
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ব ও ীড়া ম ণালয় 

শাসন-২ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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ারক ন র: ৩৪.০০.০০০০.০৪২.২৫.০০৫.২০.৫৫২ তািরখ: 
২৫ আগ  ২০২১

১০ ভা  ১৪২৮

িবষয:় বব   ওও  ীড়াীড়া   ম ণ ালয়ম ণালয়  ক কক ক  আেয়ািজতআেয়ািজত   অ মঅ ম  প বািষকীপ বািষকী  পিরক নাপিরক না   ২০২১২০২১--২৫২৫  িবষয়কিবষয়ক  িশ েণিশ েণ
িরেস াসিরেস াস   পাসনপাসন   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান ।।

      উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, এ ম ণালেয়র ১০ম ড ও ত  পযােয়র কমকতাগেণর অ ম
প বািষকী পিরক না ২০২১-২৫ িবষয়ক িশ ণ আগামী ৩১ আগ  ২০২১ তািরেখ এ ম ণালেয়র সে লন ক (ভবন
নং-৭, ক  নং-৫০২) হেত ভা য়াল প িতেত ( ম অ াপ এর মা েম)অ ি ত হেব।  
০২।       বিণত অব হায়, উ  িশ েণ িরেসাস পাসন িহেসেব অংশ হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
০৩।     ভা য়াল প িতেত ( ম অ াপ এর মা েম) সং ◌্  হওয়ার জ  েয়াজনীয় িলংক আইিড ও পাসওয়াড িনে
দয়া হেলা:
তািরখ ও সময়ঃ ৩১ আগ  ২০২১, সকাল ৯.০০ হেত িবকাল ৩.৩০ ঘ কা পয ।
িম ংিলংক:https://zoom.us/j/92628304236?
pwd=ZlRMcEs1MWt5bmhicE1tWWR4ck5IQT09
 িম ং আইিড : 926 2830 4236
িম ং পাসওয়াড: 3108

সং : িশ ণ িচ।

২৫-৮-২০২১

জনাব মাঃ মিন ল ইসলাম সিচব (এসিডিজ)  
ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।

মা: আলী হায়দার
িসিনয়র সহকারী সিচব

ারক ন র: ৩৪.০০.০০০০.০৪২.২৫.০০৫.২০.৫৫২/১(৪) তািরখ: ১০ ভা  ১৪২৮
২৫ আগ  ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১)  সম য়ক (এসিডিজ) এর একা  সিচব,  সম য়ক (এসিডিজ) এর দ র, ধানম ীর কাযালয়,
তজ াও, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, 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 কমকতা, ব ও ীড়া ম ণালয়, ঢাকা।

১



২৫-৮-২০২১
মা: আলী হায়দার 

িসিনয়র সহকারী সিচব

২



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

প্রশাসন-২ শাখা 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা। 

 

এচিএর বাধ্যবাধকতার লাচন নাং সসশন নাং-১ 

অষ্টম িঞ্চবাচষ নকী িচরকল্পনা ২০২১-২০২৫ চবষদয় প্রচশক্ষণ। 

 

তাচরখ: ৩১ আগস্ট, ২০২১     স্থান/মাধ্যম: মন্ত্রণালদয়র সদেলন কক্ষ (কক্ষ নাং-৫০২) / ভার্চনয়াল প্লাটফম ন 

  

সসশন সময় চবষয় চরদসাস ন িাস নন 

সসশন-০১ ৯.০০-১০.০০ উদবাধনী ও ৮ম িঞ্চবাচষ নকী িচরকল্পনা 

এর সপ্রক্ষািট আদলািনা। 

জনাব সমাোঃ আখতার স াদসন 

চসচনয়র সচিব 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

                                  ১০.০০-১০.৩০    চবরচত 

সসশন-০২ ১০.৩০-১১.৩০ ৮ম িঞ্চবাচষ নকী িচরকল্পনার উদেশ্য, 

সকৌশল ও লক্ষয 

জনাব সমাোঃ মচনরুল ইসলাম 

যুগ্মসচিব 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ নালয় 

 

সসশন-০৩ ১১.৩০-১২.৩০ ৮ম িঞ্চবাচষ নকী িচরকল্পনার সাদে 

এসচিচজ, চনব নািনী ইশদত ার-২০১৮, 

সপ্রচক্ষত িচরকল্পনা-২০৪১ ও ববীি 

িচরকল্পনার সম্পকন 

জনাব সমাোঃ মচনরুল ইসলাম 

যুগ্মসচিব 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ নালয় 

০১৭১১-৪৬৪৫১৩ 

                    ১২.৩০-১৩.৩০    (নামাজ ও মধ্যাহ্ন চবরচত) 

সসশন-০৪ ১৩.৩০-১৪.৩০ ৮ম িঞ্চবাচষ নকী িচরকল্পনায় যুব ও 

ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পচকনত টাদগ নট এবাং 

তা অজনদন করণীয়  

জনাব সক.এম.আলী সরজা 

যুগ্মসচিব 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

সসশন-০৫ ১৪.৩০-১৫.৩০ সাচব নক ির্ নাদলািনা ও সমািনী  জনাব সমাোঃ রচফকুল ইসলাম  

অচতচরক্ত সচিব 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

 

 


