
 

 

Citizen Charter /নাগিরক সবা 

িমক সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  
এবং াি ান 

সবামূল  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা (নাম, 
পদিব, ফান ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ িবেকএসিপ’ ত ১৭  ীড়া িবভােগ (আচারী, 
এ াথেল , বাে টবল, বি ং, ি েকট, ফুটবল, 
িজমন াি , হিক, জেুডা, কারােত, শূ ং, 
সাঁতার, টিবল টিনস, তায়েকায়ানেডা, টিনস, 
উ  ও ভিলবল) দীঘ ময়াদী ীড়া িশ ণ 
হণ এবং ৪থ িণ হেত াতক িণ পয  

সাধারণ িশ া হণ করার সুেযাগ রেয়েছ। 

অনলাইেনর মাধ েম ভিতর 
ফরম সং হ কের পূরণ 
পূবক অনলাইেন রণ কের 
ি  কিপ িনেয় বাছাইেয়র 
জন  িনধািরত তািরেখ 
িবেকএসিপেত হািজর হেত 
হয়।   

www.bksp.gov.bd  
এই ওেয়বসাইট থেক 
অন লাইন থেক 
কাগজপ  সং হ 
করেত হয়।  
িশ ণ শাখা।  

ভিতর ফরম অন 
লাইেন পূরেনর পর 
িহসাব শাখায় 
২০০/- টাকা 
জমা িদেত হয়। 
বাকী সকল সবা 
িবনমূেল । 

২ মাস মা: আশরাফু ামান 
জনসংেযাগ কমকতা 
০১৭১৩২৪৬০৪০ 

২ িতবছর ীড়া মধা স  অনু -১৩ 
বছেরর ছেল- মেয়েদর ( ছেলরা সব কয়  
ীড়া িবভােগ ও মেয়রা ধুমা  আচারী, 

এ াথেল , ি েকট, ফুটবল, িজমন াি , 
জেুডা, শূ ং, সাঁতার ও টিনস িবভােগ)ঢাকা 
িবেকএসিপ’ ত ভিত পরী ায় অংশ হেণর উ ু  
সুেযাগ রেয়েছ।  

অনলাইেনর মাধ েম ভিতর 
ফরম সং হ কের পূরণ 
পূবক অনলাইেন রণ কের 
ি  কিপ িনেয় বাছাইেয়র 
জন  িনধািরত তািরেখ 
িবেকএসিপেত হািজর হেত 
হয়।   

www.bksp.gov.bd  
এই ওেয়বসাইট থেক 
অন লাইন থেক 
কাগজপ  সং হ 
করেত হয়।  
িশ ণ শাখা।  

ভিতর ফরম অন 
লাইেন পূরেনর পর 
িহসাব শাখায় 
২০০/- টাকা 
জমা িদেত হয়। 
বাকী সকল সবা 
িবনমূেল । 

২মাস মা: আশরাফু ামান 
জনসংেযাগ কমকতা 
০১৭১৩২৪৬০৪০ 

৩ ভিত পরী ায় উ ীণ ছেল- মেয়েদরেক তােদর 
সাধারণ মান অনুযায়ী ৪থ থেক ৭ম িণ পয  
িবেকএসিপ’ ত ভিতর ব ব া করা হয়। 

িবেকএসিপ কেলজ কতৃপ  
ীড়া মধা তািলকা 

অনুযায়ী ীড়া িব ানীেদর 
ত াবঘােন ভিতর ব ব া 
করা হয়। 

অনলাইেনর মাধ েম । 
িশ ণ শাখা 

৫০০০/- টাকা 
জামানত এবং 
২০০০/- ভিত িফ 
িনেয় ছেল- মেয় 
িবেকএসিপেত ভিত 
করা হয়। 

২ মাস মা: আশরাফু ামান 
জনসংেযাগ কমকতা 
০১৭১৩২৪৬০৪০ 

৪ জাতীয় ও আ জািতক মােনর খেলায়াড় তিরর 
লে  ভিতকৃত সকল ছা -ছা ীেক এক  ীড়া 
িবষেয় দীঘ ময়াদী িব ান িভি ক ীড়া 
িশ ণ দান করা হয়।   

সংি  চীফ কাচ ও 
িসিনয়র কাচ এবং কাচগণ 
াক কািল িশ ণ িদেয় 

থােকন। 

অনলাইেনর মাধ েম।  
িশ ণ শাখা 

িবনামূেল  ৬-৮ বছর পিরচালক ( িশ ণ) 
০২-৭৭৮৯২১৯ 

  



িমক সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  
এবং াি ান 

সবামূল  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা (নাম, 
পদিব, ফান ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫ জাতীয় িব িবদ ালেয়র অধীেন াটস 
মিডিসন, াটস সাইেকালজী, াটস 
বােয়ােমকািন , এ ারসাইজ িফিজওলজী ও 
জনােরল িথওির এ  মথড  অব িনং 
(িজ এম ) িবষেয়র উপর দশ মাস ময়াদী 
িডে ামা কাস স  করার সুেযাগ রেয়েছ।   

