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রবজ্ঞরি 

 

রবষয়: (১)সরকাদরর অসার্ররক খাদতর ১৩ হদত ২০ বেদর্ কর্ মরত সরকারর কর্ মচারী এবাং ব োর্ড ের তারলকাভুক্ত 

স্বায়ত্তশারসত সাংস্থায় কর্ মরত (১৩ হদত ২০ বের্) কর্ মচারীর সন্তানদের ‘রশক্ষাবৃরত্ত’ 

 

            (২) সরকারর ও ববাদর্ মর তারলকাভুক্ত স্বায়ত্তশারসত সাংস্থার সকল বেদর্র অক্ষম, অবসরপ্রাি ও মৃত কর্ মচারীর 

সন্তানদের ‘রশক্ষাবৃরত্ত’র েরখাস্ত আহবান। 
 

 
২০২১-২০২২ অর্ মবছদরর জন্য (১) সরকাদরর অসার্ররক খাদতর ১৩ হদত ২০ বেদর্ কর্ মরত কর্ মচারীর (র্াক, তার 

ও দূরালাপনী, বাাংলাদেশ বরলওদয়, রবরজরব ও বাাংলাদেশ পুরলশ রবভাদগ রনযুক্ত কর্ মচারীগণ ব্যতীত) ও ব োর্ড ের তারলকাভুক্ত 

স্বায়ত্তশারসত সাংস্থায় কর্ মরত (১৩ হদত ২০ বের্) কম েচোরীর সন্তানদের ‘রশক্ষাবৃরত্ত’ (২) সরকারর ও ববাদর্ মর তারলকাভুক্ত 

স্বায়ত্তশারসত সাংস্থার সকল বেদর্র অক্ষর্, অবসরপ্রাি ও মৃত কর্ মচারীর সন্তানদের ‘রশক্ষাবৃরত্ত’র জন্য অনলাইদন েরখাস্ত 

আহবান করা যাদে। আদবেনকারীদক েরখাস্ত োরখদলর শতম ও রনয়র্াবলী অনুসরণ কদর URL: eservice.bkkb.gov. 

bd এর র্াধ্যদর্ যথোযর্ভাদব অনলাইদন আদবেন করদত হদব। েরখাস্ত/আদবেন করার শতম ও রনয়র্াবলী বাাংলাদেশ কর্ মচারী 

কল্যাণ ববাদর্ মর ওদয়বসাইদে (www.bkkb.gov.bd) পোওয়ো যোর্ ।  

 

০২। ২৭ এরপ্রল ২০২২ তাররখ সকাল ৯.০০ো বর্দক ২০ বর্ ২০২২ রবকাল ৫.০০ োর র্দধ্য দোখিলকৃত আদবেনসমূহ 

রবদবচনার জন্য গৃহীত হদব। 

 

 

  

(ড. নোখিদ রশীদ) 

র্হাপররচালক (সরচব) 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম 

বিান: ৪৯৩৪৯৩২৩ 

e-mail: dg@bkkb.gov.bd. 
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শর্ে ও দরিোস্ত করোর খনয়মো লী  

(শুধুমোত্র অনলোইর্ন আর্ দন করো যোর্ , আর্ দর্নর বকোন িোড েকখপ গ্রিণ করো ির্  নো।): 
 

১. ১৩-২০ বগ্রর্ড কর্ মরত সরকারর ও ব োর্ড ের র্োখলকোভুক্ত স্বোয়তশাশোখ র্  ংস্থোর কর্ মচারীর সন্তানদের ৬ষ্ঠ বেরণ বর্দক সদব মাচ্চ পয মাদয় অধ্যয়নরত 

অনরিক ২ (দুই) সন্তাদনর জন্য ‘রশক্ষাবৃরত্ত’ এবাং সরকারর ও ববাদর্ মর তারলকাভুক্ত স্বায়ত্তশারসত সাংস্থার সকল বেদর্র অক্ষর্, অবসরপ্রাি ও মৃত 

কর্ মচারীর ৯র্ বেরণ বর্দক সদব মাচ্চ পয মাদয় অধ্যয়নরত অনরিক ২ (দুই) সন্তাদনর জন্য ‘রশক্ষাবৃরত্ত’র আদবেন করদত পারদবন; 

