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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

               

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ দবার্ ম 

          র্ মালয়, ঢাকা। 

(www.bkkb.gov.bd) 

 

 

 দসবা প্রোন প্রততশ্রুতত (তসটিদজনস্ চার্ মার)  

  

১. তিশন ও তর্শন 

 রূপকল্প (Vision): 

প্রজাতদন্ত্রর কর্ মচারীদের দসবাপ্রোদনর লদযে দবার্ মদক একটি েয, যুদগাপদর্াগী এবাং তথ্য-প্রযুতিসমৃদ্ধ কল্যাণমূলক প্রততষ্ঠান তিদসদব গদে দতালা। 

 অতিলযে  (Mission) 

 তবতিন্ন দসবা প্রোদনর র্াধ্যদর্ প্রজাতদন্ত্রর অসার্তরক কাদজ তনদয়াতজত দবাদর্ মর          সকল কর্ মচারী এবাং তাঁদের পতরবারবদগ মর                     সিায়তা প্রোন। 

২. প্রততশ্রুত দসবাসমূি  

২.১) নাগতরক দসবা 

ক্র. 

নাং 

দসবার নার্ দসবাপ্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র  এবাং 

প্রাতিস্থান 

দসবার মূল্য এবাং 

পতরদশাধ  পদ্ধতত 

দসবাপ্রোদনর 

       সর্য়সীর্া 

োতয়ত্বপ্রাি কর্ মকতমা 

(নার্, পেতব, দ ান নম্বর ও ইদর্ইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. অযর্তার কারদণ 

অবসরপ্রাি ও মৃত 

কর্ মচারীর 

পতরবাদরর জন্য 

র্াতসক কল্যাণ 

অনুোন 

1. তবিাগীয় কার্ মালয়        আদবেনসমূি প্রাতির পর র্ায়তর নম্বর  ও নতি 

দ ালা িয়। আদবেদন দকান ত্রুটি িাকদল তাও তচঠির র্াধ্যদর্ জাতনদয় 

দেয়া িয়; 

2. তবিাগীয় কার্ মালয়      দিদক অনুদর্াতেত কল্যাণ অনুোদনর কার্ ম 

র্াকদর্াদগ মৃত ব্যতির অত স কর্তমপয বরাবদর দপ্ররণ করা িয় এবাং 

আদবেনকারীদক অনুতলতপ দপ্ররণ কদর কার্ ম দপ্ররদণর তবষটি জাতনদয় দেয়া 

িয়; 

3. ব্যাাংদকর অাংশ দসানালী ব্যাাংক রর্না কদপ মাদরর্ শা া ঢাকায় দপ্ররণ করা 

িয়। পরবতী কাদল কদপ মাদরর্ শা া কর্তমক কার্ মগুদলা আদবেনকারীর 

তনকর্স্থ দসানালী ব্যাাংদকর সাংতিষ্ট শা ায় দপ্ররণ করা িয় এবাং ব্যাাংক 

দিদক আদবেনকারী র্াতসক কল্যাণ আনুোন উদতালন কদরন;   

1. Pay fixation ২০১৫ 

2.                       ৩     /              দ 

           ছায়াতলতপ 

3.       দ                                 

      (            দরতজস্টার্ ম র্ািার/ স্থানীয় 

ইউতনয়ন পতরষদের (ইউ.তপ.) দচয়ারম্যান/       

কাউতিলর কর্তমক প্রেত ) 

4.           দ                                 

          (বয়স, দপশা, বববাতিক অবস্থা উদে পূব মক 

স্থানীয় ইউ.তপ. দচয়ারম্যান/       কাউতিলর       দ । 

একাতধক স্ত্রী িাকদল প্রদতেক স্ত্রীর  জন্য পৃিক সনে) 

 

 

 

তবনামূদল্য 

 

 

 

১৫ কার্ মতেবস 

Zvn&wgbv gvn&gy` 
       ,                ,      

    : 02- ৪৮৩১২৭১৬ 

B-†gBj: dddha@bkkb.gov.bd  

   দ              

               

দ ান: ০২-২২২২২২৭৯৯৫ 

ই-দর্ইল: syedreaz28@gmail.com 
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ক্র. 

