
                               ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

ক্রম  কম মসম্পাদন 

ক্ষেত্র  

মান  কার্ মক্রম কম মসম্পাদন 

সূচক  

একক  কম মসম্পাদন 

সূচককর মান  

লেযমাত্রা ২০২২-২৩ 

অসাধারণ  অরি উত্তম  বাস্তবায়ন অগ্রগরি 

100% ৯0% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

[1] ই-গভর্ন্মান্স 

ও উদ্ভাবন 

সংক্রান্ত 

কার্ মক্রকমর 

বাস্তবায়ন 

ক্ষ ারদারকরণ 

৩০ 

[1.1] সেবা 

েহজীকিণ/রিরজটাইজজশজনি 

র্াধ্যজর্ উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়ন  

[1.1.1] সেবা 

েহজীকিণ/রিরজটাইজজশজনি র্াধ্যজর্ 

উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবারয়ি 

তাররখ ১০ ০৪/0৫/202৩ ১১/০৫/২০২৩ - 

[1.২] ইতঃপূকব ম বাস্তবারয়ত 

উদ্ভাবনী ধারণা, সহর কৃত ও 

রির টাই কৃত ক্ষসবাি সিটাজবজ 

প্রস্তুি কিা এবং সেবােমূহ চালু 

িাখা 

[1.২.1] ইতঃপূকব ম বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহর কৃত ও রির টাই কৃত 

ক্ষসবাি সিটাজবজ প্রস্তুিকৃি 
তাররখ ২ ১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ 

১০.১০.২০২২ িারিজখ একটি সিটাজবজ ছক 

তিিীপূব যক মন্ত্রণালয় বিাবি সপ্রিণ কিা 

হজয়জছ এবং ওজয়বোইজট আপজ াি কিা 

হজয়জছ 

[১.২.২] ইতঃপূকব ম বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহর কৃত ও রির টাই কৃত 

ক্ষসবােমূহ চালুকৃি 

তাররখ ৭ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ - 

[1.৩] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি [1.৩.1] ই-ফাইজ  সনাট রনষ্পরিকৃি 

% 4 ৮৬% ৮০% ৮৪% 

[1.৪] ৪র্ ম রিল্প রবপ্লকবর েম্ভাব্য 

চযাকলঞ্জ ক্ষমাকাকবলায় 

আইন/পর রে/কর্ যপরিকল্পনা 

প্রনয়ন এবং রবষয়রভরিক 

কর্ যশা া আজয়াজন  

[1.৪.1] ৪র্ ম রিল্প রবপ্লকবর েম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষমাকাকবলায় আইন/পর রে/কর্ যপরিকল্পনা 

প্রণীি 

তাররখ 4 ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ 
কর্ যপরিকল্পনা প্রণীি 

(ওজয়বোইজট প্রকারশি) 

[১.৪.২] ৪র্ ম রিল্প রবপ্লকবর েম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষমাকাকবলায় রবষয়রভরিক কর্ যশা া 

আজয়ারজি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ 
৩১.১০.২০২২ ও ১৫.১২.২০২২ িারিজখ 

েভা আজয়ারজি 

2 

[2] প্রারতষ্ঠারনক 

েক্ষর্িা বৃরি 
২০ 

[2.1] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[2.1.1] তথ্য বাতায়ন হা নাগাদকৃি 

(ত্রৈর্ারেক রভরিজি) 
সংখ্যা ৬ 4 3 ২ 

[2.2] ই-গভকন মন্স উদ্ভাবন 

কম মপররকল্পনা বাস্তবায়ন  

[2.2.1] কম মপররকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্ররিেণ আকয়ার ত 
সংখ্যা 3 4 3 

