
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্ থ বছয়রর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবােন কম থপতরকল্পনা সমািায়বক সেবা প্রদান 

প্রতিশ্রুতি কার্ থকরভায়ব বাস্তবােয়নর জন্য দপ্তর/েংস্থার েমন্বয়ে ০৫/১২/২০২২ তি: িাতরয়ে অনুতিি েভাে গ্রহীি তেদ্ধায়ের 

বাস্তবােন অগ্রগতির প্রতিয়বদন: 

ক্র.নং তেদ্ধােেমূহ বাস্তবােন অগ্রগতি 

০১. দপ্তর/েংস্থােমূয়হর স্ব-স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির দাতেত্বপ্রাপ্ত কম থকিথার নাম, পদতব, 

স ান, সমাবাইল, ই-সমইল নম্বরেহ সেবা প্রদান েংক্রাে প্রয়োজনীে িথ্যাতদ অের্ভ থক্ত 

কয়র হালনাগাদকরয়ণর প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ি হয়ব। প্রয়িেক দপ্তর/েংস্থার 

হালনাগাদকৃি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি স্ব-স্ব ওয়েবোইয়ে তনর্ থাতরি বয়ে আপয়লাড কয়র 

Screenshot েহ মন্ত্রণালয়ে সপ্ররণ করয়ি হয়ব। 

পতরষয়দর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির দাতেত্বপ্রাপ্ত 

কম থকিথার নাম, পদতব, স ান, সমাবাইল, ই-সমইল 

নম্বরেহ প্রয়োজনীে িথ্যাতদ অের্ভ থক্ত কয়র 

হালনাগাদকরণ করা হয়েয়ছ এবং ওয়েবোইয়ে 

তনর্ থাতরি বয়ে আপয়লাড েম্পন্ন হয়েয়ছ। 

০২. দপ্তর/েংস্থােমূয়হর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি েংক্রাে পতরবীক্ষণ কতমটি পুনগর্ থন কয়র 

িথ্যাতদ এ মন্ত্রণালয়ে সপ্ররণ করয়ি হয়ব। 

পতরষয়দর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি েংক্রাে 

পতরবীক্ষণ কতমটি পুনগর্ থন কয়র ওয়েবোইয়ে 

তনর্ থাতরি সেবা বয়ে আপয়লাড করা হয়েয়ছ। 

০৩. দপ্তর/েংস্থােমূহয়ক িায়দর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদ কয়র স্ব স্ব ওয়েবোইয়ে 

প্রকাশপূব থক বাস্তবােন অগ্রগতি প্রতিয়বদন মন্ত্রণালয়ের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি েংক্রাে 

স াকাল পয়েন্ট কম থকিথার তনকে সপ্ররণ তনতিি করয়ি হয়ব।  

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদপূব থক 

ওয়েবোইয়ে প্রকাশ করা হয়েয়ছ এবং বাস্তবােন 

অগ্রগতি প্রতিয়বদন মন্ত্রণালয়ের সেবা প্রদান 

প্রতিশ্রুতি েংক্রাে স াকাল পয়েন্ট কম থকিথার 

তনকে সপ্ররণ করা হয়ব। 

০৪. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবােন কম থপতরকল্পনা সমািায়বক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি 

কার্ থকরভায়ব বাস্তবােয়নর জন্য ৩ে ত্রৈমাতেয়ক আওিার্ীন দপ্তর/েংস্থা ৩ে েপ্তায়হ 

েভার আয়োজন করয়ব। 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবােন কম থপতরকল্পনা 

সমািায়বক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কার্ থকরভায়ব 

বাস্তবােয়নর জন্য ৩ে ত্রৈমাতেয়ক এ পতরষদ ৩ে 

েপ্তায়হ েভার আয়োজন করয়ব। 

 

 

প্রমাণক:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ 

আইরিটি সিন্টাি 

www.nsc.gov.bd 

 

 
নম্বর: ৩৪.০৩.০০০০.০০০.৪৮.০০৬.২২.৪৩ 

তাররখ: ১৬ কারতিক ১৪২৯ 

০১ নভেম্বর ২০২২ 

 

অরিস আভেশ 

 

জাতীয় ক্রীড়া পররষভের সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত (রসটিভজনস চার্ িার) হালনাগােকরণসহ অন্যান্য কার্ িক্রম বাস্তবায়ভনর রনরমভে 

রনম্নবরণ িত কম িকতিাগভণর সমন্বভয় ‘পররবীক্ষণ করমটি’ রনম্নবরণ িতোভব পুনগ িঠন করা হভলা। 

 

ক্র. নং পেবী করমটিভত পে সমাবাইল নম্বর ই-ভমইল 

১. পররচালক (প্রশাসন) আহ্বায়ক 0১৭৬৩-৭০৪৪৫৫ dir_admin@nsc.gov.bd 

৩. সহকারী পররচালক (পররকল্পনা ও উন্নয়ন) সেস্য ০১৭১১-৩৭৩৭৯৫ ad_pnd@nsc.gov.bd 

৪. সহকারী পররচালক (প্রশাসন) – সাধারণ প্রশাসন সেস্য ০১৭২০-২৯০৮৪৭ ad_admin@nsc.gov.bd 

৫. সহকারী সপ্রাগ্রামার সেস্য ০১৭১২-১১৫৯১০ ict@nsc.gov.bd 

৬. উপ-পররচালক (ঢাকা) সেস্য সরচব ০১৭১৫-১০২২৯৭ dd_dhaka@nsc.gov.bd 

 

 

 

 

 
                                                                                                                               ১-১১-২০২২ 

                                                                                                                               পররমল রসংহ 

                                                                                                                              সরচব 

                                                                                                                               সিান: ৪১০৫০৫৫২ 

                                                                                                             ইমেইল: secretary@nsc.gov.bd                                                                                                                                             

অনুরলরপ: সেয় জ্ঞাতাভথ ি / কার্ িাভথ ি: 

০১। সরচব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাভেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

০২। পররচালক (প্রশাসন/অথ ি/ক্রীড়া/প: ও উ:), জাতীয় ক্রীড়া পররষে, ঢাকা। 

০৩। সম্পােক, ক্রীড়া জগত, জাতীয় ক্রীড়া পররষে, ঢাকা। 

০৪। উপ-পররচালক (ঢাকা), জাতীয় ক্রীড়া পররষে, ঢাকা। 

০৫। সচয়ারম্যান মভহােভয়র একান্ত সরচব, জাতীয় ক্রীড়া পররষে, ঢাকা। 

০৬। সহকারী পররচালক (ক্রীড়া/প: ও উ:/সাধারণ সসবা/সাধারণ প্রশাসন), জাতীয় ক্রীড়া পররষে, ঢাকা। 

০৭। সহকারী সপ্রাগ্রামার, আইরসটি সসল, জাতীয় ক্রীড়া পররষে, ঢাকা। 

০৮। নরথ। 

 


