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২.২) প্রাতিষ্ঠাতিক সেবা  

 িং সেবার িাম সেবা প্রদাি পদ্ধতি প্রয়য়াজিীয় কাগজপত্র  এবং প্রাতিস্থাি সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ  পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়ির 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(িাম, পদতব, স াি িম্বর ও ইয়মইল) 

1.  বায়জট প্রাক্কলণ তিতর, 

েংয় াতধি বায়জট প্রস্তুি 

ও তিোব েংরক্ষণ  

১.  প্রতি অর্ মবছয়রর ৩১ স  মায়চ মর ময়ে প্রধাি 

কার্ মালয়য়র প্রয়িেক  াখা সর্য়ক পরবিী 

অর্ মবছয়রর েম্ভাব্য চাতিদা ও পূব মবিী 

অর্ মবছয়রর প্রকৃি ব্যয়য়র তিোব প্রধাি 

কার্ মালয়য় সপ্ররণ;  

২. পরবিী অর্ মবছয়রর বায়জট প্রাক্কলি ও পরবিী 

০২ (দুই) অর্ মবছয়রর প্রয়ক্ষপণ প্রস্তুিকরি: 

প্রধাি কার্ মালয়য় সপ্ররণ;  

৩. চলতি অর্ মবছয়রর ২৫ স  মাচ ম এর ময়ে 

েংয় াতধি বরায়ের চাতিদা প্রণয়িপূব মক 

প্রধাি কার্ মালয়য় সপ্ররণ; 

৪.    র্র্ার্র্ পদ্ধতিয়ি তিোব েংরক্ষণ। 

1.                

2.                 

 

সেবাপ্রদায়ির স্থাি : 

বাংলায়দ  কম মচারী কল্যাণ সবায়ড মর         

কার্ মালয়,       

তবিামূয়ল্য ৩০ এতপ্রল এর 

ময়ে 

             

েিকারী পতরচালক 

স াি: +৮৮-০২-৮৩৯১৪১০ 

ইয়মইল: adaccdha@bkkb.gov.bd  

 

সরাকোিা আক্তার 

েি:তিোবরক্ষণ অত োর  

স াি: +৮৮-০২-৮৩৯১৪১০ 

ইয়মইল: accofdha@bkkb.gov.bd 

 

2.  প্রাি বায়জয়টর প্রকৃি 

ব্যয় ও চলতি অর্ মবছয়রর 

চাতিদা 

১.   প্রতি বছর ১-৫ জুলাই এর ময়ে প্রধাি 

কার্ মালয়  সর্য়ক প্রাি পূব মবিী অর্ মবছয়রর 

প্রকৃি খরয়চর তিোব ও চলতি অর্ মবছয়রর 

েম্ভাব্য চাতিদা সপ্ররণ; 

 

         

 

সেবাপ্রদায়ির স্থাি : 

বাংলায়দ  কম মচারী কল্যাণ সবায়ড মর         

কার্ মালয়,       

তবিামূয়ল্য                     

েিকারী পতরচালক 

স াি: +৮৮-০২-৮৩৯১৪১০ 

ইয়মইল: adaccdha@bkkb.gov.bd  

 

সরাকোিা আক্তার 

েি:তিোবরক্ষণ অত োর  

স াি: +৮৮-০২-৮৩৯১৪১০ 

ইয়মইল: accofdha@bkkb.gov.bd 

 

3.                

                

                

                

1.                               

2.        ক্র              

3. EFT এ                    

4.                            

        

                                    

      

                                     

                

                                      

                                   

সেবাপ্রদায়ির স্থাি : 

বাংলায়দ  কম মচারী কল্যাণ সবায়ড মর         

কার্ মালয়,       

 

তবিামূয়ল্য ৭ কার্ মতদবে              

েিকারী পতরচালক 

স াি: +৮৮-০২-৮৩৯১৪১০ 

ইয়মইল: adaccdha@bkkb.gov.bd  

 

সরাকোিা আক্তার 

েি:তিোবরক্ষণ অত োর  

স াি: +৮৮-০২-৮৩৯১৪১০ 

ইয়মইল: accofdha@bkkb.gov.bd 
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 িং সেবার িাম সেবা প্রদাি পদ্ধতি প্রয়য়াজিীয় কাগজপত্র  এবং প্রাতিস্থাি সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ  পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়ির 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(িাম, পদতব, স াি িম্বর ও ইয়মইল) 

4.                

                   

     

 .                               

 .                                    

