গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াদসবী কলযাণ ফাউদেশন
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
জাতীয় ক্রীড়া পররষে পুরাতনভবন ( ৪র্ তলা)
থ
৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
www.bkkf.org.bd
সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত ( Citizen’s Charter)
১. ভিশন ও ভিশন
রভশন: ক্রীড়াদসবীদের োররদ্র হ্রাস ও ক্রীড়ার মান উন্নয়ন।
রমশন: ক্রীড়া, সেলাধূলা ও শরীরচচথায় উদেেদযাগয অবোন রাো ক্রীড়াদসবী ও তাদের পররবাদরর কলযাণ সাধদনর মাধযদম োররদ্র হ্রাস এবাং ক্রীড়ার
মান উন্নয়দন উৎসাহ প্রোন।

২. প্রভিশ্রুি সেবােিূহ
২.১) নাগভিক সেবা
ক্ররমক

সসবার নাম

( ১)
০১.

( ২)
অসচ্ছল, আহত
ও অসমর্ থ
ক্রীড়াদসবী এবাং
তাদের
পররবাদরর
সেসযদের

সসবা প্রোন পদ্ধরত

( ৩)
অনলামদন প্রাি
আদবেনসমূহ
সজলা করমটি
কততক
থ প্রার্রমক
বাছামদয়র পর
ফাউদেশদনর

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান
( ৪)
রবজ্ঞরি প্রকাদশর
রেন হদত
ফাউদেশদনর
ওদয়বসামদি
(www.bkkf.org.bd)
প্রদবশ কদর

সসবামূলয
এবাং
পররদশাধ
পদ্ধরত
())
রবনা মূদলয

সসবা
প্রোদনর
সময়সীমা
( ৬)
৯০
কাযরেবস
থ

োরয়ত্বপ্রাি কমকতথ
থ া
( নাম, পেরব, সফান ও মদমমল)

())
নাম: জনাব সমাোঃ সামফুল মসলাম
পেরব: রনবাহী
থ কমকতথ
থ া
সফান:+৮৮ ৯))৩))১
ম-সমমল: sec.bkkf@gmail.com

রনয়রমত মারসক
ভাতা/এককালীন
আরর্ক
থ অনুোন
প্রোন।

সাংরিষ্ট নীরতমালায়
বরণতথ সযাগযতা
অনুসাদর রনয়রমত
মারসক অনুোন
প্রোন রবষয়ক
বাছাম করমটি
কততক
থ যাচাম-বাছাম
সুপাররদশর উপর
সবার্থ সভার
অনুদমােনক্রদম
অনুোন প্রোন করা
হয়।

অনুোন অনলামন
আদবেন রলাংদক
রিক কদর সমাবামল
নাম্বার রেদয় রনবন্ধন
পূবক
থ রনধাররত
থ
ফরদম পাসদপািথ
সামদজর ছরব,
জাতীয় পররচয়
পত্র/জন্ম সনে
এবাং ক্রীড়াঙ্গদণ
সম্পতক্ততার
প্রমানপত্র/সনেপত্র
স্ক্যানকরপ সহ
আদবেন করদত
হয়।
রব.দ্র. নাগররকগণদক সরাসরর প্রেত্ত সসবা। সবসরকারর প্ররতষ্ঠানদক প্রেত্ত সসবা যরে নাগররকগণদক প্রেত্ত সসবার অনুরূপ হয় তদব সসটিও নাগররক সসবা রহদসদব
অন্তভূ ক্ত হদব। উোহরণ: সম্পরত্তর সরজজদেশন, সের্ লামদসন্স।

২.২) দাপ্তভিক সেবা
ক্ররমক

সসবার নাম

সসবা প্রোন পদ্ধরত

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান

( ১)
০১.

( ২)
-

( ৩)
-

( ৪)
-

সসবামূলয
এবাং
পররদশাধ
পদ্ধরত
())
-

সসবা
প্রোদনর
সময়সীমা

োরয়ত্বপ্রাি কমকতথ
থ া
( নাম, পেরব, সফান ও মদমমল)

( ৬)
-

())
-

রব. দ্র. ১। সরকারর সয সকান প্ররতষ্ঠান এবাং আওতাধীন অরধেির/সাংস্থা/ অনযানয প্ররতষ্ঠান, উন্নয়ন সহদযাগী সাংস্থা ও োিররকভাদব সম্পতক্ত সেরশ /রবদেরশ
সবসরকারর প্ররতষ্ঠানদক প্রেত্ত সসবা। উোহরণ: বাদজি বরাদ্দ/ রবভাজন, অর্ ছাড়,
থ
মতামত গ্রহণ।
২। সসবা গ্রহণকারী সবসরকারর প্ররতষ্ঠান end user না হদল অর্বা সকান চুজক্তর আওতায় প্রেত্ত সসবা োিররক সসবার অন্তভুক্ত
থ হদব। উোহরণ:
রবটিআররস-এর রনকি হদত বযােউমর্র্্ ক্রয়।

২.৩) অিযন্তিীন সেবা
ক্ররম
ক

সসবার নাম

সসবা প্রোন
পদ্ধরত

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র এবাং
প্রারিস্থান
( ৪)

সসবামূলয এবাং
পররদশাধ
পদ্ধরত
())
রবনামূদলয

( ১)
০১.

( ২)
উচ্চতর সস্ক্ল

( ৩)
পররচালনা সবার্থ
সভায়
অনুদমােনক্রদম

০২.

