্য অতিকোি তবষযে বোতষ মক কর্ মপতিকল্পনো, ২০২২-২০২৩   

 

 

 



 

কর্ মসম্পাদননর সাবি মক বিত্র  

 

সাম্প্রবতক অজমন, িযানলঞ্জ এিং ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা 

সাম্প্রবতক িছরসমূনহর (৩ িছর) প্রধান অজমনসমূহ 

ক্রীড়োি র্োযনোন্নেযনি লযযে আন্তজমোতিক র্োনসম্পন্ন প্রতশযযকি র্োধ্যযর্ প্রোে 30000 জন যেযলোেোড়যক প্রতশযযেি 

র্োধ্যযর্ জোিীে ক্রীড়ো প্রতিয োতগিোে অংশগ্রহযেি উপয োগী কযি তিিী কিো হযেযে। আন্তজমোতিক ক্রীড়ো 

প্রতিয োতগিোে 27টি চেোতম্পেন, 07টি িোনোি আপ ও ০3টি প্রতিয োতগিোে ৩ে স্থোন লোি কিো সম্ভব হযেযে। তবতিন্ন 

আন্তজমোতিক প্রতিয োতগিোে 62টি স্বে ম, 84টি যিৌপ্য ও 163টি িোম্র পদক অজমে কযিযে। এেোড়োও যদযশি তবতিন্ন 

স্থোযন ২62টি ক্রীড়ো স্থোপনো তনর্ মোে এবং ১40 টিি যবতশ ক্রীড়ো স্থোপনো যর্িোর্ি ও সংষ্কোি কিো হযেযে। 

 

সর্স্যা এিং িযানলঞ্জসমূহ 

আন্তজমোতিক র্োনসম্পন্ন ক্রীড়োতবদ তিিী কিো একটি বড় চেোযলঞ্জ। কোিে আতথ মক অস্বচ্ছলিোি কোিযে প্রতশযেোথীগে 

দীর্ মযর্েোতদ প্রতশযে কো মক্রর্ সম্পন্ন নো কযিই প্রতশযে তশতবি িেোগ কযি। এযি প্রতশযযেি লযের্োত্রো অতজমি হে 

নো। এেোড়ো জোিীে ক্রীড়ো যেডোযিশনসমূহ যস্বচ্ছোযসবী সংগঠকযদি র্োধ্যযর্ পতিচোতলি  হওেোে িোযদি-যক 

জবোবতদতহিোি আওিোে আনো একটি অন্যির্ বড় চেোযলঞ্জ। অথ ম সংকযেি কোিযে িোযদিযক যকোন লযের্োত্রো তনি মোিে 

কযি তদযলও িো অতিকোংশ সর্ে েলপ্রসু  হে নো। িোেোড়ো, কযিোনোিোইিোস (যকোতিড-১৯) এি র্যিো সর্সোর্তেক 

তবতিন্ন তবতিক সর্স্যোি প্রিোযব প্রতশযে, উন্নেন ও জোিীে/আন্তজমোতিক প্রতিয োগীিোি আযেোজন এবং অংশগ্রহে 

কো মক্রর্ একটি বড় চেোযলঞ্জ। 

 

ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা 

যুযগোপয োগী প্রতশযযেি র্োধ্যযর্ আন্তজমোতিকর্োযনি দয যেযলোেোড় তিিী, যদশব্যোপী ক্রীড়ো অবকোঠোযর্ো তনর্ মোে ও 

র্োযনোন্নেন এবং তৃেমূল প মোযে প্রতিিো অযেষযেি র্োধ্যযর্ সকল যজলো উপযজলো প মোযে যেলোধূলোি সুয োগ সুতবিো 

বৃতদ্ধকিে। 

২০২২-২৩ অর্ মিছনরর সম্ভাব্য প্রধান অজমনসমূহ 

• যেলোধূলোি র্োযনোন্নেযনি জন্য স্বল্প ও দীর্ মযর্েোদী প্রতশযযে (যদযশ এবং যদযশি বোতহযি) ৪৯ টি ইযিযে অংশগ্রহে ও 

আযেোজযনি র্োধ্যযর্ দয যেযলোেোড় তিিী।  

• সকল যেডোযিশযনি তবতিন্ন ইযিযে প্রোে ৫000 জন ক্রীড়োতবদযক প্রতশযে প্রদোযনি লযের্োত্রো তনি মোিে। 

• সোিো যদশব্যোতপ প্রতিিো অযেষে কর্ মসূতচি র্োধ্যযর্ প্রোে ২০ জন প্রতিিোবোন যেযলোেোড় বোেোইকিে। 

• উপযজলো, যজলো, ও যকন্দ্রীে প মোযে যেলোধূলোি সুয োগ সুতবিো বৃতদ্ধি জন্য উপযজলো প মোযে ৫৪টি যশে িোযসল তর্তন 

যেতডেোর্ তনর্ মোে এবং তবতিন্ন প মোযে ১৪টি ক্রীড়ো স্থোপনো যর্িোর্ি ও সংস্কোিকিে। 

• প্রোে 5০০ টি ক্রীড়ো ক্লোব/প্রতিষ্ঠোনযক আতথ মক অনুদোন প্রদোন। 





সসকশন ১:  

 

রূপকল্প, অতিলযে, কর্ মসম্পোদযনি যযত্রসমূহ এবং কো মোবতল 

১.১ রূপকল্প: 

তনেতর্ি ক্রীড়ো চচ মোি র্োধ্যযর্ সুস্থ জোতি গঠন এবং যেলোধূলোি উৎকষ ম সোিন। 

১.২ অবভলেয: 

প্রতশযে ও ক্রীড়ো অবকোঠোযর্ো তিিীি র্োধ্যযর্ দয যেযলোেোড় সৃতিপূব মক আন্তজমোতিক যযযত্র ক্রীড়োি সুনোর্ বৃতদ্ধ িথো ক্রীড়োি 