২৯.০৯.২০২২ ও ০৬.১২.২০২২ িারিজখ 

২টি প্ররশক্ষণ আজয়ারজি 

[2.2.2] ই-গভকন মন্স কম মপররকল্পনা 

বাস্তবায়কনর  র্ন্ বরাদ্দকৃত অর্ ম ব্যরয়ত  
% 3 ৮০% ৭০% - 

[2.2.3] কম মপররকল্পনার অধ মবারষ মক স্ব-

মূল্যায়ন প্ররতকবদন র্রিপরিষদ রবভাজগ 

ক্ষপ্রররত 

তাররখ 3 ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ২৩/০১/২০২৩ 

[2.2.4] আওিাধীন দপ্তি/েংস্থাি 

অধ মবারষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্ররতকবদন 

পর্ যাজ াচনা েংক্রান্ত প্ররিজবদন 

র্রিপরিষদ রবভাজগ ক্ষপ্রররত 

তাররখ 3 ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ২৩/০১/২০২৩ 

[2.2.5] ক্ষদকি/রবকদকি বাস্তবারয়ত 

ন্যযনতম একটি উকযাগ পররদি মনকৃত 
তাররখ 3 3১/05/202৩ 30/06/202৩ - 

 



ব ও ীড়া ম ণালয় 
জাতীয় ীড়া পিরষদ 

আইিস  স ার 
www.nsc.gov.bd

৬২/৩, রানা প ন, ঢাকা-১০০০।

ারক ন র: ৩৪.০৩.০০০০.০০০.৪৮.০০৫.২২.২২ তািরখ: 
১০ অে াবর ২০২২

২৫ আি ন ১৪২৯

িবষয:় ইই --গভ াগভ া   ওও  উ াবনউ াবন   কমকম--পিরক নাপিরক না   চকচক  ১.২.১১.২.১   মাতােবকমাতােবক  ড াট ােবজডাট ােবজ   ছকছক।।
: ব ও ীড়া ম ণালেয়র ারক নং-০৪.০০.০০০০.৮৩৩.০৩.০০২.২০.১১১; তািরখ: ১৭-০৭-২০২২;

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত, বািষক কমস াদন ি  ণয়ন, বা বায়ন, পিরবী ণ ও ায়ন িনেদিশকা, ২০২২-২৩
এর ই-গভেন  ও উ াবন কমপিরক ার চক নং- ১.২.১ মাতােবক ইতঃ েব বা বািয়ত উ াবনী ধারনা, সহিজ ত ও
িডিজটাইজ ত সবার ডাটােবজ েতর িনিম  মি পিরষদ িবভাগ হেত া  'ছক' মাতােবক ত  আপনার সদয়

াতােথ পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এতদসে  রণ করা হেলা।

সং ি : ইতঃ েব বা বািয়ত উ াবনী ধারনা, সহিজ ত ও িডিজটাইজ ত সবার ডাটােবজ ছক।

১০-১০-২০২২

সিচব
ব ও ীড়া ম ণালয়

পিরমল িসংহ
সিচব

ফান: ৪১০৫০৫৫২
ফ া : ৪১০৫০৫৫২

ইেমইল: secretary@nsc.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, ব ও ীড়া ম ণালয়

১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাাাংলাদেশ সরকার 

সাাংস্থার নাম: জাতীয় ক্রীড়া পররষে 

 
রবষয়: ইতঃপূর্ব ে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারনা, সহয়িকৃত ও য়িয়িটাইিকৃত সসবার িাটার্বি ছক। 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্ররমক নাাং ইত:পূর্ব ে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী 

ধারনা, সহয়িকৃত ও 

য়িয়িটাইিকৃত 

সসবা/আইয়িিার নাম 

সসবা/আইরিয়ার সাাংরিপ্ত রববরণ সসবা/আইরিয়াটি 

কার্ যকর আদে রক-

না/না থাকদল কারণ 

সসবা গ্রহীতা 

প্রতযারশত ফলাফল 

পাদে রক-না 

 

সসবার রলাাংক 

মন্তব্য 

০১. লাইদেরী ম্যাদনজদমন্ট রসদেম জাতীয় ক্রীড়া পররষদের সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরতর একটি 

সসবার নাম লাইদেরীদত পাঠোন। পররষদের রবদ্যমান 

লাইদেরীদত পাঠোন কার্ যক্রমদক ত্বরারিত তথা বইদয়র 

পাঠ্যদসবা ও সসবা গ্রহণকারীর তথ্য সহজীকরণ করদত এই 

সসবাটিদক একটি ফরদমর মাধ্যদম সহজীকরণ করা হদয়দে, 

র্ার রলাাংক পররষদের ওদয়বসাইদে সেয়া আদে। 

হযাঁ হযাঁ https://forms.gle/yUfYfTm4oV
4udjiP6 

 

