
 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
জন�শাসন ম�নালয়, 

বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবাডর্  
েবাডর্  (রাজ�) তহিবল 

১ম ১২ তলা সরকাির অিফস ভবন (১১ তলা) 
েসগনবািগচা, ঢাকা। 

(www.bkkb.gov.bd) 
 

 

সরকাির কমর্কতর্ া/কমর্চারীেদর �ারা গিঠত ও পিরচািলত কিমউিনিট েস�ার/�াব/সিমিত/ 
এেসািসেয়শনেক বািষর্ক অনদুান �দান স�েকর্  আেবদন প�। 

 
১. �িত�ােনর নাম ও পূনর্ িঠকানা  (ক)নাম ......................................................... 

 (খ)িঠকানা....................................................... 

 

 
২. �িত�ার বছর উে�খসহ গঠনত� সংযু� করেত 
হেব  
 

 বছর ..................গঠনত�................................. 

৩. (ক) সমাজেসবা অিধদ�েরর েরিজঃ ন�র ও 
েরিজঃ �াি�র বছর(সনেদর ফেটাকিপ সংযু� করেত 
হেব) 
 
(খ) বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবােডর্ র 
তািলকাভু�(শতর্  পূরণ সােপে�)িক? 
 

 ন�র ............................সন ............................ 
 
 
 
 

৪. �িত�ােনর এিরয়া   আবািসক ভবন সংখয্া .............. �াট সংখয্া ............ 
 
 
 (খ) এলাকা............................................. 
 

৫. গঠনত� েমাতােবক বতর্ মান কাযর্ িনবর্াহী কিমিটর 
িনবর্াচন(িনবর্াচন না হেল যুি� সংগত কারণ উে�খ 
করেত হেব)  

 (ক) বািষর্ক িভিত্তক িনবর্াচন...............(তািরখ উে�খ করন) 
 
  (খ) ি�বািষর্ক িভিত্তক িনবর্াচন.............. (তািরখ উে�খ করন) 
 
  (গ) অনয্ানয্........................................................... 

৬. বতর্ মান কাযর্িনবর্াহী কিমিটর ও সাধারণ সদসয্ 
গেণর তািলকা (আলাদা তািলকা সংযু� করেত হেব)  

 (ক) নামঃ 
 
   (খ) �িত�ােনর পদবীঃ 
 
   (গ) অিফস পদবীসহ িঠকানাঃ 
 
   (ঘ) আবািসক িঠকানাঃ 
 

৭. অনুদান �াি�র জনয্ সিমিতর সভাপিত/সাধারন 

স�াদক/েকাষাধয্� এর বয্াংক িহসাব ন�র,  

বয্াংেকর নাম, শাখার নাম (েজলাসহ) ও  

বয্াংক শাখার রাউিটং ন�র (বাধয্তামূলক) 

 

 
 
 
 

৮. �িত�ােনর উে�শয্ ও ল�য্ (আলাদা তািলকা 
সংযু� করেত হেব) 

 

৯. কলয্াণ মূলক কাযর্�ম  (ক) গত অথর্ বছের গৃহীত কলয্াণ মূলক কাযর্�েমর িববরণ (সংযু� 
করেত হেব)  
 
 (খ) বতর্ মান অথর্ বছের চালু কলয্াণ মূলক কাযর্�েমর িববরণ (সংযু� 

ফরম নং - ১২ 

 



 

করেত হেব)  

১০. েরিজি�কৃত সদসয্ সংখয্া ও মািসক চাঁদার হারঃ  সদসয্ সংখয্া ......................................................... 
 
  মািসক চাঁদার হার..................................................... 

 



 

 
১১. �া� অনদুােনর পিরমান 
 
     (ক)..................... 
     (খ)...................... 
     (গ)...................... 
 
 
 
১২. আয় বয্য় সং�া� িববরণ 
(খরেচর ভাউচােরর ফেটাকিপ সংযু� করেত 
হেব) 
 
    (ক)..................... 
 
