
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম:  যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

অবিদপ্তর/দপ্তগরর নাম: ক্রীড়া পবরদপ্তর 

1। অবিস প্রািাইল 

ক) এক নজগর অবিস 

রবিষ্ঠাগনর নাম িাাংলা  ক্রীড়া পবরদপ্তর 

ইাংগরবজ Directorate of Sports. 

সাংবিপ্ত ক্রীপ/DS  

অবিস রিাগনর পদবি পবরচালক বনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাে যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

অবিগসর সাংখ্যা প্মাট 64  বিভােীয় অবিস 00  প্জলা অবিস 64 

জনিল 425 

অবিগসর ঠিকানা মওলানা ভাসানী প্েবিয়াম, ঢাকা-1000। 

প্ াোগ াে  

(ই-প্মইল,প্িান, িযাক্স) 

ইগমইল: sportsdte@yahoo.com 

প্িান-9575797 

িযাক্স-9555243 

ওগয়িসাইগটর ঠিকানা http://www.ds.gov.bd 

 ািায়াগির িণ ণনা 

(গুেল ম্যাপসহ) 

 

 

খ) অবিগসর বভশন ও বমশন : 

বভশন (Vision): প্দগশর সকল বশশু-বকগশার ও িরুণ ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ হগয় রবশবিি মানি সম্পগদ পবরণি হগি। 

বমশন(Mission : তৃণমূল প ণাগয় প্দগশর বশশু,বকগশার ও িরুণগদর ক্রীড়ায় উদ্ধুদ্ধ কগর ক্রীড়ার মান উন্নয়গনর মাধ্যগম 

ক্রীড়া রবিভার বিকাশ এিাং সরকাবর শারীবরক বশিা  কগলগজর সুবিিািলীর উন্নয়গনর মাধ্যগম রবশিণার্থীগদরগক 

রবশবিি মানি সম্পদ বহগসগি েগড় প্িালা। 

ে) অবিগসর পবরবচবি ও ছবি; 

ক্রীড়া পবরদপ্তর যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালগয়র অিীন সরকাবর দপ্তর। ক্রীড়া পবরদপ্তগরর অিীন ৬৪টি প্জলায় ৬৪টি প্জলা ক্রীড়া অবিস 

এিাং ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, িাগেরহাট, িবরশাল ও ময়মনবসাংহ প্জলায় অিবিি ৬টি সরকাবর শারীবরক বশিা কগলজ কা ণক্রম 

পবরচালনা করগছ। 

বিশ্বায়গনর যুগে বিস্তৃি ক্রীড়াঙ্গগন রবিগ াবেিায় এবেগয়  াওয়ার জন্য চাই সুি প্দহ ও মন সম্পন্ন রবশবিি মানি সম্পদ। 

রবশবিি দি প্খগলায়াড় প্দগশর মানি সম্পদ উন্নয়গন সহায়ক ভূবমকা পালন করগি পাগর। বিশাল এ জনগোবষ্ঠর জন্য শরীর চচ ণা 

ও প্খলাধুলা আগয়াজগন সরকাবর আনুকূগে ক্রীড়া পবরদপ্তর প্দগশর প্ছগলগমগয়গদর ক্রীড়াই উদ্বুদ্ধ কগর ক্রীড়া প্িগে িরুণ প্নতৃত্ব 

সৃবির জন্য কা ণকরী উগযাে গ্রহণপূি ণক তৃণমূল প ণাগয় ক্রীড়ার বিবভন্ন বিষগয় বনবিড় রবশিণ ও রবিগ াবেিার আগয়াজগনর 

মাধ্যগম রবিভািান ক্রীড়াবিদগদর ক্রীড়া রবিভা বিকাগশ ভূবমকা, ক্রীড়া রবিভার িাবলকা রণয়ন, বশশু-বকগশার ও িরুণগদর 

সুস্বািয ও ননবিক মান উন্নয়গনর লগিয ক্রীড়ার সুগ াে সম্প্রসারণ ও গুনেিমান উন্নয়গনর লগিয কম ণসূচী গ্রহণ, বশিা রবিষ্ঠান ও 

ক্রীড়া ক্লািসমূগহ বিনামূগে ক্রীড়া সামগ্রী বিিরণ এিাং যুি ও যুি মবহলাগদর কম ণসাংিাগনর সুগ াে সৃবির লগিয সরকাবর শারীবরক 

বশিা  কগলগজর মাধ্যগম এক িছগরর আিাবসক বনবিড় রবশিণ রদানপূি ণক ব্যাগচলর অি বিবজকযাল এডুগকশন(বিবপএি) বিগ্রী 

mailto:sportsdte@yahoo.com
http://www.ds.gov.bd/


রদান করগছ। এর িগল ক্রীড়াগিগে কম ণসাংিাগনর সুগ াে সৃবি, দাবরদ্র বিগমাচন, নারীর িমিায়ন, ক্রীড়া প্িগে সামাবজক 

