জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (রেটিজজনে চার্ টাি)
১. রিশন ও রমশন
রূপকল্প (Vision): দেশের ক্রীড়ার মানশে আন্তর্জাতিে পর্ জাশে উন্নীিেরণ এবং সুস্থ ও মােেমুক্ত র্াতি গঠশনর লশযে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদজক উপযুক্ত কজি গজড় সতালা।
অরিলক্ষ (Mission): ক্রীড়াি মান বৃরি ও প্রোজিি োজে অবকাঠাজমা উন্নয়ন, যোযে অনুদান প্রদান এবং উন্নত রিরজর্াল প্রযুরক্তজত প্ররশক্ষজণি মাধ্যজম ক্রীড়াঙ্গনজক একটি ময টাদাপূণ ট অবস্থাজন
রনজয় যাওয়া ।
২. প্ররতশ্রুত সেবােমূহ
২.১) নাগরিক সেবা
ক্রম

সেবাি নাম

সেবা প্রদান পিরত

প্রজয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রারিস্থান

সেবাি মূল্য এবং
পরিজশাধ পিরত

সেবা প্রদাজনি
েময়েীমা

দারয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পদরব, স ান নম্বি ও
ইজমইল)
জনাব এে.এম করবরুল হাোন
তলোঁশর্া অতিসার ও আইন েমজেিজা
দিান: +৮৮০১৭১২-০০৭৭৬২
ইশমইল: dlo@nsc.gov.bd
জনাব সেয়দা তােরলমা আক্তাি
েহকািী পরিচালক (ক্রীড়া)
স ান: (02)-9563642, +৮৮০১৭১৫-১০২২৯৭
ই-সমইল: ad_sports@nsc.gov.bd

(১)

লাইজেরিজত অধ্যয়ন

জাতীয় ক্রীড়া পরিষজদি পুিাতন িবন
এি রনচতলাে অবরস্থত লাইজেরি
অর ে চলাকালীন েমজয় েবাি জন্য
উন্মুক্ত ।

লাইজেিীজত িরক্ষত সিরজষ্টাজি নাম ও সমাবাইল নম্বি
রলরপবি কিজত হয়।

রবনামূজল্য।

তাৎক্ষরনক

(২)

দুঃস্থ সেজলায়াড়জদি িাতা প্রদান

জাতীয় ক্রীড়া পরিষজদি সচয়ািম্যান বিাবি একটি
রলরেত আজবদনপত্র সিেপাজে (রল জর্ি ৮) জমা রদজত
হয়।

রবনামূজল্য।

১৫ কায টরদবে

(৩)

পরিষজদি অরির্রিয়াম, সেরিয়াম,
সুইরমংপুল,
রজমন্যারেয়াম,
ক্ষণস্থায়ী িাড়া প্রদান/ব্যবহাজি
অনুমরত প্রদান

ে) দেোরম্যান মশ ােশের দসচ্ছাধীন
ি তবল শি এ ভািা প্রোন েরা ে।
খ) আজবদন পজত্রি সপ্ররক্ষজত
দেোরম্যাশনর
সেে
অনুশমােন
সাশপশয।
(ক) পরিচালক (ক্রীড়া) বিাবি আজবদন
পত্র।
(ে) রনধ টারিত মূল্য পরিজশাধ এবং েিজ
োজপজক্ষ অনুমরত প্রদান কিা হয়।

পরিচালক (ক্রীড়া) বিাবি রলরেত আজবদন পত্র
সিেপাজে (রল জর্ি ৮) জমা রদজত হয়। ।

রনধ টারিত হাজি।

৭ কায টরদবে

জনাব সেয়দা তােরলমা আক্তাি
েহকািী পরিচালক (ক্রীড়া)
স ান: (02)-9563642, +৮৮০১৭১৫-১০২২৯৭
ই-সমইল: ad_sports@nsc.gov.bd

(৪)

পরিষজদি
মারলকানাধীন
েম্পরি/সদাকান, রবল সবাি ট,
সেরিয়াম ইতযারদ দীর্ টজময়ারদ রলজ
প্রদান

(ক) রলজ প্রদাজনি শতট েংজযাজন কজি
রবজ্ঞাপন প্রকাশ কিা হয়।
(ে) নীরতমালা (www.nsc.gov.bd
ওজয়বোইজর্ পাওয়া যাজব) সমাতাজবক
প্রস্তাব চূড়ান্ত কিা হয়।

তবজ্ঞতি অনুর্ােী।

রনধ টারিত হাজি।

৩০ কায টরদবে

র্নাব দমা: মাসুদুর র মান
প্রশােরনক কমটকতটা
স ান: (০২)-৯৫৬২৬৬৭, +৮৮01914-101149
ই-সমইল: ao@nsc.gov.bd