০২. কম যকতযা/কম যচারী সিোদবইজ পররষদের রবরিন্ন শাখায় এবাাং রবিাগীয় কার্ যালদর্ কম যরত 

রবরিন্ন পদের কম যকতযা/কম যচারীর তথ্য সম্বরলত সিোদবইজ। 

হযাঁ হযাঁ https://forms.gle/KWnVDkaAd
xtN7u7i8 

 

০৩. ই-সপনশন সারিযস পররষদের রবরিন্ন শাখায় কম যরত রবরিন্ন পদের 

কম যকতযা/কম যচারীর সপনশন সম্পরকযত তথ্য সম্বরলত 

সিোদবইজ। 

হযাঁ হযাঁ https://forms.gle/8HHcmdwZT
6zFcvG66 

 

০৪. ইনদিন্টরর ম্যাদনজদমন্ট রসদেম পররষদের সকল শাখায় ব্যবহৃত সকল ই-রিিাইস 

(ল্যাপেপ, সিক্সেপ. রপ্রন্টার, স্ক্যানার ইতযারেসহ সকল 

প্রকার ইদলকট্ররনক্স র্ন্ত্রপারত ও করম্পউোর ররদলদেি 

র্ন্ত্রাাাংশ) এর তথ্য সাাংরিণ এবাাং রবরিন্ন সময় ক্রয়কৃত 

রিিাইদসর তথ্য সম্বরলত সিোদবইজ। 

হযাঁ হযাঁ সসবাটি অফলাইন/সিক্সেপ িাস যদন 

চলমান আদে। 
 

 



সনঃ ২০২২ মাসঃ

বিগত 

মাসসর 

অবনষ্পন্ন 

ডাক

মুবিত 

ডাক

ই-ডাক মমাট ডাক মুবিত 

নবিসত 

উপস্থাবপত 

ডাক

ই-নবিসত 

উপস্থাবপত

 ডাক

স্ব-

উসযাসগ

ই-নবি 

উপস্থাপন

মুবিত 

নবিসত 

পত্রজাবর

ই-নবিসত 

পত্রজাবর

মমাট জাবরকৃত 

পত্র

নবিজাত / 

আককাইভকৃত ডাক

1 2 3 4 5 6=(3+4+

5)

7 8 9 10 11 12=(10+11) 13 14=(11x100)/12 15=((8+9)x100) / 

(7+8+9)

16=(7+8+13) 17=(6-16) 18

২ সবিসির দপ্তর ১ ২০ ৭৩ ৯৪ ১০ ৭২ ৩৬ ২ ৭৩ ৭৫ ৮ 97.33 91.5 ২৭৬ -১৮২

৩ প্রশাসন 

অনুবিভাগ

২ ৬২ ২৯ ৯৩ ৮ ১৯ ৬ ২ ২৬ ২৮ ৯ 92.86 75.8 ৯৮ -৫

৪ অি ক অনুবিভাগ 

(অবডট শাখা)

