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রবজ্ঞরি 

 

  রবষয়: (১)সরকাদরর অসামররক খাদতর ১১ হদত ২০ বেদর্ কম মরত সরকারর কম মচারীর সন্তানদের ‘রশক্ষাবৃরি’/ ‘রশক্ষাসহায়তা’; 

             (২) সরকারর ও তারলকাভুক্ত স্বায়িশারসত সাংস্থার সকল বেদর্র অক্ষম, অবসরপ্রাি ও মৃত কম মচারীর সন্তানদের 

‘রশক্ষাবৃরি’র েরখাস্ত আহবান। 
 

 
২০১৭-২০১৮ অর্ মবছদরর জন্য সরকাদরর অসামররক খাদতর ১১ হদত ২০ বেদর্ কম মরত কম মচারীর (র্াক, তার ও 

দূরালাপনী, বাাংলাদেশ বরলওদয়, রবরজরব ও বাাংলাদেশ পুরলশ রবভাদগ রনযুক্ত কম মচারীগণ ব্যতীত) সন্তানদের ‘রশক্ষাবৃরি’/ 

‘রশক্ষাসহায়তা’ এবাং সরকারর ও তারলকাভুক্ত স্বায়িশারসত সাংস্থার সকল বেদর্র অক্ষম, অবসরপ্রাি ও মৃত কম মচারীর সন্তানদের 

‘রশক্ষাবৃরি’র জন্য অনলাইদন েরখাস্ত আহবান করা যাদে। আদবেনকারীদক েরখাস্ত োরখদলর শতম ও রনয়মাবলী অনুসরণ কদর 

URL: eservice.bkkb.gov.bd এর মাধ্যদম যথাযর্ভাদব অনলাইদন আদবেন করদত হদব। েরখাস্ত/ আদবেন করার শতম ও 

রনয়মাবলী বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর ওদয়বসাইদে (www.bkkb.gov.bd) পাওয়া যাবে।  

 

১৭ জানুয়ারর, ২০১৮ রি. তাররখ সকাল ৯.০০ো বর্দক ১৭ বিব্রুয়ারর ২০১৮ রাত ১২.০০ োর মদধ্য দাখিলকৃত 

আদবেনসমূহ রবদবচনার জন্য গৃহীত হদব। 
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শর্ত ও দরিাস্ত করার খিয়মােলী  

(শুধুমাত্র অিলাইবি আবেদি করা যাবে, আবেদবির ককাি হার্ তকখপ গ্রহণ করা হবে িা।): 
 

1.  ১১-২০ কগ্রবর্ কম মরত সরকারর কম মচারীর ৬ষ্ঠ বেরণ বর্দক সদব মাচ্চ পয মাদয় অধ্যয়নরত অনরিক ২ (দুই) সন্তাদনর জন্য ‘রশক্ষাবৃরি/ ‘রশক্ষাসহায়তা’ 

এবাং সরকারর ও তারলকাভুক্ত স্বায়িশারসত সাংস্থার সকল বেদর্র অক্ষম, অবসরপ্রাি ও মৃত কম মচারীর ৯ম বেরণ বর্দক সদব মাচ্চ পয মাদয় অধ্যয়নরত 

অনরিক ২(দুই) সন্তাদনর জন্য ‘রশক্ষাবৃরি’র আদবেন করদত পারদবন; 

2.  ঢাকা মহািগরীবর্ কম তরর্ কম তচারীবদর কক্ষবত্র ঢাকা মহািগর ও খেভাবগর কম তচারীবদর কক্ষবত্র খিজ খিজ খেভাগীয় কায তালবয় অিলাইবি আবেদি 

করবর্ হবে; 

3.  োাংলাবদশ কম তচারী কল্যাণ কোবর্ তর ওবয়ে সাইট (www.bkkb.gov.bd ) এর “খশক্ষাবৃখির অিলাইি আবেদি” খলাংকটিবর্ খিক কবর 

অথো ব্রাউজাবরর এবেস োবর eservice.bkkb.gov.bd টাইপ কবর Enter চাপুি;  

4.  কহাম কপজ কথবক “করখজবেশি” োটবি খিক করবল একটি পার্া আসবে। ১১-২০ কগ্রবর্ কম তরর্ সরকাখর কম তচারীবদর সন্তািবদর খশক্ষাবৃখির 

আবেদি করার জন্য কম তচারীর ধরণ “কম তরর্” এোং কম তচারীর কম তবক্ষবত্রর ধরণ পছন্দ করবর্ হবে। উবেখ্য কম তচারীর ধরণ “কম তরর্” এোং 

