
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

ীড়া পিরদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১ দ ীড়ািবদ ি । ২৫

[১.১] ীড়ার িবিভ িবষেয় উুকরণ
ও িতেযািগতা আেয়াজন

[১.১.১] উুকরণ ও
িতেযাগীতায় অংশহনকারী

জন ১০ ২৬০৬৫ ২৩৪৫৯ ২১১১৩ ১৯০০২ ১৭১০২ ৮৬২০

[১.২] ীড়ার িবিভ িবষেয় িশণ
দান

[১.২.১] িশণাথ জন ১৫ ৭৯৭৫ ৭১৭৮ ৬৪৬০ ৫৮১৪ ৫২৩৩ ৪৪৭

২
ণল পয ােয় ীড়া
িতভা িবকােশর েযাগ
ি।

১৫

[২.১] িতেযািগতার মােম ীড়া
িতভা সনাকরণ

[২.১.১] বাছাইত িতভাবান
খেলায়াড়

জন ১০ ১৬৫৫ ১৪৯০ ১৩৪০ ১২০৬ ১০৮৬ ৭৬৪

[২.২] িশেণর মােম ীড়া
িতভা সনাকরণ

[২.২.১] বাছাইত িতভাবান
খেলায়াড়

জন ৫ ১০৮০ ৯৭২ ৮৭৫ ৭৮০ ৭১০ ৭৮

৩

অিক ও া
িবকাশজিনত সমা
িশ এবং িতবী
িশেদর ীড়া দতার
উয়ন।

১০
[৩.১] অিক ও া িবকাশজিনত
সমা িশ এবং িতবী
িশেদর ীড়া িতেযািগতা আেয়াজন

[৩.১.১] অিক, া
িবকাশজিনত সমা এবং
িতবী িশ

জন ১০ ৮০০ ৭২০ ৬৪৮ ৫৮৪ ৫২৬ ৫৪৩

৪
মানব দতা উয়েনর
মােম কম সংােনর
েযাগ ি।

১০

[৪.১] ােচলর অব িফিজকাল
এেকশ িবষেয় িশাদান

[৪.১.১] িবিপএড িশেণ
উিের শতকরা হার

শতকরা ৮ ৮০ ৭২ ৬৫ ৫৯ ৫৩

[৪.২] মাারস অব িফিজকাল
এেকশন িবষেয় িশাদান

[৪.২.১] এমিপএড িশণেণ
উিের শতকরা হার

শতকরা ২ ৮০ ৭২ ৬৫ ৫৯ ৫৩

৫
ীড়ার মান উয়েন ীড়া
সামী দান ।

১০
[৫.১] িশা িতান ও ীড়া ােবর
অেল ীড়া সামী দান

[৫.১.১] িশা িতান ও ীড়া
াব

জন ১০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০৫০ ৩৬৪৫ ৩২৮৫ ৪২৮৭



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ১

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

*সামিয়ক (provisional) ত