তবকোশ ও র্োযনোন্নেন।  

১.৩ কর্ মসম্পোদযনি যযত্র: 
১) ক্রীড়ো স্থোপনো তনর্ মোে ও যর্িোর্ি/সংষ্কোি। 

২) ক্রীড়ো প্রতশযে। 

৩) ক্রীড়োি সুয োগ সুতবিো বৃতদ্ধ ও র্োযনোন্নেন। 

 

সুশোসন ও সংস্কোিমূলক কর্ মসম্পোদযনি যযত্র (র্তিপতিষদ তবিোগ কতৃমক তনি মোতিি) 

১) সুশোসন ও সংস্কোিমূলক কো মক্রর্ যজোিদোিকিে 

১.৪ কো মোবতল: (আইন/তবতি দ্বোিো তনি মোতিি কো মোবতল) 

১. বোংলোযদযশি ক্রীড়ো উন্নেন এবং ক্রীড়ো কর্ মকোযেি সর্েে সোিন। 

 ২. আন্তজমোতিক ক্রীড়ো প্রতিয োগীিোি আযেোজন এবং অংশগ্রহযে আন্তজমোতিক র্োন অজমন। 

 ৩. যদশব্যোপী ক্রীড়োি সুয োগ সুতবিো বৃতদ্ধি লযযে ক্রীড়ো স্থোপনো তনর্ মোে ও সংষ্কোি কিো। 

 ৪. ক্রীড়ো কো মক্রর্ ত্বিোতেি কিো ও প্রতিিো অযেষেসহ তবতিন্ন ক্রীড়ো প্রতশযযনি জন্য সংস্থোসমূহযক আতথ মক অনুদোন প্রদোন।    

 ৫. দুঃস্থ ক্রীড়োতবদযদি আতথ মক সহোেিো প্রদোন।
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কসকশন ২ 

বিবভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

 

কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজমন 

লেযর্াত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রনেপণ   বনধ মাবরত লেযর্াত্রা অজমননর 

কেনত্র ক ৌর্ভানি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্হাসমূনহর 

নার্ 

 

উপাত্তসূত্র 

 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২০২৫ সোল নোগোদ তবিোগীে 

প মোযে যথযক উপযজলো প মোে 

প মন্ত ক্রীড়ো সুতবিোতদ তনতিি কিো 

যজলো প মোযে যেতডেোর্ ও 

উপযজলো প মোযে যশে িোযসল 

তর্তন যেতডেোর্ তনর্ মোে 

সংখ্যা/সম

চি 

(ক্রমপুঞ্জীভূ

ত) 

 

৪৫ 

 

১২৫ 

 

১৭৯ 

 

৩০৮ 

 

৫০০ 

যু.ক্রী.র্ ৮র্ পঞ্চবোতষ মক পতিকল্পনো 

(অধ্যোে ১৩, পৃষ্ঠো নং-৬৯৮), 

যুব ও ক্রীড়ো র্িেোলযেি বোতষ মক 

প্রতিযবদন ও MBF এবং 

এনএসতস ও এনএসতস’ি 

বোতষ মক প্রতিযবদন ও 

ওযেবসোইে 

 

জোিীে, তবিোগীে ও যজলো 

প মোযে ক্রীড়ো স্থোপনো সংষ্কোি 

সংখ্যো (টি)  

৪০ 

 

২৫ 

 

১৪ 

 

১৫ 

 

২০ 

২০২৫ সোযলি র্যধ্য  থো থ ক্রীড়ো 

প্রতশযে, ক্রীড়ো প্রতিয োতগিোি 

আযেোজন ও অংশগ্রহযেি র্োধ্যযর্ 

জোিীে এবং আন্তজমোতিক 

প মোযেি প্রতিিোবোন যেযলোেোড় 

ততিী কিা 

আন্তজমোতিক প্রতিয োতগিোে 

অংশগ্রহে ও আযেোজন 

সংখ্যো (টি) ৩০ ১৫ ৪৯ ৫৪ ৬০ যু.ক্রী.র্ ৮র্ পঞ্চবোতষ মক পতিকল্পনো 

(অধ্যোে ১৩, পৃষ্ঠো নং-৬৯৮), 

তনব মোচনী ইশযিহোি (পৃষ্ঠো নং-

৩২-৩৩); যুব ও ক্রীড়ো 

র্িেোলযেি বোতষ মক প্রতিযবদন 

ও MBF এবং এনএসতস ও 

এনএসতস’ি বোতষ মক প্রতিযবদন 

ও ওযেবসোইে 

 

ক্রীড়ো ক্লোব/প্রতিষ্ঠোনযক আতথ মক 

অনুদোন 

সংখ্যো (টি) ৪৬০ ২৫০ ৫০০ ৫৫০ ৬০০০ 

ক্রীড়োি তবতিন্ন তবষযে প্রতশযে সংখ্যো (টি) ৬০০০ ৩০০০ ৫০০০ ৫৫০০ ৬০০০ 

প্রতিিো অযেষে সংখ্যো (টি) ৪০ ৪৫ ২০ ২৫ ৩০ 

ক্রীড়ো সোর্গ্রী তবিিে সংখ্যো (টি) ২০০ ১০০ ২০০ ২২০ ২৫০ 
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সসকশন ৩ কর্ মসম্পোদন পতিকল্পনো  

কর্ মসম্পাদন কেত্র কেনত্রর 

মান 

(৭০) 

কা মক্রর্ কম িসম্পােন সূিক গণনা পদ্ধবত একক কম িস

ম্পােন 

সূিদক

র মান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০২০

-২১ 

২০২১

-২২ 

অসাধারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

২০২৩-

২৪ 

২০২৪-

২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কর্ মসম্পাদন কেত্রসমূহ (বিবধ/আইন দ্বারা বনধ মাবরত দাবয়ত্ব অনু ায়ী, সনি মাচ্চ ৫টি)   

