
  
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফঙ্গফন্ধু ক্রীড়াদফী কল্যাণ পাউদেন 

যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় 

জাতীয় ক্রীড়া রযলদ পুযাতনবফন (৪থ থ তরা) 

৬২/৩ পুযানা ল্টন, ঢাকা-১০০০। 

www.bkkf.org.bd 

 

সফা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

১. তবন ও তভন 

 

তবন: ক্রীড়াসেবীসের োররদ্র হ্রা ও ক্রীড়ায ভান উন্নয়ন। 

 

 তভন: ক্রীড়া, সেরাধূরা ও যীযচচ চায় উল্লেেল্লমাগ্য অফদান যাো ক্রীড়াল্লফী ও িাল্লদয তযফাল্লযয কল্যাণ াধল্লনয ভাধ্যল্লভ দাতযদ্র হ্রা এফং ক্রীড়ায ভান উন্নয়ল্লন উৎা প্রদান। 
 

২. প্রতিশ্রুি সফামূ 
 

২.১) নাগতযক সফা 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতি প্রল্লয়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফামূল্য এফং 

তযল্লাধ দ্ধতি 

সফা প্রদাল্লনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ চকিচা 

(নাভ, দতফ, সপান ও ইল্লভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. েচ্ছল, অহত  ও 

েমর্ থ ক্রীড়াসেবী 

এবং তাসের 

পররবাসরর 

েেস্যসের রিয়রমত 

ভাতক 

বািা/এককারীন 

আতথ চক অনুদান 

প্রদান। 

অনরাইদন প্রাপ্ত 

আদফদনমূ জজরা করভটি 

কর্তথক প্রাথরভক ফাছাইদয়য 

য পাউদেদনয সংশ্লিষ্ট 

নীশ্লিমালায় বশ্লণ িি য াগ্যিা 

অনুসারে রনয়রভত ভারক 

অনুদান প্রদান রফলয়ক 

ফাছাই করভটি কর্তথক 

 াচাই-বাছাই  সুারযদয 

উয জফার্ থ বায 

অনুদভাদনক্রদভ অনুদান 

প্রদান কযা য়।  

রফজ্ঞরপ্ত প্রকাদয রদন দত 

পাউদেদনয  ওদয়ফাইদে 

(www.bkkf.org.bd) 

প্রদফ কদয অনুদান অনরাইন 

আদফদন ররাংদক রিক কদয 

জভাফাইর নাম্বায রদদয় রনফন্ধন 

পূফ থক রনধ থারযত পযদভ 

াদাে থ াইদজয ছরফ, 

জাতীয় রযচয় ত্র/জন্ম নদ 

এফাং ক্রীড়াঙ্গদণ ম্পৃক্ততায 

প্রভানত্র/নদত্র স্ক্যানকর 

 আদফদন কযদত য়।  

রফনা মূদল্য ৯০ কাম থরদফ নাভ: জনাফ সভাোঃ াইফুর ইরাভ 

দতফ: তনফ চাী কভ চকিচা 

সপান:+৮৮ ৯৫৭৩৫৭১ 

ই-সভইর: sec.bkkf@gmail.com 

তফ.দ্র. নাগতযকগণল্লক যাতয প্রদত্ত সফা। সফযকাতয প্রতিষ্ঠানল্লক প্রদত্ত সফা মতদ নাগতযকগণল্লক প্রদত্ত সফায অনুরূ য় িল্লফ সটিও নাগতযক স ফা তল্লল্লফ অন্তভূক্ত ল্লফ। উদাযণ: ম্পতত্তয সযতজল্লেন, সেড রাইল্লন্স। 

http://www.bkkf.org.bd/
http://www.bkkf.org.bd/


  
 

২.২) দািতযক সফা 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতি প্রল্লয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাতিস্থান 

সফামূল্য এফং 

তযল্লাধ দ্ধতি 

সফা প্রদাল্লনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ চকিচা 

(নাভ, দতফ, সপান ও ইল্লভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. - - - - - - 

 

তফ. দ্র. ১। যকাতয সম সকান প্রতিষ্ঠান এফং আওিাধীন অতধদিয /ংস্থা/ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন ল্লমাগী ংস্থা ও দািতযকবাল্লফ ম্পৃক্ত সদত /তফল্লদত সফযকাতয প্রতিষ্ঠানল্লক প্রদত্ত সফা। উদাযণ : ফাল্লজট ফযাদ্দ/ 

তফবাজন, অথ চ ছাড়, ভিাভি গ্রণ। 

 ২। সফা গ্রণকাযী সফযকাতয প্রতিষ্ঠান end user  না ল্লর অথফা সকান চুতক্তয আওিায় প্রদত্ত সফা দািতযক সফায অন্তর্ভ চক্ত ল্লফ। উদাযণ : তফটিআযত-এয তনকট ল্লি ব্যান্ডউইডথ্ ক্রয়। 

 

২.৩) অবযন্তযীন জফা 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতি প্রল্লয়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফামূল্য এফং 

তযল্লাধ দ্ধতি 

সফা প্রদাল্লনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ চকিচা 

(নাভ, দতফ, সপান ও ইল্লভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. উচ্চতয জস্ক্র রযচারনা জফার্ থ বায় 

