
programmer - C:\Users\convert\AppData\Local\Temp\1\task-268191050\c2d4876282865ec0ec536037a60b7d10.doc                                                                                                   1             
                                                      

 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলােশ কর্ মচারী কলযাণ ববার্ম 

জনপ্রশাসন র্ন্ত্রণালয় 

ববভাগীয় কার্ মালয়, রাংপুর। 

 (www.bkkb.rangpurdiv.gov.bd) 

 বসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (Citizen’s Charter)  
১. বভশন ও বর্শন 

• রূপকল্প (Vision): 

• প্রজাতন্ত্রের অসামররক কান্ত্রজ রিন্ত্র াজজত কম মচারীন্ত্রের সসবাপ্রোন্ত্রির লন্ত্রযে সবার্মন্ত্রক একটি েয, যুন্ত্রগাপন্ত্রযাগী এবং তথ্ে-প্রযুজিসমৃদ্ধ 

কলোণমূলক প্ররতষ্ঠাি রিন্ত্রসন্ত্রব গন্ত্রে সতালা। 

• অবভলক্ষ্য  (Mission) 

কলোণমূলক রবরিন্ন সসবা প্রোন্ত্রির মাধ্েন্ত্রম প্রজাতন্ত্রের অসামররক কান্ত্রজ রিন্ত্র াজজত সবান্ত্রর্মর এখরত ারিুি সকল কম মচারী এবং তা াঁন্ত্রের 

পররবারবন্ত্রগ মর আথ্ মসামাজজক রিরাপত্তা রবধ্ান্ত্রি সিা তা প্রোি। 
 

২. প্রবতশ্রুত বসবাসর্ূহ  

২.১) নাগবরক বসবা 

িং সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধরত প্রন্ত্র াজিী  কাগজপত্র  এবং প্রারিস্থাি সসবার মূলে 

এবং পররন্ত্র াধ্  

পদ্ধরত 

সসবা 

প্রোন্ত্রির 

সম সীমা 

োর ত্বপ্রাি কম মকতমা 

 নিাম  পেরব  সোাি িরর   

ইন্ত্রমইল) 

১. কলোণ  

সযৌথ্বীমা   

োোি/ 

অন্ত্রযেটিজি ার 

1. সসবার আন্ত্রবেি অিলাইন্ত্রি 

http://sss.bkkb.gov.bd/  রলংন্ত্রকর মাধ্েন্ত্রম 

োরখল করন্ত্রত ি । আন্ত্রবেি োরখন্ত্রলর পর  

আন্ত্রবেিকারীর সমাবাইল সোান্ত্রি যুন্ত্রেবাতমার 

রাজস্বখান্ত্রতর সযন্ত্রত্র জাতী  সবতিন্ত্রেল 

২০১৫ অিুযা ী সব মন্ত্র ষ সবতি রিধ্ মারণ 

রববরণীর (Pay fixation) করপ এবং 

তারলকািূি স্বা ত্ত্ব ারসত প্ররতষ্ঠান্ত্রির 

রবিামূন্ত্রলে 

 

 

 

১৫ 

কায মরেবস 

 

 

 

 

পররচালক 

সোাি: ০২৫৮৮৮১২০১৭ 

http://www.bkkb/
http://sss.bkkb.gov.bd/
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িং সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধরত প্রন্ত্র াজিী  কাগজপত্র  এবং প্রারিস্থাি সসবার মূলে 

এবং পররন্ত্র াধ্  

পদ্ধরত 

সসবা 

প্রোন্ত্রির 

সম সীমা 

োর ত্বপ্রাি কম মকতমা 

 নিাম  পেরব  সোাি িরর   

ইন্ত্রমইল) 

অিুোি মাধ্েন্ত্রম আন্ত্রবেন্ত্রির রর্জজিাল র্া রর িরর   

তাররখ জািান্ত্রিা ি । আন্ত্রবেন্ত্রি সকাি তরুটি 

থ্াকন্ত্রল তা  জারিন্ত্র  সে া ি  এবং আন্ত্রবেি 

মঞর জনু্ত্ররর রবষ টি যুন্ত্রেবাতমার মাধ্েন্ত্রম 

জািান্ত্রিা ি ; 

2. অিুন্ত্রমারেত কলোণ অিুোন্ত্রির কার্ম 

র্াকন্ত্রযান্ত্রগ মৃত কম মচারীর অরোস কতৃ মপয 

বরাবন্ত্রর সপ্ররণ করা ি  এবং আন্ত্রবেিকারীন্ত্রক 

অিুরলরপ সপ্ররণ কন্ত্রর কার্ম সপ্ররন্ত্রণর রবষটি 

জারিন্ত্র  সে া ি ; 

3. বোংন্ত্রকর অং  সসািালী বোংন্ত্রকর সংরিি 

কন্ত্রপ মান্ত্ররি  াখা  সপ্ররণ করা ি । পরবতী 

কান্ত্রল কন্ত্রপ মান্ত্ররি  াখা কতৃ মক কার্মগুন্ত্রলা 

আন্ত্রবেিকারীর রিকিস্থ সসািালী বোংন্ত্রকর 

সংরিি  াখা  সপ্ররণ করা ি  এবং বোংক 

সথ্ন্ত্রক আন্ত্রবেিকারী মারসক কলোণ আিুোি 

উন্ত্রত্তালি কন্ত্ররি; 

4. সযৌথ্বীমা   োোি/অন্ত্রযেটিজি ার  

মঞর জরুরকৃত অথ্ ম EFT এর মাধ্েন্ত্রম 

আন্ত্রবেিকারীর বোংক রিসান্ত্রব সপ্ররণ কন্ত্রর 

আন্ত্রবেিকারীর সমাবাইল সোান্ত্রি যুন্ত্রেবাতমার 

মাধ্েন্ত্রম মঞর জরুরকৃত অন্ত্রথ্ মর পররমাণ জারিন্ত্র  

সে া ি ; 

