
 

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ 
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

 

রিটিজজনি চার্ট াি 
(Citizen's Charter) 

 
১. ভিশন ও ভিশন 

রিশন: দেশের ক্রীড়ার মানশে আন্তর্জ াতিে পর্জাশে উন্নি েরা এবং সুস্থ ও মােেমুক্ত র্াতি গঠশনর লশযে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদজে উপযুক্ত েজি গজড় 
ততালা। 
রমশন: ক্রীড়াি মান বৃরি ও প্রিাজিি িাজে অবোঠাজমা উন্নয়ন, যোযে অনুদান প্রদান এবং উন্নত রিরজর্াল প্রযরুক্তজত প্ররশক্ষজণি মাধ্যজম ক্রীড়াঙ্গনজে 
এেটি মযটাদাপূণট অবস্থাজন রনজয় যাওয়া । 

২. সেবা প্রদান প্রভিশ্রুভি 

২.১) নাগভিক সেবা 

ক্র.নং সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধভি প্রয়য়াজনীয় 
কাগজপত্র এবং 
প্রাভিস্থান 

সেবাি িূল্য এবং 
পভিয়শাধ পদ্ধভি 

সেবা প্রদায়নি 
েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাি কিমকিম া (নাি, পদভব, 
স ান নম্বি ও ইয়িইল্) 

(১) 
 

দুুঃস্থ তেজলায়াড়জদি িাতা 
প্রদান। 

ে) দেোরমোন মশ ােশের দসচ্ছাদ্বীন ি তবল 
বেব ার েরা  ে। 

আজবদন পত্র। রবনামজূলয। ১৫ োযটরদবি। সিয়দা তািরলমা আক্তাি 
িহোিী পরিচালে (ক্রীড়া) 
ত ান: ০১৭১৫-১০২২৯৭ 
ই-তমইল: adtaslima@gmail.com 



খ) আজবদজনি তপ্ররক্ষজত দেোরমোশনর সেে 
অনুশমােন সাশপশয। 

(২) পরিষজদি অরির্রিয়াম, 
তেরিয়াম, িুইরমংপুল, 
রজমনযারিয়াম, ক্ষণস্থায়ী িাড়া 
প্রদান/বযবহাজিি অনুমরত 
প্রদান। 

(ে) পরিচালে (ক্রীড়া) বিাবি আজবদন 
পত্র। 
(ে) রনধ্টারিত িাড়া পরিজশাধ্ এবং েিজ  
িাজপজক্ষ অনমুরত প্রদান েিা হয়।  

আজবদন পত্র। রনধ্টারিত হাজি। ৭ োযটরদবি। সিয়দা তািরলমা আক্তাি 
িহোিী পরিচালে (ক্রীড়া) 
ত ান: ০১৭১৫-১০২২৯৭ 
ই-তমইল: adtaslima@gmail.com 

(৩)
  
 

পরিষজদি মারলোনাধ্ীন 
িম্পরি/তদাোন, রবল তবািট , 
তেরিয়াম ইতযারদ দীর্টজময়াদী 
রলজ প্রদান।  

(ে) রলজ প্রদাজনি শতট িংজযাজন েজি 
রবজ্ঞাপন প্রোশ েিা হয়। 
(ে) নীরতমালা তমাতাজবে প্রস্তাব চূড়ান্ত েিা 
হয়। 

তবজ্ঞতি অনুর্ােী। তবজ্ঞতি অনুর্ােী। তবজ্ঞতি 
অনুর্ােী। 

দমা: আবলু দ াশসন  াওলাোর 
িহোিী পরিচালে (প্রশািন) 
ত ান: ০১৭১২-৫৫৮৫৬৬ 
ই-তমইল: abulhowlader@gmail.com 

(৪)
  

লাইজেিীজত অধ্যয়ন।  িেজলি জনয উম্মকু্ত (অর ি চলাোলীন িময় 
জাতীয় ক্রীড়া পরিষজদি পুিাতন িবন এি 
নীচতলা)। 