নাং 

দসবার নার্ দসবাপ্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র  এবাং 

প্রাতিস্থান 

দসবার মূল্য এবাং 

পতরদশাধ  পদ্ধতত 

দসবাপ্রোদনর 

       সর্য়সীর্া 

োতয়ত্বপ্রাি কর্ মকতমা 

(নার্, পেতব, দ ান নম্বর ও ইদর্ইল) 

4. র্াতসক কল্যাণ অনুোদনর জন্য  রর্ নাং ২ ব্যবিার করদত িয়। কল্যাণ 

দবাদর্ মর ওদয়বসাইর্ www.bkkb.gov.bd-               

       । 

 

5.                  দ         দ        । 

                   /     /দ               

   । (স্থানীয় ইউতনয়ন পতরষদের দচয়ারম্যান/ ওয়ার্ ম 

কাউতিলর কর্তমক স্বাযতরত এবাং অত স প্রধান কর্তমক 

প্রততস্বাযতরত)। 

6. অযর্তা  কারদণ চাকতর িদত অপসারণ বা অবসদরর 

দযদত্র অত স আদেদশর সতোতয়ত ছায়াতলতপ। 

7.    দ       ১                               

     সতোতয়ত         অত স প্রধান/ যর্তাপ্রাি 

কর্ মকতমা কর্তমক সতোতয়ত          ।              

           । 

8.                         দ (    ৫০         )     

                                  দ          

ছায়াতলতপ। 

9.             দ  সতোতয়ত ছায়াতলতপ (           )। 

10.    দ  দ          ৬                     

                           দ   

11.    দ                 অতিিাবকদত্বর সনে (স্থানীয় 

ইউতনয়ন পতরষদের দচয়ারম্যান/ ওয়ার্ ম কাউতিলর কর্তমক 

প্রেত ও অত স প্রধান কর্তমক প্রতত স্বাযতরত)। 

12. কতনর্নদজতি/ ওয়াকমচাজমর্/ উন্নয়ন  াত িদত রাজস্ব াদত 

স্থানান্তদরর দযদত্র অত স আদেদশর সতোতয়ত ছায়াতলতপ।       

13. মৃত ব্যতির তপতা র্াতা জীতবত িাকদল অদবেনকাতরদক 

যর্তা তেদত িদব নািদল আলাো োবী।   

14. অদবেনকাতরর ব্যাাংদকর নার্,শা ার নার্, দজলার নার্, 

তিসাব নম্বর ও রাউটিাং নম্বর সম্বতলত প্রতেয়ন পত্র।  

 

 

 

 

                                             

          

                                

        -০১৯২৪৮৭৬৯৬২ 

 -    :lijaakter962@gmail.com 

 

Zvn&wgbv gvn&gy` 
       ,                ,      

    : ০২-৪৮৩১২৭১৬ 

B-†gBj: dddha@bkkb.gov.bd  

   দ              

               

দ ান: ০২-২২২২২৭৯৯৫ 

ই-দর্ইল: syedreaz28@gmail.com 
 

 

              

             

        -০১৯১৮২৭৭৬৯২  

 -    : irinislam0019@gmail.com 

 

২. কর্ মরত অবস্থায় 

মৃত্যেবরণকারী 

কর্ মচারীর 

পতরবারদক 

দর্ৌিবীর্ার 

এককালীন 

অনুোন  

১. তবিাগীয় কার্ মালয়        আদবেনসমূি প্রাতির পর র্ায়তর নম্বর  ও 

নতি দ ালা িয়। আদবেদন দকান ত্রুটি িাকদল তাও তচঠির র্াধ্যদর্ 

জাতনদয় দেয়া িয়; 

 

২. তবিাগীয় কার্ মালয়           র্ঞ্জুতরকৃত অি ম EFT এর র্াধ্যদর্ 

আদবেনকারীর ব্যাাংক তিসাদব দপ্ররণ করা িয়;  

