
বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা। 

www.bksp.gov.bd 
  

সবা দান িত িত (িস েজ  স চাটার) 
  
১. িভশন ও িমশন : 

১.১ পক  (Vision) : ীড়া িশ েণর মা েম জাতীয় ও আ জািতক মােনর খেলায়াড় তরী করা। 

১.২ অিভল  (Mission): ণ ল পযােয় দেশর ত ণ ও িতভাবান খেলায়াড়েদর ীড়ায় উ ু  কের  ও দীঘ ময়াদী িশ েণর মা েম ীড়া িতভার িবকাশ ঘটােনা এবং জাতীয় ও আ জািতক মােনর 
খেলায়াড় গেড় তালা। 

 

২.       িত ত সবাস হ 
২.১)     নাগিরক সবা  

িমক সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা (নাম, 
পদিব,  টিলেফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ ত  অিধকার আইন 

অ যায়ী ত  দান 
ত  অিধকার আইন, ২০০৯ অ যায়ী ত  

দানকারী কমকতার িনকট িলিখত বা 
ইেলক িনক বা ইেমইেল িনিদ  তে র 
িবষেয় আেবদন করা হেল বিণত প িত 
অ সরণ কের প , ইেমইল, ওেয়বসাইট 
বা ফােন ত  দান করা হেব। 

১. িনধািরত ফরেম বা ফরেমেট আেবদন করেত 
হেব। 
  

াি ান : িবেকএসিপ’র 
ওেয়বসাইট www.bksp.gov.bd 

আইেন বিণত িফ আইেন বিণত 
িদবস 

মাঃ ছিগর হােসন 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: ০২ ৭৭৮৮৬১১ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৬৭ 

ইেমইল: dda@bksp.gov.bd 

২ ১৮  ীড়া িবভােগ 
(আচারী, এ াথেল , 
বাে টবল, বি ং, ি েকট, 

টবল, িজম াি , হিক, 
েডা, কাবািড, কারােত, 

ং, স তার, টিবল 
টিনস, তায়েকায়ানেডা, 
টিনস, উ  ও ভিলবল) 

দীঘ ময়াদী ীড়া 
িশ েণর জ  ৪থ থেক 

৭ম িণেত ভিত। 

ভিত িব ি  কাশ,  
www.bksp.gov.bd এর  
মা েম অনলাইন রিজে শন, াথিমক 
বাছাই পরী া, ড়া  িনবাচেনর জ  ০৭ 
িদেনর িশ ণ ক া , বহািরক 
পরী া, িলিখত পরী া, ীড়া িব ান 
িবষয়ক পরী া, ডা ারী পরী া, 
ওেয়বসাইেট 
(www.bksp.gov.bd) ড়া  
ফলাফল কাশ এবং ভিত 
  

েয়াজনীয় কাগজপ  : ০২ কিপ পাসেপাট 
সাইেজর র ীন ছিব, জ  িনব ন সনদপ , 
িপইিস/ জএসিস/ জিডিস সনদপ  ও 
নাগিরক  সনদপ । 
  
ত  

াি ান : www.bksp.gov.bd এবং 
িশ ণ শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, আ িলয়া, 

সাভার, ঢাকা। 

সবা  : াথিমক িনবাচনী পরী ায় 
অংশ হেণর জ  ২০০/- টাকা, ভিতর জ  
িনবািচত হেল ভিত িফ বাবদ ২,০০০/- 
টাকা এবং জামানত বাবদ ৫,০০০/- টাকা 
(জামানেতর টাকা ফরতেযা )। এছাড়া 
মািসক কেলজ িফ িহেসেব অিভভাবেকর 
আেয়র ১০% - ১৫% অথবা সবিন  
১,০০০/- ও সেবা  ১০,০০০/- টাকা। 
  
পিরেশাধ প িত : (ক)  উ রা াংক 
(স য়ী িহসাব নং-৭৩৩), িবেকএসিপ 
শাখায় 
অনলাইেন www.bksp.gov.bd 
  