তিরজষ্টাজি নাম ও 
তমাবাইল নং 
রলরপবি েিা 
হয়। 

রবনামজূলয। তাৎক্ষরনে। তমা: োমরুল আহিান 
গ্রন্থাগারিে 
ত ান: ০১৭১২-৬৬৯৪৭৫ 

 

২.২) প্রাভিষ্ঠাভনক সেবা 

ক্র.নং সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধভি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 
প্রাভিস্থান 

সেবাি িূল্য 
এবং 

পভিয়শাধ 
পদ্ধভি 

সেবা প্রদায়নি 
েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাি কিমকিম া (নাি, পদভব, 
স ান নম্বি ও ইয়িইল্) 

(৫) আন্তজট ারতে ক্রীড়া প্ররতজযারগতায় 
রবজদজশ তিরলজগর্/তেজলায়াড় 
তপ্রিণ। 

ত িাজিশজনি পযাজি প্রস্তাব প্রারিি 
পি তা মন্ত্রণালজয় তপ্রিণ েিা হয়। 
মন্ত্রনালজয়ি অনুমরতি মাধ্যজম 
রনষ্পরি হয়। 

১)দেডাশরেশনর প্রস্তাব ও 
দডতলশগট/দখশলাোড় িাতলো। 
২)আমন্ত্রনোরী 
দেে/সংস্থা/সংগঠন এর 
আমন্ত্রনপত্র। 
৩)প্রশিেে দডতলশগট/ 
দখশলাোড় এর পাসজশপাটজ  এবং 
আইতড সিোতেি েতপ। 

রবনামজূলয। ১০ োযটরদবি। সিয়দা তািরলমা আক্তাি 
িহোিী পরিচালে (ক্রীড়া) 
ত ান: ০১৭১৫-১০২২৯৭ 
ই-তমইল: adtaslima@gmail.com  



৪)প্রশিেে 
দডতলশগট/দখশলাোশড়র 
৩০০/- টাোর নন-
র্তুডতেোল স্ট্োশে সোেরন 
ও দেশে প্রিোবিজ ন এর 
দ াষনাপত্র (দনাটারী 
পাবতলে/মোতর্শেট েিতজ ে 
প্রিেতেি) 
৫)প্রশিেে 
দডতলশগট/দখশলাোশরর 
পাসশপজাশটর দমোে েমপশয 
৬মাস থােশি  শব। 
৬)স্বাস্থগি সনে। 

(৬) ত িাজিশন/ক্রীড়া িংস্থাি 
রনবটাচন। 

(ে)িংরিষ্ট জাতীয় ক্রীড়া 
ত িাজিশজনি অনজুমারদত গঠণতন্ত্র 
অনুযায়ী রনবটাচন প্ররক্রয়া িম্পন্ন 
হয়। 

রনবটাচনী ত িীল তর্াষণাি 
রবজ্ঞরিি মাধ্যজম েমটিম্পাদন 

েিা হয়। 

গঠণতন্ত্র। তনবজােনী িেতেল 
অনুর্ােী। 

দমা: আবলু দ াশসন  াওলাোর 
উপ-পরিচালে (ঢাো রবিাগ) 
ত ান: ০১৭১২-৫৫৮৫৬৬ 
ই-তমইল: abulhowlader@gmail.com 

(৭) েক্ষ/তহাজেল রুম বিাদ্দ। দেডাশরেশনর প্রস্তাশবর দপ্রতযশি 
প্রোসে/দ াশস্ট্ল সুপার বরাদ্দ প্রোন 
েশরন। 

দেডাশরেশনর প্রস্তাব তবনামশূলে। ১ োযটরদবি। োজী আরি  আহজমদ  
তহাজেল িুপাি 
ত ান: ০১৭১৫-৭৮৩০৫৪ 

(৮) ক্রীড়ািামগ্রী প্রদান। ক্রীড়া সংস্থা/প্রতিষ্ঠাশনর আশবেন ও 
দেোরমোন মশ ােশের অনশুমােন 
সাশপশয ক্রীড়ািামগ্রী প্রদান েরা 
 ে। 

