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রনয়মাবলী
রবষয়: ২০১৭-২০১৮ অর্ মবছদরর জন্য (১) সরকাদরর অসামররক খাদতর ১১ হদত ২০ বেদর্ কমমরত সরকারর কমমচারীর
সন্তানদের ‘রশক্ষাবৃরি’/ ‘রশক্ষাসহায়তা’, (২) সরকারর ও তারলকাভুক্ত স্বায়িশারসত সাংস্থার সকল বেদর্র অক্ষম,
অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কমমচারীর সন্তানদের ‘রশক্ষাবৃরি’র েরখাস্ত অনলাইদন োরখল করার নিয়মাবলী।

--- শুধুমাত্র অিলাইনি আনবদি করা যানব এবং আনবদনির ককাি হার্ ডকনি গ্রহণ করা হনবিা –
1. ১১-২০ কগ্রনর্ কমমরত সরকারর কমমচারীর ৬ষ্ঠ বেরণ বর্দক সদব মাচ্চ পর্ মাদয় অধ্যয়নরত অনরিক ২ (দুই) সন্তাদনর জন্য ‘রশক্ষাবৃরি/ ‘রশক্ষাসহায়তা’

এবাং সরকারর ও তারলকাভুক্ত স্বায়িশারসত সাংস্থার সকল বেদর্র অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কমমচারীর ৯ম বেরণ বর্দক সদব মাচ্চ পর্ মাদয় অধ্যয়নরত
অনরিক ২(দুই) সন্তাদনর জন্য ‘রশক্ষাবৃরি’র আদবেন করদত পারদবন;
2. ঢাকা মহািগরীনে কমডরে কমডচারীনদর কক্ষনত্র ঢাকা মহািগর ও নবভানগর কমডচারীনদর কক্ষনত্র নিজ নিজ নবভাগীয় কায ডালনয় অিলাইনি আনবদি
করনে হনব;

3. বাংলানদশ কমডচারী কল্যাণ কবানর্ ডর ওনয়ব সাইট (www.bkkb.gov.bd ) এর “নশক্ষাবৃনির অিলাইি আনবদি” নলংকটিনে নিক কনর
অথবা ব্রাউজানরর এনেস বানর eservice.bkkb.gov.bd টাইি কনর Enter চাপুি;
4. কহাম কিজ কথনক “করনজনেশি” বাটনি নিক করনল একটি িাো আসনব। ১১-২০ কগ্রনর্ কমডরে সরকানর কমডচারীনদর সন্তািনদর নশক্ষাবৃনির

আনবদি করার জন্য কমডচারীর ধরণ “কমডরে” এবং কমডচারীর কমডনক্ষনত্রর ধরণ িছন্দ করনে হনব। উনেখ্য কমডচারীর ধরণ “কমডরে” এবং
কমডচারীর কমডনক্ষনত্রর ধরণ “রাজস্বখােভুক্ত” বাছাই করনল কি-নিনেশি িম্বর ও জােীয় িনরচয় িনত্রর িম্বর নদনে হনব;
5. সরকানর ও োনলকাভুক্ত স্বায়িশানসে সংস্থার সকল কগ্রনর্র অক্ষম/ অবসরপ্রাপ্ত/ মৃে কমডচারীনদর সন্তািনদর নশক্ষাবৃনির জন্য আনবদি করনে
"অক্ষম/ মৃে/ অবসরপ্রাপ্ত" িছন্দ করনে হনব। উনেখ্য কমডচারীর ধরণ "অক্ষম/ মৃে/ অবসরপ্রাপ্ত" বাছাই করনল ককাি কি-নিনেশি িম্বর লাগনব িা,
শুধু জােীয় িনরচয়িত্র িম্বর নদনে হনব;
6. ১১-২০ কগ্রনর্ কমডরে সরকানর কমডচারীগণনক অথ ড নবভানগর কি-নিনেশি এর কভনরনিনকশি িম্বর, জােীয় িনরচয়িত্র িম্বর (১৭ নর্নজনটর),
কমাবাইল িম্বরসহ অন্যান্য েথ্যানদ নদনয় “করনজনেশি করুি” বাটনি নিক করার ির আিিার কমাবাইল িম্বনর ৬ নর্নজনটর একটি কভনরনিনকশি
ককার্ যানব। এই ককার্ িম্বরটি নদনয় “যাচাই করুি” বাটনি নিক করনল “অনভিন্দি, আিিার নিবন্ধি সিলভানব সম্পূি ড হনয়নছ” এই ম্যানসজ টি
কদখানব। ককার্ প্রদানির সময়সীমা ১৫ নমনিট। অিলাইনি আনবদি করার জন্য বাংলানদশ কমডচারী কল্যাণ কবানর্ ড একবারই করনজনেশি করনে
হনব;
7. সিটওয়যানর লগইি করার জন্য কহাম কিজ কথনক “লগইি” বাটনি নিক কনর কমাবাইল িম্বর এবং িাসওয়ার্ ড নদনয় লগইি করনে হনব;

