সাইটে প্রটেশ এেং অনলাইন আটেদন দাখিল করার খনয়মঃ
প্রথটম https://moysports.gov.bd/এই খলংটক খিক করটল খনটের পেজখে ওটেন
হটে।

এিাটন খিক করটল খনটের পেজখে ওটেন হটে এেং খেজ্ঞখি পদিা যাটে।

1

এিাটন খিক করটল ফরম প্রাখির খনটদেশনা সহ খনটের পেজখে ওটেন হটে।

এিাটন খিক করটল আটেদন ফরটমর
নমুনা কখে পদিা ো খপ্রন্ে করা যাটে।

অনলাইন আটেদন ফরমঃ

 আটেদন ফরটমর প্রথটমই উেটরর পেজখে প্রদখশেত হটে। খনটদেশনা েটে এিাটন খিক
করটল মুল ফরম ওটেন হটে।

2

ট্র্যাখকং নং খদটয় আটেদটনর
অেস্থা জানা যাটে

েুনরায় খনটদেশনা পদিার জন্য

ইংটরজীটত খলিটত হটে

ইংটরজীটত খলিটত হটে

3

আটেদনেটের োখক অংশ

4

আটেদনেটের োখক অংশ

এিাটন ইংটরখজটত সখিক
কযােো পকাড খদটত হটে

এিাটন খিক করটল খনটের পেটজর
মটতা Preview পদিা যাটে
5

Preview পেজ

6

Preview পেজ

ফরমখে এখডে করটত োইটল এিাটন খিক করুন

এিাটন খিক কটর খনটের ফাইল আেটলাড পেটজ পযটত হটে

7

ফাইল আেটলাড পেটজর খনটদেশনা

এিাটন খিক কটর ফাইল
খসটলক্ট করটত হটে

এিাটন খিক কটর ফাইল
আেটলাড করটত হটে

8

এিাটন খিক কটর আেটলাড
হওয়া ফাইল পদিা যাটে

 সকল ফাইল আেটলাড পশটে প্রথটম এিাটন খিক কটর তারের দাখিল করুন োেটন খিক কটর আটেদন
দাখিল করটত হটে।
 আটেদন দাখিল করার ের খনটের ছখের মটতা সংগিটনর তথয এেং ট্র্যাখকং নং সংেখলত একখে পেজ োওয়া
যাটে। এিান পথটক ট্র্যাখকং নম্বরখে সংরক্ষন করটত হটে।

এিাটন খিক কটর খপ্রন্ে করা যাটে

9

ডযাশটোডে েখরখেখতঃ
৭খে ডযাশটোটডের মাধ্যটম অনুদান প্রাখির আটেদনেে যাোই োছাই কটর খনেোখেত যুেসংগিনটক
অনুদান প্রদাটনর প্রখরিয়য়া স্পন্ন  করটত হটে।

এক নজটর সকল ডযাশটোডে

যুে ও রিয়ীো মন্ত্রণালয়

উেেখরোলটকর কাযোলয়

পজলাপ্রশাসটকর কাযোলয়

উেটজলা খনেোহী
অখফসাটরর কাযোলয়

অখতখরক্ত পজলাপ্রশাসক
(সাখেেক) এর কাযোলয়

উেটজলা যুে উ্ন য়ন
কমেকতোর কাযোলয়

ইউখনে কাযোলয়

10

https://moysports.gov.bd/ এই খলংটক খিক কটর েূটেের ন্যায় খনটের পেজখে ওটেন
করুন।

 এিাটন খিক করটল খনটের পেজখে ওটেন হটে।

11

এিাটন 103.48.18.205/Grants/adminlog/ খলটি Enter োেন োেটল সকল
ডযাশটোডে প্রদখশেত হটে।

ডযাশটোডে েযেহাটরর সাধ্ারণ খনটদেশনা





সখিক ইউজার পনম ও োসওয়াডে খদন।
ইউজার পনম ও োসওয়াডে কাটরা সাটথ পশয়ার করটেন না।
ইউজার পনম ও োসওয়াডে না খদটয় Login োেটন খিক করটেন না।
ডযাশটোডে পথটক পের হোর জন্য অেশযই Logout োেটন খিক করুন।

12

উেটজলা কাযোলটয়র ডযাশটোডে

উেটজলা কাযোলটয়র ডযাশটোটডে লগইন করার জন্য এিাটন খিক করটল খনটের পেজ
ওটেন হটে।
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ইউজার পনম
ও
োসওয়াডে খদন