(খ) ীড়া কেলজ, িবেকএসিপ, িজরানী, 
সাভার, ঢাকা। 

৮০ (আিশ) 
কাযিদবস 
  

কেনল এ ক এম মাজহা ল হক,  
      এএফিডি উিস, িপএসিস, এলএসিস 
পিরচালক ( িশ ণ) 
ফান: ০২ ৭৭৮৯২১৯ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৬৮ 

ইেমইল: dt@bksp.gov.bd 
  
মাঃ আ স ছালাম 

উপা  
ফান: ০২ ৭৭৮৯২১৫-৬ 
মাবা: ০১৭১১৭০৯৯৫১ 

ইেমইল: vp@bksp.gov.bd 

http://www.bksp.gov.bd
http://www.bksp.gov.bd
mailto:dda@bksp.gov.bd
http://www.bksp.gov.bd
http://www.bksp.gov.bd)
http://www.bksp.gov.bd
http://www.bksp.gov.bd
mailto:dt@bksp.gov.bd
mailto:vp@bksp.gov.bd


িমক সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা (নাম, 
পদিব,  টিলেফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩ ীড়া িব ান { াটস 

মিডিসন, াটস 
সাইেকালজী, াটস 
বােয়ােমকািন , 
এ ারসাইজ িফিজওলজী ও 
জনােরল িথওির এ  
মথড   অব িনং 

(িজ এম )} িবষেয় 
াতেকা র িডে ামা 
দান। 

ভিত িব ি  কাশ, 
www.bksp.gov.bd এর মা েম 
আেবদন, িলিখত পরী া হণ, ড়া  
ফলাফল কাশ এবং ভিত। 

েয়াজনীয় কাগজপ  : ০২ কিপ পাসেপাট 
সাইেজর র ীন ছিব, এসএসিস, এইচএসিস, 

াতক এবং েযাজ  ে  এমিবিবএস পরী ার 
সনদপ  ও নাগিরক  সনদপ । 
  
ত  

াি ান : www.bksp.gov.bd এবং 
ীড়া িব ান শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 

আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 

সবা  : ভিত িফ বাবদ ৫,০০০/- (প চ 
হাজার) টাকা, জামানত বাবদ ৫,০০০/- 
(প চ হাজার) টাকা (জামানেতর টাকা 
ফরতেযা ) এবং মািসক িফ ৫০০/- 

টাকা। 
  
পিরেশাধ প িত : িহসাব শাখা, 
িবেকএসিপ, িজরানী, আ িলয়া, সাভার, 
ঢাকা। 

২২০ ( ইশত 
িবশ) 
কাযিদবস 
(১০ মাস) 

ডাঃ এমা ল হক 
উপপিরচালক ( ীড়া িব ান) 
ফান: ০২ ৭৭৮৮৬১২ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৮৯ 

ইেমইল: ddss@bksp.gov.bd 

৪ ১৮  ীড়া িবভােগ 
(আচারী, এ াথেল , 
বাে টবল, বি ং, ি েকট, 

টবল, িজম াি , হিক, 
েডা, কাবািড, কারােত, 

ং, স তার, টিবল 
টিনস, তায়েকায়ানেডা, 
টিনস, উ  ও ভিলবল) 

ত ণ ও  েমধাবী 
ীড়ািবদেদর  ময়াদী 
িশ ণ দান। 

িব ি  
কাশ, www.bksp.gov.bd এর 

মা েম অনলাইন রিজে শন, াথিমক 
বাছাই পরী া, ওেয়বসাইেট 
(www.bksp.gov.bd) ড়া  
ফলাফল কাশ এবং থম পযােয় ৩০ 
িদেনর িশ ণ ও ি তীয় পযােয় ৬০ 
িদেনর িশ ণ দান। 

েয়াজনীয় কাগজপ  : ০২ কিপ পাসেপাট 
সাইেজর র ীন ছিব, জ  িনব ন সনদপ , 
িপইিস/ জএসিস/ জিডিস সনদপ  ও নাগিরক  
সনদপ । 
  
ত  

াি ান : www.bksp.gov.bd এবং 
িশ ণ শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, আ িলয়া, 

সাভার, ঢাকা। 

িবনা ে  ৯০ (ন ই) 
কাযিদবস 
( থম পযােয় 
০১ মাস ও 
ি তীয় পযােয় 
০২ মাস) 

