
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদেি ২০১৮-১৯ অর্ থবছদিি বারষ থক কর্ থসম্পােন চুরিি ত্রৈর্ারসক (জুলাই-সসদেম্বি’১৮) অজথন পরিবীক্ষণ কাঠাদর্া 
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স ৌত অবকাঠাদর্া রনর্ থাণ সংখ্যা সংখ্যা লক্ষের্াৈা ৯২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫  প্রকৃত লক্ষের্াৈা 

হদব (৬৯) অজথন ০৫      

স ৌত অবকাঠাদর্া 

সর্িার্ত/সংস্কাি 

অংক সংখ্যা লক্ষের্াৈা ২৮ ২৩ ২০ ১৮ ১৫  প্রকৃত লক্ষের্াৈা 

হদব (২৫) অজথন ০৮      

 

 

 

ক্রীড়াি 

র্াদনান্নয়ন 

ক্রীড়া প্ররশক্ষণ সংখ্যা জন লক্ষের্াৈা ৭৯৫০ ৮০০০ ৭৯০০ ৭৭০০ ৭৫০০   

অজথন ২৫০৯      

ক্রীড়া ক্লাব/প্ররতষ্ঠানদক আরর্ থক 

অনুোন 

সংখ্যা অদর্ থি 

পরির্াণ 

(সকাটি) 

লক্ষের্াৈা ১৯৮ ১৯৮ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫  (বাদজট না 

র্াকায়) 
অজথন ০২      

আতজথারতক প্ররতদর্ারগতায় 

অংশগ্রহণ 

তদেি 

পরির্াণ 

সংখ্যা লক্ষের্াৈা ৬৫ ৬৮ ৬৫ ৬০ ৫০   

অজথন ১৩      

আতজথারতক ক্রীড়া 

প্ররতদর্ারগতাি আদয়াজন 

সংখ্যা সংখ্যা লক্ষের্াৈা ৫৭ ১৭ ১৬ ১৫ ১৩   

অজথন ০৩      

প্ররত া অদেষণ সংখ্যা সংখ্যা লক্ষের্াৈা ৩৫ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০  প্রাক্কলন ত্রতরি 

কদি উপস্থাপন 

কিা হদয়দছ। 

অজথন -      

ক্রীড়া সার্গ্রী রবতিণ সংখ্যা সংখ্যা লক্ষের্াৈা ৪২০ ২৩০ ২১০ ১৯০ ১৮০   

অজথন ৩১      

  



আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্য 

[১] কার্ যপদ্ধতি, 

কর্ যপতিবেশ ও 

সেোি 

র্াবনান্নয়ন 
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ই-ফাইত িং পদ্ধতি 

োস্তোয়ন 

ফ্রন্ট সেবেি র্াধ্যবর্ গৃহীি োক 

ই-ফাইত িং তেবেবর্ 

আপব ােকৃি 

% লক্ষের্াৈা ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০   

অজথন ২০      

ই-ফাইব  নতি তনষ্পতিকৃি % লক্ষের্াৈা ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০   

অজথন ১৫      

ই-ফাইব  পত্র জািীকৃি % লক্ষের্াৈা ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০   