[১] ক্রীড়ো স্থোপনো তনর্ মোে 

ও যর্িোর্ি/সংষ্কোি 

 

 

 

 

 

25 

[১.১] যজলো প মোযে 

যেতডেোর্ ও 

উপযজলো প মোযে 

যশে িোযসল তর্তন 

যেতডেোর্ তনর্ মোে 

[১.১.১] সজলা পর্ যায় 

সেচিয়াম/ক্রীড়া স্থাপনা 

চনম যাণণ দিপত্র 

প্রচক্রয়াকিণ 

সজলা পর্ যায় 

সেচিয়াম/ক্রীড়া 

স্থাপনা চনম যাণণ 

ইসুেকৃি NOA 

সংখ্যা (টি) 

3 - ২০ ৪ ৩ ২ ১  ৪ ৪ 

[১.১.২] উপণজলা 

পর্ যাণয় সেচিয়াম /ক্রীড়ো 

স্থাপনা চনম যাণণ জচম 

অচিগ্রহণ প্রচক্রয়াকিণ 

অতিগ্রহেকৃি 

জতর্ি দেল বুযে 

যনেো 

সংখ্যা/সমচি 

(ক্রমপুঞ্জীভূত) 

5 - ১৯৭ ২২২ ২০০ ১৮০ ১৬২ ১৫৬ ৩৯২ ৫০০ 

[১.১.৩] উপণজলা 

পর্ যাণয় সেচিয়াম / 

চবচবি ক্রীড়ো স্থাপনা 

চনম যাণ  

তনতর্ মি স্থোপনো 

হস্তোন্ততিি সংখ্যা/সমচি 

(ক্রমপুঞ্জীভূত) 

6 - ১২৫ ১৫০ 135 122 110 100 ২২৫ ৫০০ 

[১.২] জোিীে, 

তবিোগীে ও যজলো 

প মোযে ক্রীড়ো 

স্থোপনো সংষ্কোি 

[১.২.১] জোিীে / 

চবভাগীয় পর্ যায় 

সেচিয়াম সংস্কোি 

সংষ্কোিকৃি 

যেতডেোর্ 

হস্তোন্ততিি 

সংখ্যা (টি) 

3 - - ৪ ৩ ২ ১  ৪ ৪ 

[১.২.2] জোিীে / 

চবভাগীয় পর্ যায় চবচবি 

ক্রীড়ো স্থাপনা সংস্কোি 

সংষ্কািকৃত ক্রীড়ো 

স্থোপনো হস্তোন্ততিি 
সংখ্যা (টি) 

3 - - ২ ১    ২ ২ 

[১.২.৩] সজলা পর্ যায় 

সেচিয়াম সংস্কোি 

সংষ্কািকৃত 

যেতডেোর্ 

হস্তোন্ততিি 

সংখ্যা (টি) 

3 - - ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 
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কর্ মসম্পাদন কেত্র কেনত্রর 

মান 

(৭০) 

কা মক্রর্ কম িসম্পােন সূিক গণনা পদ্ধবত একক কম িস

ম্পােন 

সূিদক

র মান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০২০

-২১ 

২০২১

-২২ 

অসাধারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

২০২৩-

২৪ 

২০২৪-

২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[১.২.৪] সজলা পর্ যায় 

চবচবি ক্রীড়ো স্থাপনা 

সংস্কোি। 

সংষ্কািকৃত ক্রীড়ো 

স্থোপনো হস্তোন্ততিি 
সংখ্যা (টি) 

2 - - ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

  

[২] ক্রীড়োি সুয োগ সুতবিো বৃতদ্ধ 

ও র্োযনোন্নেন 

 

 

 

 

 

 

 

২৫ 

 

 

 

 

 

 

 

[২.১] আন্তজমোতিক 

প্রতিয োতগিোে 

আযেোজন ও 

অংশগ্রহে  

 

[২.১.১] আন্তজযাচতক ক্রীড়ো 

প্রতিয োতগিোি আযেোজন  

(অেোযর্চোি যিসতলং-১, শুেটিং-১, 

িোযিোযতোলন-১, ফুেবল-৩, 

তক্রযকে-৪, অেোিচোতি-১, 

প্যোিোতলতম্পক-১, িতলবল-১, 

কোবোতড-১, হতক-১, যেতসং-১) 

আণয়াজনকৃত 

আন্তজযাচতক 

প্রতিয োতগিো 

সংখ্যো ১2 ১০ ৩১ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ 
১৭ ২০ 

[২.২.১] আন্তজমোতিক 

প্রতিয োতগিোে অংশগ্রহে 

(অেোথযলটিক্স-১, শুেটিং-১, 

ফুেবল-১০, িোযিোযতোলন-১, 

তক্রযকে-৬, হতক-২, অেোিচোতি-২, 

প্যোিোতলতম্পক-৩, কোবোতড-১, 

যেতসং-১, কোিোযি-১, হেোেবল-

১, সুইতর্ং-১, যিসতলং-১, 

িোেযকোেোনযডো-১) 

অংশগ্রহণকৃত 

আন্তজযাচতক 

প্রতিয োতগিো 

সংখ্যো 13 ২০ ২৫ ৩৩ ২৭ ২৫ ২৩ ২১ 
৩৫ ৪০ 

[৩] ক্রীড়ো প্রতশযে 

 

 

 

 

২০ 

 

 

 

 

[২.৩] দয 

ক্রীড়োতবদ তিতি 

  

[২.৩.১] ক্রীড়ো ক্লোব/প্রতিষ্ঠোনযক 

আতথ মক অনুদোন 

অনুদোনপ্রোপ্ত ক্রীড়ো 

ক্লোব/প্রতিষ্ঠোন 

সংখ্যো 

(টি) 