কেনল এ ক এম মাজহা ল হক,  
      এএফিডি উিস, িপএসিস, এলএসিস 
পিরচালক ( িশ ণ) 
ফান: ০২ ৭৭৮৯২১৯ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৬৮ 

ই মইল: dt@bksp.gov.bd 

৫ দশীয় ীড়া িশ কেদর 
১৮  ীড়া িবভােগ 
(আচারী, এ াথেল , 
বাে টবল, বি ং, ি েকট, 

টবল, িজম াি , হিক, 
েডা, কাবািড, কারােত, 

ং, স তার, টিবল 
টিনস, তায়েকায়ানেডা, 
টিনস, উ  ও ভিলবল) 
িশ ণ দান। 

িব ি  
কাশ, www.bksp.gov.bd এর 

মা েম অনলাইন রিজে শন, াথিমক 
বাছাই পরী া, ওেয়বসাইেট 
(www.bksp.gov.bd) ড়া  
ফলাফল কাশ এবং ২১ িদেনর িশ ণ 

দান। 

েয়াজনীয় কাগজপ  : ০২ কিপ পাসেপাট 
সাইেজর র ীন ছিব, জাতীয় পিরচয়প , 
িশ াগত ও অিভ তার সনদপ । 
  
ত  

াি ান : www.bksp.gov.bd এবং 
িশ ণ শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, আ িলয়া, 

সাভার, ঢাকা। 

িবনা ে  ৩০ (ি শ) 
কাযিদবস 

কেনল এ ক এম মাজহা ল হক,  
      এএফিডি উিস, িপএসিস, এলএসিস 
পিরচালক ( িশ ণ) 
ফান: ০২ ৭৭৮৯২১৯ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৬৮ 

ইেমইল: dt@bksp.gov.bd 

৬ া ন িশ ণাথ েদর 
ভিতকালীন জামানত 
ফরত দান। 

আেবদনপ  াি র পর যথাযথ 
ক পে র অ েমাদন েম চেকর 
মা েম জামানত ফরত। 
  

ীড়া কেলজ, িবেকএসিপ, িজরানী, আ িলয়া, 
সাভার, ঢাকা। 

িবনা ে  ১০ (দশ) 
কাযিদবস 

মাঃ আ স ছালাম 
উপা  
ফান: ০২ ৭৭৮৯২১৫-৬ 
মাবা: ০১৭১১৭০৯৯৫১ 

ইেমইল: vp@bksp.gov.bd 
  

http://www.bksp.gov.bd
http://www.bksp.gov.bd
mailto:ddss@bksp.gov.bd
http://www.bksp.gov.bd
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http://www.bksp.gov.bd
mailto:dt@bksp.gov.bd
http://www.bksp.gov.bd
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mailto:vp@bksp.gov.bd


  
  
  
  
২.২)    ািত ািনক সবা 
  

িমক সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা 
দােনর 

সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা (নাম, 
পদিব,  টিলেফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ আ জািতক 

িতেযািগতায় 
অংশ হেণর েব জাতীয় 

ীড়া দলস েহর জ  
ঢাকা িবেকএসিপ ও 
আ িলক িশ ণ 
ক স েহ আবািসক 
িশ েণর িবধা দান। 

আেবদন/চািহদাপ  াি র পর যথাযথ 
ক পে র অ েমাদন েম পে র 
মা েম অবিহতকরণ। 

েয়াজনীয় কাগজপ  : িনধািরত ফরম 
  
ত  াি ান : িশ ণ শাখা, িবেকএসিপ, 
িজরানী, আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 
  
আেবদন/প  জমার ান : (ক) ই- মইল 
(dg@bksp.gov.bd, bksp1983
@yahoo.com) 
  
(খ)  িশ ণ শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 

িনধািরত ভাড়া (নীিতমালা অ যায়ী) 
  
পিরেশাধ প িত : িহসাব শাখা, 
িবেকএসিপ, িজরানী, আ িলয়া, সাভার, 
ঢাকা। 

০৫ (প চ) 
কাযিদবস 

রাকন উি ন আহেমদ 
উপপিরচালক 
ফান: ০২ ৭৭৮৮৬১৪ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৭০ 

