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২.২) ািত ািনক সবা  
. 

নং 
সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ   এবং াি ান সবার  এবং 

পিরেশাধ  প িত 
সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ইেমইল) 

1.  বােজট বরা  ১.  িত অথবছেরর জা য়ারী- ফ য়ারী মােস ধান 
কাযালেয়র েত ক শাখা ও িবভাগীয় কাযালয় 
থেক স া  খরেচর িহসাব হণ;  

২.  িত বছর ১-১০ লাই এর মে  খরেচর িহসাব 
িবভাগীয় কাযালয় হেত ধান কাযালেয় হণ; 

৩. জাতীয় বােজট পাশ হওয়ার পর বাড সভায় 
অ েমাদন সােপে  ধান কাযালয় ও িবভাগীয় 
কাযালেয়র চািহদা অ যায়ী বােজট ব ন। 

প / ম ির 
 
সবা দােনর ান : 

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বােডর 
ধান কাযালয়, শাসন শাখা। 

িবনা ে  ৬০ কাযিদবস মাঃ আ  রায়হান িমঞা 
উপপিরচালক( শাসন) 
ফান: ০২-৯৩৩০৮০৫ 

ইেমইল: ddadmin@bkkb.gov.bd 
 

2.  বােজেটর বরা ত 
অথছাড় 

১. জন শাসন ম ণালয় হেত অথছােড়র পর 
অ েমািদত বােজট বরা  থেক িবভাগীয় 
কাযালেয়র জ  ৪  সমান িকি েত ব ন ত 
অেথর চক রণ করা হয়; 

২.  সেবা  ১০ কাযিদবেসর মে  অথ ছাড় করা হয়। 

প / ম ির 
 
সবা দােনর ান : 

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বােডর 
ধান কাযালয়, িহসাব শাখা, বাড 

তহিবল। 

িবনা ে  ১৫ কাযিদবস মাঃ আ  রায়হান িমঞা 
উপপিরচালক( শাসন) 
ফান: ০২-৯৩৩০৮০৫ 

ইেমইল: ddadmin@bkkb.gov.bd 
 

 

২.৩) অভ রীণ সবা  
. 

নং 
সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ   এবং াি ান সবার  এবং 

পিরেশাধ  প িত 
সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ইেমইল) 

1. ম ণালয়/ িবভােগর 
চািহদা মাতােবক ত / 
িরেপাট দান 

ত  চেয় প  দয়া হেল ত  স িলত হাডকিপ রণ 
করা হয় 

িবেবচ প , 
শাসন শাখা 

িবনা ে  সেবা  ৫ 
কাযিদবস 

মা: শরী ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক ( শাসন) 
   ফান: ০২-৫৮৩১০৩৩৪ 

ইেমইল: adadmin@bkkb.gov.bd 

2. কমচারীেদর পনশন 
দান 

ম িরপ  কমচারীর আেবদন, 
শাসন শাখা 

িবনা ে  সেবা  ১৫ 
কাযিদবস 

মাঃ আ  রায়হান িমঞা 
উপপিরচালক( শাসন) 
ফান: ০২-৯৩৩০৮০৫ 

ইেমইল: ddadmin@bkkb.gov.bd 
3. পনশন দােনর িবধােথ 

কমচারীেদর অিডট 
আপি র না দাবী সনদপ  

দান 

প / ডিসট জবাব রণ অিডট আপি / ডিসট জবাব/ 
না দাবী সনদপ , 

শাসন শাখা 

িবনা ে  সেবা  ৫ 
কাযিদবস 

মাঃ মিন ামান 
িহসাব র ণ কমকতা, বাড তহিবল 
ফান নং: ০২-৯৩৫৮০৪৮ 

ইেমইল: accorev@bkkb.gov.bd 
খ কার মাহ বা 
িহসাব র ণ কমকতা (ক াণ) 
ফান: ০২-৯৩৫৯০২৫ 

ইেমইল: accorev@bkkb.gov.bd 
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. 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ   এবং াি ান সবার  এবং 
পিরেশাধ  প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ইেমইল) 

4. ািধকার া  
কমকতােদর েটাকল 
এবং িভআইিপ লাউ  

বহাের েয়াজনীয় 
ব া করা 

িচ / সরারির সবা দান চািহদারিভি েত 
শাসন শাখা 

িবনা ে  তাৎ িণক মা: শরী ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক ( শাসন) 
   ফান: ০২-৫৮৩১০৩৩৪ 

ইেমইল: adadmin@bkkb.gov.bd 

5. কমচারীেদর িশ ণ 
দান 

িবিভ  িশ ণ কে  িশ ণ দােনর জ  মেনানয়ন 
দান/ অভ রীণ িশ ণ 

িশ ণ কে র চািহদাপ  অ যায়ী/ 
জন শাসন ম ণালেয়র সােথ া িরত 
বািষক কমস াদন ি  

শাসন শাখা 

িবনা ে  / 
িশ ণ িফ এর 

িবিনমেয় 

সেবা  ৫ 
কাযিদবস 

মা: শরী ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক ( শাসন) 
   ফান: ০২-৫৮৩১০৩৩৪ 