২. ঢোকো মিোনগরীর্র্ কম েরর্ কম েচোরীর্দর বক্ষর্ত্র ঢোকো মিোনগর ও খ ভোর্গর কম েচোরীর্দর বক্ষর্ত্র খনজ খনজ খ ভোগীয় কোয েোলর্য় অনলোইর্ন আর্ দন 

করর্র্ ির্ ; 

৩.  োংলোর্দশ কম েচোরী কল্যোণ ব োর্ড ের ওর্য়   োইট (www.bkkb.gov.bd ) এর “খশক্ষোবৃখতশার অনলোইন আর্ দন” খলংকটির্র্ খিক কর্র 

অথ ো ব্রোউজোর্রর এর্ে   োর্র eservice.bkkb.gov.bd টোইপ কর্র Enter চোপুন;  

৪. বিোম বপজ বথর্ক “বরখজর্েশন”  োটর্ন খিক করর্ল একটি পোর্ো আ র্ । ১৩-২০ বগ্রর্ড কম েরর্  রকোখর কম েচোরীর  ন্তোনর্দর খশক্ষোবৃখতশার 

আর্ দন করোর জন্য কম েচোরীর ধরণ “কম েরর্” এ ং কম েচোরীর কম ের্ক্ষর্ত্রর ধরণ পছন্দ করর্র্ ির্ । উর্েখ্য কম েচোরীর ধরণ “কম েরর্” এ ং 

কম েচোরীর কম ের্ক্ষর্ত্রর ধরণ “রোজস্বিোর্ভুক্ত”  োছোই করর্ল বপ-খির্েশন নম্বর ও জোর্ীয় পখরচয় পর্ত্রর নম্বর খদর্র্ ির্ ; 

৫.  রকোখর ও র্োখলকোভুক্ত স্বোয়তশাশোখ র্  ংস্থোর  কল বগ্রর্ডর অক্ষম  অ  র্ো্ত/  ৃতর্ কম েচোরীর  ন্তোনর্দর খশক্ষোবৃখতশার জন্য আর্ দন করর্র্ 

"অক্ষম  ৃতর্  অ  র্ো্ত/" পছন্দ করর্র্ ির্ । উর্েখ্য কম েচোরীর ধরণ "অক্ষম  ৃতর্  অ  র্ো্ত/"  োছোই করর্ল বকোন বপ-খির্েশন নম্বর লোগর্  

নো, শুধু জোর্ীয় পখরচয়পত্র নম্বর খদর্র্ ির্ ;  

৬. ১৩-২০ বগ্রর্ড কম েরর্  রকোখর কম েচোরীগণর্ক অথ ে খ ভোর্গর বপ-খির্েশন এর বভখরখির্কশন নম্বর ও ব োর্ড ের র্োখলকোভুক্ত স্বোয়তশাশোখ র্  ংস্থোর 

কম েচোরীগণ জোর্ীয় পখরচয়পত্র নম্বর (১০ অথ ো ১৭ খডখজর্টর), বমো োইল নম্বর ি অন্যোন্য র্থ্যোখদ খদর্য় “বরখজর্েশন করুন”  োটর্ন খিক করোর 

পর আপনোর বমো োইল নম্বর্র ৬ খডখজর্টর একটি বভখরখির্কশন বকোড যোর্ । এই বকোড নম্বরটি খদর্য় “Submit”  োটর্ন খিক করর্ল 

“অখভনন্দন, আপনোর খন ন্ধন  িলভোর্   ম্পূন ে ির্য়র্ছ” এই ম্যোর্ জ টি বদিোর্ । বকোড ্দোর্নর  ময় ীমো ১৫ খমখনট। অনলোইর্ন আর্ দন 

করোর জন্য  োংলোর্দশ কম েচোরী কল্যোণ ব োর্ড ে এক োরই বরখজর্েশন করর্র্ ির্ ; 

৭.  িটওয়যোর্র লগইন করোর জন্য বিোম বপজ বথর্ক “লগইন”  োটর্ন খিক কর্র বমো োইল নম্বর এ ং পো ওয়োড ে খদর্য় লগইন করর্র্ ির্ ; 