বনরাপত্তা সম্প্রসারণ, মাদগকর অপব্যিহার প্রাগি ভূবমকা, স্বািয সগচিনিা, পবরগিশ সগচিনিা এিাং ক্রীড়াবিদগদর সামাবজক 

ম ণাদা বৃবদ্ধগি কা ণকরী ভূবমকা রাখগছ। 

  

 

ঘ) প্সিার িাবলকা 

ক্রম প্সিা নাম প্সিা রাবপ্তর প ণায়(অবিদপ্তর/আঞ্চবলক) 

১ ক্রীড়া পবরদপ্তগরর মাধ্যগম ক্রীড়া ক্লাি ও বশিারবিষ্ঠাগনর অনুকূগল বিনামূগে ক্রীড়াসামগ্রী 

রদান 

ক্রীড়া পবরদপ্তর 

২ সরকাবর শারীবরক বশিা কগলগজর মাধ্যগম ব্যাগচলর অি বিবজকযাল এডুগকশন(বিবপএি) 

এিাং ঢাকা সরকাবর শারীবরক বশিা কগলগজর মাধ্যগম মাোর অি বিবজকযাল এডুগকশন 

বিষগয় ভবিণ। 

 

3 ক্রীড়ার বিবভন্ন বিষগয় রবশিণ ও রবিগ াবেিার মাধ্যগম ক্রীড়া রবিভা অগেষণ  

4 ক্রীড়া পবরদপ্তগরর মাধ্যগম ক্রীড়া ক্লাি ও বশিা রবিষ্ঠাগনর অনুকূগল আবর্থ ণক অনুদান রদান  

5 মাননীয় সাংসদ সদস্যেগণর মাধ্যগম ক্রীড়া ক্লাি ও বশিা রবিষ্ঠাগনর অনুকূগল ক্রীড়া সামগ্রী 

রদান 

 

6 প্জলা ক্রীড়া অবিগসর মাধ্যগম ক্রীড়া ক্লাি ও বশিা রবিষ্ঠাগনর অনুকূগল ক্রীড়া সামগ্রী রদান  

 

2। প্সিা প্রািাইল 

ক) প্সিার নাম :  ক্রীড়ার বিবভন্ন বিষগয় রবশিণ ও রবিগ াবেিার মাধ্যগম ক্রীড়া রবিভা অগেষণ। 

খ) প্সিাটি সহবজকরগণর প্ ৌবিকিা : প্দগশর তৃণমূল প ণাগয় ছবড়গয় বছঠিগয় র্থাকা রবিভািান প্খগলায়াড়গদর ক্রীড়া রবিভা বিগকাগশর পর্থ 

রশি করন। 

 



ে)  প্সিারাবপ্তর প্মৌবলক িথ্যাবদ 

ক্রম বিষয় িথ্যাবদ 

1.  প্সিা রদানকারী অবিস প্জলা ক্রীড়া অবিস 

2.  প্সিার সাংবিপ্ত বিিরণ ক্রীড়া পবরদপ্তগরর িাবষ ণক ক্রীড়াসূচী প্মািাগিক প্জলা ক্রীড়া অবিগসর মাধ্যগম 

প্দগশর বিবভন্ন প্জলা ও উপগজলা প ণাগয় ক্রীড়ার বিবভন্ন বিষগয় মাসব্যাপী 

রবশিণ রদান ও রবিগ াবেিা আগয়াজন কগর ক্রীড়া রবিভা অগেষণ। 

3.  িাবষ ণক প্সিা গ্রহণকারীর সাংখ্যা 30,000 (বেশ হাজার) রায়। 

4.  প্সিারাবপ্তর শিণািবল অনূর্ধ্ণ-16 িছগরর িালক/িাবলকা। 

5.  দাবয়ত্বরাপ্ত কম ণকিণা ও কম ণচারী প্জলা ক্রীড়া অবিগসর কম ণকিণা ও কম ণচারী। 

6.  প্সিা রাবপ্তর  সময়  রবি অর্থ ণিছর  

7.  প্সিা রাবপ্তগি রগয়াজনীয় কােজপে ক্রীড়া ক্লাি ও বশিা রবিষ্ঠাগনর মাধ্যগম নাগমর িাবলকা প্ররণ। 

8.  প্সিা রাবপ্তর জন্য খরচ খরচ নাই। 

9.  প্সিা রাবপ্তর জন্য  ািায়াগির সাংখ্যা 0২(দু্ই) িার। 

10.  সাংবিি আইন/বিবি/নীবিমালার িাবলকা বাবষক ক্রীড়াপঞ্জী। 

11.  প্সিা প্পগি ব্যর্থ ণ হগল পরিিী রবিকারকারী 

কম ণকিণা, পদবি, ইগমইল ও প্িান 

সহকারী পবরচালক(সাংেঠন) ক্রীড়া পবরদপ্তর,প্িান: 9554288 

12.  প্সিা রাবপ্ত/রদাগনর প্িগে 

অসুবিিা/সমস্যা/চযাগরঞ্জসমূহ 

বশিা রবিষ্ঠান রিাগনর অনাগ্রহ ও আন্তবরকিার অভাি, প্খলা উপগ ােী মাঠ। 

13.  অন্যান্য  প্খলার সমগয়  অবভভািকেণ সন্তানগদরগক পড়াগলখায় বনগয়াবজি রাখা। 

 