8. লগইি করার ির র্যাসনবার্ ড এর “আনবদিকারীর ছনব আিনলার্ করুি” বাটনি নিক কনর ছনব আিনলার্ করনে হনব;
9. নশক্ষাবৃনির আনবদি করার জন্য “নশক্ষাবৃনির আনবদি করনে এইখানি নিক করুি” এই নলংকটিনে নিক কনর নিনদ ডশাবলী অনুযায়ী িরবেী ধানি
আনবদি িরম পূরণ করনে হনব;
10. আদবেন িরদমর প্ররতটি কলাম র্র্ার্র্ভাদব পূরণ কদর ছাত্র/ ছাত্রী নবগে বাৎসনরক/ কবার্ ড/ কসনমস্টার/ টামড িাইিাল কয িরীক্ষায় িাস কনরনছ োর
মূল মাকডশীট এর িনটাকনি ১ম কেনণর কগনজনটর্ অনিসার কর্তডক/ নশক্ষা প্রনেঠানানির দানয়বপ্প্রাপ্ত নশক্ষক কর্তডক সেযানয়ে কনর ক্যাযাি কনি
আনবদিিনত্রর সানথ সংযুক্ত করনে হনব;

11. কমডচারী অবসরপ্রাপ্ত হনল অবসর গ্রহনণর আনদনশর অথবা মৃে হনল মৃত্যযসিনদর সেযানয়ে কনি সংযুক্ত করনে হনব;
12. িরম যথাযথভানব পূরণ কনর “আনবদি সংরক্ষণ ও নপ্রন্ট করুি” বাটনি নিক কনর আনবদি সংরক্ষণ কনর নপ্রন্ট করা যানব;
13. আনবদি িরম নপ্রন্ট করার ির নশক্ষা প্রনেঠানাি প্রধানির স্বাক্ষর ও সীল, কমডচারীর স্বাক্ষর, কর্তডিনক্ষর স্বাক্ষর ও সীল এবং স্মারক িং ও োনরখ

নদনয় পূণ ডাঙ্গ পূরণকৃে িরনমর ক্যাযাি কনি “সংযুনক্ত” ধানি নগনয় সংযুক্ত কনর আনবদি “চূড়ান্তভানব দানখল করুি” বাটনি নিক কনর দানখল করনে
হনব। আনবদিটি সিলভানব দানখল হনল আনবদিকারী োঁর কমাবাইল কিানি আনবদি গ্রহনণর র্ানয়নর িম্বর ও োনরখ সম্বনলে একটি ক্ষুনদবােডা
িানবি এবং িরবেীনে অিলাইনি লগইি কনর োর আনবদনির অবস্থা সম্পনকড জািনে িারনবি;
14. স্বামী/স্ত্রী উভয়ই সরকানর চাকনরনে কমডরে হনল ককবল একজিই সন্তািনদর ‘নশক্ষাবৃনি’ / ‘নশক্ষাসহায়ো’ লানভর জন্য আনবদি করনে িারনবি;

15. চাকনররে, অনিয়নমে এবং নববানহে এরুি ছাত্র/ ছাত্রীগণ এ ‘নশক্ষাবৃনি’ / ‘নশক্ষাসহায়ো’ লানভর কযাগ্য িি;

16. ১১-২০ কগ্রনর্ কমডরে সরকানর কমডচারীনদর সন্তািনদর ‘নশক্ষাবৃনি’/ ‘নশক্ষাসহায়ো’ িাওয়ার জন্য নবদ্যালয়, মহানবদ্যালয় ও নবশ্বনবদ্যালনয়

অধ্যয়িরে ছাত্র/ ছাত্রীনক পূব ডবেী বাৎসনরক / কবার্ ড/ কসনমস্টার/ টামড িাইিাল িরীক্ষায় প্রনেযক নবষনয় উিীণ ড হনয় নিম্নবনণ ডে নজনিএ/ নসনজনিএ
অজডি করনে হনব:
কেনণ

মাধ্যনমক (৬ঠান-১০ম কেনণ)
উচ্চ মাধ্যনমক (একাদশ- দ্বাদশ)
উচ্চনশক্ষা (স্নােক- স্নােনকাির)

‘নশক্ষাবৃনি’ িাওয়ার কযাগ্যো

‘নশক্ষাসহায়ো’ িাওয়ার কযাগ্যো

নজনিএ ৫ অথবা গনড় ৮০% িম্বর
ঐ
নসনজনিএ ৩.৫ হনে ৪

নজনিএ ৩ অথবা গনড় ৫০% িম্বর
ঐ
নূন্যেম নসনজনিএ ২.৫

17. সরকানর ও োনলকাভুক্ত স্বায়িশানসে সংস্থার অক্ষম/ অবসরপ্রাপ্ত/ মৃে কমডচারীনদর সন্তািনদর ‘নশক্ষাবৃনি’ িাওয়ার জন্য নবদ্যালয়, মহানবদ্যালয় ও