৮. খশক্ষোবৃখতশার আর্ দন করোর জন্য “খশক্ষোবৃখতশার আর্ দন করর্র্ এইিোর্ন খিক করুন” এই খলংকটির্র্ খিক কর্র খনর্দ েশো লী অনুযোয়ী পর র্ী 

ধোর্প আর্ দন িরম পূরণ করর্র্ ির্ ;   

৯. আদবেন িরদর্র প্ররতটি কলার্ যর্াযর্ভাদব পূরণ কবর কম েচোরীর ছখ  ও স্বোক্ষর স্ক্যোন কর্র আপর্লোড করর্র্ ির্ । 

১০

. 

িরম যথোযথভোর্  পূরণ কর্র “ ংরক্ষণ করুন”  োটর্ন খিক কর্র আর্ দন খ্ন্ট করুন,  ংর্শোধন করুন, ডোউনর্লোড করুন ৩টি  োটন পোর্ ন; 

১১. আর্ দন িরম খ্ন্ট করোর পর খশক্ষো ্খর্ষ্ঠোন ্ধোর্নর স্বোক্ষর ও  ীল, অখি  কর্তেপর্ক্ষর স্বোক্ষর ও  ীল এ ং মারোরক নং ও র্োখরি খদর্য় পূণ েোগ 

পূরণকৃর্ িরর্মর স্ক্যোন কখপ ও ছাত্র/ ছাত্রী খ গর্  োৎ খরক  ব োড ে  ব খমস্টোর  টোম ে িোইনোল বয পরীক্ষোয় পো  কর্রর্ছ র্োর মূল মোকেশীট এর 

ির্টোকখপ ১ম বেখণর বগর্জর্টড অখি োর কর্তেক  খশক্ষো ্খর্ষ্ঠোর্নর দোখয়ত্ব্ো্ত/ খশক্ষক কর্তেক  র্যোখয়র্ কর্র স্ক্যোন কখপ  এবাং  

কর্ মচারী অবসরপ্রাি হদল অবসর েহদনর আদেদশর অর্বা মৃত হদল মৃত্যুসনদের সতুারয়ত স্ক্ুান করপ “চূড়োন্তভোর্  দোখিল ”  োটর্ন খিক কর্র 

দোখিল করর্র্ ির্ । আর্ দনটি  িলভোর্  দোখিল ির্ল আর্ দনকোরী র্াঁর বমো োইল বিোর্ন আর্ দন গ্রির্ণর ডোর্য়খর নম্বর ও র্োখরি  ম্বখলর্ 

একটি ক্ষুর্দ োর্েো পোর্ ন এ ং পর র্ীর্র্ অনলোইর্ন লগইন কর্র র্োর আর্ দর্নর অ স্থো  ম্পর্কে জোনর্র্ পোরর্ ন;  

১২

. 

স্বোমী স্ত্রী উভয়ই  রকোখর চোকখরর্র্ কম েরর্ ির্ল বক ল একজনই  ন্তোনর্দর ‘খশক্ষোবৃখতশা’ লোর্ভর জন্য আর্ দন করর্র্ পোরর্ ন; 

১৩

. 

চোকখররর্, অখনয়খমর্ এ ং খ  োখির্ এরুপ ছোত্র  ছোত্রীগণ এ ‘খশক্ষোবৃখতশা’ লোর্ভর বযোগ্য নন; 

১৪. ১৩-২০ বগ্রর্ড কম েরর্  রকোখর কম েচোরীর  ন্তোনর্দর ‘খশক্ষোবৃখতশা’ পোওয়োর জন্য খ দ্যোলয়, মিোখ দ্যোলয় ও খ শ্বখ দ্যোলর্য় অধ্যয়নরর্ ছোত্র  ছোত্রীর্ক 

পূ ে র্ী  োৎ খরক   ব োড ে  ব খমস্টোর  টোম ে িোইনোল পরীক্ষোয় ্র্র্যক খ ষর্য় উতশাীণ ে ির্য় খনম্ন খণ ের্ খজখপএ  খ খজখপএ অজেন করর্র্ ির্ : 