ঘ) বিযমান প্সিা-পদ্ধবি বিগিষণ 

প্সিা রদাগনর িাপ কা ণক্রম রবি িাগপর সময় 

(বদন/ঘন্টা/বমবনট) 

সম্পৃি ব্যবিিে ণ(পদবি) 

িাপ-১ িাবষ ণক ক্রীড়া কম ণসূবচর রস্তাি গ্রহগণর জন্য 

িাইলে উপস্থাপন। 

১বদন  অবিস সহকারী। 

িাপ-২ সহকারী পবরচালক কতৃণক স্বাির ও 

উপপবরচালগকর বনকট প্ররণ। 

২ ঘন্টা সহকারী পবরচালক 

িাপ-৩ উপপবরচালক কতৃণক স্বাির ও পবরচালগকর 

বনকট প্ররণ 

২ ঘন্টা উপপবরচালক 

িাপ-৪ পবরচালক কতৃণক স্বাির ও অনুগমাদন ৪ ঘন্টা পবরচালক 

িাপ-৫ প্জলায় পে প্ররণ ১বদন অফিস সহকারী 

িাপ-৬ প্জলা প ণাগয় কম ণসূবচর সম্ভ্যিা  াচাই ১০ বদন জেো ক্রীড়া অফিসার 

ধাপ-৭ কর্ মসূফির  প্রস্তাব চূড়ান্তকরণ ১বদন জেো ক্রীড়া অফিসার 

ধাপ-৮ প্রস্তাব ক্রীড়া পফরদপ্তলর জপ্ররণ ১বদন অফিস সহকারী 

ধাপ-৯ প্রস্তাবসমূহ সর্ফিত কলর িাইলে উপস্থাপন ৭বদন অফিস সহকারী 



ধাপ-১০ সহকারী পফরিােক কর্তমক স্বাক্ষর ও 

উপপবরচালগকর বনকট প্ররণ 

২ঘন্টা সহকারী পফরিােক 

িাপ-১১ উপপবরচালক কতৃণক স্বাির ও পবরচালগকর 

বনকট প্ররণ। 

২ঘন্টা উপপফরিােক 

িাপ-১২ পবরচালক কতৃণক স্বাির ও রশাসবনক 

অনুগমাদগনর জন্য মন্ত্রণালগ  প্ররণ। 

৪ ঘন্টা পফরিােক 

িাপ-১৩ সবচি কতৃণক স্বাির ও অবিবরি সবচগির 

বনকট প্ররণ। 

১বদন সফিব 

িাপ-১৪ অবিবরি সবচি কতৃণক স্বাির ও উপসবচগির 

বনকট প্ররণ। 

১বদন অফতফরক্ত সফিব 

িাপ-১৫ উপসবচি কতৃণক স্বাির ও প্িক্স অবিসাগরর 

বনকট প্ররণ। 

২ ঘন্টা উপসফিব 

িাপ-১৬ প্িক্স অবিসার কতৃণক স্বাির এিাং এ ও এর 

বনকট প্ররণ। 

২ ঘন্টা ফসফনয়র সহকারী সফিব 

িাপ-১৭ এ ও কতৃণক নবর্থগি উপিাপন। ২বদন এ ও 

িাপ-১৮ প্িক্স অবিসার কতৃণক স্বাির ও উপসবচগির 

বনকট প্ররণ। 

২ ঘন্টা বসবনয়র সহকারী সবচি 

িাপ-১৯ উপসবচি কতৃণক স্বাির ও অবিবরি সবচগির 

বনকট প্ররণ। 

২ ঘন্টা উপসবচি 

িাপ-২০ অবিবরি সবচি কতৃণক স্বাির ও সবচগির 

বনকট প্ররণ। 

১বদন অবিবরি সবচি 

িাপ-২১ সবচি কতৃণক অনুগমাদন ও অবিবরি সবচগির 

বনকট প্ররণ। 

১বদন সবচি 

িাপ-২২ অবিবরি সবচি কতৃণক স্বাির ও উপসবচগির 

বনকট প্ররণ। 

২ ঘন্টা অবিবরি সবচি 

িাপ-২৩ উপসবচি কতৃণক স্বাির ও প্িক্স অবিসাগরর 

বনকট প্ররণ। 

২ ঘন্টা উপসবচি 

িাপ-২৪ প্িক্স অবিসার কতৃণক স্বাির ও পেজাবর কগর 

পবরদপ্তগর প্ররণ। 

৪ ঘন্টা বসবনয়র সহকারী সবচি 

িাপ-২৫ মন্ত্রণালগয়র অনুগমাবদি রস্তাি িই আকাগর 

মুদ্রগনর জন্য বিবজ প্রগস প্ররণ। 

১ বদন অবিস সহকারী 

ধাপ-২৬ ফবফে জপ্রলস বই মুদ্রন ও বিবজ প্রস  জেলক বই 

গ্রহণ কগর প্জলা ক্রীড়া অবিগস প্ররণ। 

১ মাস অবিস সহকারী 

িাপ-২৭ ক্রীড়া ক্লাি /বশিা রবিষ্ঠানগক পে রদান ২বদন প্জলা ক্রীড়া অবিসার 

িাপ-২৮ বনি ণাবরি বদগন রবিগ ােীগদর উপবিবি ১বদন সাংবিি রবিগ ােী 

িাপ-২৯ রবিগ ােীগদর  াচাই বাছাই ১বদন প্জলা ক্রীড়া অবিসার ও সাংবিি 

প্কাচ 

ধাপ-৩০ প্রফিক্ষণ/ প্রফতল াফিতায় কা মক্রর্ ১ মাস রবিগ ােী 