 
১৩. (ক) �িত�ােনর আয় বয্য় সং�া� অিডট 
িরেপাটর্  এবং বয্ালা�শীট সংযু� করেত হেব। 
(গত অথর্ বছর) 
 
(খ) �িত�ােনর আসবাবপে�র তািলকা সংযু� 
করন  
 

উৎস(িবগত িতন বছর) 
বাংলােদশ কমর্চারী 
কলয্াণ েবাডর্  (টাকা) 

অনানয্ নাম িলখুন (টাকা) 

 
 
 

 

 

িবগত  বছেরর 
আয়(টাকা) বয্য়(টাকা) 

  

 
েরিজ�াডর্  ফামর্/পািটর্ র নাম ও িঠকানাঃ............................ 
........................................................................... 
........................................................................... 
 
 

(খ) �িত�ােনর আসবাবপে�র তািলকা সংযু� 
করন  

 সংযু� 
 

১৪. বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবাডর্  হেত  চলিত 
অথর্ বছেরর খাত িভিত্তক �াথ�ত টাকার 
পিরমানঃ 
 

 

�িত�ােনর 
বািষর্ক অনুদান 

(টাকা) 

েখলাধূলার সাম�ী 
�য় ও িশশ পাকর্  
িনমর্াণ (টাকা) 

মিহলা কািরগরী �িশ�ণ 
ইউিনট পিরচালনার জনয্ 

(যিদ থােক) (টাকা) 

আসবাবপ� ও অনয্ানয্ 
সাজসর�াম �য় করার 

জনয্ (টাকা) 

সবর্েমাট(টাকা) 

 
 

    

 
 

    

 

১৫. আমরা িন� �া�রকারী সংগঠেনর সভাপিত, সাধারন স�াদক ও েকাষাধয্� এ মেমর্ 

িন�য়তা �দান করিছ েয উপের �দত্ত িববরণ সমূহ সতয্ এবং �িত�িত িদেতিছ েয সরকারী 

অনুদান বয্বহােরর জনয্ বাংলােদশ সরকারী কমর্চারী কলয্াণ কিমিট কতৃর্ ক আেরািপত শতর্ াবলী 

যথাযথভােব েমেন চলব। 

 
 
 
       েকাষাধয্�                              সাধারন স�াদক                                      সভাপিত 
  
 
......................                        .......................                                    ..................... 
(�া�র ও িসলেমাহর)                  (�া�র ও িসলেমাহর)                                (�া�র ও 
িসলেমাহর) 

 



 

 
 

 



 

১৬. শতর্ াবিলঃ 
 
(ক) সরকাির কমর্কতর্ া/কমর্চারীেদর চাকুিরে�ে� (দ�ের) অথবা অনয্ েকান িবষেয় সরকােরর সােথ দরকষাকিষ  
(বােগর্িনং এেজ�) সিমিতেক এ খাত হেত অনুদান েদয়া যােব না। 
 
(খ) �াব/কিমউিনিট েস�ার/সিমিতর গঠনত� থাকেত হেব এবং তা সাধারন সভায় সংখয্াগির� সদসয্ কতৃর্ ক 
অনুেমািদত হেত হেব। 
 
(গ) �াব/কিমউিনিট েস�ার/সিমিত সমাজেসবা অিধদ�র কতৃর্ ক িনব�ীকৃত এবং বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ 
েবাডর্  িনয়ম েমাতােবক তািলকাভু� হেত হেব। 
 
(ঘ) অনুদান �াি�র জনয্ �াব/কিমউিনিট েস�ার/সিমিতর অিডট িরেপাটর্ (িসএ ফামর্/সমবায় অিফস/েজলা বা 
থানা িহসাব র�ণ অিফস �ারা) �িত�ােনর বািষর্ক �িতেবদন ও ভিবষয্ৎ কলয্াণ কাযর্�েমর িববরণী দািখল 
করেত হেব। 
 