অনলাইন ও পি কায় 
িব াপন িদেয় াজেুয়টেদর 
মধ  হেত আেবদনপ  
আহবান করা হয়। 

অনলাইেনর মাধ েম।  
ীড়া িব ান শাখা 

৩০০০/ টাকা 
জামানত এবং 
২০০০/- ভিত িফ 

১০মাস পিরচালক( ীড়া িব ান)  
০২-৭৭৮৯৫১৫ 

৬ িবেকএসিপ’র আ িলক িশ ণ ক সমূেহ বশ 
কেয়ক  ীড়া িবষেয়র উপর বুিনয়ািদ 
িশ ণ দান  ছাড়াও ত ণ ও মধাবী 
ীড়ািবদেদর জন   ময়াদী িশ েণর 

সুেযাগ রেয়েছ।  

৬৪  জলা থেক 
িতভাবান খেলায়ােদর  

বাছাই কের  

অনলাইেনর মাধ েম।  
িশ ণ শাখা  

িবনামূেল  িত  জলায় ১িদন 
কের 

পিরচালক ( িশ ণ) 
০২-৭৭৮৯২১৯ 

৭ এ াথেল   ও ফুটবল কাচ তিরর লে  
ঢাকা িবেকএসিপেত আট মাস ময়াদী িডে ামা 
–ইন- াটস কািচং কােস অংশ হেণর সুেযাগ 
রেয়েছ। 

অনলাইন ও পি কায় িব ি  
িদেয় আেবদনপ  আহবান 
করা হয়। 

অনলাইেনর মাধ েম।  
িশ ণ শাখা 

িবনামূেল  ৮মাস পিরচালক( ীড়া িব ান)  
০২-৭৭৮৯৫১৫ 
০১৯৭৭-০৪১৭৭৮ 

৮ দশীয় ীড়া িশ কেদর জন  ঢাকা 
িবেকএসিপ’ ত বছের একবার ১৭  খলার 
উপর ২১িদন ময়াদী কােচচ সা িফেকট 
কােস অংশ হেণর সুেযাগ রেয়েছ।  

অনলাইেন ও পি কায় 
িব ি  দওয়ার পর 
অনলাইেন আেবদন করেত 
হয়।  আেবদনকারীগেণর মেধ  
পরী ার মাধ েম বাছাই করা 
হয়।  উ ীণ 
আেবদনকারীগণেক  কােচচ 
সা িফেকট কােস 
অংশ হেণর সুেযাগ দান 
করা হয়। 

অনলাইেনর মাধ েম।  
িশ ণ শাখা 

িবনামূেল  ২১ িদন পিরচালক ( িশ ণ) 
০২-৭৭৮৯২১৯ 

৯ আ জািতক িতেযািগতায় অংশ হেণর পূেব 
জাতীয় ীড়া দলসমূেহর জন  ঢাকা িবেকএসিপ 
ও আ িলক িশ ণ ক সমূেহ আবািসক 
িশ েণর সুিবধািদ রেয়েছ।   

িবিসিব, িবএফএফ, 
িবএইচএফসহ সকল 
ফডােরশন ই- মইল মারফত 
আেবদন কের এ সুিবধা হণ 
করেত পাের 
 

ই- মইল এর মাধ েম আেলাচনা সােপে  য কান ময়ােদ মহাপিরচালক 
০২-৭৭৮৯২১৮ 
পিরচালক ( িশ ণ) 
০২-৭৭৮৯২১৯ 



িমক সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  
এবং াি ান 

সবামূল  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা (নাম, 
পদিব, ফান ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১০ ীড়া িবষয়ক জাতীয় ও আ জািতক মােনর 
সভা/ সিমনার/িসে ািজয়াম আেয়াজেনর জন  
সে লন ক  ও অিডও িভজু য়াল স ার শত 

সােপে  ব বহার করার সুেযাগ রেয়েছ। 

সরাসির ও ই- মইল এর 
মাধ েম 

মহাপিরচালেকর 
কাযালয় 
শাসন শাখা 

আেলাচনা সােপে  আেলাচনা সােপে  মহাপিরচালক 
০২-৭৭৮৯২১৮ 
 

১১ ট ার, িসিডউল, িবেকএসিপেত জনবল 
িনেয়াগ িব ি , দীঘ ময়াদী ছা -ছা ী ভিত 
িব ি  িবেকএসিপ’র ওেয়ব সাইেট কাশ করা 
হয়।    

িব ি , ওেয়বসাইট ও 
পি কায় ট ার ইিজিপ এর 
মাধ েম 

ট ার – েকৗশল 
শাখা 
জনবল- শাসন শাখা 
ছা ভিত-অনলাইেন 

িনেয়াগ 
েয়াজনীয় 

পিরমান িবিড 
ইিজিপ-িবনামূেল  
ছা ভিত আেবদন 
২০০/-  

িবিভ  ময়ােদ ট ার-িনবাহী েকৗশলী। 
জনবল-পিরচালক শাসন।  
ছা ভিত-অধ  িবেকএসিপ 
কেলজ।   

 

 

 া িরত/০৭-০৬-২০১৮ 
মাঃ সামছুর রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম,  
          এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস 
ি েগিডয়ার জনােরল 
মহাপিরচালক 
িবেকএসিপ। 
E-mail: dgbksp@yahoo.com  

 