এিাটন খিক কটর
লগইন করুন

লগইন করার ের উেটজলা কাযোলটয়র ডযাশটোডে খনটের ছখের মটতা দ ৃশযমান হটে

পমাে আটেদটনর সংিযা এিাটন পদিা
যাটে। সংিযার উের খিক করটল
আটেদনেটের তাখলকা পদিা যাটে।
স্বাক্ষর আেটডে ও োসওয়াডে
েখরেতেন করার জন্য এিাটন
খিক করটত হটে।

14

লগআউে করার জন্য
এিাটন খিক করুন

আটেদনেটের তাখলকা
উটেখিত তাখরটির মটধ্য আটেদনেে উেটজলা
খনেোহী অখফসাটরর খনকে পপ্ররণ করটত হটে।

আটেদনেে যাোটয়র জন্য এিাটন খিক করটত হটে।

সুোখরশ করা অথো না
করার জন্য এিাটন খিক
করটত হটে।

সংযুখক্ত সখিকভাটে আেটলাড করা আটছ
খকনা এিাটন খিক কটর পদিা যাটে।
সংযুখক্ত থাকটল “আটছ” এেং না থাকটল
“নাই” োেটন খিক করটত হটে।

এিাটন খিক কটর পসভ করটত হটে।
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আটেদনেে যাোই পশে হটল উেটজলা খনেোহী অখফসাটরর খনকে পপ্ররণ করার জন্য √ খেহ্ন
খদটয় (ফাইল ততরী করুন) োেটন খিক করটত হটে।

এিাটন খিক করটল খনটের পেজ আসটে।

 এিাটন খিক করটল ফাইল ততরী হটে। ( ১ অথেেছটর একোরই ফাইল ততরী কটর
পপ্ররণ করা যাটে)

ততখরকৃত ফাইল পদিটত এিাটন
খিক করটল খনটের ছখের মটতা
ফাইল পদিা যাটে।

16

উেটজলা খনেোহী অখফসাটরর জন্য প্রস্ততকৃত ফাইল

 ফাইল োিাটনার েূটেে মন্তেয করার জন্য এিাটন খলিটত হটে।
এিাটন খিক কটর ফাইল
উেটজলা খনেোহী অখফসাটরর
খনকে োিাটত হটে।

খেঃ দ্রঃ ইউখনে কাযোলটয় প্রাি আটেদন অখতখরক্ত পজলা প্রশাসক (সাখেেক) এর
ডযাশটোটডে পপ্ররণ করটত হটে। অখতখরক্ত পজলা প্রশাসক ইউখনে কাযোলয় হটত প্রাি
আটেদনেে পজলা যুে উ্ন য়ন (খডখড) কাযোলটয় পপ্ররণ করটে।

17

উেটজলা খনেোহী অখফসাটরর ডযাশটোডে

উেটজলা খনেোহী অখফসাটরর ডযাশটোটডে লগইন করার জন্য এিাটন খিক করটল খনটের
পেজ ওটেন হটে।

ইউজার পনম
ও
োসওয়াডে খদন

এিাটন খিক কটর
লগইন করুন
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 লগইন করার ের উেটজলা খনেোহী অখফসাটরর ডযাশটোটডে খনটের ছখের মটতা
ৃ যমান হটে
দশ
উেটজলা যুে উ্ন য়ন
কাযোলয় হটত আগত ফাইল
পদিটত খিক করুন।

স্বাক্ষর আেটডে ও
োসওয়াডে েখরেতেন
করার জন্য এিাটন
খিক করুন।

আটেদনেটের খেস্তাখরত
পদিটত এিাটন খিক করুন।

পজলা কাযোলটয়
পপ্রখরত ফাইল পদিটত
খিক করুন।

ফাইটল সংযুক্ত
আটেদনেে পদিটত
এিাটন খিক করুন।

লগআউে করটত
খিক করুন

মন্তেয খলিুন এেং ফাইল
পজলা কাযোলটয় পপ্ররণ করুন।

আটেদনেে োখতল করটত
োইটল এিাটন খিক করুন।

এিাটন খিক
কটর খফটর যান।

একইভাটে অখতখরক্ত পজলা প্রশাসক (সাখেেক) ইউখনে কাযোলয় হটত প্রাি আটেদনেে
পজলা যুে উ্ন য়ন (খডখড) কাযোলটয় পপ্ররণ করটে।
19

পজলা কাযোলটয়র ডযাশটোডে

পজলা কাযোলয় ো উেেখরোলটকর ডযাশটোটডে লগইন করার জন্য এিাটন খিক করটল
খনটের পেজ ওটেন হটে।