 

                  

               

                           ৫ 

 

সেবাপ্রদায়ির স্থাি : 

বাংলায়দ  কম মচারী কল্যাণ সবায়ড মর         

কার্ মালয়,       

তবিামূয়ল্য    কার্ মতদবে              

েিকারী পতরচালক 

স াি: +৮৮-০২-৮৩৯১৪১০ 

ইয়মইল: adaccdha@bkkb.gov.bd  

 

সরাকোিা আক্তার 

েি:তিোবরক্ষণ অত োর  

স াি: +৮৮-০২-৮৩৯১৪১০ 

ইয়মইল: accofdha@bkkb.gov.bd 

 

5.                 

         এ      

      

                                এ      

          

                                

       

 

সেবাপ্রদায়ির স্থাি : 

বাংলায়দ  কম মচারী কল্যাণ সবায়ড মর         

কার্ মালয়,       

         ৫ এ      

    

                  

               

স াি: +৮৮-০২-২২২২২৭৯৯৫ 

ইয়মইল: addha@bkkb.gov.bd 

6.  কম মচারীয়দর প্রত ক্ষণ 

প্রদাি 

তবতিন্ন প্রত ক্ষণ সকয়ে প্রত ক্ষণ প্রদায়ির জন্য 

ময়িািয়ি প্রদাি/ বাতষ মক কম মেম্পাদি চুতক্ত 

অনুর্ায়ী অিেন্তরীণ প্রত ক্ষণ প্রদাি 

প্রত ক্ষণ সকয়ের চাতিদাপত্র অনুর্ায়ী/ প্রধাি 

কার্ মালয়য়র োয়র্ স্বাক্ষতরি বাতষ মক কম মেম্পাদি 

চুতক্ত 

সেবাপ্রদায়ির স্থাি : 

বাংলায়দ  কম মচারী কল্যাণ সবায়ড মর         

কার্ মালয়,       

তবিামূয়ল্য / 

প্রত ক্ষণ ত  এর 

তবতিময়য় 

েয়ব মাচ্চ ৫ 

কার্ মতদবে 

                  

               

স াি: +৮৮-০২-২২২২২৭৯৯৫ 

ইয়মইল: addha@bkkb.gov.bd 
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২.৩) অিেন্তরীণ সেবা  

ক্র. 

িং 

সেবার িাম সেবা প্রদাি পদ্ধতি প্রয়য়াজিীয় কাগজপত্র  এবং প্রাতিস্থাি সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ  পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়ির 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(িাম, পদতব, স াি িম্বর ও ইয়মইল) 

   প্রধাি কার্ মালয়য়র চাতিদা 

সমািায়বক িথ্য/ তরয়পাট ম 

প্রদাি 

িথ্য সচয়য় পত্র সদয়া িয়ল িথ্য েম্বতলি 

িাড মকতপ/ে টকতপ সপ্ররণ করা িয় 

তবয়বচেপত্র, 

 

সেবাপ্রদায়ির স্থাি : 

বাংলায়দ  কম মচারী কল্যাণ সবায়ড মর 

        কার্ মালয়,       

তবিামূয়ল্য েয়ব মাচ্চ ৫ 

কার্ মতদবে 

                  

               

স াি: +৮৮-০২-২২২২২৭৯৯৫ 

ইয়মইল: addha@bkkb.gov.bd 

সরাকোিা আক্তার 

েি:তিোবরক্ষণ অত োর  

স াি: +৮৮-০২-৮৩৯১৪১০ 

ইয়মইল: accofdha@bkkb.gov.bd 

 

   কম মচারীয়দর তপআরএল 

এর আয়বদি প্রধাি 

কার্ মালয়য় সপ্ররণ 

১. অবেয়রাত্তর ছুটি (তপআরএল) ও ১৮ মায়ের ছুটি 

িগদায়ি (লাম্প গ্রান্ট) মঞ্জুয়রর আয়বদি প্রধাি 

কার্ মালয়য় সপ্ররণ; 

 

১. কম মচারীর আয়বদি 

২.                            / 

এ এ         

                 

৪.তবিাগীয় কার্ মালয়য়র কম মচারীয়দর সক্ষয়ত্র 

তবিাগীয় অগ্রায়িপত্র।  

সেবাপ্রদায়ির স্থাি : 

বাংলায়দ  কম মচারী কল্যাণ সবায়ড মর 

        কার্ মালয়,       

তবিামূয়ল্য ১৫ কার্ মতদবে                   

               

স াি: +৮৮-০২-২২২২২৭৯৯৫ 

ইয়মইল: addha@bkkb.gov.bd 

সরাকোিা আক্তার 

েি:তিোবরক্ষণ অত োর  

স াি: +৮৮-০২-৮৩৯১৪১০ 

ইয়মইল: accofdha@bkkb.gov.bd 

 

