গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জন শাসন ম ণালয়
বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড
১ম ১২তলা সরকাির অিফস ভবন (১১তলা)
স নবািগচা, ঢাকা।
www.bkkb.gov.bd

উ াবন কমপিরক না – ২০১৮-১৯
িমক
নং

ািবত িবষয় ( হীত
কােজর নাম)

বা বায়ন
কাল

১.

সবাপ িত সহজীকরণ:
বাংলােদশ কমচারী
ক াণ বােডর পিরবহন
িবধা ( াফবােসর
েকট দান)
সহিজকরণ;

সে র,
২০১৮- ম,
২০১৯

২.

“ক াণভাতা,
ও দাফন
একী তকরণ”
সফটওয় ােরর
বা বায়েনর
সফটওয় ার উ

৩.

আেবদন
অন-লাইেন আগ ,
হণ:
২০১৮- ন,
বাংলােদশ
কমচারী ২০১৯
ক াণ বােডর সাধারণ
িচিকৎসা
অ দান
কায ম
অন-লাইেন
স াদন
( ধান
কাযালয়)

যৗথবীমা লাই,
অ দান ২০১৮উে াগ এি ল,
মা েম ২০১৯
জ
য়ন

দািয়

া কমকতা

উপপিরচালক
(উ য়ন)
ও
সহকারী া ামার

উপপিরচালক
( শাসন)
ও
া ামার

উপপিরচালক
( শাসন)
ও
া ামার
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ত ািশত ফলাফল

1. Employee
Verification
মা েম
আেবদনকারীেক Verify এবং Duplication
Check করার ব া থাকেব;
2. আেবদনকারীগণ য কান জায়গা থেক অনলাইেন
আেবদন করেত পারেবন এবং লগইন কের
আেবদেনর অব া স েক জানেত পারেবন;
3. অনলাইেন েকেটর টাকা জমা িদেত পারেবন;
4. অ েমাদন ি য়ায় সময় কম লাগেব ফেল কম
সমেয় েকট দান করা স ব হেব;
5. সবার মােনা য়ন হেব।
1. আেবদনকারীগণ ১ ফরেম ৩ অ দােনর জ
আেবদন করেত পারেবন;
2. ১জন পিরচালেকর অধীেন একসােথ অ েমাদন
হওয়ায় ৩ অ দােনর া তা িনি ত হেব;
3. অ ায়নপে র ঝােমলা থেক রহাই পােব;
4. যািচত দিললািদ কম িদেত হেব;
5. সবা াথ র সময়, খরচ ও যাতায়াত (TCV) াস
পােব;
6. অ েমাদেনর সময় কমেব। ফেল কম সমেয় সবা
দান করা স ব হেব;
7. সবার মােনা য়ন হেব;
8. ক াণ বাড তথা সরকােরর নাম ি পােব।
1. আেবদনকারীগণ য কান জায়গা থেক অনলাইেন
আেবদন করেত পারেব;
2. আেবদেনর অব া স েক সবসময় জানেত পারেব;
3. অ েমাদনন ি য়ায় সময় কম লাগেব ফেল কম
সমেয় সবা দান করা স ব হেব;
4. সবার মােনা য়ন হেব;
5. ক াণ বাড তথা সরকােরর নাম ি পােব।