ইউজার পনম
ও
োসওয়াডে খদন

এিাটন খিক কটর
লগইন করুন

20

 লগইন করার ের পজলা কাযোলটয়র ডযাশটোটডে খনটের ছখের মটতা দ ৃশযমান হটে
উেটজলা খনেোহী
অখফসাটরর কাযোলয় হটত
আগত ফাইল পদিটত খিক
করুন।

স্বাক্ষর আেটডে ও
োসওয়াডে েখরেতেন
করার জন্য এিাটন
খিক করুন।

যাোই োছাই কখমখেটত
অেস্থানরত ও কখমখে
পথটক পফরত ফাইল
পদিটত খিক করুন।

ফাইটল সংযুক্ত খেখভ্ন 
উেটজলার আটেদনেে
পদিটত এিাটন খিক করুন।
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লগআউে করটত
খিক করুন

মন্তেয খলিুন এেং
ফাইল পজলা প্রশাসটকর
খনকে পপ্ররণ করুন।

 যাোই োছাই কখমখে পথটক পফরত ফাইল

এিাটন খিক কটর খমখেং
পরজুযটলশন আেটলাড করুন

মন্ত্রণালটয় পপ্ররটণর জন্য
খিক করুন

মন্ত্রণালটয় পপ্ররটণর ের
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পজলা প্রশাসটকর ডযাশটোডে

পজলা প্রশাসক ো পজলা যাোই োছাই কখমখের ডযাশটোটডে লগইন করার জন্য এিাটন খিক
করটল খনটের পেজ ওটেন হটে।

ইউজার পনম
ও
োসওয়াডে খদন

এিাটন খিক কটর
লগইন করুন
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 লগইন করার ের পজলা প্রশাসটকর ডযাশটোটডে খনটের ছখের মটতা দ ৃশযমান হটে
পজলা যুে উ্ন য়ন কাযোলয়
হটত আগত ফাইল পদিটত
খিক করুন।

স্বাক্ষর আেটডে ও
োসওয়াডে েখরেতেন
করার জন্য এিাটন
খিক করুন।

পজলা যুে উ্ন য়ন
কাযোলটয় পপ্রখরত ফাইল
পদিটত খিক করুন।

লগআউে করটত
খিক করুন

ফাইটল সংযুক্ত খেখভ্ন 
উেটজলার আটেদনেে
পদিটত এিাটন খিক করুন।

কখমখের খসদ্ধান্ত পশটে এিাটন খিক
কটর খফটর যান এেং ফাইল পজলা যুে
উ্ন য়ন কাযোলটয় পপ্ররণ করুন।

পকান আটেদন োখতল করটত োইটল
এিাটন খিক করটল X হটয় যাটে।
24

পজলা যাোই োছাই কখমখের খসদ্ধান্ত পমাতাটেক মন্তেয
খলটি ফাইল পজলা যুে উ্ন য়ন কাযোলটয় পপ্ররণ করুন।

সহটযাখগতায়

Swift Solution
www.swiftsolutionbd.com
25

অন-লাইন আবেদন দাখিবলর পদ্ধখি
( যুে সংগঠবনর জন্য )
১.

প্রথবে যুে ও ক্রীড়া েন্ত্রণালবের ওবেেসাইট ( www.moysports.gov.bd ) ওবপন করুন এেং ডান পাববে অভ্যন্তরীণ
ই-বসোর আওিাভুক্ত যুেকল্যাণ িহখেল অনলাইন অনুদান –এ খিক করুন। অথো ওবেেসাইবট সরাসখর
http://103.48.18.205/Grants/ ব্রাউজ করুন।

২.

২০১৯-২০২০ অথ েেছবরর জন্য অনুদাবনর খেজ্ঞখি প্রদখশেি হবে।

৩.

খেজ্ঞখির উপবরর োে কণ োবর অনুদাবনর আবেদন ফরে –এ খিক করুন।

৪.

ফরে পূরবণর ক্ষেবে খকছু খনবদ েশনা ক্ষদিা যাবে। অন-লাইন আবেদন ফরবের খফল্ডসমূহ যথাযথভ্াবে পূরবণর জন্য ক্ষ াি
খ খিি োটবন খিক করুন এেং এক প্রস্থ আবেদন ফরে খপ্রন্ট কবর াখহি/সংযুখক্তর জন্য সকল িথ্যাখদ/বপপার প্রস্তুি
রাখুন। অিঃপর এিন নে োটবন খিক কবর ক্ষের হবে আসবি হবে।

৫.

সংযুখক্তর জন্য সকল িথ্যাখদ প্রস্তুি হবল একইভ্াবে ওবপন করুন এেং সবুজ ক্ষলিা আবেদন ফরে – এ খিক করুন।

৬.