৩ ৪৬০ ২৫০ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ 
৫৫০ ৬০০ 

[২.৩.২] ক্রীড়ো প্রতশযে প্রতশতযি যেযলোেোড় সংখ্যো 

(টি) 

৮ ৬০০০ ৩০০০ ৫০০০ ৪৯৫০ ৪৯০১ ৩৯৫০ ৩৯০০ 
৫৫০০ ৬০০০ 

[২.৩.৩] প্রতিিো অযেষে প্রতিিোবোন 

যেযলোেোড় 

সংখ্যো 

(টি) 

৫ ৪০ ৪৫ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ 
২৫ ৩০ 

[২.৩.৪] ক্রীড়ো সোর্গ্রী তবিিে ক্রীড়ো সামগ্রী প্রাপ্ত 

তশযো 

প্রতিষ্ঠোন/ক্রীড়ো ক্লোব 

সংখ্যো 

(টি) 

৪ ২০০ ১০০ ২০০ ১৮০ ১৬২ ১৪৬ ১৩২ 
২২০ ২৫০ 
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আচম, (সতচব, জোিীে ক্রীড়ো পতিষদ),  তহযসযব (সতচব, যুব ও ক্রীড়ো র্িেোলে) চনকট অঙ্গীকাি কিচি সর্ এই 

চুচিণত বচণ যত ফলাফল অজযণন সণিি থাকব।  

আচম, (সতচব, যুব ও ক্রীড়ো র্িেোলে) তহযসযব  (সতচব, জোিীে ক্রীড়ো পতিষদ) এি চনকট অঙ্গীকাি কিচি সর্ 

এই চুচিণত বচণ যত ফলাফল অজযণন প্রণয়াজনীয় সহণর্াচগতা প্রদান কিব। 

 

স্বাক্ষচিত: 

 

---------------------------------------                       ----------------------------- 

সতচব                          তাচিখ                                              

জোিীে ক্রীড়ো পতিষদ 

 

 

 ---------------------------------------                    --------------------------------- 

সবিি             তাররে    

যুি ও ক্রীড়া র্ন্ত্রণালয়  
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সংণর্াজনী-১ 

শব্দসংণক্ষপ  

ক্রচমক নম্বি শব্দসংণক্ষপ  চববিণ 

১ এনএসতস ন্যোশনোল যপোে মস কোউতসল 

২ যু.ক্রী.র্ যুব ও ক্রীড়ো র্িেোলে 

৩ জো.ক্রী.প জোিীে ক্রীড়ো পতিষদ 
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সংন াজনী- ২: 

কর্ মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণক 

ক্ররমক নম্বর কা মক্রর্ কম িসম্পােন সূিক বাস্তবায়নকারী 

অনুরবিাগ, অরধশাো, 

শাো 

লেযর্াত্রা অজমননর প্রমাণক 

১ 

[১.১] যজলো প মোযে যেতডেোর্ ও উপযজলো প মোযে 

যশে িোযসল তর্তন যেতডেোর্ তনর্ মোে 

[১.১.১] সজলা পর্ যায় সেচিয়াম/ক্রীড়া স্থাপনা চনম যাণণ দিপত্র 

প্রচক্রয়াকিণ 

 

 

পতিকল্পনো ও উন্নেন শোেো 

জাতীয় ক্রীড়া পচিষদ 

সজলা পর্ যায় সেচিয়াম/ক্রীড়া স্থাপনা চনম যাণণ ইসুেকৃি 

NOA 

[১.১.২] উপণজলা পর্ যাণয় সেচিয়াম /ক্রীড়ো স্থাপনা চনম যাণণ 

জচম অচিগ্রহণ প্রচক্রয়াকিণ 

অতিগ্রহেকৃি জতর্ি দেল বুযে যনেোি প্রর্োেপত্র 

[১.১.৩] উপণজলা পর্ যাণয় সেচিয়াম / চবচবি ক্রীড়ো স্থাপনা 

চনম যাণ  

চবচবি ক্রীড়ো স্থোপনো হস্তোন্ততিিি প্রর্োেপত্র 

[১.২] জোিীে, তবিোগীে ও যজলো প মোযে ক্রীড়ো 

স্থোপনো সংষ্কোি 

[১.২.১] জোিীে / চবভাগীয় পর্ যায় সেচিয়াম সংস্কোি 

 

পতিকল্পনো ও উন্নেন শোেো 

 

সংষ্কোিকৃি যেতডেোর্ হস্তোন্ততিিি প্রর্োেপত্র 

[১.২.2] জোিীে / চবভাগীয় পর্ যায় চবচবি ক্রীড়ো স্থাপনা 

সংস্কোি 
সংষ্কািকৃত ক্রীড়ো স্থোপনো হস্তোন্ততিিি প্রর্োেপত্র 

[১.২.৩] সজলা পর্ যায় সেচিয়াম সংস্কোি সংষ্কািকৃত যেতডেোর্ হস্তোন্ততিিি প্রর্োেপত্র 

[১.২.৪] সজলা পর্ যায় চবচবি ক্রীড়ো স্থাপনা সংস্কোি। সংষ্কািকৃত ক্রীড়ো স্থোপনো হস্তোন্ততিিি প্রর্োেপত্র 

২ [২.১] আন্তজমোতিক প্রতিয োতগিোে আযেোজন ও 

অংশগ্রহে  

 

[২.১.১] আন্তজযাচতক ক্রীড়ো প্রতিয োতগিোি আযেোজন  

(অেোযর্চোি যিসতলং-১, শুেটিং-১, িোযিোযতোলন-১, ফুেবল-

৩, তক্রযকে-৪, অেোিচোতি-১, প্যোিোতলতম্পক-১, িতলবল-১, 

কোবোতড-১, হতক-১, যেতসং-১) 

