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বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবাডর্  এর ৩য় ও ৪থর্ ে�িণর কমর্চারীর স�ানেদর িশ�া বিৃত্তর আেবদনফরম 

(কলয্াণ তহিবল ও েযৗথবীমা তহিবেলর ৩য় ও ৪থর্ ে�িণর কমর্চারীেদর ে�ে� �েযাজয্) 
 

 
‘‘ক’’ অংশ 

(কমর্চারী কতৃর্ ক পূরণ করেত হেব) 

০১। (ক) কমর্চারীর নাম (বাংলায়) 

(ইংেরিজেত বড় অ�ের) 

  

 (খ) িপতা/�ামীর নাম (বাংলায়) 

(ইংেরিজেত বড় অ�ের) 

  

 (গ) কমর্চারীর জ� তািরখ    

 (ঘ)  পদিব (বাংলায়) 
 
(ইংেরিজেত বড় অ�ের) 
 

  

 (ঙ) জাতীয় পিরচয় প� নং (সতয্ািয়ত 

ফেটাকিপ সংযু� করেত হেব) 

  

 (চ) বয্াংক িহসাব ন�র,  
বয্াংেকর নাম, শাখার নাম (েজলাসহ) ও 
বয্াংক শাখার রাউিটং ন�র 
(বাধয্তামূলক) 

  

 (ছ) অিফেসর নাম ও িঠকানা  
 
 

  

 (জ) মলূেবতন ও েবতন ে�ল    

০২। কমর্চারী মতুৃয্বরণ করেল     
 (ক) �কৃত অিভভাবেকর নাম    

 (খ) �কৃত অিভভাবেকর বয্াংক িহসাব 
ন�র,  

     বয্াংেকর নাম, শাখার নাম (েজলাসহ) 
ও  

     বয্াংক শাখার রাউিটং 
ন�র(বাধয্তামূলক) 

 

 
 

 

০৩। েয ছা�/ ছা�ীর জনয্ সাহাযয্ চাওয়া হেয়েছ 

তার/তােদর নাম ও ে�িণঃ 

             নাম                                   ে�িণ 

(১) 

 

(২) 
 

ফরম নং - ০৪ 
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 আিম শপথপুবর্ক েঘাষণা করিছ েয,আমার স�ান/স�ানেদর এ িশ�াবৃিত্তর জনয্ আর েকান আেবদন 
কিরিন এবং উপেরা� তথয্ািদ সিঠক।  
 
 
                 ................................... 
                   কমর্চারীর �া�র ও তািরখ 
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‘‘খ’’ অংশ 

(অিফস �ধান কতৃর্ ক পূরণ করেত হেব) 

 

 �তয্য়ন করা যাে� েয, জনাব/জনাবা ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ....  

বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবাডর্ , কলয্াণ তহিবল/েযৗথবীমা তহিবেলর িনয়িমত কমর্চারী িহেসেব ... . ... ... ... ... 

... ... ... ... পেদ কমর্রত আেছন/িছেলন। উপের বিণর্ত তার  তথয্াবিল সিঠক। তার পু�/কণয্া ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... এর নােম িশ�া-বৃিত্ত ম�রু করা েযেত 

পাের। 

 
 
 কমর্কতর্ ার �া�র     
.................................... 
তািরখঃ .............................. 
                                     পদিব ও নামযু� িসল  

................................... 
 

 
‘‘গ’’ অংশ(১নং স�ােনর জনয্) 

(ছা�/ছা�ী কতৃর্ ক পরূণ করেত হেব) 

 

১। ছা�/ছা�ীর নাম (বাংলায়) ............................................................................................................ 

(ইংেরিজেত বড় অ�ের) ........................................................................................................................................... 

২। িপতা/মাতার নাম ও পদিবঃ ............................................................................................................................................ 

৩। বতর্ মােন অধয্য়নরত ে�িণ/েকােসর্র নাম 

............................................................................................................................. 

৪। অধয্য়নরত ে�িণ/েকােসর্র িশ�া কাল ................................................................................................................................  

৫। েয �িত�ােন অধয্য়নরত তার নাম ও িঠকানা  .................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................       
       

                ছা�/ছা�ীর �া�র ও তািরখ  
 

(‘‘ঘ’’ অংশ) 
(ছা�/ছা�ী েয িশ�া �িত�ােন অধয্য়নরত, েস িশ�া �িত�ােনর �ধান কতৃর্ ক পূরণ করেত হেব) 

 �তয্য়ন করা যাে� েয, অ� িশ�া-�িত�ােন .............................................................. ে�িণ/েকােসর্ 

................................. অধয্য়নরত ..............................................................................  িপতা/মাতাঃ 

................................................................... একজন িনয়িমত ছা�/ছা�ী। আেবদেনর ‘‘গ’’ অংেশ েয সকল তথয্ �দান কেরেছ তা 

সিঠক।  
 

আমার জানা ও িব�াস মেত েস উত্তম চিরে�র অিধকারী এবং তার আচরণ ও িশ�াগত অ�গিত সে�াষজনক। আিম 
....................................................................... এর নােম িশ�া-বিৃত্ত ম�িুরর সুপািরশ করিছ। 
 
 

 
�িত�ােনর নাম ও িঠকানা 
...............................       িশ�া �িত�ােনর �ধােনর �া�র 
...............................           এবং নামযু� িসল। 
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‘‘ঙ’’ অংশ(২নং স�ােনর জনয্) 
 

(ছা�/ছা�ী কতৃর্ ক পরূণ করেত হেব) 
 

১। ছা�/ছা�ীর নাম (বাংলায়)  

..................................................................................................................... 