৩. দর্ৌিবীর্ার এককালীন অনুোদনর জন্য  রর্ নাং ২ ব্যবিার করদত িয়। 

কল্যাণ দবাদর্ মর ওদয়বসাইর্ www.bkkb.gov.bd-      

                । 

 

 

 

 

 

 

তবনামূদল্য 

 

 

 

 

 

১৫ কার্ মতেবস 

৩. কর্ মরত অবস্থায় 

মৃত্যেবরণকারী 

কর্ মচারী এবাং  

কর্ মচারী 

পতরবাদরর 

সেদের মৃত্যেদত 

ো ন/ 

অদন্তেতষ্টতক্রয়া  

অনুোন  

১.  আদবেন প্রাতির পর স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন তাৎতযণকিাদব one stop 

service  এর আওতায় অনুদর্ােন প্রোন করা িয়; 

২. তবিাগীয় কার্ মালয়           আদবেনকারীর নাদর্ র্ঞ্জুতরকৃত  অি ম 

আদবেনকারীর ব্যাাংক তিসাদব EFT এর র্াধ্যদর্ সরাসতর দপ্ররণ করা 

িয়; 

৩.  ো ন/ অদন্তেতষ্টতক্রয়া  অনুোদনর জন্য  রর্ নাং ২ ব্যবিার করদত িয়।  

কল্যাণ দবাদর্ মর ওদয়বসাইর্ www.bkkb.gov.bd-      

                । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তবনামূদল্য 

 

 

 

 

 

 

০৭ কার্ মতেবস 

Zvn&wgbv gvn&gy` 

cwiPvjK, wefvMxq Kvh©vjq, XvKv 

†dvb: 02-48312716 

B-†gBj: dddha@bkkb.gov.bd  

   দ              

               

দ ান: ০২-২২২২২৭৯৯৫ 

ই-দর্ইল: syedreaz28@gmail.com 

mailto:dddha@bkkb.gov.bd
mailto:syedreaz28@gmail.com
mailto:dddha@bkkb.gov.bd
mailto:syedreaz28@gmail.com
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ক্র. 

নাং 

দসবার নার্ দসবাপ্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র  এবাং 

প্রাতিস্থান 

দসবার মূল্য এবাং 

পতরদশাধ  পদ্ধতত 

দসবাপ্রোদনর 

       সর্য়সীর্া 

োতয়ত্বপ্রাি কর্ মকতমা 

(নার্, পেতব, দ ান নম্বর ও ইদর্ইল) 

৪.         

               

পতরবাদরর 

সেদের       

ো ন/ 

অদন্তেতষ্টতক্রয়ার 

অনুোন 

 ১.  আদবেন প্রাতির পর স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন তাৎতযণকিাদব one stop 

service এর আওতায় অনুদর্ােন প্রোন করা িয়; 

২.  তবিাগীয় কার্ মালয়           আদবেনকারীর নাদর্ র্ঞ্জুতরকৃত অি ম 

আদবেনকারীর ব্যাাংক তিসাদব EFT এর র্াধ্যদর্ সরাসতর দপ্ররণ করা 

িয়; 

৩. ো ন/ অদন্তেতষ্টতক্রয়া  অনুোদনর জন্য  রর্ নাং ২ ব্যবিার করদত িয়।  

    কল্যাণ দবাদর্ মর ওদয়বসাইর্ www.bkkb.gov.bd-             

                   ।               

  । 

১৫.   .   .   .                        .   . 