অনুদভাদনক্রদভ 

াদা কাগদজ আদফদন কযদত য় রফনামূদল্য ০৩ কাম থরদফ নাভ: জনাফ সভাোঃ াইফুর ইরাভ 

দতফ: তনফ চাী কভ চকিচা 

সপান: +৮৮ ৯৫৭৩৫৭১ 

ই-সভইর: sec.bkkf@gmail.com 

০২. অফযত্তয ছুটি ও 

আনুদতারলক 

রযচারনা জফার্ থ বায় 

অনুদভাদনক্রদভ 

াদা কাগদজ আদফদন কযদত য় রফনামূদল্য ০৩ কাম থরদফ নাভ: জনাফ সভাোঃ াইফুর ইরাভ 

দতফ: তনফ চাী কভ চকিচা 

সপান: +৮৮ ৯৫৭৩৫৭১ 

ই-সভইর: sec.bkkf@gmail.com 

০৩. বরফষ্য তরফর দত অরিভ 

ভঞ্জুযী 

পাউদেদনয রচফ কর্তথক 

অনুদভাদন কযা য় 

পাউদেদনয  ওদয়ফাইদে 

www.bkkf.org.bd  

প্রদফ কদয রনধ থারযত পযদভ 

আদফদন কযদত য়  

রফনামূদল্য ০৭ কাম থরদফ নাভ: জনাফ সভাোঃ াইফুর ইরাভ 

দতফ: তনফ চাী কভ চকিচা 

সপান: +৮৮ ৯৫৭৩৫৭১ 

ই-সভইর: sec.bkkf@gmail.com 

০৪. শ্রারন্ত রফদনাদন বাতা ও ছুটি 

ভঞ্জুযী 

পাউদেদনয রচফ কর্তথক 

অনুদভাদন কযা য় 

পাউদেদনয  ওদয়ফাইদে 

www.bkkf.org.bd  

প্রদফ কদয রনধ থারযত পযদভ 

আদফদন কযদত য় 

রফনামূদল্য ০৩ কাম থরদফ নাভ: জনাফ সভাোঃ াইফুর ইরাভ 

দতফ: তনফ চাী কভ চকিচা 

সপান: +৮৮ ৯৫৭৩৫৭১ 

ই-সভইর: sec.bkkf@gmail.com 
 

রফ.দ্র. অবযন্তযীন জনফর (আওতাধীন অরধদপ্তয/দপ্তয/াংস্থা) এফাং একই প্ররতষ্ঠাজনয অন্য াখা/অরধাখা/অনুরফবাগ-জক প্রদত্ত জফা। উদাযণ: ররজরিক, ছুটি, রজরএপ অরিভ। 

http://www.bkkf.org.bd/
http://www.bkkf.org.bd/


  
 

৩. আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা  

 

     

ক্র নাং প্ররতশ্রুত/কারিত জফা প্রারপ্তয রদযয কযণীয় 

০১. অনরাইদন স্বয়াংম্পণ থ বাদফ আদফদন জভা প্রদান কযা  

০২. মথামথ প্ররক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  আদফদন কযা  

০৩. জফা ম্পদকথ মথামথ ধাযণা রাদবয জন্য দচষ্ট থাকা 

০৪. াযাদতয জন্য রনধ থারযত ভদয়য পূদফ থই উরস্থত থাকা 

০৫.  জফা প্রারপ্তয য আনায মূল্যফান ভতাভত প্রদান কযা  

 
 

৪. অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা  (GRS) 

সফা প্রাতিল্লি  অন্তুষ্ট ল্লর দাতয়ত্বপ্রাি কভ চকিচায ল্লে সমাগাল্লমাগ করুন। িায কাছ সথল্লক ভাধান াওয়া না সগল্লর তনল্লনাক্ত দ্ধতিল্লি সমাগাল্লমাগ কল্লয আনায ভস্য অফতি করুন।  

 

ক্রতভক কেন সমাগাল্লমাগ কযল্লফন কায ল্লে সমাগাল্লমাগ 

কযল্লফন 

সমাগাল্লমাল্লগয ঠিকানা তনষ্পতত্তয 

ভয়ীভা 

১ দাতয়ত্বপ্রাি কভ চকিচা 

ভাধান তদল্লি না াযল্লর 

অতবল্লমাগ তনষ্পতত্ত 

কভ চকিচা (অতনক) 

নাভ ও দতফ: সযো যানী ফাল্লরা 

েরিব (ঃ োঃ)                                                                                              

সপান: +৮৮ ৯৫৭৩৫৭০ 

ই-সভইর: sec.bkkf@gmail.com 

ওল্লয়ফ: www.bkkf.org.bd 

৩০ কাম চতদফ 

২ অতবল্লমাগ তনষ্পতত্ত কভ চকিচা 

তনতদ চষ্ট ভল্লয় ভাধান 

তদল্লি না াযল্লর 

আতর কভ চকিচা যুগ্ম-তচফ (প্রান) 

সপান: +৮৮ ৯৫৭৫৫০৪ 

ই-সভইর: js.coordination@moysports.gov.bd 

ওল্লয়ফ: www.grs.gov.bd 

২০ কাম চতদফ 

৩ আতর কভ চকিচা তনতদ চষ্ট 

ভল্লয় ভাধান তদল্লি না 

াযল্লর 

ভতিতযলদ তফবাল্লগয 

অতবল্লমাগ ব্যফস্থানা 

সর 

ভতিতযলদ তফবাগ 

সপান: +৮৮ ৯৫১৩৬০১ 

ই-সভইরোঃgrs_sec@cabinet.gov.bd 

৬০ কাম চতদফ 

 

mailto:sec.bkkf@gmail.com
http://www.bkkf.org.bd/
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