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ইননোনেশন টিনের বোৎসররক উদ্ভোবনী কে ম-পররকল্পনো – ২০১৮/১৯ 

ক্র.

নং 

প্রস্তোরবত রবষয় (গ্রহীতব্য কোনের নোে) বোস্তবোয়নকোল 

(শুরু ও সেোরির 

তোররখ) 

দোরয়ত্বপ্রোি কে মকতমো 

(নোে ও পদরব) 

প্রতযোরশত ফলোফল (কোেটি সম্পন্ন হনল গুনগত 

বো পররেোণগত কী পররবতমন আসনব) 

পররেোপ (প্রতযোরশত ফলোফল ততরী হনয়নে 

রকনো তোর েোনদন্ড) 

১. ইনলকট্ররনক পদ্ধরতনত নোগররক আনবদন, 

অরেন োগ গ্রহণ ও রনষ্পরি এবং অবরহতকরণ। 

ইনলকট্ররনক পদ্ধরতনত নোগররক েতোেত গ্রহণ 

কনর সসবোর েোন উন্নয়ন। 

েোনুয়োরী’২০১৮ – 

জুন’২০১৯ 

সহ:-পররচোলক 

(প্রশোসন) 

এবং 

সহ: সপ্রোগ্রোেোর 

অরেন োগ গ্রহণ ও রনষ্পরিনত সসবোগ্রহীতোর সেোগোরি 

কেনব। 

সসবোগ্রহীতোর সেয় ব্যয় সনব মোচ্চ ২ কে মরদবস 

(উনেখ্য স , অরেন োগ েটিল হনল সেয়, ব্যয় ও 

কে মরদবনসর েোনদন্ড পররবতমন হনব)। 

২. পররষনদর সকল সফডোনরশনসমূনহর প্রকোরশত 

তথ্য পররষনদর ওনয়বসোইনের 

(http://www.nsc.gov.bd) সোনে রলনেে 

করো। 

এরপ্রল’২০১৭ – 

জুন’২০১৮ 

সহ:-পররচোলক 

(ক্রীড়ো) 

এবং 

সহ: সপ্রোগ্রোেোর 

সকল সফডোনরশননর েন্য পররষনদর ওনয়বসোইনে 

আলোদো সপনে সফডোনরশননর পররপূণ ম তথ্য 

(সসবোগ্রহীতোনদর রেঙ্গোসোমূলক তথ্য, অেমন, সোফল্য, 

পররকল্পনো ইতযোরদ) সংন োেন করো।  

সফডোনরশননর েরতম বো শে ম সকোস ম সংক্রোি তথ্যোরদ 

ওনয়বসোইনে প্রকোরশত হনল সসবোগ্রহীতোর সেয় ও 

অরফস  োতোয়োনতর সংখ্যো কেনব। 

৩. সেরডনকল সসন্টোনর কতমব্যরত সেরডনকল 

অরফসোর কর্তমক পররষনদর কে মকতমো/কে মচোরী 

এবং সফডোনরশন/এনসোরসনয়শননর 

সখনলোয়োড়নদর েন্য রনর্ মোররত সসবো ফরে সক 

সফেকরপনত রুপোিরকরণ ও এসংক্রোি একটি 

সডেোনবইে ততরী। 

অনটোবর’২০১৮ – 

জুন’২০১৯ 

সেরডনকল অরফসোর 

এবং  

সহ: সপ্রোগ্রোেোর 

 

স্বোস্থমূলক সসবোর পোশোপোরশ রকছু উদ্ধোবন কে ম-

পররকল্পনো প্রনয়নন সেরডকোল সসন্টোনরর গুনগত 

পররবতমন আনয়ন। 

ই-সেরডনকল সসবোয় তনথ্যর েবোবরদরহতো 

সুরনরিত হনব ও সসবোর গুনগত েোন বোড়নব।  

৪. রপরস টু রপরস ফোইনলর ই-সশয়োররংনয়র 

রসনেে। 

েোচ ম’২০১৮ – 

জুন’২০১৯ 

সহ: সপ্রোগ্রোেোর ফোইল সশয়োররংনয় প্রশোসরনক কো মক্রনে গরতশীলতো 

বোড়নব। 

ফোইল সশয়োররংনয় একেো কেন আইরপ এনেস সক 

সকল েরুরী ফোইনলর েন্য ওনপন সশয়োররং – এ 

সদয়ো হনব।  খন স  ফোইনলর প্রনয়োেন হনব 

সশয়োররং রলে এ সগনলই হনব। 

৫. পররষনদর ৯ে তলোয় রডরেেোল ই-সনোটিস সবোড ম 

এর ব্যবস্থো করো। 

সসনেম্বর’২০১৮ 

– জুন’২০১৯ 

সহ:-পররচোলক 

(প্রশোসন) 

এবং 

সহ: সপ্রোগ্রোেোর 

পররষনদর সকল কো মক্রেনক একনেনর রডরেেোল 

পদ্ধরতনত পরররচরত এবং গুরুত্বপূণ ম কে মকতমোনদর সডস্ক 

ও সনোটিস্ প্রদরশ মত হনব।   

েোতীয় ক্রীড়ো পররষনদর কো মক্রেনক রডরেেোল 

সনোটিস সবোড ম এ উপস্থোপন। 

 

৬. 