ধাপ-৩১ প্রফতভাবান জেলোয়াড় সনাক্ত করণ ২বদন প্জলা ক্রীড়া অবিসার ও সাংবিি 

প্কাচ 

ধাপ-৩২ প্রফতভাবান জেলোয়াড়লদর তাফেকা ক্রীড়া 

পফরদপ্তলর জপ্ররণ 

১বদন প্জলা ক্রীড়া অবিসার 

ধাপ-৩৩ প্রফতভাবান জেলোয়াড়লদর তাফেকা প্রকাি ১বদন সহকারী পবরচালক 

 

 



 

ঙ) বিযমান পদ্ধবির রগসস ম্যাপ (Process Map)  

 

 

 

 

                                                    P: উচ্চমান সহকারী/অবিস সহকারী 

      T: 1 বদন 

 

       

  P:  সহকারী পবরচালক 

                       T: 2 ঘন্টা 

 

   P:  উপপবরচালক 

                                         T: ২ ঘন্টা 

 

 

 

                                                  

                     P:  পবরচালক 

                                         T: 4 ঘন্টা 

     

                                                                      

     

         P:  উচ্চমান সহকারী/অবিস সহকারী 

                                         T:  1 বদন 

শুরু 

বার্ষ িক ক্রীড়া কর্ িসূর্ির 
প্রস্তাব গ্রহণের জন্য 
ফাইলে উপস্থাপন। 

সহকারী পর্রিালক কর্ত িক 
স্বাক্ষর ও উপপর্রিালণকর 

র্ন্কট প্রপ্ররে। 

পর্রিালক কর্ত িক 
স্বাক্ষর ও 
অন্ুণর্াদন্ 

প্রজলায় পত্র প্রপ্ররে 

উপপর্রিালক কর্ত িক 
স্বাক্ষর ও পর্রিালণকর 

র্ন্কট প্রপ্ররে 



 

        P:  প্জলা ক্রীড়া অবিসার 

                                                              T: 10 বদন 

 

 

P:  প্জলা ক্রীড়া অবিসার                                         

  T: 1 বদন 

 

 

 

                                                    P: অবিস সহকারী 

      T: 1 বদন 

 

       

  P:  সহ: পবরচালক/উচ্চমান সহকারী/অবিস সহকারী                           

T: 7 বদন 

 

  P:  সহকারী পবরচালক 

                                        T: 2ঘন্টা 

 

 

  P:  উপপবরচালক 

                                        T: 2ঘন্টা 

 

 

 

                                        

           

                   P:  পবরচালক 

                                        T: 4ঘন্টা 

     

                                                                      

প্রজলা পর্ িাণয় কর্ িসূিীর 
সম্ভাবর্া র্ািাই 

কর্ মসূচির  
প্রস্তাব 

িূড়ান্তকরণ 

প্রস্তাব ক্রীড়া পচরদপ্তলর প্রপ্ররণ 

প্রস্তাবসর্ূহ সর্চিত কলর 
ফাইলে উপস্থাপন       

পর্রিালক কর্ত িক 
স্বাক্ষর ও 
প্রশাসর্ন্ক 

অন্ুণর্াদণন্র জন্য 
র্ন্ত্রোলণয় প্রপ্ররে। 

সহকারী পচরিােক কতত মক 
স্বাক্ষর ও উপপর্রিালণকর 

র্ন্কট প্রপ্ররে 

উপপর্রিালক কর্ত িক 
স্বাক্ষর ও পর্রিালণকর 

র্ন্কট প্রপ্ররে 



  

 

         P:  সবচি 

                          T: 1 বদন 

 

