
১।  িভশন ও িমশন 

িভশনঃ- ীড়ািবদ ও ীড়ােসবীেদর সািবক ক াণ সাধেনর মা েম এক   সবল, মননশীল এবং ীড়ােমািদ  জািত গঠন। 

িমশনঃ- ,আহত অসমথ ীড়ােসবী এবং তােদর পিরবােরর জ  আিথক সহায়তা বা ি  দােনর মা েম তােদর অসহায়  র করা। 

২। সবা দান িত িতঃ 

(২.১) নাগিরক সবাঃ 

ঃ নং সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 
াি ান 

সরকারী িফ 
পিরেশাধ 
প িত 

সবা দােনর 
সেবা  সময় 

সীমা 

দািয় া  কমকতা নাম,পদিব, 
ফান ন র ও ই- মইল ন র 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০১. , আহত, 

অসমথ 
ীড়ােসবীেদর 

এককালীন অ দান 
দান 

ফাউে শন ক ক 
সংবাদপে  চািরত 

িব ি র ি েত িনধিরত 
ফরেম সংি  জলা 
শাসক/ ফডােরশেনর 
সে টারীর মা েম 

আেবদন রণ করেত হয়। 

িনধািরত ফরম ফাউে শন 
অিফস, িবিভ  ীড়া 
ফডােরশন অিফ  এবং 
সকল জলা শাসেকর 
অিফস হেত সং হ করা 

যােব। 

েযাজ  নয় বাড সভায় 
অ মাদন েম 
অ দান দান 

করা হয়। 

জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম,  
িনবাহী কমকতা,  

01712-128983,ই- মইল- 
saiful.bkf@gmail.com 

 

(২.২) ািত ািনক সবা 

এখনও কান ািত ািনক সবা চা  করা হয়িন 

(২.৩) অভ রীন সবা 

ঃ নং সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  
এবং াি ান 

সরকারী িফ 
পিরেশাধ 
প িত 

সবা দােনর 
সেবা  সময় 

সীমা 

দািয় া  কমকতা নাম,পদিব, 
ফান ন র ও ই- মইল ন র 

০১. উ তর ল পিরচালনা বাড 
সভায় 

অ েমাদন েম 

সাদা কাগেজ আেবদন 
করেত হয় 

েযাজ  নয় বাড সভা 
অ ি ত হওয়ার 
উপর িনভরশীল 

জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম, িনবাহী 
কমকতা,  

01712-128983,ই- মইল-
saiful.bkf@gmail.com 

০২. অবসর র  ও 
আ েতািষক 

পিরচালনা বাড 
সভায় 

অ েমাদন েম 

সাদা কাগেজ আেবদন 
করেত হয় 

েযাজ  নয় বাড সভা 
অ ি ত হওয়ার 
উপর িনভরশীল 

জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম, িনবাহী 
কমকতা,  

01712-128983,ই- মইল-
saiful.bkf@gmail.com 

০৩. ভিব  তহিবল 
হেত অি ম ম রী 

ফাউে শেনর সিচব 
ক ক অ েমাদন 

করা হয় 

িনধািরত ছেক আেবদন 
করেত হয় 

েযাজ  নয় ১ মাস জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম, িনবাহী 
কমকতা,  

01712-128983,ই- মইল-
saiful.bkf@gmail.com 

০৪. াি  িবেনাদন 
ভাতা ও  

ম রী 

ফাউে শেনর সিচব 
ক ক অ েমাদন 

করা হয় 

িনধািরত ছেক আেবদন 
করেত হয় 

েযাজ  নয় ১ মাস জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম, িনবাহী 
কমকতা,  

01712-128983,ই- মইল-
saiful.bkf@gmail.com 

 

 



২.৪   আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং া ক ক দ  সবা 
 
কান আওতাধীন অিফস নই। 

 
৩)    অিভেযাগ ব াপনা প িত (GRS) 
 

সবা াি েত অস  হেল দািয় া  কমকতার সে  যাগােযাগ ক ন। িতিন সমাধান িদেত থ হেল িনেমা  প িতেত 
যাগােযাগ কের আপনার সম া অবিহত ক ন। 

 
 
 

: নং 

 

কখন যাগােযাগ করেবন যাগােযােগর কানা িন ি র সময়সীমা 

০১. দািয় া  কমকতা সমাধান িদেত থ হেল আিনস মাহ দ 
সিচব ( সিচব) 
ফান : ৯৫৭৩৫৭০ 
মাবাইল : ০১৫৫২-৩৫৬১২৬ 

www.bkkf.org.bd 
 

 

০২. GRS ফাকাল পেয়  কমকতা িনিদ  
সমেয় সমাধান িদেত থ হেল 

ক ীয় অিভেযাগ ব াপনা প িত( 
GRS) 

*ম ণালয়/িবভােগর ে  মি পিরষদ 
িবভােগর GRS পাটােলর কানা 
 
* জলা শাসেনর ে  িবভাগীয়  
কিমশনােরর পাটােলর কানা 

 

 
 

 

৪)         আপনােদর কােছ আমােদর ত াশা 

:নং িত িত/কাি ত সবা াি র লে  করণীয় 
০১. িনধািরত ফরেম স ণভােব রণ ত আেবদন জমা দান। 
০২. স ক মা েম েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা । 
০৩. সা ােতর জ   িনধািরত সমেয়র েব উপি ত থাকা। 

  

  

 

 

http://www.ds.gov.bd/


 

 

 

 

 

 

 

 