আজবদন পত্র। তবনামশূলে। ১৫ োযটরদবি। সসেো িাসতলমা আক্তার 
স োরী পতরোলে (ক্রীড়া) 
দোন: ০১৭১৫-১০২২৯৭ 
ই-দমইল: adtaslima@gmail.com 

(৯) ক্রীড়া প্ররশক্ষণ প্রদান।  দেডাশরেন/ক্রীড়া সংস্থার প্রস্তাশবর 
দপ্রতযশি প্রতেযে প্রোন েরা  ে। 

প্রস্তাবনা। 
 

তবনামশূলে। ১৫ োযটরদবি। সসেো িাসতলমা আক্তার 
স োরী পতরোলে (ক্রীড়া) 
দোন: ০১৭১৫-১০২২৯৭ 
ই-দমইল: adtaslima@gmail.com 

(১০) ত িাজিশন ও ক্রীড়া িংস্থাজে 
অনুদান প্রদান।  

আশবেশনর দপ্রতযশি বাশর্ট বরাদ্দ/ 
দেোরমোন মশ ােশের দসচ্ছাোন 
ি তবল দথশে অনশুমােন সাশপশয 
প্রোন েরা  ে। 

আজবদন পত্র। তবনামশূলে। ১৫ োযটরদবি। তমা: তাইজলু ইিলাম 
বাজজর্ োম অরির্ অর িাি 
ত ান: ০১৯২৭-৩০১৫২২ 
ই-তমইল: taizul2500@yahoo.com.com 



(১১) ত িাজিশন/ক্রীড়া িংস্থাজে 
স্বীেৃরত প্রদান।  

িরচব বিাবি আজবদন প্রারিি পি 
স্বীেৃরত প্রদান নীরতমালা অনযুায়ী 
চূড়ান্ত স্বীেৃরত প্রদান। 

১) আজবদন পত্র 
২) নীরতমালা অনযুায়ী 
োগজপত্র। 

তবনামশূলে। 

৯০ োযটরদবি। 

দমা: আবলু দ াশসন  াওলাোর 
উপ-পরিচালে (ঢাো রবিাগ) 
ত ান: ০১৭১২-৫৫৮৫৬৬ 
ই-তমইল: abulhowlader@gmail.com 

 

।২.৩) অিযন্তিীণ সেবা 

ক্র.নং সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধভি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 
প্রাভিস্থান 

সেবাি িূল্য 
এবং 

পভিয়শাধ 
পদ্ধভি 

সেবা প্রদায়নি 
েিয়েীিা 

দাভয়ত্বপ্রাি কিমকিম া (নাি, পদভব, 
স ান নম্বি ও ইয়িইল্) 

(১২) পতরষশের বাসা বরাদ্দ। তনর্জাতরি েতমটির তসদ্ধাশন্ত দর্াষ্ঠেিার 
তিতিশি বাসা বরাদ্দ দেওো  ে। 

আশবেন পত্র। তবনামশূলে। 

৩ োযটরদবি। দমা: আবলু দ াশসন  াওলাোর 
িহোিী পরিচালে (প্রশািন) 
ত ান: ০১৭১২-৫৫৮৫৬৬ 
ই-তমইল: abulhowlader@gmail.com 

(১৩) স্বাস্থয তিবা প্রদান। তাৎক্ষরনে। 

িশিীজি হারজিা।  

তবনামশূলে 
(ঔষর্ মর্েু 
থাো 
সাশপশয)। 

তাৎক্ষরনে। তমা: তানিীি তজাহা, তমরিেযাল 
অর িাি 
ত ান: ০১৬৭৬-৩৬৩৪২৭ 
ই-তমইল: tanvirzoha42nd@gmail.com 

(১৪) সনরমরিে ছুটি। আশবেশনর দপ্রতযশি। 

আশবেন পত্র। তবনামশূলে। 

তাৎক্ষরনে। দমা: মাসুেরু র মান 
দসশক্রটারী দেডাশরেন, সার্ারণ োখা 
ত ান: ০১৯১৪-১০১১৪৯  
ই-তমইল: masudnatore400@yahoo.com 