ইেমইল: ddt@bksp.gov.bd 
  

২ আিম কমাে া কাস 
(এিসিস) এর 
িফিজওলিজক াল ও 
সাইেকালিজক াল পরী া 
হণ। 

চািহদাপ  াি র পর যথাযথ 
ক পে র অ েমাদন েম পে র 
মা েম অবিহতকরণ এবং পরী া 
হণ। 

প  জমার ান : 
(ক) ই- মইল 
(dg@bksp.gov.bd, bksp1983
@yahoo.com) 
  
(খ) ীড়া িব ান শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 

িবনা ে  ০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

ডাঃ এমা ল হক 
উপপিরচালক ( ীড়া িব ান) 
ফান: ০২ ৭৭৮৮৬১২ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৮৯ 

ইেমইল: ddss@bksp.gov.bd 

৩ দেশর িবিভ  িশ া 
িত ােনর িশ া সফর 

আেয়াজেনর েযাগ 
দান। 

প  াি র পর যথাযথ ক পে র 
অ েমাদন েম পে র মা েম 
অবিহতকরণ। 

প  জমার ান : 
(ক) ই- মইল 
(dg@bksp.gov.bd, bksp1983
@yahoo.com) 
  
(খ) শাসন শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 

িবনা ে  ০৫ (প চ) 
কাযিদবস 

মাঃ ছিগর হােসন 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: ০২ ৭৭৮৮৬১১ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৬৭ 

ইেমইল: dda@bksp.gov.bd 

৪ িবিভ  িব িব ালয় 
ক ক সনদপ  যাচাই-
বাছাই কােজ সহেযািগতা 

প  াি র পর যথাযথ ক পে র 
অ েমাদন েম পে র মা েম 
অবিহতকরণ। 

প  জমার ান : 
(ক) ই- মইল 
(dg@bksp.gov.bd, bksp1983

িবনা ে  ০৫ (প চ) 
কাযিদবস 

মাঃ আ স ছালাম 
উপা  
ফান: ০২ ৭৭৮৯২১৫-৬ 

mailto:(dg@bksp.gov.bd,
mailto:@yahoo.com)
mailto:ddt@bksp.gov.bd
mailto:(dg@bksp.gov.bd,
mailto:@yahoo.com)
mailto:ddss@bksp.gov.bd
mailto:(dg@bksp.gov.bd,
mailto:@yahoo.com)
mailto:dda@bksp.gov.bd
mailto:(dg@bksp.gov.bd,


িমক সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা 
দােনর 

সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা (নাম, 
পদিব,  টিলেফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
দান। @yahoo.com) 

  
(খ) ীড়া কেলজ, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 

মাবা: ০১৭১১৭০৯৯৫১ 
ইেমইল: vp@bksp.gov.bd 

৫ আ িলক িশ ণ 
কে র কমকতা-

কমচারীেদর অিজত  
ম র। 

আেবদন াি র পর যথাযথ ক পে র 
অ েমাদন েম পে র মা েম 
অবিহতকরণ। 

আেবদন জমার ান : (ক) ই-
মইল admin@bksp.gov.bd 

  
(খ) শাসন শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 

িবনা ে  ০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

মাঃ ছিগর হােসন 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: ০২ ৭৭৮৮৬১১ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৬৭ 

ইেমইল: dda@bksp.gov.bd 
  

৬ আ িলক িশ ণ 
কে র কমকতা-

কমচারীেদর িসিপএফ এর 
অ ীম ম রী। 

আেবদন াি র পর যথাযথ ক পে র 
অ েমাদন েম অ ীম ম র করা। 

েয়াজনীয় কাগজপ  : িনধািরত ফরম 
  
ফরম াি ান : 
(ক)www.bksp.gov.bd 
  
(খ) শাসন শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 
  
আেবদন জমার ান : (ক) ই-
মইল admin@bksp.gov.bd 

  
(খ) শাসন শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 
  

িবনা ে  ১০ (দশ) 
কাযিদবস 

মাঃ ছিগর হােসন 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: ০২ ৭৭৮৮৬১১ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৬৭ 