 

               বেখণ ‘খশক্ষোবৃখতশা’ পোওয়োর বযোগ্যর্ো  

মোধ্যখমক (৬ষ্ঠ-১০ম বেখণ) খজখপএ ৩ অথ ো গর্ড় ৫০% নম্বর  

উচ্চ মোধ্যখমক (একোদশ- দ্বোদশ)                           ঐ 

উচ্চখশক্ষো (স্নোর্ক- স্নোর্র্কোতশার) নূন্যর্ম খ খজখপএ ২.৫ 
  

১৫

. 

 রকোখর ও র্োখলকোভুক্ত স্বোয়তশাশোখ র্  ংস্থোর অক্ষম  অ  র্ো্ত/  ৃতর্ কম েচোরীর  ন্তোনর্দর ‘খশক্ষোবৃখতশা’ পোওয়োর জন্য খ দ্যোলয়, মিোখ দ্যোলয় ও 

খ শ্বখ দ্যোলর্য় অধ্যয়নরর্ ছোত্র ছোত্রীর্ক পূ ে র্ী  োৎ খরক র্ োড ে র্ খমস্টোর  টোম ে িোইনোল পরীক্ষোয় ্র্র্যক খ ষর্য় উতশাীণ ে ির্য় খনম্ন খণ ের্ খজখপএ   

খ খজখপএ অজেন করর্র্ ির্ : 

               বেখণ ‘খশক্ষোবৃখতশা’ পোওয়োর বযোগ্যর্ো 

মোধ্যখমক (ন ম – দশম বেখণ) খজখপএ ৩ অথ ো গর্ড় ৫০% নম্বর  

উচ্চ মোধ্যখমক (একোদশ- দ্বোদশ)                           ঐ 

উচ্চখশক্ষো (স্নোর্ক- স্নোর্র্কোতশার) নূন্যর্ম খ খজখপএ ২.৫ 

http://www.bkkb.gov.bd/
http://eservice.bkkb.gov.bd/


 
 
১৬.  অ ম্পূণ ে আর্ দন খ র্ চনো করো ির্  নো। অনলোইর্ন আর্ দন দোখির্লর বক্ষর্ত্র বয বকোন  িোয়র্োর জন্য কম েচোরীগণ বয 

খ ভোর্গ কম েরর্ আর্ছন  খছর্লন ব ই খ ভোর্গর খনম্ন খণ ের্ কম েকর্েো  কম েচোরীর  োর্থ বযোগোর্যোগ করুন: 

 

খ ভোগ কম েকর্েো  কম েচোরীর নোম ও পদ ী বমো োইল বিোন নম্বর 

 

ঢোকো মিোনগর 

জনো  আছখিয়ো বমিবু ো, ব্োগ্রোমোর, ্ধোন কোয েোলয়, ঢোকো ০১৭১৫২৪৮০৭৪ 

জনো  বমোোঃ আবু িো োন, গর্ ষণো কম েকর্েো, ঢোকো ০১৯২০৮২২৯৩৬ 

জনো  খ েোল খময়ো,  িকোরী ব্োগ্রোমোর, ঢোকো ০১৬৮২৫৭৫৯১২ 

জনো  সুমোইয়ো  োয়মো,  িকোরী ব্োগ্রোমোর, ্ধোন কোয েোলয়, ঢোকো ০১৮৫৬২৮৯৪০৫ 

জনো  কোখনজ ির্র্মো, কখম্পউটোর অপোর্রটর, ঢোকো ০১৯৮৫১১৬৩৬০ 

জনো  শোমীমো িোতুন, উচ্চমোন  িকোরী, ঢোকো ০১৭৭৫৮৬৩২৮৯ 

 

ঢোকো খ ভোগ 

জনো  স য়দ খরয়োজুল ই লোম,  িকোরী পখরচোলক, খ ভোগীয় কোয েোলয়, ঢোকো। ০১৬৮৩৮৫২৮৭৫ 

জনো  বরোক োনো আক্তোর,  ি: খি ো  রক্ষণ অখি োর, খ ভোগীয় কোয েোলয়, ঢোকো ০১৭৫৮৮৪৭১৩১ 