১ ১৮ ৩ ২২ ২ ৩ ১ ১ ৩ ৪ ৩ 75.00 66.7 ১৭ ৫

৫ ক্রীড়া শাখা ০ ৩৫ ২৫ ৬০ ২ ২৫ ২৪ ৩ ২১ ২৪ ৭ 87.50 96.1 ১০৬ -৪৬

৬ উন্নয়ন শাখা ০ ২৩ ২৫ ৪৮ ২ ১৩ ৫ ১ ১৮ ১৯ ৭ 94.74 90.0 ৬৫ -১৭

৭ পবরকল্পনা শাখা ০ ৩৮ ১৫ ৫৩ ৪ ১০ ১১ ৩ ৩৫ ৩৮ ১৫ 92.11 84.0 ১১৬ -৬৩

৮ ক্রীড়াজগৎ ও 

প্রকাশনা বিভাগ

০ ৩ ৬ ৯ ১ ২ ০ ০ ২ ২ ৪ 100.00 66.7 ১১ -২

৯ সাধারণ অবধশাখা ০ ৮ ১৩ ২১ ৩ ৯ ২ ০ ১৬ ১৬ ১২ 100.00 78.6 ৫৮ -৩৭

১০ আইটি মসল ০ ০ ১২ ১২ ০ ৩ ১ ০ ৪ ৪ ২৬ 100.00 100.0 ৩৮ -২৬

93.28139794 83.2517992

যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালসয়র বডসসম্বর /২২ মাসসর সমন্বয় সভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন। আসলািযসূবি -৪: ই-নবি বরসপাটিিং

বডসসম্বর /২০২২ দপ্তর/সংস্থা/অনুবিভাগ/শাখার নামঃ জাতীয় ক্রীড়াপবরষদ

মমাট ই-নবিসত 

বনষ্পবিকৃত নবির 

শতকরা (%) হার

মমাট 

বনষ্পন্ন 

ডাক

মমাট অবনষ্পন্ন ডাক মন্তব্যক্র. 

নিং

দপ্তর/ সিংস্থা/ 

অনুবিভাগ/শাখা

প্রাপ্ত ডাক উপস্থাবপত ডাক পত্র জাবর মমাট ই-নবিসত জাবরকৃত 

পসত্রর শতকরা (%) হার



ব ও ীড়া ম ণালয় 
জাতীয় ীড়া পিরষদ 

আইিস  স ার 
www.nsc.gov.bd

ন র ৩৪.০৩.০০০০.০০০.৪৮.০০৫.২২.২৯ তািরখ: 
৩১ অে াবর ২০২২

১৫ কািতক ১৪২৯

িব ি / না শ

িবষয:় ৪থ৪থ   িশিশ   িব েবরিব েবর   চ ােলচ ােল   মাকােবলায়মাকােবলায়   আইনআইন//পিলিসপিলিস //কমপিরক নাকমপিরক না   ণয়নণয়ন।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত, ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২২-২০২৩ এর [১.৪] কায েমর [১.৪.১] ৪থ িশ
িব েবর চ ােল  মাকােবলায় আইন/পিলিস/কমপিরক না ণয়ন সং া  জ  এক  সভা পিরষেদর সিচব মেহাদেয়র
সভাপিতে  ৩১ অে াবর, ২০২২ তািরখ র ১২.০০ টায় অনলাইন াটফরম েম অ ি ত হেব। সংি  সকলেক
যথাসমেয় সং  হওয়ার জ  অ েরাধ করা হেলা।

Zoom ID: 8831377295
Pass: 1234

৩১-১০-২০২২
পিরমল িসংহ

সিচব
ফান: ৪১০৫০৫৫২

ফ া : ৪১০৫০৫৫২
ইেমইল: secretary@nsc.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব ও পিরচালক সকল
২) সকল কমকতা

১



যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ 

আইরিটি সিন্টাি 

www.nsc.gov.bd 

 

 

 

নম্বি ৩৪.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২.১৫.৭/৩২ 

তারিখ:    1৫ কারতিক ১৪২৯ 

                                                                                                                                            ৩১ অক্টাবি ২০২২  

 

 

রবষয়: ৪র্ থ শিল্প শিপ্লবির চ্যাবেঞ্জ ম াকাবিোয় জাতীয় ক্রীড়া পশরষবের ২০২২-২০২৩ অর্ থিছবরর ক থপশরকল্পনা প্রণয়ন। 

 

 

   উপর্যকু্ত বিষয়ের পবরয়েবিয়ে জানায়না যায়ে যয, ২০২২-২০২৩ অর্িুছয়র এবপএ ই-গভর্ন্ুান্স ও উদ্ভািন কর্পুবরকল্পনাে ৪র্ ুবিল্প 

বিপ্লয়ির চ্যায়েঞ্জ যর্াকায়িোে আইন পবেবি/কর্পুবরকল্পনা েণেন এিং বিষে কর্িুাো আয়োজয়ন র্ন্ত্রীপবরষদ বিভায়গর বনয়দিুনা 