কম তচারীর কম তবক্ষবত্রর ধরণ “রাজস্বিার্ভুক্ত” োছাই করবল কপ-খিবেশি িম্বর ও জার্ীয় পখরচয় পবত্রর িম্বর খদবর্ হবে; 

5.  সরকাখর ও র্াখলকাভুক্ত স্বায়িশাখসর্ সাংস্থার সকল কগ্রবর্র অক্ষম/ অেসরপ্রাপ্ত/ মৃর্ কম তচারীবদর সন্তািবদর খশক্ষাবৃখির জন্য আবেদি করবর্ 

"অক্ষম/ মৃর্/ অেসরপ্রাপ্ত" পছন্দ করবর্ হবে। উবেখ্য কম তচারীর ধরণ "অক্ষম/ মৃর্/ অেসরপ্রাপ্ত" োছাই করবল ককাি কপ-খিবেশি িম্বর লাগবে িা, 

শুধু জার্ীয় পখরচয়পত্র িম্বর খদবর্ হবে;  

6.  ১১-২০ কগ্রবর্ কম তরর্ সরকাখর কম তচারীগণবক অথ ত খেভাবগর কপ-খিবেশি এর কভখরখিবকশি িম্বর, জার্ীয় পখরচয়পত্র িম্বর (১৭ খর্খজবটর), 

কমাোইল িম্বরসহ অন্যান্য র্থ্যাখদ খদবয় “করখজবেশি করুি” োটবি খিক করার পর আপিার কমাোইল িম্ববর ৬ খর্খজবটর একটি কভখরখিবকশি 

ককার্ যাবে। এই ককার্ িম্বরটি খদবয় “যাচাই করুি” োটবি খিক করবল “অখভিন্দি, আপিার খিেন্ধি সিলভাবে সম্পূি ত হবয়বছ” এই ম্যাবসজ টি 

কদিাবে। ককার্ প্রদাবির সময়সীমা ১৫ খমখিট। অিলাইবি আবেদি করার জন্য োাংলাবদশ কম তচারী কল্যাণ কোবর্ ত একোরই করখজবেশি করবর্ 

হবে; 

7.  সিটওয়যাবর লগইি করার জন্য কহাম কপজ কথবক “লগইি” োটবি খিক কবর কমাোইল িম্বর এোং পাসওয়ার্ ত খদবয় লগইি করবর্ হবে; 

8.  লগইি করার পর র্যাসবোর্ ত এর “আবেদিকারীর ছখে আপবলার্ করুি” োটবি খিক কবর ছখে আপবলার্ করবর্ হবে; 

9.  খশক্ষাবৃখির আবেদি করার জন্য “খশক্ষাবৃখির আবেদি করবর্ এইিাবি খিক করুি” এই খলাংকটিবর্ খিক কবর খিবদ তশােলী অনুযায়ী পরের্ী ধাবপ 

আবেদি িরম পূরণ করবর্ হবে;   

10.  আদবেন িরদমর প্ররতটি কলাম যর্াযর্ভাদব পূরণ কদর ছাত্র/ ছাত্রী খেগর্ োৎসখরক/ কোর্ ত/ কসখমস্টার/ টাম ত িাইিাল কয পরীক্ষায় পাস কবরবছ র্ার 

মূল মাকতশীট এর িবটাকখপ ১ম কেখণর কগবজবটর্ অখিসার কর্ততক/ খশক্ষা প্রখর্ষ্ঠাবির দাখয়ত্বপ্রাপ্ত খশক্ষক কর্ততক সর্যাখয়র্ কবর স্ক্যাি কখপ 

আবেদিপবত্রর সাবথ সাংযুক্ত করবর্ হবে; 

11.  কম তচারী অেসরপ্রাপ্ত হবল অেসর গ্রহবণর আবদবশর অথো মৃর্ হবল মৃত্যযসিবদর সর্যাখয়র্ কখপ সাংযুক্ত করবর্ হবে; 

12.  িরম যথাযথভাবে পূরণ কবর “আবেদি সাংরক্ষণ ও খপ্রন্ট করুি” োটবি খিক কবর আবেদি সাংরক্ষণ কবর খপ্রন্ট করা যাবে; 

13.  আবেদি িরম খপ্রন্ট করার পর খশক্ষা প্রখর্ষ্ঠাি প্রধাবির স্বাক্ষর ও সীল, কম তচারীর স্বাক্ষর, কর্ততপবক্ষর স্বাক্ষর ও সীল এোং স্মারক িাং ও র্াখরি 

খদবয় পূণ তাঙ্গ পূরণকৃর্ িরবমর স্ক্যাি কখপ “সাংযুখক্ত” ধাবপ খগবয় সাংযুক্ত কবর আবেদি “চূড়ান্তভাবে দাখিল করুি” োটবি খিক কবর দাখিল করবর্ 