ইেমইল: dda@bksp.gov.bd 

৭ আ িলক িশ ণ 
কে র কমকতা-

কমচারীেদর িসেলকশন 
ড/ টাইমে ল/ উ তর 
ড দান। 

আেবদন াি র পর যথাযথ ক পে র 
অ েমাদন েম িসেলকশন ড/ 
টাইমে ল/ উ তর ড দান সং া  
আেদশ জারী করা হয়। 

আেবদন জমার ান : (ক) ই- মইল 
(dg@bksp.gov.bd, bksp1983
@yahoo.com) 
  
(খ) শাসন শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 

িবনা ে  ৩০ (ি শ) 
কাযিদবস 

মাঃ ছিগর হােসন 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: ০২ ৭৭৮৮৬১১ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৬৭ 

ইেমইল: dda@bksp.gov.bd 

  
  
  

mailto:@yahoo.com)
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২.৩)    অভ রীন সবা 
  

িমক সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা 
দােনর 

সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা (নাম, 
পদিব,  টিলেফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ কমকতা-কমচারীেদর 

িপআরএল ম র। 
আেবদন াি র পর যথাযথ ক পে র 
অ েমাদন েম িপআরএল ম র করা। 

আেবদন জমার ান : (ক) ই-
মইল dg@bksp.gov.bd, bksp1

983@yahoo.com 
 
(খ) শাসন শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 

িবনা ে  ০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

মাঃ ছিগর হােসন 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: ০২ ৭৭৮৮৬১১ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৬৭ 

ইেমইল: dda@bksp.gov.bd 
 

২ কমকতা-কমচারীেদর 
আ েতািষক ম র। 

আেবদন াি র পর যথাযথ ক পে র 
অ েমাদন েম আ েতািষক ম র 
করা। 

আেবদন জমার ান : (ক) ই- মইল 
(dg@bksp.gov.bd, bksp1983
@yahoo.com) 
 
(খ) শাসন শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 

িবনা ে  ১৫ (পেনর) 
কাযিদবস 

মাঃ ছিগর হােসন 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: ০২ ৭৭৮৮৬১১ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৬৭ 

ইেমইল: dda@bksp.gov.bd 

৩ কমকতা-কমচারীেদর 
অিজত  ম র। 

আেবদন াি র পর যথাযথ ক পে র 
অ েমাদন েম অিজত ম র করা। 

আেবদন জমার ান : (ক) ই- মইল 
(dg@bksp.gov.bd, bksp1983
@yahoo.com) 
 
(খ) শাসন শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 

িবনা ে  ০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

মাঃ ছিগর হােসন 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: ০২ ৭৭৮৮৬১১ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৬৭ 

ইেমইল: dda@bksp.gov.bd 

৪ কমকতা-কমচারীেদর 
াি  িবেনাদন  ম র। 

আেবদন াি র পর যথাযথ ক পে র 
অ েমাদন েম াি  িবেনাদন  
ম র করা। 

আেবদন জমার ান : (ক) ই- মইল 
(dg@bksp.gov.bd, bksp1983
@yahoo.com) 
 
(খ) শাসন শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 

িবনা ে  ১৫ (পেনর) 
কাযিদবস 

মাঃ ছিগর হােসন 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: ০২ ৭৭৮৮৬১১ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৬৭ 

ইেমইল: dda@bksp.gov.bd 
 

৫ কমচারীেদর বিহঃ 
বাংলােদশ  ম র। 

আেবদন াি র পর যথাযথ ক পে র 
অ েমাদন েম বিহঃ বাংলােদশ  
ম র করা। 

আেবদন জমার ান : (ক) ই- মইল 
(dg@bksp.gov.bd, bksp1983
@yahoo.com) 
 
(খ) শাসন শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 

িবনা ে  ০৫ (প চ) 
কাযিদবস 

মাঃ ছিগর হােসন 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: ০২ ৭৭৮৮৬১১ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৬৭ 