ক্রীড়ো শোেো  

 

আযেোতজি আন্তজমোতিক প্রতিয োতগিোি নোর্, 

আযেোজক সংস্থো/প্রতিষ্ঠোযনি নোর্, অনুষ্ঠোযনি িোতিে 

ও স্থোন সম্বতলি তববিেী। 

[২.২.১] আন্তজমোতিক প্রতিয োতগিোে অংশগ্রহে 

(অেোথযলটিক্স-১, শুেটিং-১, ফুেবল-১০, িোযিোযতোলন-১, 

তক্রযকে-৬, হতক-২, অেোিচোতি-২, প্যোিোতলতম্পক-৩, 

কোবোতড-১, যেতসং-১, কোিোযি-১, হেোেবল-১, সুইতর্ং-১, 

যিসতলং-১, িোেযকোেোনযডো-১) 

অংশগ্রহেকৃি প্রতিয োতগিোে অংশগ্রহযেি তজও। 

৩ [২.৩] দয ক্রীড়োতবদ তিতি [২.৩.১] ক্রীড়ো ক্লোব/প্রতিষ্ঠোনযক আতথ মক অনুদোন ক্রীড়ো শোেো ও অথ ম শোেো অনুদোন প্রোপ্ত ক্রীড়ো ক্লোব/প্রতিষ্ঠোযনি নোর্, ঠিকোনো, 

যর্োবোইল নম্বিসহ তবস্তোতিি িথ্য সম্বতলি যজলো 

তিততক িোতলকো। 
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[২.৩.২] ক্রীড়ো প্রতশযে ক্রীড়ো শোেো প্রতশতযি যেযলোেোড়যদি (ক্রীড়োি িিে উযেেসহ) 

নোর্, ঠিকোনো, যর্োবোইল, নম্বিসহ তবস্তোতিি িথ্য 

সম্বতলি যজলো তিততক িোতলকো। 

[২.৩.৩] প্রতিিো অযেষে ক্রীড়ো শোেো প্রতিিোবোন যেযলোেোড়যদি (ক্রীড়োি িিে উযেেসহ) 

নোর্, ঠিকোনো, যর্োবোইল, নম্বিসহ তবস্তোতিি িথ্য 

সম্বতলি যজলো তিততক িোতলকো। 

[২.৩.৪] ক্রীড়ো সোর্গ্রী তবিিে ক্রীড়ো শোেো অনুদোন প্রোপ্ত ক্রীড়ো ক্লোব/প্রতিষ্ঠোযনি নোর্, ঠিকোনো, 

যর্োবোইল নম্বিসহ তবস্তোতিি িথ্য সম্বতলি িোতলকো। 
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সাংদর্াজনী ৩:  

অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

 কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক ক সকল অবফনসর সানর্ সংবিষ্ট সংবিষ্ট অবফনসর সানর্ কা মক্রর্ সর্ন্বনয়র 

ককৌশল 

ক্রীড়া অবকাঠাণমা চনম যাে [১.১.2] আন্তজযাচতক / চবভাগীয় পর্ যায় সেচিয়াম চনম যাণ। যুি ও ক্রীড়া র্ন্ত্রণালয় 

এিং 

কজলা ক্রীড়া সংস্থা 

স্থাপনা বনর্ মাণ ও জবর্ অবধগ্রহনণ সহায়তা প্রদাননর 

জন্য সংবিষ্ট কর্ মকতমানক বননদ মশনা প্রদান।  [১.১.3] আন্তজযাচতক / চবভাগীয় পর্ যায় চবচবি ক্রীড়ো স্থাপনা চনম যাণ। 

[১.১.4] সজলা পর্ যায় সেচিয়াম চনম যাণ। 

[১.১.5] সজলা পর্ যায় চবচবি ক্রীড়ো স্থাপনা চনম যাণ। 

আন্তজমোতিক প্রতিয োতগিোে অংশগ্রহে অংশগ্রহেকৃি প্রতিয োতগিো যুি ও ক্রীড়া র্ন্ত্রণালয় বভসা প্রাবপ্তসহ বিনদশ গর্নন সহায়তা করা।  



 

73 

 

        েপ্তর/সাংস্থার জাতীে শুদ্ধািার যক্ৌশে ক্র্ িিপরক্ল্পনা, ২০২২-২০২৩            

েপ্তর/সাংস্থার নার্: 

কার্ িক্রদমর িাম কম িসম্পােি 

সূিক 

 

সূিদকর 

মাি 

একক 

 

বাস্তবায়দির 

োসয়েপ্রাপ্ত 

ব্যসি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অথ িবিদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ি অগ্রগসত পসরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মতরাব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজিি 

১ম 

সকায়াট িার 

২য় 

সকায়াট িার 

৩য় 

সকায়াট িার 

৪থ ি 

সকায়াট িার 

সমাট 

অজিি 

অসজিত 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাসতষ্ঠাসিক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ নিসতকতা কসমটির সভা 

আদয়াজি 

সভা 

আদয়াসজত 

১ সাংখ্যা   লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

১.২ নিসতকতা কসমটির সভার সসিাতরা 

বাস্তবায়ি 

বাস্তবাসয়ত 

সসিাতরা 

৪ %   লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

১.৩ সুশাসি প্রসতষ্ঠার সিসমত্ত 

অাংশীজদির (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুসষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা   লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