অবসরত্তর ছুটি ও
আনুদতারষক

পররচালনা সবার্থ
সভায়
অনুদমােনক্রদম

সাো কাগদজ আদবেন
করদত হয়

রবনামূদলয

০৩.

ভরবষয তহরবল হদত
অরগ্রম মঞ্জুরী

ফাউদেশদনর সরচব
কততক
থ অনুদমােন
করা হয়

ফাউদেশদনর
ওদয়বসামদি
www.bkkf.org.bd
প্রদবশ কদর রনধাররত
থ

রবনামূদলয

সাো কাগদজ আদবেন
করদত হয়

সসবা
োরয়ত্বপ্রাি কমকতথ
থ া
প্রোদনর
( নাম, পেরব, সফান ও মদমমল)
সময়সীমা
( ৬)
())
০৩ কাযরেবস
থ
নাম: জনাব সমাোঃ সামফুল মসলাম
পেরব: রনবাহী
থ কমকতথ
থ া
সফান: +৮৮ ৯))৩))১
ম-সমমল: sec.bkkf@gmail.com
০৩ কাযরেবস
থ
নাম: জনাব সমাোঃ সামফুল মসলাম
পেরব: রনবাহী
থ কমকতথ
থ া
সফান: +৮৮ ৯))৩))১
ম-সমমল: sec.bkkf@gmail.com
০) কাযরেবস
থ
নাম: জনাব সমাোঃ সামফুল মসলাম
পেরব: রনবাহী
থ কমকতথ
থ া
সফান: +৮৮ ৯))৩))১
ম-সমমল: sec.bkkf@gmail.com

০৪.

শ্রারন্ত রবদনােন ভাতা
ও ছুটি মঞ্জুরী

ফাউদেশদনর সরচব
কততক
থ অনুদমােন
করা হয়

ফরদম আদবেন করদত
হয়
ফাউদেশদনর
ওদয়বসামদি
www.bkkf.org.bd
প্রদবশ কদর রনধাররত
থ
ফরদম আদবেন করদত
হয়

রবনামূদলয

০৩ কাযরেবস
থ
নাম: জনাব সমাোঃ সামফুল মসলাম
পেরব: রনবাহী
থ কমকতথ
থ া
সফান: +৮৮ ৯))৩))১
ম-সমমল: sec.bkkf@gmail.com

রব.দ্র. অভযন্তরীন জনবল ( আওতাধীন অরধেির/েির/সাংস্থাসহ) এবাং একম প্ররতষ্ঠাদনর অনয শাো/অরধশাো/অনুরবভাগ-সক প্রেত্ত সসবা। উোহরণ:
লজজরিকস, ছুটি, জজরপএফ অরগ্রম।

৩. আপনাি কাছে আিাছদি প্রিযাশা
ক্র

প্রভিশ্রুি/কাঙ্ক্ষিি সেবা প্রাভপ্তি লছযয

নং

কিণীয়

০১.

অনলামদন স্বয়াংসম্পণ ভাদব
থ
আদবেন জমা প্রোন করা

০২.

যর্াযর্ প্রজক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র সহ আদবেন করা

০৩.

সসবা সম্পদকথ যর্াযর্ ধারণা লাদভর জনয সদচষ্ট র্াকা

০৪.

সাক্ষাদতর জনয রনধাররত
থ
সমদয়র পূদবমথ উপরস্থত র্াকা

০).

সসবা প্রারির পর আপনার মূলযবান মতামত প্রোন করা

৪. অভিছ াগ প্রভিকাি বযবস্থা (GRS)
সসবা প্রারিদত অসন্তুষ্ট হদল োরয়ত্বপ্রাি কমকতথ
থ ার সদঙ্গ সযাগাদযাগ করুন। তার কাছ সর্দক সমাধান পাওয়া না সগদল রনদনাক্ত পদ্ধরতদত সযাগাদযাগ
কদর আপনার সমসয অবরহত করুন।
ক্ররমক

কেন সযাগাদযাগ

কার সদঙ্গ

করদবন

সযাগাদযাগ

সযাগাদযাদগর টিকানা

রনষ্পরত্তর
সময়সীমা

করদবন
১

োরয়ত্বপ্রাি

অরভদযাগ

নাম ও পেরব: জনাব বেদর মুরনর সফরদেৌস

কমকতথ
থ া সমাধান

রনষ্পরত্ত

সরচব ( অোঃ োোঃ)

রেদত না পারদল

কমকতথ
থ া

সফান: +৮৮ ৯))৩))০

(অরনক)

ম-সমমল: sec.bkkf@gmail.com

৩০
কাযরেবস
থ

ওদয়ব: www.bkkf.org.bd

২

অরভদযাগ রনষ্পরত্ত
কমকতথ
থ া রনরেথষ্ট

আরপল কমকতথ
থ া যুগ্ম-সরচব (প্রশাসন)
সফান: +৮৮ ৯))))০৪

২০
কাযরেবস
থ

৩

সমদয় সমাধান

ম-সমমল: js.coordination@moysports.gov.bd

রেদত না পারদল

ওদয়ব: www.grs.gov.bd

আরপল কমকতথ
থ া

মরন্ত্রপররষে

মরন্ত্রপররষে রবভাগ

রনরেথষ্ট সমদয়

রবভাদগর

সফান: +৮৮ ৯)১৩৬০১

সমাধান রেদত না

অরভদযাগ

ম-সমমলোঃgrs_sec@cabinet.gov.bd

পারদল

বযবস্থাপনা সসল

৬০
কাযরেবস
থ