অনুযােী িাধ্যিাধকো রয়েয়ছ। েদয়েবিয়ে জােীে ক্রীড়া পবরষয়দর ২০২২-২০২৩ অর্িুছয়র বনয়নাক্ত কর্পুবরকল্পনা গ্রহণ করা হয়েয়ছ। 

ক্র: নং কার্ থক্র  িাস্তিায়নকাে 

০১. মেবোয়াড়বের ম াবেে ভাড়া, অশিব াশরয়া /সুইশ ংপুে/শিশভন্ন স্থাপনা 

ভাড়ায় ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি উপবর্াগী কার্ থক্র  গ্র ণ। 

জুন, ২০২৩ এর র্য়ধ্য 

০২. ৪র্ থ শিল্প শিপ্লবির সম্ভাব্য চ্যায়েঞ্জ যর্াকায়িোে েবিিণ কর্সুূবচ্ 

র্যয়গাপয়যাগীকরণ বিষেক িভা/কর্িুাো 

জানুোরী – যর্, ২০২৩ 

 

 

 

 

 

 
 

 

পরিমল রিিংহ 

          িরিব 

         স ান: ৪১০৫০৫৫১ 

                ইক্মইল: secretary@nsc.gov.bd 

 

িদে অিগবে ও কাযাুয়র্ ুযেরণ করা হে: 

১) পবরচ্ােক, ক্রীড়া অনুবিভাগ, জােীে ক্রীড়া পবরষদ 

২) পবরচ্ােক, েিািন অনুবিভাগ, জােীে ক্রীড়া পবরষদ 

৩) পবরচ্ােক, পবরকল্পনা ও উন্নেন অনুবিভাগ, জােীে ক্রীড়া পবরষদ 

৪) িহকারী পবরচ্ােক (েিািন), যিিা িাখা, জােীে ক্রীড়া পবরষদ 

৫) িহকারী পবরচ্ােক (েিািন), েিািন িাখা, জােীে ক্রীড়া পবরষদ 

৬) বহিািরিণ কর্কুোু, বহিাি িাখা, জােীে ক্রীড়া পবরষদ 

৭) িায়জট কার্ অবিট অবিিার, অবিট িাখা, জােীে ক্রীড়া পবরষদ 



৮) অবিি সুপাবরয়েনয়িে, েিািন িাখা, জােীে ক্রীড়া পবরষদ 

৯) কবিউটার অপায়রটর, অবিট িাখা, জােীে ক্রীড়া পবরষদ 

১০) বহিাি িহকারী, বহিাি িাখা, জােীে ক্রীড়া পবরষদ 

 



ব ও ীড়া ম ণালয় 
জাতীয় ীড়া পিরষদ 

আইিস  স ার 
www.nsc.gov.bd 

৬২/৩, রানা প ন, ঢাকা-১০০০।

ন র: ৩৪.০৩.০০০০.০০০.৪৮.০০৫.২২.৩২ তািরখ: 
০৫ িডেস র ২০২২

২০ অ হাযণ় ১৪২৯

সভারসভার   না শনা শ
       উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, আগামী ০৬ িডেস র ২০২২ ি : তািরখ ম লবার সকাল ১১.৩০ ঘ কা
হেত Zoom Apps-এর মা েম ‘‘ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২২-২০২৩ বা বায়ন” সং া  এক  িশ েণর
আেয়াজন করা হেব। উ  িশ ণ কমশালায় সংি  সকলেক িনেচ উে িখত Zoom আইিড ও পাসওয়াড বহার কের
যথাসমেয় সং  হবার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। উ  সশন  পিরচালনা করেবন জনাব হািমম হাসান, পিরচালক
( শাসন) ও ইেনােভশন অিফসার। 

Zoom ID: 8831377295 
Password: 1234

৫-১২-২০২২
মা: শািকল শা জাহান
সহকারী া ামার
ফান: ৪১০৫০৫৫৮

ফ া : ৪১০৫০৫৫২
ইেমইল: ict@nsc.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  পিরচালক, শাসন অ িবভাগ, জাতীয় ীড়া পিরষদ