 

বব.দ্র. : (১) বকান কর্ মচারী শারীবরক ও 

র্ানবসক অসুস্থতার কারদণ অবসর গ্রহণ 

করদল অথবা চাকবররত অবস্থায় রৃ্তূবরণ 

করদল অথবা অবসর প্রহদণর ১০ বছদরর 

র্দযয রৃ্তয যবরণ করদল কর্ মচারী বা তাাঁর 

পবরবার সদবার্চ্ম ১৫ বছর অথবা অবসর 

প্রহদণর পর ১০ বছর, র্া আদগ আদস, 

কলযাণ অনুোন প্রাপয হদবন।  

 (২) কর্ মরত কর্ মচারীর পবরবাদরর সেসয 

সযন্ত্রত্র চাকরর বরির ৩  পৃষ্ঠা/এস.এস.রস 

সিে (অরোস কতৃমপয কতৃমক সতোর ত 

োন্ত্রিাকরপ); 

২. মৃতুে সিন্ত্রের োন্ত্রিাকরপ অরোস কতৃমপয 

কতৃমক সতোর ত (সরজজস্টার্ম র্ািার/ 

স্থািী  ইউরি ি পররষন্ত্রের 

সচ ারমোি/  ার্ম কাউজিলর কতৃ মক 

প্রেত্ত);  

৩.   ারর াি সিে  নস্বামী/ীী  মা-বাবা   

সযািন্ত্রের ব স  সম্পকম  সপ া  

বববারিক অবস্থা উন্ত্রেখপূব মক স্থািী  

ইউ.রপ. সচ ারমোি/  ার্ম কাউজিলর 

কতৃ মক প্রেত্ত এবং অরোস কতৃ মপয 

কতৃ মক প্ররতস্বাযররত); 

৪.   ারর গণ কতৃমক আন্ত্রবেিকারীন্ত্রক প্রেত্ত 

যমতাপত্র  নস্থািী  ইউরি ি পররষন্ত্রের 

সচ ারমোি/  ার্ম কাউজিলর কতৃ মক 

প্রেত্ত এবং অরোস কতৃ মক প্ররতস্বাযররত) ; 

৫. চাকরর িন্ত্রত সস্বচ্ছা /বাধ্েতামূলক/ 

অযমতাজরিত কারন্ত্রণ/স্বািারবক 

অবসন্ত্ররর সযন্ত্রত্র অবসন্ত্ররর অরোস 

আন্ত্রেন্ত্র র োন্ত্রিাকরপ (অরোস কতৃমপয 

কতৃমক সতোর ত); 

৬. মুজিন্ত্রযাদ্ধা সিন্ত্রের সতোর ত োন্ত্রিাকরপ 

(প্রন্ত্রযাজে সযন্ত্রত্র)(অরোস কতৃমপয 

কতৃমক সতোর ত); 

৭. কম মচারীর স্বামী বা ীী বেতীত পররবান্ত্ররর 

অিে সেন্ত্রসের মৃতুের সযন্ত্রত্র 

োোি/অন্ত্রযেটিজি া অিুোন্ত্রির জিে 

রিিমর ীলতার সিে  নইউ. রপ. 

সচ ারমোি/  ার্ম কাউজিলর কতৃ মক 

প্রেত্ত এবং অরোস কতৃ মক 

প্ররতস্বাযররত) ; 

 

 

 

 

 

 

 

B-†gBj: directorran@bkkb.gov.bd  

 

উপপররচলক 

  সোাি   ০২৫৮৮৮১২০১৮ 

ইন্ত্রমইল  bkkbrangpur@gmail.com 

mailto:directorran@bkkb.gov.bd
mailto:bkkbrangpur@gmail.com


programmer - C:\Users\convert\AppData\Local\Temp\1\task-268191050\c2d4876282865ec0ec536037a60b7d10.doc                                                                                                   3             
                                                      

িং সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধরত প্রন্ত্র াজিী  কাগজপত্র  এবং প্রারিস্থাি সসবার মূলে 

এবং পররন্ত্র াধ্  

পদ্ধরত 

সসবা 

প্রোন্ত্রির 

সম সীমা 

োর ত্বপ্রাি কম মকতমা 

 নিাম  পেরব  সোাি িরর   

ইন্ত্রমইল) 

রৃ্তয যদত োফন/ অদযযষ্টিক্রিয়ার অনুোদনর 

বক্ষ্দে শুযু ১ , ২ ও ৭ নাং িবর্দক উবিবিত 

েবললাবে প্রদর্াজয। 

৮. কম মচারীর   আন্ত্রবেিকারীর জাতী  

পররচ পন্ত্রত্রর োন্ত্রিাকরপ (অরোস 

কতৃমপয কতৃমক সতোর ত); 

৯. সবতি প্রোন্ত্রির তাররখ উন্ত্রেখপূব মক স ষ 

সবতন্ত্রির সিে (এলরপরস) অরোস 

কতৃ মপয কতৃমক প্ররতস্বাযররত ; 

১০. ীীর সযন্ত্রত্র পুিরা  রববাি িা ি  ার 

সিে নব স ৫০ বছর পয ময) এবং কিো 

  িরির সযন্ত্রত্র রববাি িা ি  ার সিে 

 নস্থািী  ইউরি ি পররষন্ত্রের সচ ারমোি/ 

  ার্ম কাউজিলর কতৃ মক প্রেত্ত এবং 

অরোস কতৃ মক প্ররতস্বাযররত) ; 

১১. স্বামী বা ীী বেতীত পররবান্ত্ররর অিে 

সকান্ত্রিা সেসে আন্ত্রবেিকারী িন্ত্রল 

রিিমর ীলতার সিে  নইউ. রপ. 