হবে। আবেদিটি সিলভাবে দাখিল হবল আবেদিকারী র্াঁর কমাোইল কিাবি আবেদি গ্রহবণর র্াবয়খর িম্বর ও র্াখরি সম্বখলর্ একটি ক্ষুবদোর্তা 

পাবেি এোং পরের্ীবর্ অিলাইবি লগইি কবর র্ার আবেদবির অেস্থা সম্পবকত জািবর্ পারবেি;  

14.  স্বামী/স্ত্রী উভয়ই সরকাখর চাকখরবর্ কম তরর্ হবল ককেল একজিই সন্তািবদর ‘খশক্ষাবৃখি’ / ‘খশক্ষাসহায়র্া’ লাবভর জন্য আবেদি করবর্ পারবেি; 

15.  চাকখররর্, অখিয়খমর্ এোং খেোখহর্ এরুপ ছাত্র/ ছাত্রীগণ এ ‘খশক্ষাবৃখি’ / ‘খশক্ষাসহায়র্া’ লাবভর কযাগ্য িি; 

16.  ১১-২০ কগ্রবর্ কম তরর্ সরকাখর কম তচারীবদর সন্তািবদর ‘খশক্ষাবৃখি’/ ‘খশক্ষাসহায়র্া’ পাওয়ার জন্য খেদ্যালয়, মহাখেদ্যালয় ও খেশ্বখেদ্যালবয় 

অধ্যয়িরর্ ছাত্র/ ছাত্রীবক পূে তের্ী োৎসখরক / কোর্ ত/ কসখমস্টার/ টাম ত িাইিাল পরীক্ষায় প্রবর্যক খেষবয় উিীণ ত হবয় খিম্নেখণ তর্ খজখপএ/ খসখজখপএ 

অজতি করবর্ হবে: 

               কেখণ ‘খশক্ষাবৃখি’ পাওয়ার কযাগ্যর্া ‘খশক্ষাসহায়র্া’ পাওয়ার কযাগ্যর্া 

মাধ্যখমক (৬ষ্ঠ-১০ম কেখণ) খজখপএ  ৫ অথো গবড় ৮০% িম্বর  খজখপএ ৩ অথো গবড় ৫০% িম্বর  

উচ্চ মাধ্যখমক (একাদশ- দ্বাদশ)                      ঐ                          ঐ 

উচ্চখশক্ষা (স্নার্ক- স্নার্বকাির) খসখজখপএ ৩.৫ হবর্ ৪ নূন্যর্ম খসখজখপএ ২.৫ 
  

17.  সরকাখর ও র্াখলকাভুক্ত স্বায়িশাখসর্ সাংস্থার অক্ষম/ অেসরপ্রাপ্ত/ মৃর্ কম তচারীবদর সন্তািবদর ‘খশক্ষাবৃখি’ পাওয়ার জন্য খেদ্যালয়, মহাখেদ্যালয় ও 

খেশ্বখেদ্যালবয় অধ্যয়িরর্ ছাত্র/ ছাত্রীবক পূে তের্ী োৎসখরক/ কোর্ ত/ কসখমস্টার/ টাম ত িাইিাল পরীক্ষায় প্রবর্যক খেষবয় উিীণ ত হবয় খিম্নেখণ তর্ খজখপএ 

/ খসখজখপএ অজতি করবর্ হবে: 

               কেখণ ‘খশক্ষাবৃখি’ পাওয়ার কযাগ্যর্া 

মাধ্যখমক (িেম – দশম কেখণ) খজখপএ ৩ অথো গবড় ৫০% িম্বর  

উচ্চ মাধ্যখমক (একাদশ- দ্বাদশ)                           ঐ 

উচ্চখশক্ষা (স্নার্ক- স্নার্বকাির) নূন্যর্ম খসখজখপএ ২.৫ 

 

 

 

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


 

 

 

18.  