ন র: ৩৪.০৩.০০০০.০০০.৪৮.০০৫.২২.৩২/১(২১) তািরখ: ২০ অ হাযণ় ১৪২৯
০৫ িডেস র ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব ও পিরচালক সকল
২) সকল কমকতা

১



৫-১২-২০২২
মা: শািকল শা জাহান
সহকারী া ামার

২



যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ 

আইরিটি সিন্টাি 

www.nsc.gov.bd 

 

 

 

নম্বি ৩৪.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২.১৫.৭/৮০ 

তারিখ:    1০ আরিন ১৪২৯ 

                                                                                                                                            ২৭ সিপ্টেম্বি ২০২২  

 

রবজ্ঞরি/প্টনাটিশ 

 

 

রবষয়: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ। 

 

 

   আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি: তাখ্ররখ সোমবার েকাল ১১.৪৫ ঘটিকায় Zoom Apps-এর প্লাটফরম ব্যবহাপ্টরর মাধ্যপ্টম ‘‘ই-

গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন” খ্রবষপ্টয় একটি প্রখ্রিক্ষণ কম মিালা অনুখ্রিত হপ্টব। উক্ত প্রখ্রিক্ষণ কম মিালায় েংখ্রিষ্ট েকলপ্টক 

খ্রিপ্টে উপ্টেখ্রখত Zoom আইখ্রি ও পােওয়াি ম ব্যবহার কপ্টর যথােমপ্টয় েংযুক্ত হবার জন্য খ্রিপ্টদ মিক্রপ্টম অনুপ্টরাধ করা হপ্টলা। উক্ত সেিিটি 

পখ্ররোলিা করপ্টবি জিাব হাখ্রমম হাোি, পখ্ররোলক (প্রিােি)। 

 

Zoom ID: 8831377295 
Password: 1234 
 

 

পরিমল রিিংহ 

          িরিব 

         স ান: ৪১০৫০৫৫১ 

                ইপ্টমইল: secretary@nsc.gov.bd 

 

েদয় অবগখ্রত ও কায মাপ্টথ ম সপ্ররণ করা হল: 

১) পখ্ররোলক, ক্রীড়া অনুখ্রবভাগ, জাতীয় ক্রীড়া পখ্ররষদ 

২) পখ্ররোলক, প্রিােি অনুখ্রবভাগ, জাতীয় ক্রীড়া পখ্ররষদ 

৩) পখ্ররোলক, পখ্ররকল্পিা ও উন্নয়ি অনুখ্রবভাগ, জাতীয় ক্রীড়া পখ্ররষদ 

৪) েহকারী পখ্ররোলক (প্রিােি), সেবা িাখা, জাতীয় ক্রীড়া পখ্ররষদ 

৫) েহকারী পখ্ররোলক (প্রিােি), প্রিােি িাখা, জাতীয় ক্রীড়া পখ্ররষদ 

৬) খ্রহোবরক্ষণ কম মকতমা, খ্রহোব িাখা, জাতীয় ক্রীড়া পখ্ররষদ 

৭) বাপ্টজট কাম অখ্রিট অখ্রফোর, অখ্রিট িাখা, জাতীয় ক্রীড়া পখ্ররষদ 

৮) অখ্রফে সুপাখ্ররপ্টেিপ্টিে, প্রিােি িাখা, জাতীয় ক্রীড়া পখ্ররষদ 

৯) কখ্রিউটার অপাপ্টরটর, অখ্রিট িাখা, জাতীয় ক্রীড়া পখ্ররষদ 

১০) খ্রহোব েহকারী, খ্রহোব িাখা, জাতীয় ক্রীড়া পখ্ররষদ 

 



 
 
 
 

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: 30 সেপ্টেম্বি, ২০২২ 

                      ১৩ আরিন, ১৪২9  

 

 

স্মািক নং: ৩৪.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২-১৫/৭৫                                                                   

 

রিষয়: তথ্য বাতায়নে সকল সসবা বক্স হালোগাদকৃত (1ম ত্রৈমারেক)। 

সুৈ: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপরিকল্পনা ২০২2-২3 [2.1 তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকিণ]; 