নবশ্বনবদ্যালনয় অধ্যয়িরে ছাত্র/ ছাত্রীনক পূব ডবেী বাৎসনরক/ কবার্ ড/ কসনমস্টার/ টামড িাইিাল িরীক্ষায় প্রনেযক নবষনয় উিীণ ড হনয় নিম্নবনণ ডে নজনিএ
/ নসনজনিএ অজডি করনে হনব:

কেনণ
মাধ্যনমক (িবম – দশম কেনণ)
উচ্চ মাধ্যনমক (একাদশ- দ্বাদশ)
উচ্চনশক্ষা (স্নােক- স্নােনকাির)

‘নশক্ষাবৃনি’ িাওয়ার কযাগ্যো
নজনিএ ৩ অথবা গনড় ৫০% িম্বর
ঐ
নূন্যেম নসনজনিএ ২.৫

18. অসম্পূণ ড আনবদি নবনবচিা করা হনব িা। অিলাইনি আনবদি দানখনলর কক্ষনত্র কয ককাি সহায়োর জন্য কমডচারীগণ কয নবভানগ কমডরে আনছি/
নছনলি কসই নবভানগর নিম্নবনণ ডে কমডকেডা/ কমডচারীর সানথ কযাগানযাগ করুি:
নবভাগ

কমডকেডা/ কমডচারীর িাম ও িদবী
কমাোঃ আজমল কহানসি, উিিনরচালক (উন্নয়ি), ঢাকা
কমাোঃ িানসর উদ্দীি, সহকারী িনরচালক (কমডসূচী), ঢাকা
ঢাকা মহািগর কমাোঃ আবু হাসাি, গনবষণা কমডকেডা, ঢাকা
নবোল নময়া, সহকারী কপ্রাগ্রামার, ঢাকা
কমা: জানহদ হাসাি, সিটওয়যার কর্নভলিার
কানিজ িনেমা, কনম্পউটার অিানরটর, ঢাকা
শামীমা খাত্যি, অনিস সহকারী কাম কনম্পউটার মুদ্রাক্ষনরক, ঢাকা
োহনমিা মাহমুদ, উিিনরচালক, নবভাগীয় কায ডালয়, ঢাকা
ঢাকা
ও সুমাইয়া সায়মা, সহকারী কপ্রাগ্রামার, নবভাগীয় কায ডালয়, ঢাকা
ময়মিনসংহ
কমা: জনসম উনদ্দি, কনম্পউটার অিানরটর, নবভাগীয় কায ডালয়, ঢাকা
নবভাগ
নলজা আখোর, অনিস সহকারী কাম কনম্পউটার মুদ্রাক্ষনরক, নবভাগীয় কায ডালয়, ঢাকা
চট্টগ্রাম নবভাগ কমা: সাইফুল ইসলাম, উিিনরচালক, নবভাগীয় কায ডালয়, চট্টগ্রাম
ইমারে কহানসি, কনম্পউটার অিানরটর, নবভাগীয় কায ডালয়, চট্টগ্রাম
রাজশাহী
কমাোঃ আনিায়ার যাইদ, উিিনরচালক, নবভাগীয় কায ডালয়, রাজশাহী
নবভাগ
কমাোঃ কসানহল রািা, সহকারী কপ্রাগ্রামার, নবভাগীয় কায ডালয়, রাজশাহী
কমাোঃ মাহফুজ নময়া, অনিস সহকারী কাম কনম্পউটার মুদ্রাক্ষনরক, নবভাগীয় কায ডালয়, রাজশাহী
বনরশাল নবভাগ কমাোঃ কসাহরাব কহানসি, উিিনরচালক, নবভাগীয় কায ডালয়, বনরশাল
কমা: খাি জাহাি আলী, কনম্পউটার অিানরটর
খুলিা নবভাগ
কমা: সানজদুর রহমাি, উিিনরচালক, নবভাগীয় কায ডালয়, খুলিা
শাহ্ মুহাম্মদ রুবানয়ে আলম, সহকারী কপ্রাগ্রামার, নবভাগীয় কায ডালয়, খুলিা
রংপুর নবভাগ
কমাোঃ ইব্রানহম খাি, উিিনরচালক, নবভাগীয় কায ডালয়, রংপুর
কমাোঃ শনরফুল হক প্রধাি, সহকারী কপ্রাগ্রামার, নবভাগীয় কায ডালয়, রংপুর
নসনলট নবভাগ কশখ কামরুল হাসাি, উিিনরচালক, নবভাগীয় কায ডালয়, নসনলট
কমা: সানজদুল ইসলাম, কনম্পউটার অিানরটর, নবভাগীয় কায ডালয়, নসনলট
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