সচ ারমোি/  ার্ম কাউজিলর কতৃ মক 

প্রেত্ত এবং অরোস কতৃ মক প্ররতস্বাযররত) 

 নপ্রন্ত্রযাজে সযন্ত্রত্র) ;  

১২. কম মচারীর মৃতুের পর আন্ত্রবেি োরখল 

করন্ত্রত ৬ মান্ত্রসর সবর  রবলর িন্ত্রল 

কতৃ মপন্ত্রযর মাধ্েন্ত্রম রবলন্ত্ররর বোখো 

প্রোি  নপ্রন্ত্রযাজে সযন্ত্রত্র)। 

১৩. অিলাইন্ত্রি পূরণকৃত আন্ত্রবেি োরন্ত্রম 

কতৃ মপন্ত্রযর স্বাযর   সীল  কম মচারীর 

স্বাযর  স্মারক িং   তাররখ প্রোিপূব মক 

োরন্ত্রমর েোি করপ। 

বসবা প্রাবির স্থান: 

• বাংলান্ত্রে  কম মচারী কলোণ সবার্ম   রবিাগী  

কায মাল    রংপুর। 

 

 

 

২. সরকারর   1. প্রধ্াি কায মাল  এবং রবিাগী  কায মালন্ত্র  1. র্ািারী বেবস্থাপন্ত্রত্রর এবং সিি    
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িং সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধরত প্রন্ত্র াজিী  কাগজপত্র  এবং প্রারিস্থাি সসবার মূলে 

এবং পররন্ত্র াধ্  

পদ্ধরত 

সসবা 

প্রোন্ত্রির 

সম সীমা 

োর ত্বপ্রাি কম মকতমা 

 নিাম  পেরব  সোাি িরর   

ইন্ত্রমইল) 

সবান্ত্রর্মর 

এখরত ারিুি 

স্বা ত্ব ারসত 

সংস্থার কম মচারী 

এবং কম মচারীর 

পররবান্ত্ররর 

সেসেগন্ত্রণর 

জিে সাধ্ারণ 

রচরকৎসা 

অিুোি  

আন্ত্রবেিসমূি প্রারির পর সোি  োন্ত্রর এরি 

কন্ত্রর আন্ত্রবেিকারীর সমাবাইল সোান্ত্রি 

যুন্ত্রেবাতমার মাধ্েন্ত্রম আন্ত্রবেন্ত্রির রর্জজিাল 

র্া রর িরর   তাররখ জািান্ত্রিা ি । আন্ত্রবেন্ত্রি 

সকাি তরুটি থ্াকন্ত্রল তা  জারিন্ত্র  সে া ি ;  

2. প্ররত মান্ত্রসর ৭ তাররন্ত্রখ অিুটষ্ঠত বাছাই 

করমটির সিা  পূব মবতী মান্ত্রস প্রাি সকল 

আন্ত্রবেিসমূি পরীযা রিরীযা কন্ত্রর অথ্ ম 

মঞর জরুরর সুপারর  কন্ত্রর এবং ১৫ তাররন্ত্রখ 

অিুটষ্ঠত উপকরমটির সিা  চূোয অথ্ ম 

মঞর জরুর প্রোি করা ি  ; 

৩. আন্ত্রবেিকারীর িান্ত্রম মঞর জরুরকৃত অথ্ ম 

আন্ত্রবেিকারীর বোংক রিসান্ত্রব EFT এর 

মাধ্েন্ত্রম সরাসরর সপ্ররণ কন্ত্রর তা াঁর সমাবাইল 

সোান্ত্রি যুন্ত্রেবাতমার মাধ্েন্ত্রম মঞর জরুরকৃত 

অন্ত্রথ্ মর পররমাণ জারিন্ত্র  সে া ি  এবং 

৪.  সাধ্ারণ রচরকৎসা অিুোন্ত্রির জিে োরম িং ১ 

বেবিার করন্ত্রত ি ।  

 

ররন্ত্রপান্ত্রিমর সতোর ত করপ  নঅরোস 

প্রধ্াি অথ্বা োর ত্বপ্রাি কম মকতমা 

কতৃ মক সতোর ত ); 

2. সব ধ্রন্ত্রণর রবন্ত্রলর মূল করপ;  

3. রিরিক বা িাসপাতান্ত্রল িরতম িন্ত্র  

থ্াকন্ত্রল মূল ছােপত্র; 

4. িাই/ন্ত্রবাি বা রপতা/মাতার সযন্ত্রত্র 

রিিমর ীলতার প্রতে িপত্র; 

5. খরন্ত্রচর রিসাবরববরণী নআন্ত্রবেিকারীর 

স্বাযরসি);  

6. Pay fixation ২০১৫ এর সতোর ত 

োন্ত্রিাকরপ। 

বসবা প্রোদনর স্থান : 

• বাংলান্ত্রে  কম মচারী কলোণ সবার্ম   

রবিাগী  কায মাল    রংপুর। 

• বনয মাবরত ফরর্ষ্টি কলোণ সবান্ত্রর্মর 

 ন্ত্র বসাইি 

www.bkkb.rangpurdiv.gov.bd বথদক 

র্াউনদলার্ করা র্ায়। 

রব.দ্র. কম মচারী রিন্ত্রজ আমৃতুে এবং তা াঁর 

পররবার কম মচারীর ব স ৭৫ বছর পয ময এ 

অিুোি প্রাপে িন্ত্রবি। 

 

 

 

রবিামূন্ত্রলে 

 

 

 

২২ 

কায মরেবস 

 

পররচালক 

সোাি: ০২৫৮৮৮১২০১৭ 

B-†gBj: directorran@bkkb.gov.bd  

 