  .           দ               । 

১৬.                                       

                                    । 

১৭.    দ                                 

           । 

তব.দ্র.: (১) দকান কর্ মচারী শারীতরক ও র্ানসিক অসুস্থতার 

কারদণ অবসর গ্রিণ করদল অিবা চাকতররত অবস্থায় মৃতূবরণ 

করদল অিবা অবসর প্রিদণর ১০ বছরদরর র্দধ্য মৃতূেবরন 

করদল কর্ মচারী বা তাঁর পতরবার সদবার্চ্ম ১৫ বছর অিবা 
অবসর প্রিদণর পর ১০ বছর, র্া আদগ আদস, কল্যাণ অনুোন 

প্রাপ্য িদবন। ১৫ বছর অিবা  

(২) কর্ মরত কর্ মচারীর পতরবাদরর সেে মৃত্যেদত ো ন/ 

অদন্তেতষ্টতক্রয়ার অনুোদনর দযদত্র ধু  ১,৩,৪,৫ ও ১৭ নাং  

ক্রতর্দক উতেত ত েতললাতে প্রদর্াজে।  

দসবা প্রাতির স্থান: 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ দবার্ ম,                      । 

              কল্যাণ দবাদর্ মর ওদয়বসাইর্ 

www.bkkb.gov.bd -                      । 

   

 

 

 

 

তবনামূদল্য 

 

 

 

 

০৭ কার্ মতেবস 

             

                   ) 

দ ান: ০২-৮৩৯১৪১০ 

ই-দর্ইল: sbaslidhk@gmail.com 

 

৫.          

        

          

          

              

             

         

 দ         

       তচতকৎসা 

অনুোন  

1. তবিাগীয় কার্ মালয়        আদবেনসমূি প্রাতির পর আদবেনকারীর 

দর্াবাইল দ াদন ক্ষুদেবাতমার র্াধ্যদর্ আদবেদনর তর্তজর্াল র্ায়তর নম্বর 

ও তাতর  জানাদনা িয়। আদবেদন দকান ত্রুটি িাকদল তাও জাতনদয় দেয়া 

িয়; 

2. তবিাগীয় কার্ মালয়        প্রাি আদবেনসমূি পরবতী র্াদসর ৭ তাতরদ  

প্রিদর্ বাছাই কতর্টি পরীযা তনরীযা কদর অি ম র্ঞ্জুতরর সুপাতরশ কদর; 

প্রদতেক র্াদসর ১৫ তাতরদ  অনুতষ্ঠত উপকতর্টির সিায় চূোন্ত অি ম র্ঞ্জুতর 

প্রোন করা িয়; 

৩. তবিাগীয় কার্ মালয়           আদবেনকারীর নাদর্ র্ঞ্জুতরকৃত অি ম 

আদবেনকারীর ব্যাাংক তিসাদব EFT এর র্াধ্যদর্ সরাসতর দপ্ররণ করা 

িয়।  

৪.         তচতকৎসা অনুোদনর জন্য  রর্ নাং ১ ব্যবিার করদত িয়।  

    কল্যাণ দবাদর্ মর ওদয়বসাইর্ www.bkkb.gov.bd-             

                   ।                        

1. র্ািারী ব্যবস্থাপদত্রর এবাং দর্ষ্ট তরদপাদর্ মর সতোতয়ত 

কতপ (অত স প্রধান অিবা োতয়ত্বপ্রাি কর্ মকতমা কর্তমক 

সতোতয়ত); 

2. ব্যবস্থাপত্র অনুর্ায়ী ঔষধ ক্রদয়র ওতবতিন্ন দর্দষ্টর মূল 

িাউচার   

3.                                            

                   ; 

4. িাই, দবান, তপতা, র্াতার দযদত্র তনিমরশীলতার 

প্রতেয়নপত্র; 

5.  রদচর তিসাবতববরণী (আদবেনকারীর স্বাযরসি); 

6. Pay fixation ২০১৫                   । 

7.                            । 

তব.দ্র. কর্ মচারীর বয়স ৬৭ বৎসর পর্ মন্ত তততন বা তাঁর পতরবার 

এ অনুোন প্রাপ্য িদবন। 

দসবা প্রোদনর স্থান : 

 বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ দবার্ ম, তবিাগীয় কার্ মালয়, 

ঢাকা 

               কল্যাণ দবাদর্ মর ওদয়বসাইর্ 

www.bkkb.gov.bd-                      । 

 

 

 

 

তবনামূদল্য 
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ক্র. 