২.২) প্রারতষ্ঠারনক সেবা
ক্রম

সেবাি নাম

সেবা প্রদান পিরত

প্রজয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রারিস্থান
১)দিডাশরেশনর প্রস্তাব ও দডতলশগট/দখশলাোড়
িাতলো।
২)আমন্ত্রনোরী দেে/সংস্থা/সংগঠন এর তনমন্ত্রনপত্র।
৩)প্রশিেে দডতলশগট/ দখশলাোড় এর পাস জশপাট জ এবং
আইতড সিোতেি েতপ।
৪)প্রশিেে দডতলশগট/দখশলাোশড়র
৩০০/- টাোর নন-জুতডতেোল স্ট্োশে সোেরন ও
দেশে প্রিোবিজন এর দ াষনাপত্র
দনাটারী
পাবতলে/ম্যাতর্শেট ের্তজে প্রিেতেি)
৫)প্রশিেে দডতলশগট/দখশলাোশরর পাসশপাশট জর দমোে
েমপশয ৬মাস থােশি শব।
৬)স্বাস্থেগি সনে।
রনব টাচনী
ত েীল
সর্াষণাি
রবজ্ঞরিি
(www.nsc.gov.bd ওজয়বোইজর্ি সনাটিজশ
প্রকাশ কিা হজয় োজক) মাধ্যজম কমটেম্পাদন হয়।

সেবাি মূল্য এবং
পরিজশাধ পিরত
রবনামূজল্য

সেবা প্রদাজনি
েময়েীমা
১০ কায টরদবে।

গঠণতন্ত্র ও
নীরতমালা
অনুযায়ী।

সব জতনম্ন ২১ দথশে
সশব জাচ্চ ৩১
কায টরদবে।

দারয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পদরব, স ান নম্বি ও
ইজমইল)
জনাব সেয়দা তােরলমা আক্তাি
েহকািী পরিচালক (ক্রীড়া)
স ান: (02)-9563642, +৮৮০১৭১৫-১০২২৯৭
ই-সমইল: ad_sports@nsc.gov.bd

(৫)

আন্তজটারতক ক্রীড়া প্ররতজযারগতায়
রবজদজশ সিরলজগর্/সেজলায়াড়
সপ্রিণ।

আন্তজটারতক ক্রীড়া প্ররতজযারগতাি
রবস্তারিত রববিণেহ স িাজিশজনি
প্যাজি প্রস্তাব প্রারিি পি তা র্াোইবাছাই েশর মন্ত্রণালয় বিাবি সপ্রিণ
কিা হয়। মন্ত্রণালজয়ি অনুমরত োজপজক্ষ
রনষ্পরি হয়।

(৬)

স িাজিশন/ক্রীড়া েংস্থাি রনব টাচন

(ক)েংরিষ্ট জাতীয় ক্রীড়া স িাজিশজনি
অনুজমারদত গঠণতন্ত্র অনুযায়ী রনব টাচন
প্ররক্রয়া েম্পন্ন হয়।

(৭)

কক্ষ/সহাজেল রুম বিাদ্দ

দিডাশরেশনর আদবেশনর দপ্রতযশি
প্রোসে/দ াশস্ট্ল সুপার ের্তজপশযর
অনুশমােন সাশপশয কক্ষ/সহাজেল রুম
বিাদ্দ প্রোন েশর থাশেন।

দিডাশরেশনর প্যাশড তলতখি আশবেনপত্র।

তবনামূশে

১ কায টরদবে।

(৮)

ক্রীড়াোমগ্রী প্রদান

ক্রীড়া সংস্থা/প্রতিষ্ঠাশনর আশবেশনর পর
িা
দেোরম্যান/ভাইস-দেোরম্যান
মশ ােশের অনুশমােন সাশপশয।

েরচব/পরিচালক (ক্রীড়া) বিাবি ক্রীড়া োমগ্রী সচজয়
আজবদনপত্র।

তবনামূশে

১৫ কায টরদবে।

জনাব সেয়দা তােরলমা আক্তাি
েহকািী পরিচালক (ক্রীড়া)
স ান: (02)-9563642, +৮৮০১৭১৫-১০২২৯৭
ই-সমইল: ad_sports@nsc.gov.bd

(৯)

ক্রীড়া প্ররশক্ষণ প্রদান

দিডাশরেন/ক্রীড়া সংস্থার প্রস্তাশবর
দপ্রতযশি প্রতেযে প্রোন েরা ে।

তনতে জষ্ট ক্রীড়া প্রতেযশণর তবষশে তলতখি প্রস্তাবনা।

তবনামূশে

১৫ কায টরদবে।

(১০)

স িাজিশন ও ক্রীড়া েংস্থাজক
অনুদান প্রদান

যোযে স িাজিশন ও ক্রীড়া েংস্থাি কর্তটপজক্ষি
মাধ্যজম আজবদনপত্র।

তবনামূশে

১৫ কায টরদবে।

(১১)