উপপররচলক 

  সোাি   ০২৫৮৮৮১২০১৮ 

ইন্ত্রমইল  bkkbrangpur@gmail.com 

 

 

 

 

৩. ১১-২০ সেন্ত্রর্র 

কম মরত সরকারর 

  সবান্ত্রর্মর 

তারলকািুি 

স্বা ত্ত ারসত 

সংস্থার কম মচারীর 

সযািন্ত্রের জিে 

র যাবৃরত্ত/ 

র যাসিা তা 

1. ১১-২০ সেন্ত্রর্ কম মরত সরকারর   সবান্ত্রর্মর 

তারলকািুি স্বা ত্ত ারসত সংস্থার  কম মচারীর 

৬ষ্ঠ সেরণ সথ্ন্ত্রক সন্ত্রব মাচ্চ পয মান্ত্র  অধ্ো িরত 

সযািন্ত্রের র যাবৃরত্ত/ র যাসিা তার জিে 

সবান্ত্রর্মর  ন্ত্র বসাইন্ত্রি রবজ্ঞরি প্রচার কন্ত্রর 

অিলাইন্ত্রি েরখাস্ত আিবাি করা ি  

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

2. অিলাইন্ত্রি প্রাি র যাবৃরত্ত/ র যাসিা তার 

আন্ত্রবেিসমূি  প্রাথ্রমক যাচাই-বাছাই করা 

ি ;  

3. প্রধ্াি কায মাল    রবিাগী  কায মালন্ত্র  

1. ছাত্র-ছাত্রী রবগত বছন্ত্রর সয পরীযা  

পাস কন্ত্ররন্ত্রছ তার মূল মাকম ীন্ত্রির 

সতোর ত করপ েোি কন্ত্রর আপন্ত্রলার্ 

করন্ত্রত ি ; 

2. আন্ত্রবেিকারীর ছরব েোি কন্ত্রর 

আপন্ত্রলার্ করন্ত্রত ি । 

 

 

 

বসবা প্রোদনর স্থান : 

• বাংলান্ত্রে  কম মচারী কলোণ সবার্ম   

 

 

 

 

রবিামূন্ত্রলে 

 

 

 

আন্ত্রবেি 

জমা  

রবজ্ঞরিন্ত্রত 

উন্ত্রেরখত 

সম সীমা 

পয ময।  

 

বাছাই   

 

 

পররচালক 

সোাি: ০২৫৮৮৮১২০১৭ 

B-†gBj: directorran@bkkb.gov.bd  

 

সিকারী সপ্রাোমার 

  সোাি   ০১৭২২৩৭৬৩৬৬ 

ইন্ত্রমইল  bkkbrangpur@gmail.com 

 

 

http://www.bkkb.rangpurdiv.gov.bd/
mailto:directorran@bkkb.gov.bd
mailto:bkkbrangpur@gmail.com
http://eservice.bkkb.gov.bd/
mailto:directorran@bkkb.gov.bd
mailto:bkkbrangpur@gmail.com
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িং সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধরত প্রন্ত্র াজিী  কাগজপত্র  এবং প্রারিস্থাি সসবার মূলে 

এবং পররন্ত্র াধ্  

পদ্ধরত 

সসবা 

প্রোন্ত্রির 

সম সীমা 

োর ত্বপ্রাি কম মকতমা 

 নিাম  পেরব  সোাি িরর   

ইন্ত্রমইল) 

অিলাইি সোি  োর িন্ত্রত প্রাি 

আন্ত্রবেিসমূন্ত্রির সেরণরিরত্তক তারলকা 

সবান্ত্রর্মর বাছাই করমটির সিা  সপ  করা ি ; 

4. বাছাই করমটি আন্ত্রবেিসমূি পরীযা-রিরীযা 

কন্ত্রর সেরণরিরত্তক সমাি ছাত্রছাত্রীর সংখো 

এবং সমাি বরাদ্দকৃত বান্ত্রজি রবন্ত্রবচিা  রিন্ত্র  

সযাগে ছাত্র/ ছাত্রীর অিুকূন্ত্রল সেরণরিরত্তক 

র যাবৃরত্ত/র যাসিা তার িার সুপারর  কন্ত্রর;  

5. উপকরমটির সিা  সযাগে ছাত্র/ছাত্রীর 

অিুকূন্ত্রল সুপারর কৃত িার অিুযা ী 

র যাবৃরত্ত/র যাসিা তার চূোয অথ্ ম 

মঞর জরুর প্রোি করা ি ;  

6. র যাবৃরত্ত/র যাসিা তার জিে মঞর জরুরকৃত 

অথ্ ম EFT এর মাধ্েন্ত্রম আন্ত্রবেিকারীর বোংক 

রিসান্ত্রব সপ্ররণ কন্ত্রর তা াঁর সমাবাইল সোান্ত্রি 

যুন্ত্রেবাতমার মাধ্েন্ত্রম মঞর জরুরকৃত অন্ত্রথ্ মর 

পররমাণ জারিন্ত্র  সে া ি । 

রবিাগী  কায মাল    রংপুর  

• কলোণ সবান্ত্রর্মর  ন্ত্র বসাইি এর বনবেমি 

বলাংক http://eservice.bkkb.gov.bd/  বথদক 

এ বসবার জনয অনলাইদন আদবেন 

করা র্ায়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অিুন্ত্রমােি  

১ এরপ্রল - 

২০ জিু 

৪. অযম  

অবসরপ্রাি   

মৃত কম মচারীর 

সযািন্ত্রের জিে 

র যাবৃরত্ত  

1. সকল সেন্ত্রর্র অবসরপ্রাি   মৃত কম মচারীর 

৯ম সেরণ সথ্ন্ত্রক সন্ত্রব মাচ্চ পয মান্ত্র  অধ্ো িরত 

সযািন্ত্রের র যাবৃরত্তর জিে  সবান্ত্রর্মর 

 ন্ত্র বসাইন্ত্রি রবজ্ঞরি প্রচার কন্ত্রর অিলাইন্ত্রি 

েরখাস্ত আিবাি করা ি  

(eservice.bkkb.gov.bd); 

