
            

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায                                                পযভ নাং-০১ 

                                  

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

www.bkkb.gov.bd 

 

যকারয ও তাররকাভুক্ত স্বায়ত্তারত াংস্থায কর গ্রেদে কভ মযত/ অফযপ্রাপ্ত কভ মচাযী/ তাদদয রযফাদযয দস্য এফাং মৃত কভ মচাযীয  

রযফাদযয দস্যদদয কল্যাণ তরফর দত াধাযণ রচরকৎা অনুদাদনয জন্য আদফদন পযভ 
 

১।               : 

(ক)  নাভ (ফাাংরায়) 

      (ইাংদযরজদত) 

(খ)  দরফ (ফাাংরায়)                                                                                                                                                                                                

      (ইাংদযরজদত) 

(গ)  অরপদয নাভ ও ঠিকানা (ফাাংরায়) 

      (ইাংদযরজদত)  

(ঘ) গ্রভাফাইর নম্বয 

(ঙ)  রতা/স্বাভীয নাভ 

(চ)  জন্মতারযখ 

(ছ)  জাতীয় রযচয়ত্র নম্বয 

(জ) অফদযয তারযখ/মৃত্যুয তারযখ (প্রদমাজু গ্রেদত্র) 

(ঝ) চাকরয যাজস্বখাতভুক্ত/তাররকাভুক্ত াংস্থায (উদেখ করুন) 

(ঞ)                                                  
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: 

: 

: 

 

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 
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২।                                  : 

( ) নাভ (ফাাংরায়) 

     (ইাংদযরজদত)  

(খ) ম্পকম 

(গ) গ্রভাফাইর নম্বয 

: 

: 

: 

: 

 

৩। (ক)        ব্াাংক রাফ নম্বয 

(খ) ব্াাংদকয নাভ 

(গ) গ্রজরা াখায নাভ 

(ঘ) ব্াাংদকয াখায যাউটাং নম্বয (ফাধ্যতামূরক) 

: 

: 

: 

: 

  

 

৪।  (ক) গ্রযাদগয নাভ 

(খ) গ্রযাগীয াদথ কভ মচাযীয/আদফদনকাযীয ম্পকম 

(গ) রিরনক ফা াাতাদর বরতম দয় থাকদর তায নাভ 

(ঙ) গ্রভাট খযদচয রযভাণ 

: 

: 

: 

: 

 

 

 

 

উরেরখত তথ্যারদ আভায জ্ঞান ও রফশ্বাভদত তু। আরভ অনুদান েদণয জন্য ফতমভান রিকাফদল ম ইদতাপূদফ ম আদফদন করযরন।  
[ 

 

 

 

 

আদফদনকাযীয স্বােয 

রর (মরদ থাদক) 

 

অরপ প্রধাদনয প্রতুয়ন (শুধুভাত্র কভ মযত কভ মচাযীয গ্রেদত্র) 

 

স্মাযক নাং : ......................                                                               তারযখ : ........................ 

 

 এ ভদভ ম প্রতুয়ন কযা মাদে গ্রম, ..................................................................................... (অরপদয নাভ) কভ মযত/মৃত 

জনাফ/দফগভ ............................................................. এয অথফা রযফাদযয দস্য জনাফ/দফগভ ................................................ 

এয আদফদনদত্র উরেরখত তথ্যাফরর ঠিক এফাং এ রিকাফদল ম তায নাদভ রচরকৎা অনুদাদনয জন্য গ্রকান আদফদনত্র গ্রপ্রযণ কযা য়রন। 

এভতাফস্থায়, তাদক াধাযণ রচরকৎা অনুদান ভঞ্জুরযয জন্য সুারয কযা মাদে।   

 

 

 

 

অরপ প্রধাদনয স্বােয ও  নাভমৄক্ত রর 

        :                                                              গ্রপান/দভাফাইর নম্বয (ফাধ্যতামূরক)  

                ই-গ্রভইর ঠিকানা:  

আদফদনকাযীয 

াদাট ম াইদজয 

১     কর তুারয়ত 

ছরফ 



 - ০২ - 

 

(রআযএর গ্রবাগযত/অফযপ্রাপ্ত কভ মচাযীয গ্রেদত্র) 

 

 রনম্নস্বােযকাযী গত .......................... তারযদখ যকারয চাকরয দত অফয েণ কদযদছন। রআযএর/অফদযয অরপ আদদদয কর 

প্রভাণক রদদফ াংমৄক্ত কযা দরা। 

 

 

 

 

কভ মচাযীয নাভ স্বােয 

      :           ফতমভান ঠিকানা : 

 

গ্রপান/দভাফাইর নম্বয (ফাধ্যতামূরক): 

                                               