স িাজিশন/ক্রীড়া েংস্থাজক স্বীকৃরত
প্রদান

আশবেশনর দপ্রতযশি বাশর্ট বরাদ্দ/
দেোরম্যান মশ ােশের দসচ্ছাধীন
ি তবল দথশে অনুশমােন সাশপশয
অনুোন প্রোন েরা ে।
েরচব বিাবি আজবদন প্রারিি পি
তনব জা ী েতমটির তসদ্ধান্ত দমািাশবে
নীরতমালা অনুযায়ী চূড়ান্ত স্বীকৃরত প্রদান
কিা হয়।

১) স িাজিশন/ক্রীড়া েংস্থাি প্যাজি আজবদনপত্র
২) নীরতমালা অনুযায়ী কাগজপত্র।
পতরষশের ওশেবসাইশট (www.nsc.gov.bd)
নীরতমালা পাওো র্াশব।

তবনামূশে

জনাব সেয়দা তােরলমা আক্তাি
েহকািী পরিচালক (ক্রীড়া)
স ান: (02)-9563642, +৮৮০১৭১৫-১০২২৯৭
ই-সমইল: ad_sports@nsc.gov.bd
জনাব সমা: তাজুল ইেলাম
বাজজর্ কাম অরির্ অর োি
স ান: +৮৮01927-301522
ই-সমইল: budget@nsc.gov.bd
র্নাব দমা: মাসুদুর র মান
প্রশােরনক কমটকতটা
স ান: (০২)-৯৫৬২৬৬৭, +৮৮01914-101149
ই-সমইল: ao@nsc.gov.bd

জনাব এে.এম করবরুল হাোন
তলোঁশর্া অতিসার ও আইন েমজেিজা
দিান: +৮৮০১৭১২-০০৭৭৬২
ইশমইল: dlo@nsc.gov.bd
জনাব কাজী আরি আহজমদ
সহাজেল সুপাি
স ান: +৮৮০১৭১৫-৭৮৩০৫৪
ই-সমইল: h_super@nsc.gov.bd

২.৩) অিযন্তিীণ সেবা
ক্রম
(১২)

(১৩)

(১৪)

(১৫)

(১৬)

(১৭)

সেবাি নাম
পতরষশের বাসা বরাদ্দ

স্বাস্থয সেবা প্রদান

সনরমরিক ছুটি

সেবা প্রদান পিরত
আশবেশনর দপ্রতযশি তনধ জাতরি েতমটির
তসদ্ধাশন্ত দর্েষ্ঠিার তভতিশি বাসা
বরাদ্দ দেওো ে।
জাতীয় ক্রীড়া পরিষজদি ৬ষ্ঠ তলায়
(রল জর্ি ৫) অবরস্থত সমরিজকল
সেন্টাজি কতটব্যিত সমরিজকল অর োি
ও কম্পাউন্ডাি দ্বািা তাৎক্ষরনক
রচরকৎো ও অর রেয়াল সপ্রেরক্রপশন
প্রদান কিা হয়।
তনধ জাতরি িরশম আশবেশনর দপ্রতযশি
প্রোসতনে র্াোই-বাছাই এর পর
আশবেনোরীর ছুটি মঞ্জুর েরা ে ।
তনধ জাতরি িরশম আশবেশনর দপ্রতযশি
প্রোসতনে র্াোই-বাছাই এর পর
আশবেনোরীর ছুটি মঞ্জুর েরা ে ।

অরজটত ছুটি

মৃত্যে োতব

ওোতরেগশণর পশয র্থার্থ
আশবেশনর দপ্রতযশি।

েোণ ভািা গ্র ণ

তনধ জাতরি িরশম আশবেশনর দপ্রতযশি
এবং পরবিীশি ট্রাতস্ট্ দবাড জ ের্তজে
অনুশমােন সাশপশয।

প্রজয়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রারিস্থান
১. তনধ জাতরি িরম।
২. পতরষশের ওশেবসাইশট (www.nsc.gov.bd)
আশবেন িরম পাওো র্াশব।

সমরিকাল সেন্টাজি েশিীজি উপরস্থত (পরিষজদি ৬ষ্ঠ
তলা)।

সেবাি মূল্য এবং
পরিজশাধ পিরত

তাৎক্ষরনক।

সমা: তানিীি সজাহা
সমরিকযাল অর োি
স ান: +৮৮০১৬৭৬-৩৬৩৪২৭
ই-সমইল: medical@nsc.gov.bd