2. অিলাইন্ত্রি প্রাি র যাবরৃত্তর আন্ত্রবেিসমূি  

প্রাথ্রমক যাচাই-বাছাই করা ি ;  

3. প্রধ্াি কায মাল    রবিাগী  কায মালন্ত্র  

সোি  োর িন্ত্রত প্রাি আন্ত্রবেিসমূন্ত্রির 

সেরণরিরত্তক তারলকা সবান্ত্রর্মর বাছাই করমটির 

সিা  সপ  করা ি ; 

4. উপকরমটির সিা  সযাগে ছাত্র/ছাত্রীর 

অিুকূন্ত্রল রিধ্ মাররত িার অিুযা ী র যাবৃরত্তর 

চূোয অথ্ ম মঞর জরুর প্রোি করা ি ;  

5. মঞর জরুরকৃত অথ্ ম EFT এর মাধ্েন্ত্রম 

1. ছাত্র-ছাত্রী রবগত বছন্ত্রর সয পরীযা  পাস 

কন্ত্ররন্ত্রছ তার মূল মাকম ীন্ত্রির সতোর ত 

করপ েোি কন্ত্রর আপন্ত্রলার্ করন্ত্রত ি ;  

2. কম মচারী অবসরপ্রাি িন্ত্রল অবসন্ত্রর 

যা  ার আন্ত্রে  বা মৃত িন্ত্রল মৃতুের 

সিন্ত্রের সতোর ত করপ েোি কন্ত্রর 

আপন্ত্রলার্ করন্ত্রত ি ;  

3. আন্ত্রবেিকারীর ছরব েোি কন্ত্রর 

আপন্ত্রলার্ করন্ত্রত ি । 

 

বসবা প্রোদনর স্থান : 

• বাংলান্ত্রে  কম মচারী কলোণ সবার্ম    

রবিাগী  কায মাল    রংপুর 

• কলোণ সবান্ত্রর্মর  ন্ত্র বসাইি এর বনবেমি 

বলাংক http://eservice.bkkb.gov.bd/ বথদক 

এ বসবার জনয অনলাইদন আদবেন 

 

 

 

রবিামূন্ত্রলে 

 

 

আদবেন 

জর্া  :  

রবজ্ঞরিন্ত্রত 

উন্ত্রেরখত 

সম সীমা 

পয ময।  

 

বাছাই ও 

অনুদর্ােন:   

১ এরপ্রল - 

২০ জিু 

 

 

পররচালক 

সোাি: ০২৫৮৮৮১২০১৭ 

B-†gBj: directorran@bkkb.gov.bd  

 

সিকারী সপ্রাোমার 

  সোাি   ০১৭২২৩৭৬৩৬৬ 

ইন্ত্রমইল  bkkbrangpur@gmail.com 

 

 

 

http://eservice.bkkb.gov.bd/
http://eservice.bkkb.gov.bd/
mailto:directorran@bkkb.gov.bd
mailto:bkkbrangpur@gmail.com
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িং সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধরত প্রন্ত্র াজিী  কাগজপত্র  এবং প্রারিস্থাি সসবার মূলে 

এবং পররন্ত্র াধ্  

পদ্ধরত 

সসবা 

প্রোন্ত্রির 

সম সীমা 

োর ত্বপ্রাি কম মকতমা 

 নিাম  পেরব  সোাি িরর   

ইন্ত্রমইল) 

আন্ত্রবেিকারীর বোংক রিসান্ত্রব সপ্ররণ কন্ত্রর তা াঁর 

সমাবাইল সোান্ত্রি যুন্ত্রেবাতমার মাধ্েন্ত্রম 

মঞর জরুরকৃত অন্ত্রথ্ মর পররমাণ জারিন্ত্র  সে া 

ি । 

করা র্ায়। 

রব.দ্র. কম মচারীর ব স ৭৫ বৎসর পয ময তা াঁর 

সযািগণ এ অিুোি প্রাপে িন্ত্রবি। 

৫. কম মচারীন্ত্রের 

অরোন্ত্রস 

যাতা ান্ত্রতর জিে 

পররবিণ সুরবধ্া  

১. প্রধ্াি কায মালন্ত্র    রবিাগী  পয মান্ত্র  আন্ত্রবেি 

প্রারির পর স্টাোবান্ত্রস আসি খারল থ্াকা 

সান্ত্রপন্ত্রয টিন্ত্রকি প্রোি করা ি  ;  

২. রমরিবান্ত্রসর টিন্ত্রকন্ত্রির জিে আন্ত্রবেি োরম িং 

১৪ এবং বেবান্ত্রসর টিন্ত্রকন্ত্রির জিে আন্ত্রবেি 

োরম িং ১৫ বেবিার করন্ত্রত ি ।  

১. আন্ত্রবেন্ত্রির সান্ত্রথ্ অরোস আইরর্ কার্ম   

জাতী  পররচ পন্ত্রত্রর সতোর ত করপ ; 

২. এক ন১) করপ ছরব। 

বসবাপ্রোদনর স্থান : 

• বাংলান্ত্রে  কম মচারী কলোণ সবার্ম   

রবিাগী  কায মাল    রংপুর। 

• বনয মাবরত ফরর্  কলোণ সবান্ত্রর্মর 

 ন্ত্র বসাইি 

www.bkkb.rangpurdiv.gov.bd -বথদক 

র্াউনদলার্ করা র্ায় 

স্টাফবাদসর 

ভাড়া: 