১.৪ শুিািার সাংক্রাতরা প্রসশক্ষণ 

আদয়াজি 

প্রসশক্ষণ 

আদয়াসজত 

২ সাংখ্যা   লক্ষযমাত্রা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অজিি      

১.৫ কম ি-পসরদবশ উন্নয়ি 

(টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল 

সিষ্পসত্তকরণ/িসথ সবিষ্টকরণ/ 

পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসি/ মসহলাদের 

জন্য পৃথক  

ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা করা ইতযাসে  

উন্নত  

কম ি-পসরদবশ 

২ সাংখ্যা 

ও 

তাসরে 

  লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

১.৬ আওতািীি মাঠ পর্ িাদয়র 

কার্ িালয় (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তিক 

োসেলকৃত জাতীয় শুিািার সকৌশল 

কম ি-পসরকল্পিার নত্রমাসসক অগ্রগসত  

প্রসতদবেদির ওপর সিিব্যাক প্রোি  

সিিব্যাক 

সভা/কম িশালা 

অনুসষ্ঠত 

৪ তাসরে   লক্ষযমাত্রা        

অজিি      
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২.  আসথ িক ব্যবস্থাপিা উন্নয়ি ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ ি বিদরর রাজস্ব 

এবাং উন্নয়ি বাদজদটর অনুদমাসেত  

ক্রয়-পসরকল্পিা  ওদয়বসাইদট প্রকাশ  

ক্রয়-পসরকল্পিা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকাসশত 

২ তাসরে   লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

 ২.২ অনুদমাসেত বাসষ িক ক্রয় 

পসরকল্পিার র্থার্থ বাস্তবায়ি (রাজস্ব 

এবাং উন্নয়ি বাদজদটর)  

ক্রয় পসরকল্পিা 

বাস্তবাসয়ত 

২ %   লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

২.৩  বাদজট বাস্তবায়ি  বাদজট 

বাস্তবাসয়ত 

৩ %   লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

২.৪ প্রকদল্পর  PIC সভা আদয়াজি  সভা আদয়াসজত ৩ সাংখ্যা   লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

২.৫ প্রকল্প সমাসপ্ত সশদষ প্রকদল্পর 

সম্পে (র্ািবাহি, কসম্পউটার, 

আসবাবপত্র ইতযাসে) সবসি সমাতাদবক 

হস্তাতরার করা 

প্রকদল্পর সম্পে 

সবসি সমাতাদবক 

হস্তাতরাসরত 

   ৫ তাসরে   লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

৩. শুিািার সাংসিষ্ট এবাং দুিীসত প্রসতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম…………….. ১৮ (অগ্রাসিকার সভসত্তদত ১ িাং সহ নুযিতম িারটি কার্ িক্রম) 

৩.১ সরকাসর র্ািবাহদির র্থার্থ 

ব্যবহার সিসিতকরণ  

  ৩    লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

৩.২   ৫    লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

৩.৩   ৫    লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

৩.৪  ৫    লক্ষযমাত্রা        

অজিি      

 

  সব:দ্র:- সকাি ক্রসমদকর কার্ িক্রম প্রদর্াজয িা হদল তার কারণ মতরাব্য কলাদম উদেে করদত হদব
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ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন ক্র্ িিপরক্ল্পনা ২০২২-২৩   

(র্ন্ত্রণােে/পবভাে/দপ্তর/সংস্থা ির্ িালের অপিলসর জন্য) 
 

 

ক্রি  

কর্ িসম্পাদন রক্ষত্র  র্ান কার্ িক্রর্ 
কর্ িসম্পাদন 

সূিক 
একক 

কর্ িসম্পাদন 

সূির্কি র্ান 

িক্ষযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ অমি  উিি উত্তর্ িির্ি র্ান 
িির্ি র্ার্নি 

র্নর্ম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 

 ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

[১] ই-গভর্ন্টোন্স ও 

উদ্ভোিন সংক্রোন্ত 

কোর্ টক্ররি  

িোস্তিোয়ন 

সেো দো ক ণ 

 

 

 

 

 

৩০ 

[১.১] রসবা সহর্েকিণ/ 

র্ডর্েটাইর্েির্নি র্াধ্যর্র্ উদ্ভাবনী 

ধািণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] রসবা সহর্েকিণ /র্ডর্েটাইর্েির্নি 

র্াধ্যর্র্ নুযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবার্য়ি 

 

িোম খ ১০ 
   ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩ 

 

[১.২] ইিঃপূরি ট িোস্তিোময়ি উদ্ভোিনী 

র্ো ণো, সেমেকৃি ও মডমের্োইেকৃি 

সসিো  ডোর্োরিে প্রস্তুি  ক ো  এিং 

সসিোসমূে চোলু  োখো  

 

[১.২.১] ইিঃপূরি ট িোস্তিোময়ি উদ্ভোিনী র্ো ণো, 

সেমেকৃি ও মডমের্োইেকৃি সসিো  ডোর্োরিে 

প্রস্তুিকৃি 

িার্িখ ২ 
১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ -- --- 

[১.২.২] ইিঃপূরি ট িোস্তিোময়ি উদ্ভোিনী র্ো ণো, 

সেমেকৃি ও মডমের্োইেকৃি সসিোসমূে চোলুকৃি 

িোম খ ৭ 
০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩  

[১.৩] ই-নর্থি ব্যবহাি বৃর্দ্ধ 

 

[১.৩.১] ই-িাইর্ি সনোর্ মনষ্পমিকৃি   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪থ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি সম্ভাব্য 

িযার্িঞ্জ রর্াকার্বিায় আইন/পর্ির্স/ 

কর্ িপর্িকল্পনা প্রণয়ন এবং 

র্বষয়র্ভর্ত্তক কর্ িিািা আর্য়ােন 

[১.৪.১] ৪থ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি সম্ভাব্য িযার্িঞ্জ 

রর্াকার্বিায় আইন/পর্ির্স/কর্ ি-পর্িকল্পনা প্রণীি 

িোম খ  ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২  

[১.৪.২] ৪থ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি িযার্িঞ্জ রর্াকার্বিায় 

র্বষয়র্ভর্ত্তক কর্ িিািা আর্য়ার্েি 

সংখ্যা ৩ ২ --- ১ - - -- 

 

 