(ইংেরিজেত বড় অ�ের)   

.................................................................................................................... 
২। িপতা/মাতার নাম ও পদিবঃ 

...................................................................................................................... 

৩। বতর্ মােন অধয্য়নরত ে�িণ/েকােসর্র নাম 

......................................................................................................... 

৪। অধয্য়নরত ে�িণ/েকােসর্র িশ�া কাল 

............................................................................................................  

৫। েয �িত�ােন অধয্য়নরত তার নাম ও িঠকানা    

............................................................................................... 

............................................................................................................................................................

. 

................................................................................................... 
        
                                       ছা�/ছা�ীর �া�র ও তািরখ 
 

     (‘‘চ’’ অংশ) 
(ছা�/ছা�ী েয িশ�া �িত�ােন অধয্য়নরত, েস িশ�া �িত�ােনর �ধান কতৃর্ ক পূরণ করেত হেব) 

 �তয্য়ন করা যাে� েয, অ� িশ�া-�িত�ােন .............................................................. ে�িণ/েকােসর্ 

................................. অধয্য়নরত ..............................................................................  িপতা/মাতাঃ 

................................................................... একজন িনয়িমত ছা�/ছা�ী। আেবদেনর ‘‘ঙ’’ অংেশ েয সকল তথয্ �দান কেরেছ তা 

সিঠক।  
 

আমার জানা ও িব�াস মেত েস উত্তম চিরে�র অিধকারী এবং তার আচরণ ও িশ�াগত অ�গিত সে�াষজনক। আিম 
....................................................................... এর নােম িশ�া-বিৃত্ত ম�িুরর সুপািরশ করিছ। 
 
 
�িত�ােনর নাম ও িঠকানা 
...............................       িশ�া �িত�ােনর �ধােনর �া�র 
...............................           এবং নামযু� িসল। 
 
 
িনয়মাবিলঃ 
(ক)  বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবাডর্ , কলয্াণ তহিবল ও েযৗথবীমা তহিবেলর ৩য় ও ৪থর্ ে�িণর কমর্চারীগণই তােদর 

স�ানেদর িশ�া-বৃিত্তর জনয্ আেবদন করেত পারেবন। েকান কমর্চারী দ‘ুেয়র অিধক স�ােনর জনয্ িশ�া-বৃিত্ত 
পাওয়ার েযাগয্ হেব না। 

(খ) েয ে�ে� �ামী/�ী উভয়ই বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবােডর্  চাকিরেত িনযু� আেছন েস ে�ে� েকবল একজন 
িশ�া-বৃিত্ত লােভর জনয্ আেবদন করেত পারেবন। 

(গ) িনজ� স�ান বয্িতত কমর্চারীেদর আি�তগণ এ সাহাযয্ লােভর অিধকারী হেব না। 

(ঘ) কমর্চারীর বয়স ৬৭ বছেরর মেধয্ হেত হেব। 

(ঙ) আেবদন ফরেমর �িতিট কলাম সিঠক তথয্সহ যথাযথভােব পূরণ এবং বয্াংক িহসাব নমবেরর তথয্ সং�া� ‘‘ক’’ 
অংেশর ২(খ) অবশয্ই পূরণ করেত হেব। অস�ূণর্/সে�হযু�/�িটপূণর্ আেবদনপ� বািতল বেল গণয্ হেব। 

(চ) আেবদন ফরম www.bkkb.gov.bd ওেয়বসাইট েথেক সং�হ এবং পরূণকৃত আেবদনসমূহ একিট ফরওয়ািডর্ ং 
এর মাধয্েম িন�িলিখত অিফসসমূেহ জমা েদয়া যােব। 
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১) ঢাকা মহানগরীর ে�ে�ঃ মহাপিরচালক, বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবাডর্ , জন�শাসন 

ম�ণালয়, ১ম ১২ তলা সরকাির অিফস ভবন (১১তলা), েসগনবািগচা, ঢাকা। 
২) ঢাকা িবভােগর ে�ে�ঃ উপ-পিরচালক, বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবাডর্ , িবভাগীয় অিফস, ১ম ১২ 

তলা সরকাির অিফস ভবন (৩য় তলা) েসগনবািগচা, ঢাকা। 
৩) চ��াম িবভােগর ে�ে�ঃ উপ-পিরচালক, বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবাডর্ , িবভাগীয় অিফস, 

সরকাির কাযর্ ভবন-১, আ�াবাদ, চ��াম। 
৪) রাজশাহী িবভােগর ে�ে�ঃ উপ-পিরচালক, বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবাডর্ , িবভাগীয় অিফস, 

রাজশাহী। 
৫) খুলনা িবভােগর ে�ে�ঃ উপ-পিরচালক, বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবাডর্ , িবভাগীয় অিফস, খুলনা 

িবভাগীয় কিমশনােরর কাযর্ালয়, বয়রা, খুলনা। 
৬) বিরশাল িবভােগর ে�ে�ঃ উপ-পিরচালক, বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবাডর্ , িবভাগীয় অিফস, 

কািশপুর, বিরশাল। 
৭) িসেলট িবভােগর ে�ে�ঃ উপ-পিরচালক, বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবাডর্ , িবভাগীয় অিফস, 

আলমপুর, িসেলট। 
৮) রংপরু িবভােগর ে�ে�ঃ উপ-পিরচালক, বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবাডর্ , িবভাগীয় কিমশনােরর 

কাযর্ালয়, রংপুর। 
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