• বে বান্ত্রস - প্ররত 

রকন্ত্রলারমিার - 

৫০ প সা  

• রমরিবান্ত্রস - 

প্ররত 

রকন্ত্রলারমিার - 

১০০ প সা 

 

 

৩০ 

কায মরেবস 

 

 

পররচালক 

সোাি: ০২৫৮৮৮১২০১৭ 

directorran@bkkb.gov.bd  

৬. সামাজজক   

সাংেৃরতক   

িীো সংিায 

কম মকান্ত্রের জিে 

বারষ মক অিুোি 

1. আন্ত্রবেিসমূি প্রারির পর বাছাই করমটি কতৃ মক 

আন্ত্রবেিসমূি বাছাই   অথ্ ম মঞর জরুরর 

সুপারর  প্রোি; 

2. উপকরমটি কতৃ মক চূোয অথ্ ম মঞর জরুর প্রোি; 

3. িাব কতৃ মপয বরাবন্ত্রর সরজজস্ট্রার্ম র্াকন্ত্রযান্ত্রগ 

অিুোন্ত্রির অন্ত্রথ্ মর িসর্ সচক সপ্ররণ করা ি  ; 

4. িাব/ করমউরিটি সসন্টান্ত্ররর অিুোন্ত্রির জিে 

আন্ত্রবেি োরম িং ১২ বেবিার করন্ত্রত ি ।  

1. সরমরতর গঠিতে   সমাজ সসবা 

অরধ্েিন্ত্ররর রিবন্ধি এর সতোর ত 

করপ ; 

2. রসএ োাম ম/সমবা  অরোস /ন্ত্রজলা বা 

থ্ািা রিসাবরযণ অরোস কতৃ মক প্রেত্ত 

অরর্ি ররন্ত্রপািম ; 

3. কায মরিব মািী করমটি কতৃ মক প্রণীত আরথ্ মক 

বছন্ত্ররর বান্ত্রজি ; 

4. পূব মবতী অথ্ মবছন্ত্রর বের ত অন্ত্রথ্ মর 

িাউচান্ত্ররর সতোর ত করপ। 

বসবাপ্রোদনর স্থান : 

• বাংলান্ত্রে  কম মচারী কলোণ সবার্ম   

রবিাগী  কায মাল    রংপুর। 

• বনয মাবরত ফরর্ষ্টি কলোণ সবান্ত্রর্মর 

 ন্ত্র বসাইি 

www.bkkb.rangpurdiv.gov.bd -বথদক 

র্াউনদলার্ করা র্ায় 

 

 

 

 

 

রবিামূন্ত্রলে 

 

 

 

 

 

৬০ 

কায মরেবস 

 

 

পররচালক 

সোাি: ০২৫৮৮৮১২০১৭ 

 directorran@bkkb.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭. িাব/করমউরিটি 

সসন্টার   

1. আন্ত্রবেিসমূি প্রারির পর পররচালক নউন্ন ি) 

এর সিাপরতন্ত্রত্ব বাছাই করমটি কতৃ মক 

1. িাব/ করমউরিটি সসন্টারগুন্ত্রলা সরকারর 

বরাদ্দপ্রাি জা গা অথ্বা িাব/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.bkkb.rangpurdiv.gov.bd/
mailto:directorran@bkkb.gov.bd
http://www.bkkb.rangpurdiv.gov.bd/
mailto:directorran@bkkb.gov.bd
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িং সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধরত প্রন্ত্র াজিী  কাগজপত্র  এবং প্রারিস্থাি সসবার মূলে 

এবং পররন্ত্র াধ্  

পদ্ধরত 

সসবা 

প্রোন্ত্রির 

সম সীমা 

োর ত্বপ্রাি কম মকতমা 

 নিাম  পেরব  সোাি িরর   

ইন্ত্রমইল) 

এন্ত্রসারসন্ত্র  ি 

রিম মাণ  

সম্প্রসারণ বাবে 

বারষ মক অিুোি 

আন্ত্রবেিসমূি বাছাই   অথ্ ম মঞর জরুরর 

সুপারর  প্রোি করা ি ; 

2. মিাপররচালন্ত্রকর সিাপরতন্ত্রত্ব উপকরমটি 

কতৃ মক চূোয অথ্ ম মঞর জরুর প্রোি করা ি ; 

3. িাব কতৃ মপয বরাবন্ত্রর সরজজস্ট্রার্ম র্াকন্ত্রযান্ত্রগ 

অিুোন্ত্রির অন্ত্রথ্ মর িসর্ সচক সপ্ররণ করা 

ি  ;  

4. িাব/করমউরিটি সসন্টান্ত্ররর সংোর   

সম্প্রসারণ   সমরামন্ত্রতর লন্ত্রযে অিুোন্ত্রির 

জিে আন্ত্রবেি োরম িং ১৩ বেবিার করন্ত্রত 

ি ।  

করমউরিটি সসন্টার/এন্ত্রসারসন্ত্র  ন্ত্রির 

রিজস্ব অন্ত্রথ্ ম ি কৃত জা গা সম্পন্ত্রকম 

৩০০ িাকার িি জরুর্রস াল স্টোন্ত্রম্প 

প্রতে িপত্র; 

2. সরমরতর গঠিতে   সমাজন্ত্রসবা 

অরধ্েিন্ত্ররর রিবন্ধি এর সতোর ত করপ ; 

3. রসএ োাম ম/ সমবা  অরোস/ সজলা বা 

থ্ািা রিসাবরযণ অরোস কতৃ মক প্রেত্ত 

অরর্ি ররন্ত্রপািম ;  

4. কায মরিব মািী করমটি কতৃ মক প্রণীত আরথ্ মক 

বছন্ত্ররর বান্ত্রজি; 

5. গণপূতম অরধ্েির কতৃ মক সংোর  

সম্প্রসারণ   স্থাপি কান্ত্রজর জিে প্রণীত 

প্রাক্কলি   িক ার অিরুলরপ;  

