
1/23/23, 10:41 AM ডাক (১২) | অিফস ব�ব�াপনা

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

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

�ব ও �ীড়া ম�ণালয়

�শাসন-২ শাখা
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

www.moysports.gov.bd

�ারক ন�র: ৩৪.০০.০০০০.০৪২.২৫.০০৭.১৭.২৭ তািরখ: 
২২ জা�য়াির ২০২৩

৮ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: ব�ব� জন�শাসন পদক নীিতমালা, ২০২২ (সংেশািধত) ও পদক �ব�হাপনা সং�া� অবিহতকরণ সভা।

��:

জন�শাসন ম�ণালেয়র �ারক নং ০৫.০০.০০০০.১৯৬.২৩.০০১.২৩-১০ তািরখ: ১০ জা�য়াির ২০২৩
     উপ� �� িবষয় ও ���হ �ারেকর পিরে�ি�েত জন�শাসন ম�ণালয় হেত �া� ব�ব� জন�শাসন পদক নীিতমালা, ২০২২ (সংেশািধত) ও

পদক �ব�হাপনা সং�া� অবিহতকরণ সভা সং�া� পে�র ছায়ািলিপ পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� িনেদ �শ�েম এসােথ ��রণ করা

হেলা।

সং�ি�:বণ �নামেত।

২২-১-২০২৩

িবতরণ :

১) মহাপিরচালক (��ড-১), �ব উ�য়ন অিধদ�র, ১০৮, মিতিঝল, 

ঢাকা।

২) অিতির� সিচব (সকল), �ব ও �ীড়া ম�ণালয়, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, �শখ হািসনা জাতীয় �ব উ�য়ন ইনি��উট, সাভার, 

ঢাকা।

৪) সিচব, জাতীয় �ীড়া পিরষদ, ৬২/৩ �রানা প�ন, ঢাকা।

৫) ��-সিচব (সকল), �ব ও �ীড়া ম�ণালয়, ঢাকা।
৬) পিরচালক, �ীড়া পিরদ�র, মওলানা ভাসানী ��িডয়াম, ঢাকা।

৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ �ীড়া িশ�া �িত�ান, িজরানী, সাভার, 

ঢাকা।

৮) সিচব, ব�ব� �ীড়ােসবী ক�াণ ফাউে�শন, ঢাকা।
৯) উপসিচব (সকল), �ব ও �ীড়া ম�ণালয়, ঢাকা।

১০) িসিনয়র সহকারী সিচব(সকল)/সহকারী সিচব(সকল)/সহকারী 

�ধান, �ব ও �ীড়া ম�ণালয়, ঢাকা।

�সিলনা আ�ার

সহকারী সিচব
�ফান: ২২৩৩৫৮১২২

ইেমইল: sas.admin2@moysports.gov.bd

�ারক ন�র: ৩৪.০০.০০০০.০৪২.২৫.০০৭.১৭.২৭/১(৪) তািরখ: ৮ মাঘ ১৪২৯

২২ জা�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:
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১) �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, �ব ও �ীড়া ম�ণালয়

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

৩) সহকারী ��া�ামার, �ব ও �ীড়া ম�ণালয়, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।
৪) অিতির� সিচব (�শাসন)-এর �ি�গত কম �কত�া, �ব ও �ীড়া ম�ণালয়, ঢাকা।

২২-১-২০২৩

�সিলনা আ�ার

সহকারী সিচব
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