২ 

[২] প্রোমিষ্ঠোমনক 

সক্ষিিো বৃমদ্ধ  
২০ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হািনাগাদকিণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়ন হািনাগাদকৃি    

         (ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ত্তর্ি) 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- ২ -- 

[২.২] ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ িপর্িকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কি টিম কল্পনো  িোস্তিোয়ন সংক্রোন্ত 

প্রমিক্ষণ আরয়োমেি  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 

[২.২.২]ই-গভন্যিান্স কর্ িপর্িকল্পনা বাস্তবায়র্নি 

েন্য বিােকৃি অথ ি ব্যর্য়ি 

 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 



 

89 

 

 

 

ক্রি  

কর্ িসম্পাদন রক্ষত্র  র্ান কার্ িক্রর্ 
কর্ িসম্পাদন 

সূিক 
একক 

কর্ িসম্পাদন 

সূির্কি র্ান 

িক্ষযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ অমি  উিি উত্তর্ িির্ি র্ান 
িির্ি র্ার্নি 

র্নর্ম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 

 ৮ ৯ ১০ 

[২.২.৩] কর্ িপর্িকল্পনাি অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রর্ির্বদন র্র্িপর্িষদ র্বভার্গ রপ্রর্িি 

 

িার্িখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তি/সংস্থাি অধ িবার্ষ িক 

স্বমূল্যায়ন প্রর্ির্বদন পর্ িার্িািনা সংক্রান্ত 

প্রর্ির্বদন র্র্িপর্িষদ র্বভার্গ রপ্রর্িি 

িার্িখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩  

[২.২.৫] রদর্ি/র্বর্দর্ি বাস্তবার্য়ি ন্যযনির্ একটি 

উদ্ভাবনী উর্যাগ পর্িদি িনকৃি 

 

িার্িখ ৩ 
৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ -- -- ---- 
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িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/ োষ্ট্রীয় প্রমিষ্ঠোন/দপ্ত  সংস্থো/ িোঠ ির্ টোরয়  দপ্ত  এ  অমভরর্োগ প্রমিকো  ব্যিস্থো সংক্রোন্ত কি টিম কল্পনো, ২০২২-২০২৩  

কার্ িক্রদমর 

সক্ষত্র 

 

মাি 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পােি 

সূিদকর মাি 

প্রকৃত 

অজিি  

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিি  

২০২১-

২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ 
অসত 

উত্তম 
উত্তম  

িলসত 

মাি 

িলসত 

মাদির সিদম্ন  

১০০% ৯০% 
৮০

% 
৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাপতষ্ঠাপন

ক্ 
১৪ 

[১.১] অপভলর্াে পনষ্পপত্ত ক্র্ িক্তিা 

(অপনক্) ও আপিে ক্র্ িক্তিার 

তথ্য ওলেবসাইলট এবং পজআরএস 

সিটওেযালর (প্রলর্াজয যেলত্র) 

নত্রর্াপসক্ পভপত্তলত হােনাোদক্রণ 

[১.১.১] অসিক ও 

আসপল কম িকতিা 

তথ্য হালিাগােকৃত 

এবাং ওলেবসাইলট 

আপদলািকৃত 

সংখ্যা 
৪   

৪ 
৩    

[১.২] সিসে িষ্ট সমদয় 

অিলাইদি/অিলাইদি প্রাপ্ত 

অসভদর্াগ সিষ্পসত্ত 

[১.২.১] অপভলর্াে 

পনষ্পপত্তকৃত 
% 

৭   
৯০ 

৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অসভদর্াগ সিষ্পসত্ত সাংক্রাতরা 

মাসসক প্রসতদবেি উর্ধ্িতি 

কর্তিপক্ষ বরাবর সপ্ররণ 

[১.৩.১] প্রপতলবদন 

যপ্রপরত 
% 

৩   
৯০ 

৮০ ৭০ ৬০  

সের্তা 

অজিন 
১১ 

[২.১] কম িকতিা/কম িিারীদের 

অসভদর্াগ প্রসতকার ব্যবস্থা এবাং 

সজআরএস সিটওয়যার সবষয়ক 

প্রসশক্ষণ আদয়াজি 

[২.১.১]   

প্রপশেণ 

আলোপজত 

 

সংখ্যা 
৪ - - 

২ 
১ - - - 
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কার্ িক্রদমর 

সক্ষত্র 

 

মাি 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পােি 

সূিদকর মাি 

প্রকৃত 

অজিি  

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিি  

২০২১-

২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ 
অসত 

উত্তম 
উত্তম  

িলসত 

মাি 

িলসত 

মাদির সিদম্ন  

১০০% ৯০% 
৮০

% 
৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[২.২] নত্রমাসসক সভসত্তদত 

পসরবীক্ষণ এবাং নত্রমাসসক 

পসরবীক্ষণ প্রসতদবেি উর্ধ্িতি 

কর্তিপদক্ষর সিকট সপ্ররণ 

[২.২.১]  নত্রর্াপসক্ 

প্রপতলবদন যপ্রপরত 
সংখ্যা 

৩ - - 
৪ 

৩ ২ ১  

[২.৩] অপভলর্াে প্রপতক্ার 

ব্যবস্থািনা পবষলে 

যেক্লহাল্ডারেলণর সর্্বয়লে 

অবপহতক্রণ সভা আলোজন 

[২.৩.১] সভা 

আলোপজত সংখ্যা 
৪   

২ 
১    
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িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/ োষ্ট্রীয় প্রমিষ্ঠোন/দপ্ত  সংস্থো/িোঠ ির্ টোরয়  দপ্ত  এ  সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি িোস্তিোয়ন কি টিম কল্পনো, ২০২২-২০২৩  

কার্ িক্রর্র্ি 

রক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কর্ িস

ম্পাদন 

সূির্ক

ি র্ান 

প্রকৃি 

অেিন  

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অেিন  

২০২১-

২২ 

িক্ষযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ 
অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