 

অসম্পূণ ত আবেদি খেবেচিা করা হবে িা। অিলাইবি আবেদি দাখিবলর কক্ষবত্র কয ককাি সহায়র্ার জন্য কম তচারীগণ কয খেভাবগ কম তরর্ আবছি/ 

খছবলি কসই খেভাবগর খিম্নেখণ তর্ কম তকর্তা/ কম তচারীর সাবথ কযাগাবযাগ করুি: 

 

খেভাগ কম তকর্তা/ কম তচারীর িাম ও পদেী কমাোইল কিাি িম্বর 

 

 

ঢাকা মহািগর 

কমাোঃ আজমল কহাবসি, উপপখরচালক (উন্নয়ি), ঢাকা ০১৭১৫০৩৯৮২১ 

কমাোঃ িাখসর উদ্দীি, সহকারী পখরচালক (কম তসূচী), ঢাকা ০১৭১২৬০২৯৫৫ 

কমাোঃ আবু হাসাি, গবেষণা কম তকর্তা, ঢাকা ০১৯২০৮২২৯৩৬ 

খেোল খময়া, সহকারী কপ্রাগ্রামার, ঢাকা ০১৬৮২৫৭৫৯১২ 

কমা: জাখহদ হাসাি, সিট্ওয়যার কর্বভলপার ০১৭২২৯৮৭৮৩৭ 

কাখিজ িবর্মা, কখম্পউটার অপাবরটর, ঢাকা  ০১৯৮৫১১৬৩৬০ 

শামীমা িাত্যি, অখিস সহকারী কাম কখম্পউটার মুদ্রাক্ষখরক, ঢাকা  ০১৭৭৫৮৬৩২৮৯ 

 

ঢাকা ও 

ময়মিখসাংহ 

খেভাগ 

র্াহখমিা মাহমুদ, উপপখরচালক, খেভাগীয় কায তালয়, ঢাকা ০১৫৫২৩৯৯৬৩৯ 

সুমাইয়া সায়মা, সহকারী কপ্রাগ্রামার, খেভাগীয় কায তালয়, ঢাকা ০১৮৫৬২৮৯৪০৫ 

কমা: জখসম উখদ্দি, কখম্পউটার অপাবরটর, খেভাগীয় কায তালয়, ঢাকা ০১৭৬৪০৪৯৪৩৪ 

খলজা আির্ার, অখিস সহকারী কাম কখম্পউটার মুদ্রাক্ষখরক, খেভাগীয় কায তালয়, ঢাকা ০১৯২৪৮৭৬৯৬২ 

চট্টগ্রাম খেভাগ কমা: সাইফুল ইসলাম, উপপখরচালক, খেভাগীয় কায তালয়, চট্টগ্রাম ০১৭৬৬২৭৭৩৮৮ 

ইমারর্ কহাবসি, কখম্পউটার অপাবরটর, খেভাগীয় কায তালয়, চট্টগ্রাম  ০১৯১৮৪৩৯৫৮৯ 

রাজশাহী 

খেভাগ 

কমাোঃ আবিায়ার যাইদ, উপপখরচালক, খেভাগীয় কায তালয়, রাজশাহী ০১৭৩২০৪২২৩৯ 

কমাোঃ কসাবহল রািা, সহকারী কপ্রাগ্রামার, খেভাগীয় কায তালয়, রাজশাহী ০১৭৩৬৪৫৪৬০৮ 

কমাোঃ মাহফুজ খময়া, অখিস সহকারী কাম কখম্পউটার মুদ্রাক্ষখরক, খেভাগীয় কায তালয়, রাজশাহী ০১৯১৬৮৭৪৭১৯ 

েখরশাল খেভাগ কমাোঃ কসাহরাে কহাবসি, উপপখরচালক, খেভাগীয় কায তালয়, েখরশাল ০১৭২০৫৪৮০৩৬ 

কমা: িাি জাহাি আলী, কখম্পউটার অপাবরটর ০১৭৭৮১০৫৮৮৮ 

খুলিা খেভাগ কমা: সাবজদুর রহমাি, উপপখরচালক, খেভাগীয় কায তালয়, খুলিা ০১৭১৬৭৮১২৭২ 

শাহ্ মুহাম্মদ রুোবয়র্ আলম, সহকারী কপ্রাগ্রামার, খেভাগীয় কায তালয়, খুলিা ০১৭১৭৬৬৪৫০০ 

রাংপুর খেভাগ কমাোঃ ইব্রাখহম িাি, উপপখরচালক, খেভাগীয় কায তালয়, রাংপুর ০১৭১৫০৮২৮৭০ 

কমাোঃ শখরফুল হক প্রধাি, সহকারী কপ্রাগ্রামার, খেভাগীয় কায তালয়, রাংপুর ০১৭২২৩৭৬৩৬৬ 

খসবলট খেভাগ কশি কামরুল হাসাি, উপপখরচালক, খেভাগীয় কায তালয়, খসবলট ০১৭০৯৩৯৯৬৪৯ 

কমা: সাবজদুল ইসলাম, কখম্পউটার অপাবরটর, খেভাগীয় কায তালয়, খসবলট ০১৯১৩৮৭৩০৭৭ 
 

                                                                                

                                                                                                                                                                                                                               


