
 

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ (ত্রৈমাসিক অর্জন প্রসিবেদন) 

  

 

ক্র

ম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  

 
র্ান 

কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা  

২০২২-২০২৩ 

 

অর্জন 

(১ম ত্রৈমাসিক) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  

  

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভর্ন্জান্স ও 

উদ্ভাবন িংক্রান্ত 

কার্ জক্রমমর বাস্তবায়ন 

জর্ারদারকরণ 

৩০ 

[১.১] ক্ষসবা সহজীকরণ/ডিডজটাইকজশকনর র্াধ্যকর্ 

উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] ক্ষসবা সহজীকরণ/ডিডজটাইকজশকনর র্াধ্যকর্ ন্যযনতর্ একটি 

উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাডয়ত 

তাডরখ ১০ 
০৪/০৫/২০২৩ 

 

[১.২] ইতঃপূমব জ বাস্তবাসয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, 

িহসর্কৃত ও সিসর্টাইর্কৃত জিবার িাটামবর্ 

প্রস্তুত করা এবং জিবািমূহ চালু রাখা 

[১.২.১] ইতঃপূমব জ বাস্তবাসয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, িহসর্কৃত ও 

সিসর্টাইর্কৃত জিবার িাটামবর্ প্রস্তুতকৃত 

তাডরখ ২ 
১৩/১০/২০২২ 

১০.১০.২০২২ তাসরমখ এ িংক্রান্ত একটি 

ছক ত্রতরীপূব জক মন্ত্রণালয় বরাবর জপ্ররন 

করা হময়মছ এবং ওময়বিাইমট প্রকাশ করা 

হময়মছ। 

[১.২.২] ইতঃপূমব জ বাস্তবাসয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, িহসর্কৃত ও 

সিসর্টাইর্কৃত জিবািমূহ চালুকৃত 

তাডরখ ৭ ০৪/০৫/২০২৩  

[১.৩] ই-নডির ব্যবহার বৃডি [১.৩.১] ই-ফাইকল জনাট সনষ্পসিকৃত   % ৪ ৮৫% চলমান 

[১.৪] ৪ি ম ডশল্প ডবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পডলডস/কর্ মপডরকল্পনা প্রণয়ন 

এবং ডবষয়ডিডিক কর্ মশালা আকয়াজন 

[১.৪.১] ৪ি ম ডশল্প ডবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

আইন/পডলডস/কর্ মপডরকল্পনা প্রণীত 

তাসরখ ৪ ৩১/১০/২০২২ 31.10.2022 তাসরমখ একটি কম জশালা 

আময়ার্ন করা হময়মছ। 

[১.৪.২] ৪ি ম ডশল্প ডবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায়  

ডবষয়ডিডিক কর্ মশালা আকয়াডজত 

িংখ্যা ৩ ২ 

 

 

২ 

[২] প্রাসতষ্ঠাসনক 

দক্ষতা বৃসি 
২০ 

[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ 
[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত  

(ত্রত্রর্াডসক ডিডিকত) 

সংখ্যা ৬ ৪ িম্পন্ন 

[২.২] ই-গির্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপডরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  [২.২.১] কম জপসরকল্পনা বাস্তবায়ন িংক্রান্ত প্রসশক্ষণ আময়াসর্ত  
সংখ্যা ৩ ৪ 

২৯.০৯.২০২২ তাসরমখ ১ম প্রসশক্ষণ 

আময়ার্ন করা হময়মছ। 

[২.২.২] ই-গির্ন্মান্স কর্ মপডরকল্পনা বাস্তবায়কনর জর্ন্ বরাদ্দকৃত 

অি ম ব্যডয়ত 

% ৩ ৮০%  

[২.২.৩] কর্ মপডরকল্পনার অধ মবাডষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রডতকবদন 

র্ডিপডরষদ ডবিাকগ ক্ষপ্রডরত 

তাডরখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ 

 

[২.২.৪] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অধ মবাডষ মক স্বমূল্যায়ন প্রডতকবদন 

পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত প্রডতকবদন র্ডিপডরষদ ডবিাকগ ক্ষপ্রডরত 

সংখ্যা ২ 
৩১/0১/২০২৩ 

 

[২.২.৫] জদমশ/সবমদমশ বাস্তবাসয়ত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উমযাগ 

পসরদশ জনকৃত 

তাসরখ ৩ 
৩১/০৫/২০২৩ 

 

 



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। 
 

 



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 

 



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


