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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

ব ব  ীড়ােসবী ক াণ ফাউে শন 
ব ও ীড়া ম ণালয় 

জাতীয় ীড়া পিরষদ রাতনভবন (৪থ তলা) 
৬২/৩ রানা প ন, ঢাকা-১০০০। 

www.bkkf.org.bd 
 

সবা দান িত িত (Citizen’s Charter) 
১. িভশন ও িমশন 
 

িভশন: ীড়ােসবীেদর দাির  াস ও ীড়ার মান উ য়ন। 
 
 িমশন: ীড়া, খলা লা ও শরীরচচায় উে খেযা  অবদান রাখা ীড়ােসবী ও তােদর পিরবােরর ক াণ সাধেনর মা েম দাির  াস এবং ীড়ার মান উ য়েন উৎসাহ দান। 
 

২. িত ত সবাস হ 
 

২.১) নাগিরক সবা 
িমক সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 

াি ান 
সবা  এবং 

পিরেশাধ প িত 
সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

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

অসমথ 
ীড়ােসবীেদর 

এককালীন অ দান 
দান 

অনলাইেন া  
আেবদনস হ জলা কিম  
ক ক াথিমক বাছাইেয়র 
পর াক যা তা িনধারণ 
কিম র পািরেশর উপর 
বাড সভার অ েমাদন েম 
অ দান দান করা হয়।  

ফাউে শেনর  ওেয়বসাইেট 
(www.bkkf.org.bd) 

েবশ কের অ দান অনলাইন 
আেবদন িলংেক ি ক কের 
মাবাইল না ার িদেয় িনব ন 

বক িনধািরত ফরেম 
পাসেপাট সাইেজর ছিব, 

জাতীয় পিরচয় প /জ  সনদ 
এবং ীড়া েণ স ৃ তার 
মানপ /সনদপ  ানকিপ 
সহ আেবদন করেত হয়।  

িবনা ে  িব ি  
কােশর িদন 
হেত ৯০ 
(ন ই) 

কাযিদবস 

নাম: জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম 
পদিব: িনবাহী কমকতা 
ফান: ৯৫৭৩৫৭১ 

ই- মইল: sec.bkkf@gmail.com 

িব. . নাগিরকগণেক সরাসির দ  সবা। বসরকাির িত ানেক দ  সবা যিদ নাগিরকগণেক দ  সবার অ প হয় তেব স ও নাগিরক সবা িহেসেব অ  হেব। উদাহরণ: স ি র রিজে শন, ড লাইেস । 
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২.২) দা িরক সবা 
িমক সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  

এবং াি ান 
সবা  এবং 

পিরেশাধ প িত 
সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০১. - - - - -  

 

িব. . ১। সরকাির য কান িত ান এবং আওতাধীন অিধদ র/সং া/ অ া  িত ান, উ য়ন সহেযাগী সং া ও দা িরকভােব স ৃ  দিশ /িবেদিশ বসরকাির িত ানেক দ  সবা। উদাহরণ: বােজট বরা / 
িবভাজন, অথ ছাড়, মতামত হণ। 
 ২। সবা হণকারী বসরকাির িত ান end user  না হেল অথবা কান ি র আওতায় দ  সবা দা িরক সবার অ  হেব। উদাহরণ: িব আরিস-এর িনকট হেত া উইড  য়। 

 

২.৩) অভ রীন সবা 
িমক সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  

এবং াি ান 
সবা  এবং 

পিরেশাধ প িত 
সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০১. উ তর ল পিরচালনা বাড সভায় 

অ েমাদন েম 
সাদা কাগেজ আেবদন করেত 

হয় 
িবনা ে  বাড সভায় 

অ েমাদেনর পর 
০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

নাম: জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম 
পদিব: িনবাহী কমকতা 
ফান: ৯৫৭৩৫৭১ 

ই- মইল: sec.bkkf@gmail.com 
০২. অবসর র  ও 

আ েতািষক 
পিরচালনা বাড সভায় 

অ েমাদন েম 
সাদা কাগেজ আেবদন করেত 

হয় 
িবনা ে  বাড সভায় 

অ েমাদেনর পর 
০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

নাম: জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম 
পদিব: িনবাহী কমকতা 
ফান: ৯৫৭৩৫৭১ 

ই- মইল: sec.bkkf@gmail.com 
০৩. ভিব  তহিবল হেত অি ম 

ম রী 
ফাউে শেনর সিচব ক ক 

অ েমাদন করা হয় 
িনধািরত ছেক আেবদন 

করেত হয় 
িবনা ে  ০৭ (সাত) 

কাযিদবস 
নাম: জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম 
পদিব: িনবাহী কমকতা 
ফান: ৯৫৭৩৫৭১ 

ই- মইল: sec.bkkf@gmail.com 
০৪. াি  িবেনাদন ভাতা ও  

ম রী 
ফাউে শেনর সিচব ক ক 

অ েমাদন করা হয় 
িনধািরত ছেক আেবদন 

করেত হয় 
িবনা ে  ০৩ (িতন) 

কাযিদবস 
নাম: জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম 
পদিব: িনবাহী কমকতা 
ফান: ৯৫৭৩৫৭১ 

ই- মইল: sec.bkkf@gmail.com 
 

িব. . অভ রীন জনবল (আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং াসহ) এবং একই িত ােনর অ  শাখা/অিধশাখা/অ িবভাগ- ক দ  সবা। উদাহরণ: লিজি কস, , িজিপএফ অি ম। 
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২.4) অিভেযাগ িতকার ব া  (GRS) 
সবা াি েত  অস  হেল দািয় া  কমকতার সে  যাগােযাগ ক ন। তার কাছ থেক সমাধান পাওয়া না গেল িনে া  প িতেত যাগােযাগ কের আপনার সম  অবিহত ক ন।  

 

িমক কখন যাগােযাগ করেবন কার সে  যাগােযাগ 
করেবন 

যাগােযােগর কানা িন ি র 
সময়সীমা 

১ দািয় া  কমকতা 
সমাধান িদেত না পারেল 

অিভেযাগ িন ি  
কমকতা (অিনক) 

নাম ও পদিব: জনাব মাঃ মাশারফ হােসন মা া, 
-সিচব (সম য় ) 

ফান: ০২-৯৫৭৬৮৯০ 
ই- মইল: js.coordination@moysports.gov.bd 
ওেয়ব: www.grs.gov.bd 

১৫ (পেনর) 
কাযিদবস 

২ অিভেযাগ িন ি  কমকতা 
িনিদ  সমেয় সমাধান 

িদেত না পারেল 

আিপল কমকতা নাম ও পদিব: জনাব মাঃ ফাই ল কবীর 
-সিচব ( শাসন) 

ফান: ০২-৯৫৭৫৫০৪ 
ই- মইল: js.admin@moysports.gov.bd 
ওেয়ব: www.grs.gov.bd 

৩০ (ি শ) 
কাযিদবস 

৩ আিপল কমকতা িনিদ  
সমেয় সমাধান িদেত না 

পারেল 

মি পিরষদ িবভােগর 
অিভেযাগ ব াপনা 

সল 

অিভেযাগ হণ ক  
 ৫নং গইট, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
ওেয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ (ষাট) 
কাযিদবস 
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