
 
 
 
 
 
 

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

৬২/৩ পুিানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ 

Web: www.nsc.gov.bd, e-Mail: info@nsc.gov.bd 

 
           তারিখ: ১৬ শ্রাবণ ১৪২৫ 

                 ৩১/07/2018 

 

 স্মািক নং: ৩৪.০৩.০০০০.০০৩.০১.০০১-১৭/১৬০০                                                                     

 

রবষয়: ‘Sports Event & Facilities Management System’ ই-সারভ িস সম্পর্কি অবরিতকিণ, বাস্তবায়ন এবং ToR (Terms of 

Reference) ও EoI (Expression of Interest) অনুর্ াদর্নি লর্যে অনুর্েয় ক িশালায় অংশগ্রিণ। 

 উপর্য িক্ত রবষর্য়ি পরির্েরযর্ত জানার্না যার্ে যয, আগা ী ০৭ আগস্ট ২০১8 তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষর্দি 

সর্েলন কর্য (৬ে তলা) র্যব ও ক্রীড়া  ন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষর্দি যযৌথ উর্যার্গ ‘‘Sports Event & Facilities Management 

System’’ ই-সারভ িস/অোরির্কশন সম্পর্কি অবরিতকিণ এবং এতদসংক্রান্ত ToR অনুর্ াদন ও EoI রবষয়ক এক ক িশালা অনুরেত ির্ব।  
২। ক িশালায় র্যব ও ক্রীড়া  ন্ত্রণালর্য়ি সোনীয় সরিব, র্যগ্মসরিব (ক্রীড়া), র্যগ্মসরিব (েশাসন), এটুআই যোগ্রা  (েধান ন্ত্রীি কায িালয়), 

বাংলার্দশ করম্পউটাি কাউরিলসি রবরভন্ন দপ্তি/সংস্থাি েরতরনরধগণ উপরস্থত থাকর্বন।  

৩। এ তাবস্থায়, আপনার্ক রনধ িারিত তারিখ ও স র্য় উক্ত ক িশালায় অংশগ্রির্ণি জন্য অনুর্িাধ কিা ির্লা। 

 

 

                   (য া:  াসুদ করি ) 

                                                (র্যগ্মসরিব) 

                সরিব 

                                         জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ 

                         য ান: 01819-513417 

           

রবতিণ: (কায িার্থ ি) 

১। সাধািণ সম্পাদক 

 বাংলার্দশ ………………………… য ডার্িশন/এর্সারসর্য়শন। 

২। সাধািণ সম্পাদক, রবভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা…………………. 

৩। জনাব……………………………. 

                   …………………………….. 

অনুরলরপ (সদয় জ্ঞাতার্থ ি/কায িার্থ ি): 

১। সরিব, র্যব ও ক্রীড়া  ন্ত্রণালয়, বাংলার্দশ সরিবালয়, ঢাকা। 

২। র্যগ্মসরিব (ক্রীড়া/েশাসন), র্যব ও ক্রীড়া  ন্ত্রণালয়, বাংলার্দশ সরিবালয়, ঢাকা। 

৩। রনব িািী পরিিালক, বাংলার্দশ করম্পউটাি কাউরিল, আগািগাঁও, যশর্ি-বাংলানগি, ঢাকা। 

৪।  িাপরিিালক (েশাসন), েধান ন্ত্রীি কায িালয় ও েকল্প পরিিালক, এটুআই যোগ্রা , যতজগাঁও ঢাকা। 

    (একজন উপর্যক্ত েরতরনরধ যেির্ণি অনুর্িাধসি) 

৫। পরিিালক (সকল), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা। 

৬।  িাপরিিালক, বাংলার্দশ ক্রীড়া রশযা েরতোন, রজিানী, সাভাি।  

    (ই-সারভ িস সংরিষ্ট ০২ জন েরতরনরধ যেির্ণি অনুর্িাধসি) 

৭। সরিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়ার্সবী কল্যাণ  াউর্েশন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (পুিাতন ভবন), পুিানা পল্টন, ঢাকা। 

   (01 জন উপর্যক্ত েরতরনরধ যেির্ণি অনুর্িাধসি) 

৮। পরিিালক ক্রীড়া পরিদপ্তি, ঢাকা। 

    (ই-সারভ িস সংরিষ্ট ০১ জন েরতরনরধ যেির্ণি অনুর্িাধসি) 

http://www.nsc.gov.bd/


 
 
 
 
 
 

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

৬২/৩ পুিানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ 

Web: www.nsc.gov.bd, e-Mail: info@nsc.gov.bd 

 
৯। জনাব য াোঃ য াশাি  যিার্সন য াল্লা, র্যগ্মসরিব, র্যব ও ক্রীড়া  ন্ত্রণালয়, বাংলার্দশ সরিবালয়, ঢাকা। 

১০। জনাব যিাসনা আ র্িাজা, রসরনয়ি সিকািী সরিব, র্যব ও ক্রীড়া  ন্ত্রণালয়, বাংলার্দশ সরিবালয়, ঢাকা। 

1১।  াননীয় যিয়ািম্যার্নি একান্ত সরিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা। 

১২। জনাব ইভা য রিয়ন, রবর্শষজ্ঞ (বাংলা ের তকিণ), রবরসরস, আগািগাঁও, যশর্ি-বাংলানগি, ঢাকা-১২০৭। 

১৩। জনাব অ র্লন্দু রবশ্বাস, যোগ্রা াি (সংর্যক্ত), র্যব ও ক্রীড়া  ন্ত্রণালয়, বাংলার্দশ সরিবালয়, ঢাকা। 

১৪। সি: যোগ্রা াি (ওর্য়বসাইর্ট েকার্শি অনুর্িাধসি), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা। 

১৫। সংরিষ্ট নরথ। 
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