ইেমইল: dda@bksp.gov.bd 
 

৬ কমকতা-কমচারীেদর 
িসিপএফ এর অ ীম 

আেবদন াি র পর যথাযথ ক পে র 
অ েমাদন েম অ ীম ম র করা। 

েয়াজনীয় কাগজপ  : িনধািরত ফরম 
 

িবনা ে  ০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

মাঃ ছিগর হােসন 
উপপিরচালক ( শাসন) 

mailto:dg@bksp.gov.bd,
mailto:983@yahoo.com
mailto:dda@bksp.gov.bd
mailto:(dg@bksp.gov.bd,
mailto:@yahoo.com)
mailto:dda@bksp.gov.bd
mailto:(dg@bksp.gov.bd,
mailto:@yahoo.com)
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mailto:(dg@bksp.gov.bd,
mailto:@yahoo.com)
mailto:dda@bksp.gov.bd
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িমক সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা 
দােনর 

সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা (নাম, 
পদিব,  টিলেফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
ম রী। ফরম  াি ান : 

(ক)www.bksp.gov.bd 
 
(খ) শাসন শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 
 
আেবদন জমার ান : (ক) ই-
মইল admin@bksp.gov.bd 

 
(খ) শাসন শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 
 

ফান: ০২ ৭৭৮৮৬১১ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৬৭ 

ইেমইল: dda@bksp.gov.bd 

৭ কমকতা-কমচারীেদর 
টাইমে ল/ িসেলকশন 

ড/উ তর ড দান। 

আেবদন াি র পর যথাযথ ক পে র 
অ েমাদন েম  টাইমে ল/ িসেলকশন 

ড/ উ তর ড দান সং া  
আেদশ জারীকরণ। 
 
 

আেবদন জমার ান : (ক) ই- মইল 
(dg@bksp.gov.bd, bksp1983
@yahoo.com) 
 
(খ) শাসন শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 

িবনা ে  ৩০ (ি শ) 
কাযিদবস 

মাঃ ছিগর হােসন 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: ০২ ৭৭৮৮৬১১ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৬৭ 

ইেমইল: dda@bksp.gov.bd 

৮ কমকতা-কমচারীেদর 
বাসা বরা  দান। 

আেবদন াি র পর যথাযথ ক পে র 
অ েমাদন েম বাসা বরা  ম র করা। 

আেবদন জমার ান : (ক) ই- মইল 
(dg@bksp.gov.bd, bksp1983
@yahoo.com) 
 
(খ) শাসন শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 

িবনা ে  ৩০ (ি শ) 
কাযিদবস 

মাঃ ছিগর হােসন 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: ০২ ৭৭৮৮৬১১ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৬৭ 

ইেমইল: dda@bksp.gov.bd 

৯ চা রীরত অব া 
বরণকারী কমচারীর 

পিরবারেক ক াণ ভাতা 
দান। 

আেবদন াি র পর যথাযথ ক পে র 
অ েমাদন েম ক াণ ভাতা ম র 
করা। 

আেবদন জমার ান : (ক) ই- মইল 
(dg@bksp.gov.bd, bksp1983
@yahoo.com) 
 
(খ) শাসন শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 

িবনা ে  ০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

মাঃ ছিগর হােসন 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: ০২ ৭৭৮৮৬১১ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৬৭ 

ইেমইল: dda@bksp.gov.bd 

১০ কমচারীগেণর স ানেদর 
িশ া ি  দান। 

আেবদন াি র পর যথাযথ ক পে র 
অ েমাদন েম িশ া ি  দান। 

আেবদন জমার ান : (ক) ই- মইল 
(dg@bksp.gov.bd, bksp1983
@yahoo.com) 
 

িবনা ে  ৩০ (ি শ) 
কাযিদবস 

মাঃ ছিগর হােসন 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: ০২ ৭৭৮৮৬১১ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৬৭ 
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িমক সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা 
দােনর 

সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা (নাম, 
পদিব,  টিলেফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
(খ) শাসন শাখা, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 