অনুদাদনয প্রাপ্যতা:  

 ১. ফল মরি (জানুয়ারয-রেদম্বয) অনুমায়ী ফছদয একফায রচরকৎা অনুদাদনয জন্য আদফদন কযা মায়;  

  ২. ফল মরি অনুমায়ী রচরকৎা েদণয ২ (দুই) ফছদযয ভদধ্য আদফদন কযা মায়; 

  ৩. কভ মচাযীয জন্য আমৃত্যু এফাং রযফাদযয দস্যদগদণয জন্য কভ মচাযীয ফয় ৭৫ ফছয ম মন্ত অনুদান প্রদান কযা য়; 

  ৪. মাতায়াত/অুামু্বদরন্স/       রফদরয জন্য অনুদান গ্রদয়া য় না; 

  ৫.                                                             । 

   

আদফদদনয াদথ গ্রম কর কাগজত্র াংমৄক্ত কযদত দফ: 

  ১. রিরনক/াাতাদর বরতম দয় থাকদর মূর ছাড়ত্র; 

  ২. াাতাদরয ছাড়ত্র ও ব্ফস্থাত্র অনুমায়ী ঔলধ ক্রদয়য বাউচায এয মূরকর; 

  ৩. োক্তারয ব্ফস্থাত্র ও রযদাট ম এয ছায়াররর (উর্ধ্মতন কর্তমে কর্তমক তুারয়ত); 

  ৪. খযদচয রাফরফফযণী (কভ মচাযীয স্বােয); 

  ৫. জাতীয় গ্রফতনদের এয গ্রবরযরপদকন নম্বয গ্রফতনরনধ মাযণী রফফযণীয তুারয়ত পদটাকর (অরপ কর্তমে কর্তমক); 

৬. রতা/ভাতা ফা বাই/দফাদনয গ্রেদত্র রনব মযীরতায প্রতুয়নত্র (ইউরনয়ন রযলদদয গ্রচয়াযম্যান/রট কদ মাদযন ফা গ্রৌযবায গ্রভয়য  

     অথফা ওয়াে ম কাউরন্সরয কর্তমক)। 

                        : 

১.                                                 ; 

২.                      ০২                                 ।                                         

         ০২                          । 

 

  আদফদন পযভ প্রারপ্তয ঠিকানা: 

ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ গ্রফাদে ময ওদয়ফাইট www.bkkb.gov.bd      াংে কযা মাদফ (পযভ নাং-০১)। 

 

আদফদন   গ্রপ্রযদণয ঠিকানা:  

(ক) ঢাকা ভানগযীয গ্রেদত্র : ভারযচারক, ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ গ্রফাে ম, প্রধান কাম মারয়, ১ভ ১২তরা যকারয অরপ বফন (১১তরা), 

গ্রগুনফারগচা, ঢাকা। 

(খ) ঢাকা রফবাদগয গ্রেদত্র : রযচারক, ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ গ্রফাে ম, রফবাগীয় কাম মারয়, ১ভ ১২ তরা যকারয অরপ বফন (৩য় তরা), 

গ্রগুনফারগচা, ঢাকা।  

(গ) চট্টোভ রফবাদগয গ্রেদত্র : রযচারক, ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ গ্রফাে ম, রফবাগীয় কাম মারয়, যকারয কাম ম বফন-১, আোফাদ, চট্টোভ।  

(ঘ) যাজাী রফবাদগয গ্রেদত্র : রযচারক, ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ গ্রফাে ম, রফবাগীয় কাম মারয়, যাজাী।  

(ঙ) খুরনা রফবাদগয গ্রেদত্র    : রযচারক, ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ গ্রফাে ম, রফবাগীয় কাম মারয়, খুরনা রফবাগীয় করভনাদযয কাম মারয়, ফয়যা, 

খুরনা।  

(চ) ফরযার রফবাদগয গ্রেদত্র  : রযচারক, ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ গ্রফাে ম, রফবাগীয় কাম মারয়, মুররভ গ্রগাযস্থান গ্রযাে দারুর াভদ বফন (৪থ ম 

তরা), ফরযার।  

(ছ) রদরট রফবাদগয গ্রেদত্র  : রযচারক, ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ গ্রফাে ম, রফবাগীয় কাম মারয়, আরভপুয, রদরট।  

(জ) যাংপুয রফবাদগয গ্রেদত্র  : রযচারক, ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ গ্রফাে ম, রফবাগীয় কাম মারয়, রফবাগীয় করভনাদযয  

     কাম মারয়, যাংপুয।  

 (ঝ) ভয়ভনরাং রফবাদগয গ্রেদত্র : রযচারক, ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ গ্রফাে ম, রফবাগীয় কাম মারয়, ভয়ভনরাং। 