   কম মচারীয়দর সপি ি এর 

আয়বদি প্রধাি কার্ মালয়য় 

সপ্ররণ 

১. অবের প্রদায়ির পর গ্রে/িীট/আনুয়িাতষক সপি ি 

প্রদায়ির আয়বদি এবং কম মচারী মৃত্যেবরণ করয়ল- 

ক) মৃি কম মচারীর প্রাপ্য এককালীি আনুয়িাতষক 

খ) পাতরবাতরক সপি ি-স্ত্রী ও প্রতিবন্ধী েন্তাি আজীবি, 

অন্যরা ১৫ বছর প্রদায়ির আয়বদি প্রধাি কার্ মালয়য় 

সপ্ররণ; 

                        

       এ  এ        

                       

                      

৫  এ এ         

৬    -         

৭                

৮   এ      

                        

                              

                      

                    -  

                           

তবিামূয়ল্য ১৫ কার্ মতদবে                   

               

স াি: +৮৮-০২-২২২২২৭৯৯৫ 

ইয়মইল: addha@bkkb.gov.bd 

সরাকোিা আক্তার 

েি:তিোবরক্ষণ অত োর  

স াি: +৮৮-০২-৮৩৯১৪১০ 

ইয়মইল: accofdha@bkkb.gov.bd 
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ক্র. 

িং 

সেবার িাম সেবা প্রদাি পদ্ধতি প্রয়য়াজিীয় কাগজপত্র  এবং প্রাতিস্থাি সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ  পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়ির 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(িাম, পদতব, স াি িম্বর ও ইয়মইল) 

                          

                       

  ঘ                             

    ঙ                         

 

সেবাপ্রদায়ির স্থাি : 

বাংলায়দ  কম মচারী কল্যাণ সবায়ড মর 

        কার্ মালয়,       

                                                     এ         

        ,    ৫                     

                              

               

 

সেবাপ্রদায়ির স্থাি : 

বাংলায়দ  কম মচারী কল্যাণ সবায়ড মর 

        কার্ মালয়,       

তবিামূয়ল্য েয়ব মাচ্চ ৫ 

কার্ মতদবে 

                  

               

স াি: +৮৮-০২-২২২২২৭৯৯৫ 

ইয়মইল: addha@bkkb.gov.bd 

সরাকোিা আক্তার 

েি:তিোবরক্ষণ অত োর  

স াি: +৮৮-০২-৮৩৯১৪১০ 

ইয়মইল: accofdha@bkkb.gov.bd 

৫  োধারণ িতবষ্য িিতবল 

অতগ্রম মঞ্জুতর ও চুড়ান্ত 

প্রিোিার 

1.                    

2.                                ৭  

                               

3.                

           

                                 

                    - ৭ 

                        ৬৬  

    

 

সেবাপ্রদায়ির স্থাি : 

বাংলায়দ  কম মচারী কল্যাণ সবায়ড মর 

        কার্ মালয়,       

 

তবিামূয়ল্য েয়ব মাচ্চ ৭ 

কার্ মতদবে 

                  

               

স াি: +৮৮-০২-২২২২২৭৯৯৫ 

ইয়মইল: addha@bkkb.gov.bd 

সরাকোিা আক্তার 

েি:তিোবরক্ষণ অত োর  

স াি: +৮৮-০২-৮৩৯১৪১০ 

ইয়মইল: accofdha@bkkb.gov.bd 

 

৬                      

   সমাটর োইয়কল    

                 

             ; 

                         : 
 

      এ   - ৫৭ এ     এ   - ৫৭      

                                        ; 

 

                            :: 
 

     এ   - ৫                        

                  ; 

 

                         : 

           

                                 

                

               -               

        

                        

                            :: 

           

     ক্র                  

তবিামূয়ল্য েয়ব মাচ্চ ৭ 

কার্ মতদবে 

                  

               

স াি: +৮৮-০২-২২২২২৭৯৯৫ 

ইয়মইল: addha@bkkb.gov.bd 

সরাকোিা আক্তার 

েি:তিোবরক্ষণ অত োর  

স াি: +৮৮-০২-৮৩৯১৪১০ 

ইয়মইল: accofdha@bkkb.gov.bd 
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ক্র. 