6.  পূব মবতী অথ্ মবছন্ত্ররর বের ত অন্ত্রথ্ মর 

িাউচান্ত্ররর সতোর ত করপ। 
 

বসবাপ্রোদনর স্থান : 

• বাংলান্ত্রে  কম মচারী কলোণ সবার্ম   

রবিাগী  কায মাল    রংপুর। 

• বনয মাবরত ফরর্ষ্টি কলোণ সবান্ত্রর্মর 

 ন্ত্র বসাইি 

www.bkkb.rangpurdiv.gov.bd বথদক 

র্াউনদলার্ করা র্ায়। 

 

 

 

 

রবিামূন্ত্রলে 

 

 

 

 

৬০ 

কায মরেবস 

 

পররচালক 

সোাি: ০২৫৮৮৮১২০১৭ 

B-†gBj: directorran@bkkb.gov.bd  

 

উপপররচলক 

  সোাি   ০২৫৮৮৮১২০১৮ 

ইন্ত্রমইল  bkkbrangpur@gmail.com 

৮. সরকারর ছুটির 

রেন্ত্রি/অো 

িাইন্ত্রম রপকরিক, 

রববাি   অিোিে 

সামাজজক 

অিুষ্ঠান্ত্রি 

স্টাোবাস িাো 

প্রোি। 

1. সরকারর   সবসরকারর পয মান্ত্র  রবরিন্ন 

সামাজজক অিুষ্ঠান্ত্রি সরকারর কম মচারীন্ত্রের 

স্টাোবাস িাো প্রোি করা ি  ;  

2. স্টাোবাস িাো সি ার জিে ঢাকা  

মিাপররচালক   রবিাগী  কায মালন্ত্র  

পররচালক/উপপররচালক বরাবন্ত্রর গারে 

ছাোর স্টন্ত্রপজ, সম    গযবেস্থল উন্ত্রেখ 

কন্ত্রর আন্ত্রবেি করন্ত্রত ি ;  

3. আন্ত্রবেি পা  ার পর িাো সে ার মত 

আন্ত্রবেিপত্র। 

 

বসবাপ্রোদনর স্থান : 

• বাংলান্ত্রে  কম মচারী কলোণ সবার্ম   

রবিাগী  কায মাল    রংপুর। 

 

1. বেবাস প্ররত 

রক.রম. ১০০ 

িাকা  রমরিবাস 

প্ররত রক.রম. 

১২৫ িাকা 

রিন্ত্রসন্ত্রব - কলোণ 

সবান্ত্রর্মর গোন্ত্ররজ 

িন্ত্রত গযবে স্থাি 

পয ময েরূত্ব 

অিুযা ী 

 

 

৭  

কায মরেবস 

 

পররচালক 

সোাি: ০২৫৮৮৮১২০১৭ 

B-†gBj: directorran@bkkb.gov.bd  

 

উপপররচলক 

  সোাি   ০২৫৮৮৮১২০১৮ 

ইন্ত্রমইল  bkkbrangpur@gmail.com 

 

  

http://www.bkkb.rangpurdiv.gov.bd/
mailto:directorran@bkkb.gov.bd
mailto:bkkbrangpur@gmail.com
mailto:directorran@bkkb.gov.bd
mailto:bkkbrangpur@gmail.com
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িং সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধরত প্রন্ত্র াজিী  কাগজপত্র  এবং প্রারিস্থাি সসবার মূলে 

এবং পররন্ত্র াধ্  

পদ্ধরত 

সসবা 

প্রোন্ত্রির 

সম সীমা 

োর ত্বপ্রাি কম মকতমা 

 নিাম  পেরব  সোাি িরর   

ইন্ত্রমইল) 

চলমাি গারে প্রারিসাধ্ে নavailable) থ্াকন্ত্রল 

ধ্ায ম রো জমা সে ার পর িাো প্রোন্ত্রির 

অিুমরত সে া ি ;  

4. ঢাকা  রাজ ািী  খুলিা  রসন্ত্রলি  বরর াল   

চট্টোন্ত্রমর পার্শ্ মবতী রপকরিক স্পন্ত্রির জিে 

গারে িাো প্রোন্ত্রির অিুমরত সে া ি । 

2.  চালক, সিলপার 

  সমকারিক এর 

সম্মািী রিন্ত্রসন্ত্রব 

১২০০ িাকা এবং 

3.  সিাজডং চাজম 

বাবে ৬০০ িাকা  

প্ররোি করন্ত্রত 

ি । 

 

 

 

৯. মরিলান্ত্রের 

কাররগরর 

প্রর যণ প্রোি 

৩ মাস   ৬ মাস সম ান্ত্রে রবরিন্ন সকান্ত্রস ম িরতমর 

জিে আন্ত্রবেি োরম পূরণ   রিধ্ মাররত সকাস ম রো 

প্রোি সান্ত্রপন্ত্রয িরতম করা ি । প্রর যণ স ন্ত্রষ 

উত্তীণ ম প্রর যণাথ্ীন্ত্রেরন্ত্রক সিে প্রোি করা ি । 

সকাস মগুন্ত্রলা রিম্নরূপ  

• কম্পম্পউিার বোরসক সকাস ম  

• োরোক্স রর্জাইি সকাস ম  

• সসন্ত্রিিাররন্ত্র ল সান্ত্র ি নবাংলা   ইংন্ত্ররজজ )  

• কাটিং   সসলাই  

• এমব্র র্ারর 

• ব্লকরপ্রন্ট 

• কিন্ত্রোক িারর 

• োো ি রর্জাইি 

• রবউটিরোন্ত্রক ি 

• কোিাররং 

• প্রাথ্রমক স্বাস্থে পররচয মা 

➢ সকান্ত্রস ম িরতমর জিে কলোণ সবান্ত্রর্মর 

 ন্ত্র বসাইি সথ্ন্ত্রক রিধ্ মাররত আন্ত্রবেি োরম 

বেবিার করন্ত্রত ি ।  

 