জনো  বমো: জখ ম উখিন, কখম্পউটোর অপোর্রটর, খ ভোগীয় কোয েোলয়, ঢোকো ০১৭৬৪০৪৯৪৩৪ 

চট্টগ্রোম খ ভোগ জনো  িোিখমদো শোখিন,  িকোরী পখরচোলক, খ ভোগীয় কোয েোলয়, চট্টগ্রোম  ০১৮১৬৫১৪১৪২ 

জনো  নোখ র উখিন, কল্যোণ অখি োর, খ ভোগীয় কোয েোলয় চট্টগ্রোম ০১৭১১৯৪১৭৮৩ 

জনো  ইমোরর্ বিোর্ ন, কখম্পউটোর অপোর্রটর, খ ভোগীয় কোয েোলয়, চট্টগ্রোম  ০১৯১৮৪৩৯৫৮৯ 

রোজশোিী খ ভোগ জনো  বমো: আ: িোন্নোন ,  ি:কল্যোণ অখি োর,খ ভোগীয় কোয েোলয়, রোজশোিী ০১৭১২৫১২৭৯৭ 

জনো  বমোোঃ মোিফুজ খময়ো, অখি   িকোরী কোম কখম্পউটোর মুদ্রোক্ষখরক, খ ভোগীয় 

কোয েোলয়, রোজশোিী 

০১৯১৬৮৭৪৭১৯ 

 খরশোল খ ভোগ জনো   ঞ্জী  কুমোর দো , কল্যোণ অখি োর (চ.দো)খ ভোগীয় কোয েোলয়,  খরশোল ০১৭১৬৩৭৯৯২৭ 

জনো  বমো: িোন জোিোন আলী, কখম্পউটোর অপোর্রটর,খ ভোগীয় কোয েোলয়, খরশোল  ০১৭৭৮১০৫৮৮৮ 

খুলনো খ ভোগ জনো  বমোোঃ নোখ র উিীন,  িকোরী পখরচোলক (কম েসূচী), ঢোকো ০১৭১২৬০২৯৫৫ 

জনো  বমো: বরজোউর রিমোন, খি ো  রক্ষণ কম েকর্েো, খ ভোগীয় কোয েোলয়, খুলনো ০১৭১৫০৭৫০৬৯ 

রংপুর খ ভোগ জনো  বমোোঃ শখরফুল িক ্ধোন,  িকোরী ব্োগ্রোমোর, খ ভোগীয় কোয েোলয়, রংপুর ০১৭২২৩৭৬৩৬৬ 

জনো  আব্দু   োমোদ, কখম্পউটোর অপোর্রটর,খ ভোগীয় কোয েোলয়, রংপুর ০১৭৩৭৫২২৮৯০ 

আবু জর,অখি   িকোরী কোম কখম্পউটোর মুদ্রো: খ ভোগীয় কোয েোলয় রংপুর ০১৭৩৪১১২৬৮৯ 

খ র্লট খ ভোগ জনো  বমো: জুর্য়ল রোনো, খি ো  রক্ষক, খ ভোগীয় কোয েোলয়, খ র্লট ০১৯৩২৮৯৭৪৭২ 

জনো  বমো: আলমগীর বিোর্ ন, উচ্চমোন  িকোরী, খ ভোগীয় কোয েোলয়, খ র্লট ০১৮৩৩২১৪২৯২ 

 মীর চন্দ্র দো , কখম্পউটোর অপোর্রটর, খ ভোগীয় কোয েোলয় খ র্লট ০১৮২৪৫৫৫১০০ 

ময়মনখ ংি খ ভোগ জনো  িো োনুজ্জোমোন, খি ো  রক্ষক, খ ভোগীয় কোয েোলয়, ময় মখ ংি ০১৭৩৩৬৩৪৮৮৮ 

জনো  আব্দুল আউয়োল, উচ্চমোন  িকোরী, খ ভোগীয় কোয েোলয়, ময় মখ ংি ০১৭৩৯০৬৯৯০০ 

 

                                                                                

                                                                            

 