অজথন ১০      

তেটিবজন ে চার্ যাি 

োস্তোয়ন 

হা নাগাদকৃি তেটিবজন ে চার্ যাি 

অনুর্ায়ী প্রদি সেো 

% লক্ষের্াৈা ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০   

অজথন ২০      

অতিবর্াগ প্রতিকাি 

ব্যেস্থা োস্তোয়ন 

তনতদ যষ্ট ের্বয়ি র্বধ্য অতিবর্াগ 

তনস্পতিকৃি 

% লক্ষের্াৈা ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০   

অজথন ১৮      

তপআিএ  শুরুি ২ র্াে 

পূবে য েিংতিষ্ট কর্ যচািীি 

তপআিএ  আবদশ জাতিকৃি % লক্ষের্াৈা ১০০ ৯০ ৮০ - -   

অজথন ২৫      

তপআিএ  ও ছুটি 

নগদায়নপত্র জাতি কিা 

ছুটি নগদায়নপত্র জাতিকৃি % লক্ষের্াৈা ১০০ ৯০ ৮০     

অজথন ২৫      

[২] আতি যক ও 

েম্পদ 

ব্যেস্থাপনাি 

উন্নয়ন 

৯ অতের্ আপতি তনষ্পতি 

কার্ যক্রবর্ি উন্নয়ন 

তত্রপক্ষীয় েিায় অতের্ আপতি 

তনষ্পতিি জন্য সুপাতিশকৃি 

% লক্ষের্াৈা ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

অজথন ১৫      

অতের্ আপতি তনষ্পতিকৃি % লক্ষের্াৈা ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০   



অজথন ১৫      

োতষ যক উন্নয়ন কর্ যসূতচ 

োস্তোয়ন 

োতষ যক উন্নয়ন কর্ যসূতচ োস্তোতয়ি % লক্ষের্াৈা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

অজথন ২৫      

অব্যেহৃি/অবকবজা 

র্ানোহন তেদ্যর্ান 

নীতির্া া অনুর্ায়ী 

তনষ্পতিকিণ 

তনষ্পতিকৃি % লক্ষের্াৈা ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০   

অজথন ২০      

েবকয়া তেদ্যুৎ তে  

পতিবশাধ কিা 

তেদ্যুৎ তে  পতিবশাতধি % লক্ষের্াৈা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

অজথন ২৫      

শূন্য পবদি তেপিীবি 

তনবয়াগ প্রদান 

তনবয়াগ প্রদানকৃি % লক্ষের্াৈা ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০   

অজথন ২০      

[৩] োতষ যক 

কর্ যেম্পাদন 

চুতি োস্তোয়ন 

সজািদািকিণ 

৩ ২০১৮-১৯ অি যেছবিি 

োতষ যক কর্ যেম্পাদন 

চুতি স্বাক্ষি ও 

ওবয়েোইবর্ আপব াে 

োতষ যক কর্ যেম্পাদন চুতি 

স্বাক্ষতিি 

িাতিখ লক্ষের্াৈা ২০-০৬-

২০১৮ 

২১-০৬-

২০১৮ 

২৪-০৬-

২০১৮ 

    

অজথন ২০.০৬.২০১

৮ 

     

 েিকাতি কর্ যেম্পাদন 

ব্যেস্থাপনা পদ্ধতিেহ 

অন্যান্য তেষবয় 

কর্ যকিযা/কর্ যচািীবদি 

জন্য প্রতশক্ষণ আবয়াজন 

আবয়াতজি প্রতশক্ষবণি ের্য় জনঘণ্টা লক্ষের্াৈা ৬০ - - - -   

অজথন ১৫      

[৪] জািীয় 

শুদ্ধাচাি সকৌশ  

ও িথ্য অতধকাি 

োস্তোয়ন 

সজািদািকিণ 

৩ জািীয় শুদ্ধাচাি 

কর্ যপতিকল্পনা ও 

পতিেীক্ষণ কাঠাবর্া 

োস্তোয়ন 

 ত্রত্রর্াতেক প্রতিবেদন দাতখ কৃি েিংখ্যা লক্ষের্াৈা ৪ ৩ - - -   

অজথন ১      

জািীয় শুদ্ধাচাি কর্ যপতিকল্পনা ও 

পতিেীক্ষণ কাঠাবর্ায় অন্তর্ভ যি 

 ক্ষুর্াত্রা োস্তোতয়ি 

% লক্ষের্াৈা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

অজথন ২৫      



িথ্য োিায়ন 

হা নাগাদকিণ 

েক  অন াইন সেো িথ্য 

োিায়বন েিংবর্াতজি 

% লক্ষের্াৈা ১০০ ৯০ ৮০ - -   

অজথন ২৫      

িথ্য োিায়ন হা নাগাদকৃি % লক্ষের্াৈা ১০০ ৯০ ৮০ - -   

অজথন ২৫      

 