র যাগত সযাগেতার সিন্ত্রের সতোর ত করপ 

 

বসবাপ্রোদনর স্থান: 

• ঢাকা মিািগরীন্ত্রত মরতজিল মরিলা 

কাররগরর প্রর যণ সকন্দ্র এবং রবিাগী  

পয মান্ত্র  চট্টোম  রাজ ািী  খুলিা   

বরর াল মরিলা কাররগরর প্রর যণ সকন্দ্র।  

 

 

 

 

সকাস ম রো ৫০০ 

িাকা 

 

 

 

 

সসন্ত্রিিারর

স ল সান্ত্র ি 

সকান্ত্রস মর 

সম াে -  ৬ 

মাস এবং 

অিোিে 

সকান্ত্রস মর 

সম াে 

৩ মাস 

 

 

১০. স্টাোবাস সারিমস 

কম মসূরচর 

টিরকন্ত্রির িা-োবী 

প্রাি আন্ত্রবেন্ত্রির রিরত্তন্ত্রত িা-োবী সিে ইসুে   

বাংলান্ত্রে  কম মচারী কলোণ সবান্ত্রর্মর  ন্ত্র বসাইন্ত্রি 

প্রকা  

১. সংররযত সরকর্মপত্র 

২. কম মচারীর আন্ত্রবেিপত্র 

৩. অরোস আন্ত্রে /মঞর জরুরপত্র 

 

 

রবিামূন্ত্রলে 

 

 

১০ 

 

পররচালক 

সোাি: ০২৫৮৮৮১২০১৭ 
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িং সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধরত প্রন্ত্র াজিী  কাগজপত্র  এবং প্রারিস্থাি সসবার মূলে 

এবং পররন্ত্র াধ্  

পদ্ধরত 

সসবা 

প্রোন্ত্রির 

সম সীমা 

োর ত্বপ্রাি কম মকতমা 

 নিাম  পেরব  সোাি িরর   

ইন্ত্রমইল) 

সিে 

 

বসবাপ্রোদনর স্থান : 

বাংলান্ত্রে  কম মচারী কলোণ সবার্ম  রবিাগী  

কায মাল   রংপুর। 

কায মরেবস 
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১১. সরকারর োর ত্ব 

পালন্ত্রির কারন্ত্রণ 

বেজিগতিান্ত্রব 

মামলা  জরেত 

ি  ার সযন্ত্রত্র 

আরথ্ মক সিা তা 

প্রোি 

১. সকাি কম মচারী সরকারর োর ত্ব পালন্ত্রির 

কারন্ত্রণ বেজিগতিান্ত্রব মামলা  জরেত িন্ত্র  

পেন্ত্রল আইিগত   আরথ্ মক সিা তা লান্ত্রির 

জিে সংরিি মেণাল    রবিান্ত্রগর মাধ্েন্ত্রম 

এবং উি কম মচারী সকাি মেণাল    রবিান্ত্রগর 

সরচব ি  ার সযন্ত্রত্র জিপ্র াসি মেণালন্ত্র র 

সরচন্ত্রবর মাধ্েন্ত্রম আন্ত্রবেি করন্ত্রল 

মিাপররচালন্ত্রকর সিাপরতন্ত্রত্ব বাছাই করমটি 

অথ্ মমঞর জরুরর সুপারর  কন্ত্রর সবান্ত্রর্ম সপ্ররণ 

কন্ত্রর; 

২. সবার্ম চূোয অথ্ ম মঞর জরুর প্রোি কন্ত্রর; 

৩. সরকারর োর ত্ব পালন্ত্রির কারন্ত্রণ 

বেজিগতিান্ত্রব মামলা  জরেত িন্ত্র  পেন্ত্রল 

আইিগত   আরথ্ মক সিা তা লান্ত্রির জিে 

োরম িং ৬ বেবিার করন্ত্রত ি ।  

১. রাজস্বখান্ত্রতর সযন্ত্রত্র জাতী  সবতিন্ত্রেল 

২০১৫ অিুযা ী সব মন্ত্র ষ সবতি রিধ্ মারণ 

রববরণীর (Pay fixation) করপ এবং 

তারলকািূি স্বা ত্ত্ব ারসত প্ররতষ্ঠান্ত্রির 

সযন্ত্রত্র চাকরর বরির ৩  পৃষ্ঠা/এস.এস.রস 

সিে (অরোস কতৃমপয কতৃমক সতোর ত 

োন্ত্রিাকরপ); 

২. কম মচারী/ আন্ত্রবেিকারীর জাতী   

পররচ পন্ত্রত্রর সতোর ত করপ;  

৩. সয সরকারর োর ত্ব পালন্ত্রির কারন্ত্রণ 

মামলার উদ্ভব এবং মামলাটি বতমমান্ত্রি 

সয আোলন্ত্রত আন্ত্রছ তার রববরণ;  

৪. মামলা  সে  সব মন্ত্র ষ আন্ত্রে  

 নসাটিমোাইর্ করপ) সংযুি করন্ত্রত িন্ত্রব;  

 

 

রবিামূন্ত্রলে 

 

 

আবদেন 

প্রাবির ৬০ 

বেদনর র্দযয 

 

মিাপররচালন্ত্রকর সিাপরতন্ত্রত্ব 

বাছাই করমটির সুপাররন্ত্র র 

রিরত্তন্ত্রত সবার্ম সিা  অিুন্ত্রমােি 

সান্ত্রপন্ত্রয আরথ্ মক সিা তা প্রোি 

করা িন্ত্রব। 
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