 

উপপ্টিাক্ত রিষয় ও সুপ্টৈি সেরিপ্টত মপ্টহাদপ্টয়ি েদয় অিগরতি জর্ন্ জানাপ্টনা যাপ্টে সয, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপরিকল্পনা 

২০২২-২০২৩ এি [২.১.১] ও [২.১.২] সমাতাপ্টিক তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকিণ েংক্রান্ত তপ্টথ্যি ১ম ত্রৈমারেক (জুলাই-সেপ্টেম্বি, 

২০২২) অগ্রগরতি েরতপ্টিদন রনপ্টে সদওয়া হপ্টলা। 

ক্র.নং সেিািক্স ও 

ওপ্টয়ি 

কনপ্টেপ্টেি 

েংখ্যা 

রিিিণ 

(হালনাগাদ তথ্য) 

েরতটি সেিা 

িপ্টক্স েরক্রয় 

সেিারলংপ্টকি 

েংখ্যা 

হালনাগাদ তথ্য 

০১.  

 

 

 

১২ টি সেিািক্স 

জাতীয় শুদ্ধাোি সকৌশল ০৪টি ০৪ টি হালনাগাদ কিা হপ্টয়প্টে। 

০২. সেিা েদান েরতশ্রুরত (রেটিপ্টজন্স োে যাি) ০২টি ০২ টি হালনাগাদ কিা হপ্টয়প্টে। 

০৩. িারষ যক কম যেম্পাদন চুরক্ত (APA) ০৪টি ০৪ টি হালনাগাদ কিা হপ্টয়প্টে। 

০৪. অরভপ্টযাগ েরতকাি ব্যিস্থাপনা (GRS) ০৪টি ০৪ টি হালনাগাদ কিা হপ্টয়প্টে। 

০৫. তথ্য অরিকাি ০৪টি ০৪ টি হালনাগাদ কিা হপ্টয়প্টে। 

০৬. আইন/নীরতমালা ০৪টি ০৪ টি হালনাগাদ কিা হপ্টয়প্টে। 

০৭. অঙ্গেংস্থা ০৪টি ০৪ টি হালনাগাদ কিা হপ্টয়প্টে। 

০৮. ক্রীড়া অিকাঠাপ্টমা ০৪টি ০৪ টি হালনাগাদ কিা হপ্টয়প্টে। 

০৯. অর্ন্ার্ন্ েরতপ্টিদন ০৪টি ০৪ টি হালনাগাদ কিা হপ্টয়প্টে। 

১০. সেিা েহজীকিণ ও ই-োরভ যে ০৪টি ২ টি হালনাগাদ কিা হপ্টয়প্টে। 

১১. উদ্ভািনী কায যক্রম ০৪টি ৪ টি হালনাগাদ কিা হপ্টয়প্টে। 

১২. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ক্রীড়া পুিস্কাি ০৪টি ১ টি হালনাগাদ কিা হপ্টয়প্টে। 

১৩. সনাটিশ সিার্ য েভাি সনাটিশ, কায যরিিিনী, রিরভন্ন রিজ্ঞরি, 

অরিে আপ্টদশ, এনওরে, রিরভন্ন 

সির্াপ্টিশন/এপ্টোরেপ্টয়শন এি রনি যােপ্টনি 

তথ্য ও িলািল 

৩৩ টি কপ্টেে হালনাগাদ কিা হপ্টয়প্টে। 

 

 

 

 

 

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


 
 
 
 

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে 

আইরিটি সিল 

৬২/৩ পুিানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ 

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

 

           তারিখ: ২৯ রিসেম্বি, ২০২২ 

                      ১৩ প ৌষ, ১৪২৯  

 

 

স্মািক নং: ৩৪.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২-১৫/৮১                                                                   

 

রিষয়: তথ্য বাতায়নে সকল সসবা বক্স হালোগাদকরণ (২য় ত্রৈমারেক)। 

সুৈ: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম য রিকল্পনা ২০২২-২৩ [2.1 তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকিণ];  

 

উ সিাক্ত রিষয় ও সুসৈি পেরিসত মসহাদসয়ি েদয় অিগরতি জর্ন্ জানাসনা যাসে পয, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম য রিকল্পনা 

২০২২-২০২৩ এি [২.১.১] ও [২.১.২] পমাতাসিক তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকিসণি 2য় ত্রৈমারেক অগ্রগরতি েরতসিদন (অসটািি-

রিসেম্বি, ২০২২) রনসে পদওয়া হসলা। 

ক্র.নং কসেে রিিিণ 

 

েরতটি পেিা িসে 

পেিারলংসকি 

েংখ্যা 

হালনাগাদ তথ্য 

০১.  