নাং 

দসবার নার্ দসবাপ্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র  এবাং 

প্রাতিস্থান 

দসবার মূল্য এবাং 

পতরদশাধ  পদ্ধতত 

দসবাপ্রোদনর 

       সর্য়সীর্া 

োতয়ত্বপ্রাি কর্ মকতমা 

(নার্, পেতব, দ ান নম্বর ও ইদর্ইল) 

৬. ১১-২০ দগ্রদর্র 

কর্ মরত সরকাতর 

কর্ মচারীর 

সন্তানদের জন্য 

তশযাবৃতত/ 

তশযাসিায়তা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ১১-২০ দগ্রদর্র কর্ মরত সরকাতর কর্ মচারীর ৬ষ্ঠ দিদক সদব মার্চ্ পর্ মায় পর্ মন্ত 

অধ্যায়নরত সন্তানদের তশযাবৃ  / তশযাসিায়তার জন্য         

                প্রচার কদর অনলাইদন ের াস্ত আিবান করা িয়; 

2. তশযাবৃ  / তশযাসিায়তার আদবেনসমূি প্রািতর্ক বাছাই করা িয়;  

3. তবিাগীয় কার্ মালয়        স র্ওয়োর িদত প্রাি আদবেনসমূদির 

দেতণতিততক তাতলকা দবাদর্ মর বাছাই কতর্টির সিায় দপশ করা িয়; 

4. উপ কতর্টির সিায় দর্াগ্য ছাত্র/ ছাত্রীর অনুকূদল তশযাবৃতত/ তশযা 

সিায়তার চূোন্ত অি ম র্ঞ্জুতরর সুপাতরশ করা িয়;  

5.                                                        
                                                       

                                                         

                                   ; 

6. তবিাগীয় কার্ মালয়      দিদক তশযাবৃ  / তশযাসিায়তার জন্য 

র্ঞ্জুতরকৃত অি ম EFT এর র্াধ্যদর্ আদবেনকারীর ব্যাাংক তিসাদব দপ্ররণ 

করা িয়; 

 

1. ছাত্র-ছাত্রী তবগত বছদর দর্ পরীযায় পাস কদরদছ তার 

মূল র্াকমশীদর্র সতোতয়ত কতপ স্ক্োন কদর আপদলার্ 

করদত িয়; 

2. আদবেনকারীর ছতব স্ক্োন কদর আপদলার্ করদত িয়। 

3. র্াউনদলার্কৃত আদবেন  মর্ পূরণ করত: তশযা 

প্রততষ্ঠান প্রধান ও অত স প্রধাদনর কর্তমক সীল ও 

স্বাযর তনদয় আপদলার্ করদত িদব। 

 

দসবা প্রোদনর স্থান : 

 বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ দবার্ ম                       

 কল্যাণ দবাদর্ মর ওদয়বসাইর্ এর    দ                

                    দ         ।  

 

 

 

তবনামূদল্য 
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          দ  

         

       :০১৭৫১৩৯৮৩৪০ 

 -    : rajibsab@gmail.com 

 

৭.              

         

     দ     

তশযাবৃতত  

1. সকল দগ্রদর্র                       ৯                     
        সন্তানদের তশযাবৃততর জন্য                          

প্রচার কদর অনলাইদন ের াস্ত আিবান করা িয়; 

2. তশযাবৃ   আদবেনসমূি প্রািতর্ক বাছাই করা িয়;  

3.  তবিাগীয় কার্ মালদয় স র্ওয়োর িদত প্রাি আদবেনসমূদির দেতণতিততক 

তাতলকা দবাদর্ মর বাছাই কতর্টির সিায় দপশ করা িয়; 

4. উপ কতর্টির সিায় দর্াগ্য ছাত্র/ ছাত্রীর অনুকূদল তনধ মাতরত িার অনুর্ায়ী 

তশযাবৃততর চূোন্ত অি ম র্ঞ্জুতর প্রোন করা িয়;  