সিকেিার সাবথ সকল খফল্ডগুবলা পূরণ করুন এেং ইংবরখজবি কযাপ া খদবে ক্ষদখুন োটবন খিক করুন।

৭.

খপ্রন্ট োটবনর উপর খিক কবর প্রবোজনীে সংখ্যক পূরণকৃি আবেদন খপ্রন্ট কবর সংরেণ করুন ।

৮.

ক্ষয সকল খফল্ড ইংবরখজবি পুরবণর জন্য েলা হবেবছ িা অেশ্যই ইংবরখজবি পূরণ করুন।

৯.

পরেিী ধাবপ যাোর পূবে ে পুরণকৃি আবেদবনর ক্ষকান অংশ সংবশাধন/পখরেধ েন/পখরোজেন করবি হবল এখডট োটবন খিক
করুন এেং াখহদা ক্ষোিাবেক সংবশাধন /পখরেধ েন/পখরোজেন করুন এেং পুনরাে ইংবরখজবি কযাপ া খদন এেং প্রস্তুিকৃি
সংযুখক্তসমূহ আপবলাড করার জন্য পরেিী ধাপ োটবন খিক করুন ।

১০.

সংযুখক্তসমূহ আপবলাড করার জন্য প্রদখশেি খনবদ েশনাসমূহ ভ্ালভ্াবে ক্ষদখুন।

১১.

সংযুখক্তসমূহ PDF আকাবর স্ক্যান কবর খসখরোল অনুযােী আপবলাড (Upload) করুন এেং প্রখিটি সংযুখক্তর আপবলাড
হওোর সাবথ সাবথ ডান পাববে OK ক্ষলিা ক্ষদিা যাবে এেং ক্ষ াি খ খিি োটবন খিক কবর ক্ষদবি খনন আপবলাডটি সঠিক
হবেবছ খকনা ।

১২.

যথাযথভ্াবে আপবলাড না হবে থাকবল পুনরাে আপবলাড (Upload) করুন এেং সাবথ সাবথ পূবে ের আপবলাড োখিল হবে
যাবে।

১৩.

াখহি সকল সংযুখক্ত আপবলাড করার পর খনধ োখরি স্থাবন টিক(∙) খ ি খদন এেং দাখিল করুন োটবনর উপর খিক করুন।

১৪.

আবেদনপে দাখিল হোর প্রোনস্বরূপ ট্র্যাখকং নম্বরসহ প্রদখশেি সনদপে খপ্রন্ট কবর সংরেণ করুন।

১৪.

উবেখ্য, অন-লাইন আবেদন দাখিল করার পর পরেিীবি পখরেিেন/পখরোজেন করার ক্ষকানরুপ সুবযাগ ক্ষনই ো খিিীেোর
আবেদন করারও ক্ষকান সুবযাগ ক্ষনই।

১৫.

অনলাইন আবেদন দাখিল করার পর আবেদনকারী যুে সংগঠন রাষ্ট্র ো সোজ খেবরাধী কাবজ খলি নে েবেে স্থানীে
জনপ্রখিখনখধ/উপবজলা ক্ষ োরম্যান/ক্ষেের/ওোড ে কাউখিলর/ইউখনেন পখরষদ ক্ষ োরম্যান এর খনকট হবি সংগ্রহকৃি প্রিযেন
পবের হাডে কখপ উপবজলা ক্ষেে উপবজলা যুে উন্নেন কেেকিো এেং েহানগখরর ক্ষেবে থানা ইউখনট কায োলবের দাখেত্বপ্রাি
কেেকিোর খনকট অেশ্যই জো খদবি হবে।

১৬.

ইবলক্ট্রখনক ফান্ড ট্র্ািফার (EFT)-এর োধ্যবে অনুদাবনর অথ ে সংগঠবনর সংখিষ্ট ব্াংক খহসাবে স্থানান্তর করা হবে। িাই
অন্যান্য িথ্যাখদর পাশাপাখশ সংগঠবনর সঠিক ব্াংক খহসাে নম্বর ( Account Number ) এেং রাউখন্টং নম্বর
(
Routing Number ) ব্াংক ক্ষথবক ক্ষজবন অনলাইন আবেদন ফরবের খনধ োখরি স্থাবন সঠিকভ্াবে খলিবি হবে।

১৭.

প্রবযাজয ক্ষেবে ০১৭১১৩৯২৫০৫ ও ০১৯৪২২০১৫৬১ নম্ববর ক্ষফান কবর পরােশে ক্ষনো যাবে।
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