ইেমইল: adadmin@bkkb.gov.bd 

6. িবিভ  ধরেনর অি ম 
ম ির  

হ িনমাণ, মটর সাইেকল, ভিব  তহিবল ইত ািদ 
ম ির দােনর জ  িনধািরত ফরম রণ কের 
আেবদন করার পর িচ / ম িরপ  দান 

ম িরপ  
শাসন শাখা 

িবনা ে  সেবা  ৭ 
কাযিদবস 

সংি  িহসাবর ণ কমকতা 
 

7.  ম ির  া তার সনদসহ আেবদন করেল সরাসির সবা 
দান 

র ম ির 
শাসন শাখা 

িবনা ে  সেবা  ৭ 
কাযিদবস 

মা: শরী ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক ( শাসন) 
   ফান: ০২-৫৮৩১০৩৩৪ 

ইেমইল: adadmin@bkkb.gov.bd 
8. পেদা িত/ িসেলকশন 

ড/ টাইমে ল 
পেদা িত/ িসেলকশন ড / টাইমে ল া  হেল 
আেবদন করার পর সংি  বাছাই কিম র মা েম 
িন ি  

শাসন শাখা িবনা ে  সেবা  ৩০ 
কাযিদবস 

মা: শরী ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক ( শাসন) 
   ফান: ০২-৫৮৩১০৩৩৪ 

ইেমইল: adadmin@bkkb.gov.bd 
9. ই ারেনট সংেযাগ/ 

ওয়াইফাই সম া 
সরাসির চািহদাপ  দান/ সরাসির 

আইিস  শাখা 
িবনা ে  সেবা  ০৫ 

কাযিদবস 
আছিফয়া মহ বা 

া ামার 
ফান: ০২-৯৩৪৬৮৩২ 

ইেমইল: programmer@bkkb.gov.bd  
10. ওেয়বসাইেট ত  

হালনাগাদকরণ 
সরাসির চািহদাপ  দান/ সরাসির 

আইিস  শাখা 
িবনা ে  সেবা  ০২ 

কাযিদবস 
আছিফয়া মহ বা 

া ামার 
ফান: ০২-৯৩৪৬৮৩২ 

ইেমইল: programmer@bkkb.gov.bd  
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৩) আওতাধীন দ র/সং া/অ া  িত ানস েহর িস েজ  চাটার িল  আকাের  করেত হেব। 
 
৪) আপনার ( সবা হীতার) কােছ আমােদর ( সবা দানকারীর) ত াশা:  
 

. নং িত ত / কাি ত সবা াি র লে  করণীয় 
1.  য়ংস ণ আেবদন জমা দান 

2.  যথাযথা ি য়ায় েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা  

3.  েযাজ  ে  মাবাইল মেসজ/ইেমইেলর িনেদশনা অ সরণ করা 

4.  সা ােতর জ  ধায তািরেখ িনধািরত সমেয়র েবই উপি ত থাকা 

5.  অনাব ক ফান/তদিবর না করা 

 
িব. . য সকল কারেণ সাধারণত কান আেবদপ  বািতল হয় িকংবা সবা দান স ব না হয় সসব কারণস হ িবে ষণ বক ফরম/ছক রণ করেত হেব। এে ে  িক  িক  িবষয় সকল িত ােনর জ  
একই রকম হেত পাের এবং িক  িবষয় আলাদা হেত পাের। 
 
৫) কান নাগিরক ম ণালয়/িবভাগ হেত কান কাি ত সবা না পেল বা সবা াি েত অস  হেল পযায় েম িতিন কান কমকতার িনকট এবং িকভােব যাগােযাগ করেবন 
তা অিভেযাগ িতকার ব াপন (GRS)-এ িন পভােব উে খ করেত হেব: 
 

িমক কখন যাগােযাগ করেবন কার সে  যাগােযাগ করেবন যাগােযােগর কানা িন ি র সময়সীমা 
১.  

দািয় া  কমকতা সমাধান িদেত 
থ হেল  

অিভেযাগ িন ি  কমকতা 
(অিনক) 

নাম ও পদিব: মাহা দ কফােয়ত উ াহ, পিরচালক( শাসন) 
ফান: ০২-৮৩৯২১২০ 

ইেমইল:  directoradmin@bkkb.gov.bd 
ওেয়ব: www.bkkb.gov.bd 

িতন মাস 

২. অিভেযাগ িন ি  কমকতা িনিদ  
সমেয় সমাধান িদেত থ হেল 

আিপল কমকতা নাম ও পদিব: মাঃ আসা ল ইসলাম, মহাপিরচালক 
ফান:  ০২-৪৯৩৪৯৩২৩ 

ইেমইল: dg@bkkb.gov.bd 
ওেয়ব: www.bkkb.gov.bd 

এক মাস 

৩. আিপল কমকতা িনিদ  সমেয় সমাধান 
িদেত থ হেল 

মি পিরষদ িবভােগর অিভেযাগ 
ব াপনা সল 

অিভেযাগ হণ ক  
৫নং গইট, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
ওেয়ব: www.grs.gov.bd 

িতন মাস 
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