ইেমইল: dda@bksp.gov.bd 

১১ িশ ণাথ েদর  
ম র। 

আেবদন াি র পর যথাযথ ক পে র 
অ েমাদন েম  ম র করা। 

েয়াজনীয় কাগজপ  : িনধািরত ফরম 
 
ফরম  াি ান : 
(ক)www.bksp.gov.bd 
 
(খ) ীড়া কেলজ, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 
 
আেবদন জমার ান : (ক) ই-
মইল admin@bksp.gov.bd 

 
(খ) ীড়া কেলজ, িবেকএসিপ, িজরানী, 
আ িলয়া, সাভার, ঢাকা। 

িবনা ে  ০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

মাঃ আ স ছালাম 
উপা  
ফান: ০২ ৭৭৮৯২১৫-৬ 
মাবা: ০১৭১১৭০৯৯৫১ 

ইেমইল: vp@bksp.gov.bd 

  
  
  
৩.       আওতাধীন দ র/অ া  িত ােনর িস েজ  স চাটার : 
  

(ক)        িবেকএসিপ’র আ িলক িশ ণ ক , করনাই, ব েশরহাট, িদনাজ র। 
(খ)        িবেকএসিপ’র আ িলক িশ ণ ক , আিফল গট ( পসা বাইপাস রাড), লনা। 
(গ)        িবেকএসিপ’র আ িলক িশ ণ ক  গণপাড়া, গিড়য়ারপাড়, বিরশাল। 
(ঘ)        িবেকএসিপ’র আ িলক িশ ণ ক , ক াম, বাইপাস, খািতমনগর, িসেলট। 
(ঙ)        িবেকএসিপ’র আ িলক িশ ণ ক , সাগিরকা রাড, ডাকঘর: কা ম একােডমী, চ াম। 

  
৪.       সবা হীতার কােছ িবেকএসিপ’র ( সবা দানকারী) ত াশা : 
  

িমক িত িত/কাি ত সবা াি র লে  করণীয় 
১ িবেকএসিপ’র ওেয়বসাইট (www.bksp.gov.bd) িভিজট 
২ িবেকএসিপ’র ফস ক পজ 

(https://www.facebook.com/bksp.gov.bd) িভিজট 
৩ য়ংস ণ আেবদন/চািহদা প  জমা দান। 
৪ যথাযথ ি য়ায় েয়াজনীয় িফ পিরেশাধ করা। 
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৫ েযাজ  ে  মাবাইল মেসজ/ইেমইেলর িনেদশনা অ সরণ করা। 
৬ সা ােতর জ  ধায তািরেখ িনধািরত সমেয়র েবই উপি ত থাকা। 
৭ অনাব ক ফান/তদিবর না করা। 
  
৫.         কান নাগিরক িবেকএসিপ হেত কাি ত সবা না পেল বা সবা াি েত অস  হেল পযায় েম িতিন য কমকতার িনকট এবং িকভােব যাগােযাগ করেবন তা অিভেযাগ িতকার ব াপনা (GRS)-এ 
িন পভােব উে খ করেত হেব : 
 

িমক কখন যাগােযাগ করেবন কার সে  যাগােযাগ করেবন যাগােযােগর কানা িন ি র সময়সীমা 
১ দািয় া  কমকতা সমাধান িদেত থ হেল অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) পিরচালক ( শাসন ও অথ) 

িবেকএসিপ, িজরানী, আ িলয়া, সাভার, ঢাকা 
ফান: ০২ ৭৭৮৯৫১৪ 
মাবা: ০১৭০৯৩৩০০৫২ 

ইেমইল: da@bksp.gov.bd 
ওেয়ব: www.bksp.gov.bd 

৩০ কাযিদবস 

২ িভেযাগ িন ি  কমকতা িনিদ  সমেয় সমাধান 
িদেত থ হেল 

আিপল কমকতা সিচব ( শাসন) 
ব ও ীড়া ম ণালয় 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
ফান: ০২ ৯৫৭৫৫০৪ 

ইেমইল: js.admin@moysports.gov.bd 
ওেয়ব: grs.gov.bd 

২০ কাযিদবস 

৩ আিপল কমকতা িনিদ  সমেয় সমাধান িদেত থ 
হেল 

মি পিরষদ িবভােগর অিভেযাগ ব াপনা সল মি পিরষদ িবভাগ ৬০ কাযিদবস 

 

mailto:da@bksp.gov.bd
http://www.bksp.gov.bd
mailto:js.admin@moysports.gov.bd