িং 

সেবার িাম সেবা প্রদাি পদ্ধতি প্রয়য়াজিীয় কাগজপত্র  এবং প্রাতিস্থাি সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ  পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়ির 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(িাম, পদতব, স াি িম্বর ও ইয়মইল) 

               -               

        

                        
 

সেবাপ্রদায়ির স্থাি : 

বাংলায়দ  কম মচারী কল্যাণ সবায়ড মর 

        কার্ মালয়,       

  ৭  ছুটি মঞ্জুতর- অতজমি 

ছুটি/মাতৃত্বকালীি 

ছুটি/েংগতিয়রাধক 

ছুটি/বতিিঃবাংলায়দ  

ছুটি/সমতডয়কল তলি 

/অোধারণ ছুটি/ 

তপআরএল ছুটি/অোয়য়ির 

জন্য ছুটি       

                    

    ; 

                                        

                                      ; 

১. ছুটির আয়বদি 

২. তিধ মাতরি  রম পূরণ 

৩. ছুটি প্রাপ্যিার েিদ 

সেবাপ্রদায়ির স্থাি : 

বাংলায়দ  কম মচারী কল্যাণ সবায়ড মর 

        কার্ মালয়,       

তবিামূয়ল্য েয়ব মাচ্চ ৭ 

কার্ মতদবে 

                  

               

স াি: +৮৮-০২-২২২২২৭৯৯৫ 

ইয়মইল: addha@bkkb.gov.bd 

 

৮                    

এ              

                    

    ; 

     -                                

                                   ৭         

                                     

         ; 

     -                                   

                            ৭         

                                       ; 

   এ                                   

      

1.         

2.                -   ৫ 

3.                প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যিার 
প্রতিয়বদি 

 

সেবাপ্রদায়ির স্থাি : 

বাংলায়দ  কম মচারী কল্যাণ সবায়ড মর 

        কার্ মালয়,       

তবিামূয়ল্য েয়ব মাচ্চ ৭ 

কার্ মতদবে 

                  

               

স াি: +৮৮-০২-২২২২২৭৯৯৫ 

ইয়মইল: addha@bkkb.gov.bd 

সরাকোিা আক্তার 

েি:তিোবরক্ষণ অত োর  

স াি: +৮৮-০২-৮৩৯১৪১০ 

ইয়মইল: accofdha@bkkb.gov.bd 

 

   ইন্টারয়িট, ওয়াই াই 

েংয়য়াগ এবং 

ওয়য়বোইয়ট িথ্য 

িালিাগাদকরণ 

েরােতর চাতিদাপত্র প্রদাি/ েরােতর 

 

সেবাপ্রদায়ির স্থাি : 

বাংলায়দ  কম মচারী কল্যাণ সবায়ড মর 

        কার্ মালয়,       

তবিামূয়ল্য েয়ব মাচ্চ ০২ 

কার্ মতদবে 

                  

               

স াি: +৮৮-০২-২২২২২৭৯৯৫ 

ইয়মইল: addha@bkkb.gov.bd 

সমা: জতেম উতেি 

কতম্পউটার অপায়রটর 

       :   ৭৬        

ইয়মইল:asstpro@bkkb.gov.bd  
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mailto:addha@bkkb.gov.bd
mailto:accofdha@bkkb.gov.bd
mailto:addha@bkkb.gov.bd
mailto:asstpro@bkkb.gov.bd


6 
 

                                                                          
 

                                                          :  

 

ক্র. িং প্রতিশ্রুি / কাতিি সেবা প্রাতির লয়ক্ষে করণীয় 

1.  স্বয়ংেম্পূণ ম আয়বদি জমা প্রদাি 

2.  র্র্ার্র্ প্রতক্রয়ায় প্রয়য়াজিীয় ত  পতরয় াধ করা  

3.  প্রয়র্াজে সক্ষয়ত্র সমাবাইল সময়েজ/ইয়ম                        

4.  োক্ষায়ির জন্য ধার্ ম িাতরয়খ তিধ মাতরি েময়য়র পূয়ব মই উপতস্থি র্াকা 

5.  অিাবশ্যক স াি/িদতবর িা করা 

 

    .                                                                                                                   এ                                  

এ                এ                            

 

৫                                                                                                                                        

 

                                                                                  

   দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা েমাধাি তদয়ি 

ব্যর্ ম িয়ল  

                           )           : িাহ তমিা মাহ মুদ          

    : +৮৮-  - ৮   ৭ ৬ 

     :  directordha@bkkb.gov.bd 

    : www.bkkb.dhakadiv.gov.bd 

            

                                

                         

                       : এ    এ                         ৫ ৫   

              ) 

    : +৮৮-  -৮       

     :  directoradmin@bkkb.gov.bd 

    : www.bkkb.gov.bd 

            

                            

                    

               ) 

                             

                    

               ) 

                                                 

                                         

৬           
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