িির্ি 

র্ান 

িির্ি র্ার্নি 

র্নর্ম্ন  

১০০% ৯০% 
৮০

% 
৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোমিষ্ঠোমনক ১৮ 

[১.১] ত্রৈিোমসক মভমিরি রসবা 

প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি সংক্রোন্ত পর্িবীক্ষণ 

কর্র্টি পুনগ িঠন 

[১.১.১] কর্র্টি 

পুনগ িঠিি সংখ্যো 
৩   

৪ 
৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈিোমসক মভমিরি রসবা 

প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি সংক্রোন্ত িম িীক্ষণ 

কমিটি  সভো  মসদ্ধোন্ত িোস্তিোয়ন 

[১.৩.১] র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্য়ি এবং 

প্রর্ির্বদন রপ্রর্িি 

% 
৪   

৯০ 
৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি মিষরয় 

আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থো  সিন্বরয় 

ত্রৈিোমসক মভমিরি সভো আরয়োেন 

[১.২.১] সভো 

আরয়োমেি 
সংখ্যো 

২   
৪ 

৩ ২ ১  

[১.৪]  ত্রৈিোমসক মভমিরি রসবা 

প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি েোলনোগোদক ণ 

(আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থোসে) 

[১.৪.১] 

হািনাগাদকৃি 
সংখ্যো 

৯   
৪ 

৩ ২ ১  

সক্ষিিো 

অেটন  
৭ 

[২.১] রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি র্বষয়ক 

কর্ িিািা/প্রর্িক্ষণ/র্সর্র্নাি 

আর্য়ােন 

[২.১.১] প্রর্িক্ষণ/ 

কি টিোলো 

আরয়োমেি 

সংখ্যো 
৩ - - 

২ 
১ - - - 

[২.২] রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি মিষরয় 

সস্টকরেোল্ডো গরণ  সিন্বরয় 

অিমেিক ণ সভো আর্য়ােন 

[২.২.১]  

অিমেিক ণ সভো 

আরয়োমেি 

 

সংখ্যো 
৪ - - 

২ 
১    
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তথ্য অপধক্ার পবষলে ২০২২-২৩ অথ িবেলরর বাপষ িক্ ক্র্ িিপরক্ল্পনা (সক্ে সরক্াপর অপিলসর জন্য প্রলর্াজয)  

কর্ িসম্পাদর্নি 

রক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূির্কি 

র্ান 

প্রকৃি 

অেিন 

২০20-

২1 

প্রকৃি 

অেিন 

২০২1-

২2 

িক্ষযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধািণ অর্ি উত্তর্ উত্তর্  িির্ি র্ান 

িির্ি 

র্ার্নি 

র্নর্ম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রার্িষ্ঠার্নক ৬ 

[১.১] িথ্য অর্ধকাি আইন অনুর্ায়ী 

র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য িথ্য প্রার্প্তি 

আর্বদন র্নষ্পর্ত্ত 

 

[১.১.১] র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য 

িথ্য প্রার্প্তি আর্বদন র্নষ্পর্ত্ত 

 

% 0৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সক্ষর্িা বৃমদ্ধ 
1৯  

[১.২] স্বিিঃপ্ররণোমদিভোরি প্রকোিরর্োগ্য 

সকি িথ্য হািনাগাদ কর্ি 

ওরয়িসোইরর্ প্রকোি 

[১.2.১] েোলনোগোদকৃি িথ্য 

ওরয়িসোইরর্ প্রকোমিি 

িার্িখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 15-01-2023 31-০১-২০২3 - - 

৩০-০৬-২০২৩ - - - - 

[১.৩] িোমষ টক প্রমিরিদন প্রকোি  
[১.3.১] র্নধ িার্িি সর্র্য়  িোমষ টক 

প্রমিরিদন প্রকোমিি  
িোম খ  ০৩   ১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২2 - - 

[১.৪]  িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯ 

এি ৫ ধািা অনুসার্ি র্াবিীয় ির্থ্যি 

কযাটািগ ও ইনর্ডক্স ত্রির্ি/ 

হািনাগাদকিণ 

[১.4.১]  ির্থ্যি কযাটািগ ও   

ইনর্ডক্স প্রস্তুিকৃি/হািনাগাদকৃি 
িার্িখ ০৩   ৩১-১২-২০২2 ১৫-০১-২০২3 ৩১-০১-২০২3 - - 

[১.৫] িথ্য অর্ধকাি আইন ও 

র্বর্ধর্বধান সম্পর্কি েনসর্িিনিা 

বৃর্দ্ধকিণ 

[১.5.১]  প্রচো  কোর্ টক্রি সম্পন্ন সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] িথ্য অমর্কো  আইন, ২০০৯ ও 

এি র্বর্ধর্ািা, প্রর্বধানর্ািা, 

স্বিিঃপ্রর্ণার্দি িথ্য প্রকাি 

র্নর্দ ির্িকাসহ সংর্িষ্ট  মিষরয় 

কর্ িকিিা/কর্ িিািীর্দি প্রর্িক্ষণ 

আর্য়ােন    

[১.6.১] প্রর্িক্ষণ আর্য়ার্েি সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] িথ্য অমর্কো  সংক্রোন্ত প্ররিেকটি 

ত্রৈিোমসক অগ্রগমি প্রমিরিদন মনর্ টোম ি 

সিরয় ওরয়িসোইরর্  িথ্য অমর্কো  

সসিোিরক্স প্রকোি 

[১.৭.১] ত্রৈিোমসক অগ্রগমি 

প্রমিরিদন  ওরয়িসোইরর্  িথ্য 

অমর্কো  সসিোিরক্স প্রকোমিি 

সংখ্যা ০২   ৪ ৩ ২ ১  