5. তবিাগীয় কার্ মালয়      দিদক তশযাবৃতত জন্য  র্ঞ্জুতরকৃত অি ম EFT এর 

র্াধ্যদর্ আদবেনকারীর ব্যাাংক তিসাদব দপ্ররণ করা িয়। 

 

1. ছাত্র-ছাত্রী তবগত বছদর দর্ পরীযায় পাস কদরদছ তার মূল 

র্াকমশীদর্র সতোতয়ত কতপ স্ক্োন কদর আপদলার্ করদত 

িয়;  

2. কর্ মচারী অবসরপ্রাি িদল অবসদর র্াওয়ার আদেশ বা মৃত 

িদল মৃত্যের সনদের সতোতয়ত কতপ স্ক্োন কদর আপদলার্ 

করদত িয়; 

3. আদবেনকারীর ছতব স্ক্োন কদর আপদলার্ করদত িয়। 

4. কল্যাণিাতার আদেশনার্ার সতেতয়ত কতপ। 

তব.দ্র. কর্ মচারীর বয়স ৬৭ বৎসর পর্ মন্ত তাঁর সন্তানগণ এ 

অনুোন প্রাপ্য িদবন। 

দসবা প্রোদনর স্থান : 

 বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ দবার্ ম                  

     

  কল্যাণ দবাদর্ মর ওদয়বসাইর্ এর    দ                

                    দ         । 

 

 

 

 

তবনামূদল্য 

 

 

 

 

 

Zvn&wgbv gvn&gy` 

cwiPvjK, wefvMxq Kvh©vjq, XvKv 

†dvb: 02-48312716 

B-†gBj: dddha@bkkb.gov.bd  

 
             

               , wefvMxq Kvh©vjq, XvKv 
     : ০২-২২২২২৭৯৯৫ 

 -    : apdha@bkkb.gov.bd 

 

   :          

               

        -০১৭৬৪০৪৯৪৩৪  

 -    : mdjashimuddin754@gmail.com   

 

          দ  

         

       :০১৭৫১৩৯৮৩৪০ 

 -    : rajibsab@gmail.com 

 

 

 

mailto:dddha@bkkb.gov.bd
mailto:apdha@bkkb.gov.bd
mailto:dddha@bkkb.gov.bd
mailto:apdha@bkkb.gov.bd
mailto:mdjashimuddin754@gmail.com


 

5 
 

ক্র. 

নাং 

দসবার নার্ দসবাপ্রোন পদ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র  এবাং 

প্রাতিস্থান 

দসবার মূল্য এবাং 

পতরদশাধ  পদ্ধতত 

দসবাপ্রোদনর 

       সর্য়সীর্া 

োতয়ত্বপ্রাি কর্ মকতমা 

(নার্, পেতব, দ ান নম্বর ও ইদর্ইল) 

৮. ক্লাব/ কতর্উতনটি 

দসন্টার 

        র জন্য 

বাতষ মক অনুোন 

1. আদবেনসমূি প্রাতির পর বাছাই কতর্টি কর্তমক আদবেনসমূি বাছাই ও অি ম 

র্ঞ্জুতরর সুপাতরশ প্রোন; 

2. উপকতর্টি কর্তমক চূোন্ত অি ম র্ঞ্জুতর প্রোন; 

3. ক্লাব কর্তমপয বরাবদর দরতজস্ট্রার্ ম র্াকদর্াদগ অনুোদনর অদি মর ক্রসর্ দচক 

দপ্ররণ করা িয়। 

4. ক্লাব/ কতর্উতনটি দসন্টাদরর অনুোদনর জন্য আদবেন  রর্ নাং ১২ ব্যবিার 

করদত িয়।  

  কল্যাণ দবাদর্ মর ওদয়বসাইর্ www.bkkb.gov.bd-             

                  ।                        

1. সতর্ততর গঠনতন্ত্র ও সর্াজ দসবা অতধেিদরর তনবন্ধন এর 

সতোতয়ত কতপ 

2.          অত স /দজলা বা িানা তিসাব রযণ অত স 

কর্তমক প্রেত অতর্র্ তরদপার্ ম 

3. কার্ মতনব মািী কতর্টি কর্তমক প্রণীত আতি মক বছদরর বাদজর্ 

4. পূব মবতী অি মবছদর ব্যতয়ত অদি মর িাউচাদরর সতোতয়ত 

কতপ। 

5. সতর্ততর িালনাগাে তথ্যাতে 

6. গত বছদরর সম্পাতেত কার্ মক্রদর্র  ততয়ান ও তিসাব 

তববরনী( আয়-ব্যদয়র তিসাব) 

