
9/20/22, 9:10 AM ডাক (৭) | অিফস ব�ব�াপনা

https://nsc.nothi.gov.bd 1/2

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

�ব ও �ীড়া ম�ণালয় 

এিপএ শাখা 
 বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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�ারক ন�র: ৩৪.০০.০০০০.০৫২.২২.০১১.২১.২৫ তািরখ: 
 ১৯ �সে��র ২০২২

৪ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: �ব ও �ীড়া ম�ণালয়াধীন দ�র/সং�াস�েহর ২০২১-২০২২ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র দািব�ত অজ�নস�হ পরী�া ও

যাচাই অে� �ড়া� ��ায়ন সমা� ও ফলাফল ওেয়বসাইেট �কাশ এবং মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ।

��: মি�পিরষদ িবভােগর �ারক নং-০৪.০০.০০০০.৮৪১.৩১.০০১.১৮.১১৮, তািরখ : ০৮ �সে��র ২০২২

উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত �ব ও �ীড়া ম�ণালয়াধীন দ�র/সং�াস�েহর ২০২১-২০২২ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র দািব�ত

অজ�নস�হ পরী�া ও যাচাই অে� �ড়া� ��ায়ন সমা� কের িন�বিণ �ত ফলাফল িনেদ �শ�েম �কাশ করা হেলা : 

দ�র/সং�ার নাম কম �স�াদন �চেকর সং�া (�কৗশলগত উে�� + আ:
�কৗশলগত উে��)

শতভাগ
অজ�ন

(সং�া)

আংিশক
অজ�ন

অজ�ন
��

(সং�া
)

দািব�ত
ন�র

যাচাইঅে� �া�
ন�র

ম��

�ব উ�য়ন অিধদ�র (৯+৫) =১৪ � ১৩ � ০১ � - ৯৯.৮৪ ৯৯.৩০ ২য়
�ান

�ীড়া পিরদ�র (৬+৫) =১১ � ৮ �  ০৩ � - ৯৭.৫০ ৯৫.৫০ ৩য়
�ান

জাতীয় �ীড়া পিরষদ (১২+৫) =১৭ � ১৫ � - ০২ � ৯৬.৪ ৯৩.০ ৪থ �
�ান

িবেকএসিপ (১২+৫) =১৭ � ১৫ � ০২ � - ৯৯.৯৩ ৯৯.৭০ ১ম
�ান

ব�ব� �ীড়ােসবী ক�াণ
ফাউে�শন

(১+৫) =৬ � ০৪ � ০১ � ০১ � ১০০.০০ ৮৬.০০ ৫ম
�ান

১৯-৯-২০২২

িবতরণ : (�জ��তার �মা�সাের নয়) :
১) মহাপিরচালক (��ড-১), �ব উ�য়ন অিধদ�র, ঢাকা।

 
২) মহাপিরচালক, �শখ হািসনা জাতীয় �ব উ�য়ন ইনি��উট, সাভার, 

ঢাকা।
 

৩) সিচব, জাতীয় �ীড়া পিরষদ, ঢাকা।
 ৪) পিরচালক, �ীড়া পিরদ�র, ঢাকা।

 

�মাহা�াদ �বােয়ত খান

উপসিচব

�ফান: ০২-৪৮১১০১৭৫
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৫) মহাপিরচালক, বাংলােদশ �ীড়া িশ�া �িত�ান, ঢাকা।

৬) সিচব, ব�ব� �ীড়ােসবী ক�াণ ফাউে�শন, ঢাকা।
 

�ারক ন�র: ৩৪.০০.০০০০.০৫২.২২.০১১.২১.২৫/১(৯) তািরখ: 
 

৪ আি�ন ১৪২৯

১৯ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হেলা : 

 
১) অিতির� সিচব (সকল), �ব ও �ীড়া ম�ণালয়, ঢাকা।

২) সিচেবর একা� সিচব, �ব ও �ীড়া ম�ণালয়, ঢাকা।
 

৩) িসিনয়র সহকারী সিচব, কম �স�াদন �ব�াপনা (বা�বায়ন পিরবী�ণ-১) শাখা, মি�পিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
 ৪) সহকারী ��া�ামার, আইিস� শাখা, �ব ও �ীড়া ম�ণালয়, ঢাকা (প�� ওেয়বসাইেট আপেলাড করার জ� অ�েরাধ করা হেলা)।

 

১৯-৯-২০২২

�মাহা�াদ �বােয়ত খান 
 

উপসিচব