(১৫) অরজট ত ছুটি। ে) আশবেশনর দপ্রতযশি। 
খ) ছুটি পাওনার তস্থতি র্াোই 
সাশপশয। 

আশবেন পত্র। তবনামশূলে। 

তাৎক্ষরনে। দমা: মাসুেরু র মান 
দসশক্রটারী দেডাশরেন, সার্ারণ োখা 
ত ান: ০১৯১৪-১০১১৪৯  
ই-তমইল: masudnatore400@yahoo.com 

(১৬) মতিুে োবী ওোতরেগশণর পশয র্থার্থ আশবেন 
পত্র। 

ে) নতমতন েমজ 
খ) দর্ৌথবীমা েমজ 
গ) েলোণ িািা েমজ 

তবনামশূলে। 

৩ োযটরদবি। দমা: মাসুেরু র মান 
দসশক্রটারী দেডাশরেন, সার্ারণ োখা 
ত ান: ০১৯১৪-১০১১৪৯  
ই-তমইল: masudnatore400@yahoo.com 



(১৭) েলোণ িািা গ্র ণ ট্রাতস্ট্ দবাডজ  েিতজ ে অনুশমাতেি 
আশবেন পত্র। আশবেন পত্র। তবনামশূলে। 

৭ োযটরদবি। 
 

তমা: আবু বক্কি রিরদ্দে 
রহিাব িক্ষণ েমটেতট া 
দোন: ০১৭২৮২৮৯৪৪৪  

ই-দমইল: massiddique85@gmail.com 
 

২.৪) আওিাধীন অভধদিি/দিি/েংস্থা/স ডায়িশন কিতম ক প্রদত্ত সেবা 

আওতাধ্ীন ত িাজিশন িমূজহি রিটিজজনি চার্ট াি রলঙ্ক আোজি যুক্ত েিজত হজব । 

৩) অভিয় াগ বযবস্থাপনা পদ্ধভি (GRS) 

তিবা প্রারিজত অিন্তুষ্ট হজল দারয়ত্বপ্রাি েমটেতট াি িজঙ্গ তযাগাজযাগ েরুন । রতরন িমাধ্ান রদজত বযেট হজল রনজনাক্ত পিরতজত তযাগাজযাগ েজি আপনাি িমিযা অবরহত 
েরুন । 

ক্র.নং কখন স াগায় াগ কিয়বন স াগায় ায়গি ঠিকানা ভনষ্পভত্তি েিয়েীিা 
 
 
১ 

 
 
 

দারয়ত্বপ্রাি েমটেতট া িমাধ্ান রদজত বযেট হজল 

GRS ত াোল পজয়ন্ট েমটেতট া 
দমা: আবুল দ াশসন  াওলাোর 
িহোিী পরিচালে (প্রশািন) 
ত ান: ০১৭১২-৫৫৮৫৬৬ 
ই-তমইল: abulhowlader@gmail.com  
ওজয়ব তপার্ট াল: http://nsc.gov.bd/site/page/অতিশর্াগ-তনষ্পতি-দসল 
 

 
 
 

 

৪) আপনাি কায়ে আিায়দি প্রিযাশা 

ক্র.নং প্রভিশ্রুি/কাভিি সেবা প্রাভিি ল্য়যয কিণীয় 
১) রনধ্টারিত  িজম িমূ্পণটিাজব পূিণেৃত আজবদন জমা প্রদান। 
২) িঠিে মাধ্যজম প্রজয়াজনীয় র ি পরিজশাধ্ েিা। 
৩) িাক্ষাজতি জনয রনধ্টারিত িমজয়ি পূজবটই উপরস্থত োো। 
৪)  
৫)  

রব.দ্র: িাধ্ািণত তযিেল োিজণ আজবদন বারতল হয় অেবা তিবা প্রদান িম্ভব হয়না তা রবজিষন েজি ছে পূিণ েিজত হজব । রেছু রবষয় িেল প্ররতষ্ঠাজনি জনয এেই হজব এবং রেছু রবষয় আলাদা হজব। 

http://nsc.gov.bd/site/page/অভিযোগ-নিষ্পত্তি-সেল