7. চলতত বছদরর কর্সূতচ। 

 

 

দসবাপ্রোদনর স্থান : 

 বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ দবাদর্ মর প্রধান কার্ মালয় ও 

       ৮                য়। 

               কল্যাণ দবাদর্ মর ওদয়বসাইর্ 

www.bkkb.gov.bd-                      । 

 

 

 

 

 

তবনামূদল্য 

 

 

 

 

 

৬০ কার্ মতেবস 
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৯. 

ক্লাব/ কতর্উতনটি 

দসন্টার সাংস্ক্া , 

সম্প্রসারণ ও 

         জন্য 

অনুোন 

1. আদবেনসমূি প্রাতির পর পতরচালক (উন্নয়ন) এর সিাপততদত্ব বাছাই 

কতর্টি কর্তমক আদবেনসমূি বাছাই ও অি ম র্ঞ্জুতরর সুপাতরশ প্রোন করা 

িয়; 

2. র্িাপতরচালদকর সিাপততদত্ব উপকতর্টি কর্তমক চূোন্ত অি ম র্ঞ্জুতর প্রোন 
করা িয়; 

3. ক্লাব কর্তমপয বরাবদর দরতজস্ট্রার্ ম র্াকদর্াদগ অনুোদনর অদি মর ক্রসর্ দচক 

দপ্ররণ করা িয়। 

4. ক্লাব/ কতর্উতনটি দসন্টাদরর সাংস্ক্া , সম্প্রসারণ ও          লদযে 

অনুোদনর জন্য আদবেন  রর্ নাং ১৩ ব্যবিার করদত িয়।  

 

 

1. ক্লাব/ কতর্উতনটি দসন্টারগুদলা সরকাতর বরাদ্দপ্রাি জায়গা 
অিবা ক্লাব/ কতর্উতনটি দসন্টাদরর তনজস্ব অদি ম ক্রীত জায়গা 

সম্পদকম ১৫০ র্াকার নন জুতর্তসয়াল স্টোদম্প প্রতেয়নপত্র; 

2. সতর্ততর গঠনতন্ত্র ও সর্াজ দসবা অতধেিদরর তনবন্ধন এর 
সতোতয়ত কতপ 

3.           অত স/ দজলা বা িানা তিসাবরযণ অত স 

কর্তমক প্রেত অতর্র্ তরদপার্ ম;  

4. কার্ মতনব মািী কতর্টি কর্তমক প্রণীত আতি মক বছদরর বাদজর্; 

5. গণপূতম অতধেির কর্তমক সাংস্ক্ার, সম্প্রসারণ ও স্থাপন 

কাদজর জন্য প্রণীত প্রাক্কলন ও নকশার অনুতলতপ; 

6.  পূব মবতী অি মবছদরর ব্যতয়ত অদি মর িাউচাদরর সতোতয়ত 

কতপ। 

 

দসবাপ্রোদনর স্থান : 

 বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ দবার্ ম, তবিাগীয় কার্ মালয়, 

ঢাকা। 

               কল্যাণ দবাদর্ মর ওদয়বসাইর্ 

www.bkkb.gov.bd                      । 

 

 

 

 

 

 

তবনামূদল্য 

 

 

 

 

 

 

৬০ কার্ মতেবস 

 

             

                   ) 

দ ান: ০২-৮৩৯১৪১০ 

ই-দর্ইল: sbaslidhk@gmail.com 

 

          দ  

         

       :০১৭৫১৩৯৮৩৪০ 

 -    : rajibsab@gmail.com 
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