        P:  অবিবরি সবচি 

                                                              T: 1 বদন 

 

P: উপসবচি  

T: 2ঘন্টা  

 

 

P: সহকারী সবচি/বসবনয়র সহ: সবচি  

T: 2ঘন্টা  

 

             

        P: রশাসবনক কম ণকিণা 

T: 2বদন  

 

         P: সহকারী সবচি/বসবনয়র সহ: সবচি 

                            T: 2ঘন্টা 

            

         

        P:  উপসবচি 

                        T: 2ঘন্টা 

 

 

             P:  অবিবরি সবচি 

                        T: 1 বদন 

 

 

সর্িব কর্ত িক স্বাক্ষর ও 
অর্র্র্রক্ত সর্িণবর র্ন্কট 

প্রপ্ররে। 

অর্র্র্রক্ত সর্িব কর্ত িক 
স্বাক্ষর ও উপসর্িণবর র্ন্কট 

প্রপ্ররে। 

উপসর্িব কর্ত িক স্বাক্ষর ও 
প্রেক্স অর্ফসাণরর র্ন্কট 

প্রপ্ররে। 

প্রেক্স অর্ফসার কর্ত িক স্বাক্ষর 
এবং এ ও এর র্ন্কট প্রপ্ররে। 

এ ও কর্ত িক ন্র্িণর্ 
উপস্থাপন্। 

প্রেক্স অর্ফসার কর্ত িক স্বাক্ষর 
ও উপসর্িণবর র্ন্কট প্রপ্ররে। 

উপসর্িব কর্ত িক স্বাক্ষর 
ও অর্র্র্রক্ত সর্িণবর 

র্ন্কট প্রপ্ররে। 

অর্র্র্রক্ত সর্িব কর্ত িক 
স্বাক্ষর ও সর্িণবর 
র্ন্কট প্রপ্ররে। 
প্রপ্ররে। 



 

 

                     P:  সবচি 

                                                               T: 1 বদন 

 

 

 

                       P:  অবিবরি সবচি 

                        T: ২ ঘন্টা      

 

 

  

                                  P:  উপসবচি 

                        T: ২ঘন্টা 

 

 

             P:  অবি: সবচি/বসবনয়র সহ: সবচি 

                        T: ৪ঘন্টা 

 

 

 

             P:  সহকারী পবরচালক 

                        T: 1 বদন 

 

 

                        P:  বিবজ প্রস 

                        T: 1 মাস 

 

 

 

সর্িব কর্ত িক 
অন্ুণর্াদন্ ও 

অর্র্র্রক্ত সর্িণবর 
র্ন্কট প্রপ্ররে।  

 

অর্র্র্রক্ত সর্িব কর্ত িক 
স্বাক্ষর ও উপসর্িণবর 

র্ন্কট প্রপ্ররে। 

উপসর্িব কর্ত িক স্বাক্ষর 
ও প্রেক্স অর্ফসাণরর 
র্ন্কট প্রপ্ররে। 

প্রেক্স অর্ফসার কর্ত িক 
স্বাক্ষর ও পত্রজার্র কণর 
পর্রদপ্তণর প্রপ্ররে। 

র্ন্ত্রোলণয়র অন্ুণর্ার্দর্ 
প্রস্তাব বই আকাণর 
রু্দ্রণন্র জন্য র্বজজ 
প্রপ্রণস প্রপ্ররে। 

র্বজজ প্রপ্রস প্রেলক বই 
গ্রহণ কণর প্রজলা 

ক্রীড়া অর্ফণস প্রপ্ররে। 



 

 

P:  প্জলা ক্রীড়া অবিসার 

     T: ২বদন 

 

 

P:  প্জলা ক্রীড়া অবিসার 

T: 1বদন 

 

না                                             P: প্জলা ক্রীড়া অবিসার/প্কাচ 

     T: 1বদন 

 

 

P:  প্কাচ 

     T: 1 মাস/৩বদন/৭বদন 

 

 

P:  প্জলা ক্রীড়া অবিসার/প্কাচ 

     T: 1 বদন 

 

 

 

  P:  প্জলা ক্রীড়া অবিসার 

        T: ২ বদন 

 

 

         P:  প্জলা ক্রীড়া অবিসার 

      T: 1 বদন 

 

 

 

প্রজলা ক্রীড়া অর্ফসার 
কর্ত িক সংর্িষ্ট 

প্রর্র্ষ্ঠাণন্ পত্র প্রপ্ররে 

প্রচিক্ষণ/ 
প্রচতল াচিতায় কা মক্রর্ 

পরার্শ ি প্রর্ার্াণবক 
সংণশাধন্ 

প্রণয়াজন্ীয় পরার্শ ি 
প্রদান্ 

র্ািাই বাছাই 
 

প্রচতভাবান প্রেলোয়াড় 
সনাক্ত করণ 

র্ন্ধ িার্রর্ র্দণন্ প্রছণল 
প্রর্ণয়ণদর উপর্স্থর্র্ 

প্রচতভাবান 
প্রেলোয়ালড়র 
তাচেকা 
প্রকাি 

ক্রীড়া পচরদপ্তলর 
প্রপ্ররণ 

প্রশষ 



চ) বিযমান সমস্যা সমািাগন কযাটােবরবভবত্তক রস্তািনা: 