 
(ঙ) বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবাডর্  বয্তীত অনয্ েকান উৎস হেত অনুদান/সাহাযয্ েপেয় থাকেল তা উে�খ 
করেত হেব। 
 
(চ) বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবাডর্  হেত েয কমর্সূচীিভিত্তক অনুদান বরা� করা হেব তা েস কমর্সূচী বা�বায়েন 
বয্য় করেত হেব। তেব খাত পিরবতর্ ন করেত চাইেল বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবােডর্ র পূবর্ অনমুিত িনেত হেব 
এবং এর অনয্থা হেল ভিবষয্েত অনুদান বরাে�র িবষয় িবেবচনা করা হেব না, বরং তা কােলা তািলকাভু� করা 
হেব। 
 
(ছ) �িত�ােনর কাযর্িনবর্াহী কিমিট কতৃর্ ক �নীত ও অনুেমািদত চলিত আিথর্ক বছেরর বােজট অবশয্ই দািখল 
করেত হেব। 
 
(জ) �িত�ােনর গঠনতে�র সংি�� ধারামেত িনবর্ািচত বতর্ মান কাযর্িনবর্াহী কিমিটর তািলকা অবশয্ই দািখল 
করেত হেব। িনবর্াচন সং�া� েকান জিটলতা বা �িত�ান পিরচালনায় অচলব�া েদখা িদেল অনুদান বরা� 
িবেবচনা করা হেব না। 
 
(ঝ) েয সকল �িত�ান সরকাির কমর্কতর্ া/কমর্চারী ও তােদর ওপর িনভর্ রশীল েপাষয্েদর কলয্াণমলূক কমর্কাে� 
সি�য় অবদান রাখেব েস সকল �িত�ানেক অনুদান েদয়ার িবষেয় অ�ািধকার েদয়া হেব। 
 
(ঞ) অনুদান বরাে�র ে�ে� �িত�ানসমূেহর কমর্কা�ই মূখয্ িবেবিচত হেব। 
 
(ট) �িত�ান কতৃর্ ক চলিত বছের গৃহীত কলয্াণ কমর্সূচী বা�বায়েনর জনয্ �নীত বােজেট বয্িয়ত অেথর্র কমপে� 
১/৪ ভাগ সদসয্ চাঁদা ও অনয্ানয্ িনজ� আয় হেত িমটােত হেব। 
 
(ঠ) �িত�ােনর িনজ� পয্ােড/রিশেদর মাধয্েম �াি� �ীকার �দান সােপে� অনুদােনর েচক হ�া�র /�হন করেত 
হেব। �াি��ীকার বয্িতত অনুদােনর েচক েকান ভােবই হ�া�রেযাগয্ নয়। 
 
(ড) আেবদন ফরেমর �িতিট কলাম সিঠক তথয্সহ যথাযথভােব পূরণ এবং বয্াংক িহসাব ন�েরর তথয্ 
সং�া� ৭নং অংশ অবশয্ই পরূণ করেত হেব। অস�ূণর্/সে�হযু�/�িটপূণর্ আেবদনপ� বািতল বেল গণয্ 
হেব।  
 
(ড) আেবদন ফরম www.bkkb.gov.bd ওেয়বসাইট েথেক সং�হ এবং পূরণকৃত আেবদনসমূহ �েয়াজনীয় 
কাগজপ� সহ একিট ফরওয়ািডর্ ং এর মাধয্েম িন�িলিখত অিফসসমূেহ জমা েদয়া যােব। 

১) ঢাকা মহানগরীর ে�ে�ঃ উপিরচালক(কমর্সূচী ও েযৗথবীমা), বাংলােদশ কমর্চারী কলয্াণ েবাডর্ , 
জন�শাসন ম�ণালয়, ১ম ১২ তলা সরকাির অিফস ভবন, ে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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