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বাংলােদশ কমচারী ক াণ বা ডর ২০২১-২২ অথবছেরর বা বািয়ত  
উ াবণী উে ােগর তািলকা: 

 

নং সবার নাম/ িবষয় িববরণ বা বায়েনর তািরখ 
১. সাধারণ িচিকৎসা 

অ দান  
সহিজকরণ 
 

সরকাির ও তািলকা  ায় শািসত সং ার কমচারীর িনজ ও 
পিরবােরর সদ েদর জ  বছের একবার িচিকৎসা অ দান িহেসেব 
সেবা  টা. ৪০,০০০/- দান করা হয়।  

েব কমচারীর িনজ এবং ত র পিরবােরর সদ গণ কমচারীর 
বয়স ৬৭ বছর পয  এ অ দান পেতন।  
বতমােন কমচারী িনেজ আ  এবং ত র পিরবােরর সদ গণ 
কমচারীর বয়স ৭৫ বছর পয  এ অ দান া  হেবন। 

০১/০৭/২০২১ 
(িবিধমালা সংেশাধেনর মা েম 

কাযকর করা হেয়েছ) 

২. দাফন/অে ি ি
য়া অ দান 

কমচারী অবসেরর পর তার বয়স ৭৫ বছর ণ হওয়া 
পয  সমেয়র মে  কমচারীর  হেল বা কমচারীর 
পিরবােরর সদে র েত দাফন/অে ি ি য়া অ দান 

দান করা হেব।  
েব কমচারীর বয়স ৬৭ বছর পয  এ অ দান পেতন।  

০১/০৭/২০২১ 
(িবিধমালা সংেশাধেনর মা েম 

কাযকর করা হেয়েছ) 

৩. িশ া ি  কমচারী অবসেরর পর তার বয়স ৭৫ বছর ণ হওয়া 
পয ত তার সেবা  ২ স ােনর ৯ম থেক ত ধ িণেত 
অ য়েনর জ  বছের একবার িশ া ি  দান করা হয়।    

েব কমচারীর বয়স ৬৭ বছর পয  এ অ দান পেতন। 

০১/০৭/২০২১ 
(িবিধমালা সংেশাধেনর মা েম 

কাযকর করা হেয়েছ) 
 

সবার নাম: ক াণ- যৗথবীমা-দাফন অ দান 

৪. “সরকাির 
কমচারীেদর 
ক ােণ সমি ত ই-
অ দান িসে ম 
িবভাগীয় পযােয় 
বা বায়ন” 

কান কমচারী কমরত/অবসর া  অব ায় বরণ করেল ত র 
পিরবার বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড হেত ক াণ অ দান, 
যৗথবীমার এককালীন অ দান ও দাফন অ দান (কমরত ও 

অবসর া  অব ায় জিনত) পেয় থােকন। বিণত ৪  সবােক 
একী ত কের ১  ফরেম একই কাগজপ  িদেয় আেবদন হণ 
এবং একসােথ অ েমাদন দােনর অনলাইন ব াপনা চা  করা 
হয়। 

িবভাগীয় পযােয় 
১৫/১২/২০২১ 

(িব ি  জািরর মা েম কাযকর 
করা হেয়েছ) 

 সফটওয় ােরর িলংক: 
sss.bkkb.gov.bd 

  িবভাগীয় পযােয় অনলাইন 
ব াপনা চা র িব ি  

জাির: ১৪/১১/২০২১ 
 

সবার নাম: জ ল ও য়ব ল রােগর িচিকৎসা অ দান 

৫. “জ ল ও 
য়ব ল রােগর 

িচিকৎসা অ দান” 
সবার যাচাই 

বাছাই সং া  ২  
কিম  একী ত 
কের ১  কিম  
গঠণ করা 
হেয়েছ”। 
 
 
 
 
 

কিম  ণগঠন: 
 েবর আেবদন যাচাই বাছাই সং া  া  অিধদ েরর ায়ী 

মিডেকল বাড এবং অভ রীণ যাচাই বাছাই কিম ক 
একী ত কের মহাপিরচালকেক সভাপিত কের ১  বাছাই 
কিম  করা হেয়েছ; 

 এেত অ  দ েরর ওপর িনভলশীলতা কেমেছ এবং অ দান 
ম িরেত ায় ১২ িদন সময় সা য় হেয়েছ। 

 

সময়াব  কমপিরক না:   
 িত মােসর 1৫ তািরেখর মে  যাচাই-বাছাই কিম র সভা 
অ ান ( ববত  মােসর সকল আেবদন িনেয়); 

 িত মােসর 2৫ তািরেখর মে  ব াপনা কিম র সভা 
অ ান; 
 িত মােসর 28 তািরেখর মে  ইএফ  এর তািলকা াংেক 

রণ। 
 

১৩/০৯/২০২১ 
(িবিধমালা সংেশাধেনর মা েম 

কাযকর করা হেয়েছ) 
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নং সবার নাম/ িবষয় িববরণ বা বায়েনর তািরখ 
৬. পনশন ইএফ  

এর মা েম রণ 
বােডর কমকতা/কমচারীেদর পনশন ইএফ  এর 

মা েম রণ করা হে । 

 

১০/০৪/২০২২ 

৭. সরকাির 
কমচারীেদর 
িবেশষ চািহদা 
স  ( িতব ী) 
িশ েদর ণবাসন 
ক  াপন 

সরকাির কমচারীেদর িবেশষ চািহদা স  ( িতব ী) 
িশ েদর ণবাসন ক  াপেনর লে  গাজী ের দি ণ 
পািরসাইল মৗজার ১নং খাস খিতয়ান  এসএ-২৮ 
আরএস-৫৪ দােগ ৩.৩৪২৫ একর এবং এসএ-৩৯ 
আরএস-৫৬ দােগ ০.৩৬ একর এ েন ৩.৭০২৫ একর 
চালা িণর জিম টা. ১০,০০১/- তীকী ে  
১৫/০৬/২০২২ তািরেখ মহাপিরচালক, বাংলােদশ 
কমচারী ক াণ বাড, জন শাসন ম ণালয়, ঢাকা এর 
অ েল দীঘেময়াদী বে াব  লীজ দিলল ( রিজে শন) 
হণ করা হয়।  

১৫/০৬/২০২২ 

 