প্িে সমস্যার িণ ণনা সমািাগনর রস্তািনা 

১। আগিদনপে/ িরম/ 

 প্রবজোর/ রবিগিদন 

রগ াজয নয়  

২। দাবখলীয় কােজপোবদ নাগমর িাবলকা  

৩। প্সিার িাপ   

৪। সম্পৃি জনিল প্সিা গ্রহীিার সাগর্থ সম্পৃি িাপ বিগিচনায় না আনা।  শুধুমাে প্সিা গ্রহীিার সাগর্থ সম্পৃি িাপ 

বিগিচনায় আনা।  

৫। স্বািরকারী/ অনুগমাদগনর সগঙ্গ 

সম্পৃি ব্যবির সাংখ্যা ও পদবি 

৯ জন। সবচি, অবিবরি সবচি,উপসবচি,বসবনয়র সহকারী 

সবচি, পবরচালক,উপপবরচালক,সহকারী পবরচালক,অবিস 

সহকারী ও প্জলা ক্রীড়া অবিসার। 

শুধুমাে প্সিা গ্রহীিার সাগর্থ সম্পৃি 

বিষয়টি বিগিচনায় আনগল অনুগমাদগনর 

জন্য স্বািরকারী ২ জন।  

৬। আন্তঃঅবিস বনভণরশীলিা  আগছ  বশিা মন্ত্রণালয় প্র্থগক রজ্ঞাপন জারী 

৭।  আইন/বিবি/ রজ্ঞাপন ইিযাবদ বশিা মন্ত্রণালগয়র রজ্ঞাপন না র্থাকা বশিা মন্ত্রণালয় প্র্থগক রজ্ঞাপন জারী করা। 

৮। অিকাঠাগমা/ হাি ণওয়ার ইিযাবদ বশিা রবিষ্ঠাগন ক্রীড়া উপগ ােী অিকাঠাগমা না র্থাকা বশিা রবিষ্ঠাগন ক্রীড়া উপগ ােী 

অিকাঠাগমা বনম ণান করা। প্সটা সম্ভ্ি না 

হগল অন্তি রবি উপগজলায় অন্তি: ১টি 

ক্রীড়া অিকাঠাগমা বনম ণান করা। 

৯। প্রকি ণ/িথ্য সাংরিণ িাটাগিজ না র্থাকা  প্খগলায়াড়গদর িাটাগিগজর জন্য সিট 

ওয়ার নিরী করা 

১০। রযুবির রগয়াে রগ াজয বক না -হাঁ   

১১। খরচ (নােবরক+অবিস) ১০০০/- ৫০০/- 

১২। সময় (নােবরক+অবিস) ৬৭ বদন ৩০ বদন 

১৩।  ািায়াি (নােবরক) ১বদন রগয়াজন প্নই  

১৪। অন্যান্য  -- -- 

 

 

 

ছ)  তুলনামূলক বিগিষণ (বিযমান ও রস্তাবিি পদ্ধবির িাপবভবত্তক তুলনা): 

 

বিযমান রগসস 

ম্যাগপর িাপ 

বিযমান িাগপর িণ ণনা  রস্তাবিি রগসস 

ম্যাগপর িাপ 

রস্তাবিি িাগপর িণ ণনা 

িাপ-১ িাবষ ণক ক্রীড়া কম ণসূবচর রস্তাি গ্রহগণর জন্য 

িাইলে উপস্থাপন। 

িাপ-১ ক্রীড়া ক্লাি /বশিা রবিষ্ঠানগক পে রদান 

িাপ-২ সহকারী পবরচালক কতৃণক স্বাির ও 

উপপবরচালগকর বনকট প্ররণ। 

িাপ-২ বনি ণাবরি বদগন রবিগ ােীগদর উপবিবি 

িাপ-৩ উপপবরচালক কতৃণক স্বাির ও পবরচালগকর িাপ-৩ রবিগ ােীগদর  াচাই বাছাই 



বনকট প্ররণ 

িাপ-৪ পবরচালক কতৃণক স্বাির ও অনুগমাদন ধাপ-৪ প্রফিক্ষণ/ প্রফতল াফিতায় কা মক্রর্ 

িাপ-৫ প্জলায় পে প্ররণ ধাপ-৫ প্রফতভাবান জেলোয়াড় সনাক্ত করণ 

িাপ-৬ প্জলা প ণাগয় কম ণসূবচর সম্ভ্যিা  াচাই ধাপ-৬ প্রফতভাবান জেলোয়াড়লদর তাফেকা ক্রীড়া 