তবনামূশে (ঔষধ
মজুে থাো
সাশপশয)।

১. তনধ জাতরি িরম।
২. পতরষশের ওশেবসাইশট (www.nsc.gov.bd)
আশবেন িরম পাওো র্াশব।

তবনামূশে।

১. রনধ টারিত িম।
২. পতরষশের ওশেবসাইশট (www.nsc.gov.bd)
আশবেন িরম পাওো র্াশব।

তবনামূশে।

১. ে) নতমতন িরম
খ) দর্ৌথবীমা িরম
গ) েোণ ভািা িরম
২. পতরষশের ওশেবসাইশট (www.nsc.gov.bd)
আশবেন িরম পাওো র্াশব।

তবনামূশে।

১. রনধ টারিত িম।
২. পতরষশের ওশেবসাইশট (www.nsc.gov.bd)
আশবেন িরম পাওো র্াশব।

3) আপনাি কাজে আমাজদি প্রতযাশা
প্ররতশ্রুত/কারিত সেবা প্রারিি লজক্ষয কিণীয়
রনধ টারিত িজম েম্পূণ টিাজব পূিণকৃত আজবদন জমা প্রদান
েঠিক মাধ্যজম প্রজয়াজনীয় র ে পরিজশাধ কিা
োক্ষাজতি জন্য রনধ টারিত েমজয়ি পূজব টই উপরস্থত োকা

দারয়ত্বপ্রাি কমটকতটা (নাম, পদরব, স ান নম্বি ও
ইজমইল)
র্নাব দমা: তনোজুল াসান খান
প্রশােরনক কমটকতটা
স ান: (০২)-৯৫৫৩১৫, +৮৮01720-290847
ই-সমইল: ao@nsc.gov.bd

তবনামূশে।

২.৪) আওতাধীন অরধদিি/দিি/েংস্থা/স িাজিশন কর্তটক প্রদি সেবা
আওতাধীন স িাজিশন েমূজহি রেটিজজনে চার্ টাি রলঙ্ক আকাজি যুক্ত কিজত হজব ।
(অনুজমারদত স িাজিশন/ক্রীড়া েংস্থােমূজহি রেটিজজনে চার্ টাি এেজনা সতিী হয়রন)

ক্র.নং
১)
২)
৩)

সেবা প্রদাজনি
েময়েীমা
৭ কায টরদবে।

তবনামূশে।

১ কায টরদবে।

১ কায টরদবে।

৩ কায টরদবে।

৭ কায টরদবে।

র্নাব দমা: তনোজুল াসান খান
প্রশােরনক কমটকতটা
স ান: (০২)-৯৫৫৩১৫, +৮৮01720-290847
ই-সমইল: ao@nsc.gov.bd
র্নাব দমা: তনোজুল াসান খান
প্রশােরনক কমটকতটা
স ান: (০২)-৯৫৫৩১৫, +৮৮01720-290847
ই-সমইল: ao@nsc.gov.bd
র্নাব দমা: তনোজুল াসান খান
প্রশােরনক কমটকতটা
স ান: (০২)-৯৫৫৩১৫, +৮৮01720-290847
ই-সমইল: ao@nsc.gov.bd
জনাব সমা: আবু বক্কি রেরদ্দক
রহোব িক্ষণ কমটকতটা
দিান: (02)-9568592, +৮৮০১৭২৮২৮৯৪৪৪
ই-দমইল: accounts@nsc.gov.bd

4) অরিজযাগ ব্যবস্থাপনা পিরত (GRS)
সেবা প্রারিজত অেন্তুষ্ট হজল দারয়ত্বপ্রাি কমটকতটাি েজঙ্গ সযাগাজযাগ করুন । রতরন েমাধান রদজত ব্যে ট হজল রনজনাক্ত পিরতজত সযাগাজযাগ কজি আপনাি েমস্যা অবরহত করুন ।
ক্র.নং

কেন সযাগাজযাগ কিজবন

১

দারয়ত্বপ্রাি কমটকতটা
েমাধান রদজত ব্যে ট হজল

২

অতভশর্াগ তনষ্পতি
েমজেিজা রনরদ টষ্ট েমজয়
েমাধান রদজত ব্যে ট হজল

োর সশে দর্াগাশর্াগ েরশবন
অতভশর্াগ তনষ্পতি েমজেিজা (অতনে)

আতপল েমজেিজা

সযাগাজযাজগি ঠিকানা
র্নাব দমা: মাসুে েতরম
পরিচালক (প্রশােন) অতিতরক্ত োতেত্ব
স ান: +৮৮০1819-513417
ই-সমইল: dir_admin@nsc.gov.bd
ওজয়ব সপার্ টাল: http://nsc.gov.bd/site/page/অতভশর্াগ-তনষ্পতি-দসল
র্নাব দমা: িাইজুল েবীর
যুগ্মেরচব
স ান: +৮৮০১৭১1442086
ই-সমইল: js.coordination@moysports.gov.bd

রনষ্পরিি েময়েীমা
৩০ কায টরদবে।

২০ কায টরদবে।

