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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
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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। 
 

 