পফরদপ্তলর জপ্ররণ 

ধাপ-৭ কর্ মসূফির  প্রস্তাব চূড়ান্তকরণ ধাপ-৭ প্রফতভাবান জেলোয়াড়লদর তাফেকা প্রকাি 

ধাপ-৮ প্রস্তাব ক্রীড়া পফরদপ্তলর জপ্ররণ   

ধাপ-৯ প্রস্তাবসমূহ সর্ফিত কলর িাইলে উপস্থাপন   

ধাপ-১০ সহকারী পফরিােক কর্তমক স্বাক্ষর ও 

উপপবরচালগকর বনকট প্ররণ 

  

িাপ-১১ উপপবরচালক কতৃণক স্বাির ও পবরচালগকর 

বনকট প্ররণ। 

  

িাপ-১২ পবরচালক কতৃণক স্বাির ও রশাসবনক 

অনুগমাদগনর জন্য মন্ত্রণালগ  প্ররণ। 

  

িাপ-১৩ সবচি কতৃণক স্বাির ও অবিবরি সবচগির বনকট 

প্ররণ। 

  

িাপ-১৪ অবিবরি সবচি কতৃণক স্বাির ও উপসবচগির 

বনকট প্ররণ। 

  

িাপ-১৫ উপসবচি কতৃণক স্বাির ও প্িক্স অবিসাগরর 

বনকট প্ররণ। 

  

িাপ-১৬ প্িক্স অবিসার কতৃণক স্বাির এিাং এ ও এর 

বনকট প্ররণ। 

  

িাপ-১৭ এ ও কতৃণক নবর্থগি উপিাপন।   

িাপ-১৮ প্িক্স অবিসার কতৃণক স্বাির ও উপসবচগির 

বনকট প্ররণ। 

  

িাপ-১৯ উপসবচি কতৃণক স্বাির ও অবিবরি সবচগির 

বনকট প্ররণ। 

  

িাপ-২০ অবিবরি সবচি কতৃণক স্বাির ও সবচগির বনকট 

প্ররণ। 

  

িাপ-২১ সবচি কতৃণক অনুগমাদন ও অবিবরি সবচগির   



বনকট প্ররণ। 

িাপ-২২ অবিবরি সবচি কতৃণক স্বাির ও উপসবচগির 

বনকট প্ররণ। 

  

িাপ-২৩ উপসবচি কতৃণক স্বাির ও প্িক্স অবিসাগরর 

বনকট প্ররণ। 

  

িাপ-২৪ প্িক্স অবিসার কতৃণক স্বাির ও পেজাবর কগর 

পবরদপ্তগর প্ররণ। 

  

িাপ-২৫ মন্ত্রণালগয়র অনুগমাবদি রস্তাি িই আকাগর 

মুদ্রগনর জন্য বিবজ প্রগস প্ররণ। 

  

ধাপ-২৬ ফবফে জপ্রলস বই মুদ্রন ও বিবজ প্রস  জেলক বই 

গ্রহণ কগর প্জলা ক্রীড়া অবিগস প্ররণ। 

  

িাপ-২৭ ক্রীড়া ক্লাি /বশিা রবিষ্ঠানগক পে রদান   

িাপ-২৮ বনি ণাবরি বদগন রবিগ ােীগদর উপবিবি   

িাপ-২৯ রবিগ ােীগদর  াচাই বাছাই   

ধাপ-৩০ প্রফিক্ষণ/ প্রফতল াফিতায় কা মক্রর্   

ধাপ-৩১ প্রফতভাবান জেলোয়াড় সনাক্ত করণ   

ধাপ-৩২ প্রফতভাবান জেলোয়াড়লদর তাফেকা ক্রীড়া 

পফরদপ্তলর জপ্ররণ 

  

ধাপ-৩৩ প্রফতভাবান জেলোয়াড়লদর তাফেকা প্রকাি   

 

 

 

 

 

জ) রস্তাবিি রগসস ম্যাপ 

 



 

 

 

 1.                                                 P: প্জলা ক্রীড়া অবিসার/অবিস সহকারী 

      T: 1 বদন 

 

       

  P:  রবিগ ােী 

2.                       T: 1 বদন 

 

   না                                        

           

                   P:  রবশিক 

 3.                                    T: 2 বদন 

     

 হযাঁ                                                                       

        

         P:  রবশিক 

     4.          4.                      T: 21 বদন 

 

        P:  রবশিক/প্জলা ক্রীড়া অবিসার 

                                                      5.        T: 1 বদন 

 

         P:  প্জলা ক্রীড়া অবিসার 

                                                      6.        T: 1 বদন 

 

 

 

 

 

 

 

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাগর বিযমান ও রস্তাবিি পদ্ধবির তুলনা 