 

 রিষসদি তথ্য 

িাতায়সন পমাট 

১৩ টি পেিািে 

িসয়সে। 

জাতীয় শুদ্ধাোি পকৌশল ০৪টি ০৪ টি রলংক একটিভ এিং হালনাগাদকৃত 

০২. পেিা েদান েরতশ্রুরত (রেটিসজন্স োট যাি) ০৪টি ০৪ টি রলংক একটিভ এিং হালনাগাদকৃত 

০৩. িারষ যক কম যেম্পাদন চুরক্ত (APA) ০৪টি ০৪ টি রলংক একটিভ এিং হালনাগাদকৃত 

০৪. অরভসযাগ েরতকাি ব্যিস্থা না (GRS) ০৪টি ০৪ টি রলংক একটিভ এিং হালনাগাদকৃত 

০৫. তথ্য অরিকাি ০৪টি ০৪ টি রলংক একটিভ এিং হালনাগাদকৃত 

০৬. আইন/নীরতমালা ০৪টি ০৪ টি রলংক একটিভ এিং হালনাগাদকৃত 

০৭. অঙ্গেংস্থা ০৪টি ০৪ টি রলংক একটিভ এিং হালনাগাদকৃত 

০৮. ক্রীড়া অিকাঠাসমা ০৪টি ০৪ টি রলংক একটিভ এিং হালনাগাদকৃত 

০৯. অর্ন্ার্ন্ েরতসিদন ০৪টি ০৪ টি রলংক একটিভ এিং হালনাগাদকৃত 

১০. পেিা েহজীকিণ ও ই-োরভযে ০৪টি ০৪ টি রলংক একটিভ এিং হালনাগাদকৃত 

১১. উদ্ভািনী কায যক্রম ০৪টি ০৪ টি রলংক একটিভ এিং হালনাগাদকৃত 

১২. জাতীয় ক্রীড়া  রিষদ ক্রীড়া পুিস্কাি ০৪টি ০৪ টি রলংক একটিভ এিং হালনাগাদকৃত 

১৩. স্বািীনতাি সুিণ যজয়ন্তী কণ যাি ০৪ টি ০৪ টি রলংক একটিভ এিং হালনাগাদকৃত 

১৪. পনাটিশ পিাি য েভাি পনাটিশ, কায যরিিিনী, রিরভন্ন রিজ্ঞরি, 

অরিে আসদশ, এনওরে, রিরভন্ন 

পিিাসিশন/এসোরেসয়শন এি রনি যােসনি 

তথ্য ও িলািল 

৫০ টি কসেে আ সলাি কিা হসয়সে। 

১৫. খিি  রিষসদি রনয়রমত কায যক্রসমি মসে পয 

েকল কায যক্রম খিি আকাসি েকাশ কিাি 

েসয়াজন তা েকাশ কিা হয়। 

০৫ টি খিি েকাশ কিা হসয়সে। 

১৬. পমন্যু ও োি পমন্যু পহিাসিি েকল পমন্যু ও তাি োি পমন্যু  রিষসদি তথ্য িাতায়সনি েকল পমন্যু পমন্যু ও তাি োি পমন্যু 

রনয়রমত আ সিট কিা হয়। 

 

   (পমা: শারকল শাহজাহান) 

      েহকািী পোগ্রামাি 

                                    আইরেটি পেল 

             জাতীয় ক্রীড়া  রিষদ, ঢাকা 

পমািাইল: ০১৭১২১১৫৯১০ 

           ই-পমইল: ict@nsc.gov.bd 
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