পররষনদর রন ়ন্ত্রণোর্ীন প্রনতযক সফডোনরশননর 

রনেস্ব ওনয়বসোইে ততরীর ব্যোপোনর তোরগদ 

জুলোই’২০১৮ – 

জুন’২০১৯ 

পররচোলক (পরর: ও 

উ:) 

প্রনতযক সফডোনরশননর রনেস্ব ওনয়বসোইে েোকনল 

কে সেনয় কোরিত তথ্য খুব সহনেই পোওয়ো সম্ভব।  

কোরিত তথ্য কে সেনয় পোওয়ো  োনব। 

http://www.nsc.gov.bd/
http://www.nsc.gov.bd/
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প্রদোন। এ সম্পরকমত প্রনয়োেনীয় সেকরনকযোল 

সোনপ মোে প্রদোন। 

এবং 

সহ: সপ্রোগ্রোেোর 

৮. পররষনদর পররকল্পনো ও উন্নয়ন শোখোয় সম্পন্ন, 

চলেোন ও প্রস্তোরবত সকল প্রনেনটর পররপূণ ম 

তনথ্যর সডেোনবইে ততরীকরণ। 

রডনসম্বর’২০১৮ – 

জুন’২০১৯ 

পররচোলক (পরর: ও 

উ:) 

এবং 

সহ: সপ্রোগ্রোেোর 

সম্পন্ন, চলেোন ও প্রস্তোরবত সকল প্রনেনটর পররপূণ ম 

তনথ্যর সডেোনবইে। 

চলেোন ও প্রস্তোরবত সকল প্রনেনটর পররপূণ ম 

তনথ্যর সডেোনবইে ততরী করো েোকনল কোরিত 

তথ্য দ্রুত সেনয় পোওয়ো  োনব। 

৯. Online Allowance Management 
System 

রডনসম্বর’২০১৮ – 

জুন’২০১৯ 

পররচোলক (প্রশোসন) 

এবং 

সহ: সপ্রোগ্রোেোর 

অনলোইনন দু:স্থ সখনলোয়োড়নদর আরে মক সহোয়তোর 

 োবতীয় তথ্য ব্যবস্থোপনো রসনেে। 

আরে মক এবং সখনলোয়োড়নদর সম্বরলত তথ্য েোন্ডোর।  

১০. Player Hostel Management 
System 

রডনসম্বর’২০১৮ – 

জুন’২০১৯ 

পররচোলক (প্রশোসন) 

এবং 

সহ: সপ্রোগ্রোেোর 

অনলোইনন সখনলোয়োড়নদর সহোনেনল রসে বরোনের 

পররপূণ ম রসনেে। এনেনে স  সকোন সখনলোয়োড় স  

সকোন স্থোন সেনক পররষনদর সহোনেনল রসনের েন্য 

আনবদন করনত পোরনব।  

সহোনেনল রসে বরোে অনলোইনকরণ করো হনল 

রসে বুরকং এর েন্য সেয়, মূনল্য এবং রেরেনের 

সংখ্যোয় পররবতমন আসনব।  

১১. International Sports Event 
Management System 

সসনেম্বর’২০১৮ 

– জুন’২০১৯ 

পররচোলক (প্রশোসন) 

এবং 

সহ: সপ্রোগ্রোেোর 

বেনর সদনশর অননক সখনলোয়োড় আিেমোরতক রবরেন্ন 

প্ররতন োগীতোয় অংশগ্রহনণর েন্য সদনশর বোইনর  োয় 

 োর তথ্য রনরেেেোনব সকোেোও সংরেণ করো হয়নো। 

এই ইনেনন্ট ব্যবস্থোপনো রসনেে সডনেলপড করো হনল 

সকল সদশ, ইনেনন্ট, সখনলোয়োড়নদর সকল তথ্য 

সংরেণ করো সম্ভব হনব। 

খুব কে সেনয় আিেমোরতক রবরেন্ন প্ররতন োগীতোয় 

এবং সখনলোয়োড় সংক্রোি স  সকোন সকোয়োররর তথ্য 

উপস্থোপন করো সম্ভব হনব। 

12. Online Support System for 
Federations/Associations/Clubs 

েোচ ম’২০১৯ – 

জুন’২০১৯ 

পররচোলক (প্রশোসন) 

এবং 

সহ: সপ্রোগ্রোেোর 

পররষনদর রনয়ন্ত্রনোর্ীন সফডোনরশনসমূনহর সকল 

প্রকোর উন্নয়ন, সংষ্কোর এবং আরে মক রবষয়গুনলোর 

পররপূণ ম সডেোনবইে সলুশন।   

সফডোনরশন/এনসোরসনয়শন বো ক্লোবগুনলোনক 

প্ররতবের স  বরোে সদওয়ো হয় তোর সঠিক ব্যবহোর 

এবং সফডোনরশন/এনসোরসনয়শনসমূনহর 

কো মক্রনের সকল তনথ্যর অনলোইন সংষ্করণ।   

১৩. পোরেক পরেকো “ক্রীড়োেগত” এর অনলোইন 

ই-েোস মন এবং পুরোননো সংখ্যোর আকমোইে 

সডেোনবইে।  

অনটোবর’২০১৮ – 

জুন’২০১৯ 

সম্পোদক (ক্রীড়ো 

েগত) 

এবং 

সহ: সপ্রোগ্রোেোর 

পররষদ হনত প্রকোরশত পোরেক পরেকো “ক্রীড়ো 

েগত” এর ই-েোস মন ততরী কনর পররষনদর 

ওনয়বসোইনের  (www.nsc.gov.bd) সোনে 

রলংকড আপ। 

ক্রীড়োেগত পরেকোর কোনরন্ট সংখ্যোসহ পূনব মর 

সংখ্যো অনলোইনন রপরডএফ েোস মন পোওয়ো  োনব। 

 

http://www.nsc.gov.bd/
http://www.nsc.gov.bd/