শুরু 

ক্রীড়া ক্লাব/র্শক্ষা 
প্রর্র্ষ্ঠান্ণক  
পত্র প্রদান্ 

পরার্শ ি প্রর্ার্াণবক 
সংণশাধন্ 

র্ন্ধ িার্রর্ র্দণন্ 
প্রর্র্ণর্াগীণদর 
উপর্স্থর্র্ 

প্রণয়াজন্ীয় পরার্শ ি 
প্রদান্ 

প্রর্র্ণর্াগী

প্রদর র্ািাই-
বাছাই 

প্রর্শক্ষে প্রদান্ 

প্রর্র্ভাবান্ 
প্রেণলায়াড় 
সন্াক্তকরে 

প্রর্র্ভাবান্ 
প্রেণলায়াণড়র র্ার্লকা 

প্রকাশ 
 

প্রশষ 



 

 বিযমান পদ্ধবি রস্তাবিি পদ্ধবি 

সময় (বদন/ঘন্টা) ৬৭বদন ৩০বদন 

খরচ (নােবরক ও অবিগসর) ১০০০/- ৫০০/- 

 ািায়াি ১িার ১ িার 

িাপ ৩৩ ০৭ 

জনিল ১১ ০২ 

দাবখলীয় কােজপে রবিগ ােীগদর িাবলকা রবিগ ােীগদর িাবলকা 

 

 

প্লখবচে:   

 

 

 

৪। িাস্তিায়ন 

  ক) িাস্তিায়গনর অবভজ্ঞিার আনুপূবি ণক বিিরণ (২০০ শগের মগধ্য) 

  খ) িাস্তিায়গনর সময়ািদ্ধ কম ণপবরকল্পনা  

কা ণক্রম আিস্ট জসলে অলটা নলভ ফিলস োনু 

পাইেট (প্রল ােয জক্ষলে) শুরু ও সর্াফপ্ত       

র্ফিপফরষদ ফবভালি বাস্তবায়ন প্রফতলবদন 

জপ্ররলণর তাফরেসমূহ 

      

পুলরা অফধলক্ষলে বাস্তবায়ন শুরুর তাফরে       

পুগরা অবিগিগে িাস্তিায়ন মূোয়ন 

রবিগিদন প্ররণ 

      

 

  খ) িাস্তিায়গনর জন্য ব্যবয়ি অগর্থ ণর পবরমাণ 

   ে) িাস্তিায়গন চযাগলঞ্জসমূহ : ১) উপগজলা প ণাগয় উপগজলা ক্রীড়া অবিস না র্থাকায় জনিল সমস্যা, ২) বশিা রবিষ্ঠাগনর 

আগ্রগহর অভাি, ৩) প্খলা উপগ ােী মাগঠর অভাি, ৪) ক্রীড়া উপকরগণর স্বল্পিা, ৫) অগর্থ ণর অরতুলিা, ৬) প্কান প্কান প্িগে 

অবভভািকগদর সম্মবি না পাওয়া। 
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8

সময় খরচ যাতায়াত কাগজপত্রাদি ধাপ

দিদ্যমান প্রস্তাদিত



  ঘ) চযাগলঞ্জ প্মাকাগিলায় গৃহীি ব্যিিাবদ : ১) ক্রীড়া পবরদপ্তরগক ক্রীড়া অবিদপ্তগর রূপান্তগরর মাধ্যগম উপগজলা প ণাগয় উপগজলা 

ক্রীড়া অবিস িাপন কগর জনিল বৃবদ্ধ করা। ২)  রবিটি বশিা রবিষ্ঠাগন প্খলাধুলা িাধ্যিামূলক করা ৩) রবিটি উপগজলায় নূন্যিম 

২টি ক্রীড়া উপগ ােী মাঠ র্থাকা। ৪) প ণাপ্ত ক্রীড়া উপকরণ র্থাকা। ৫) ক্রীড়া বিষগয় রবশিণ ও রবিগ াবেিা িাস্তিায়গনর জন্য  

 র্থা র্থ অর্থ ণ িরাদ্দ র্থাকা। ৬) অবভভােণ প্ ন শুধু বজবপএ-৫ এর বপছগন না ছুগট প্ছগল-প্মগয়গদর শারীবরক ও মানবসক বিকাগশ  

প্খলাধুলায় উৎসাবহি কগর প্স জন্য িাঁগদরগক উদ্বুদ্ধ করা। 

  চ) সরকাবর আগদশ জাবরর িাবরখ  : ০৭-০৯-১৯৭৬ 

  ছ) রচাগর গৃহীি ব্যিিাবদ : বলিগলট,প্পাোর,সরকাবর পে,  

  জ) পবরিীিণ 

  ঝ) অবভজ্ঞিালব্ধ বশিণ 

  ঞ) প্সিা সহবজকরণ কা ণক্রগমর ছবি ও বভবিও (বলাংক)  

  ট) বাস্তবায়ন টির্: নার্, পদফব, ছফব 

  ঠ) প্টকসইকরগণ গৃহীি ব্যিিাবদ 

 

 

 


