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2.3 অভ রীণ সবা  

. 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ   এবং াি ান সবার  এবং 
পিরেশাধ  প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম, পদিব, ফান ন র ও ইেমইল) 

1.  
ধান কাযালেয়র চািহদা 
মাতােবক ত / িরেপাট 
দান 

 
ত  চেয় প  দয়া হেল ত  স িলত হাডকিপ,             
ই- মইেল সফট কিপ রণ করা হয় 

(িবেবচ প ) 
বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড, 

িবভাগীয় কাযালয়, বিরশাল 

 
িবনা ে  

 
সেবা  ৫ 
কাযিদবস 

জনাব মা: সাহরাব হােসন
 

cwiPvjK, wefvMxq Kvh©vjq, ewikvj 

†dvb: 

+৮৮-
0431-64573 

B-†gBj: directorbar@bkkb.gov.bd 
 

2.  
পনশন দােনর িবধােথ 

কমচারীেদর শষ বতন 
ত য়ন প  দান 

 
শষ বতন ত য়ন প  রণ 

(সবেশষ বতেনর িহসাব িববরণী) 
বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড, 

িবভাগীয় কাযালয়, বিরশাল 

 
িবনা ে  

সেবা  ৫ 
কাযিদবস 

জনাব মা: সাহরাব হােসন
 

cwiPvjK, wefvMxq Kvh©vjq, ewikvj 

†dvb: 

+৮৮-
0431-64573 

B-†gBj: directorbar@bkkb.gov.bd 

3.  
িবিভ  িবষেয় 
ছাড়প /অনাপি  দান 

 (চািহদার িভি েত) 
বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড, 

িবভাগীয় কাযালয়, বিরশাল 

 
িবনা ে  

সেবা  ১০ 
কাযিদবস 

 

জনাব মা: সাহরাব হােসন
 

cwiPvjK, wefvMxq Kvh©vjq, ewikvj 

†dvb: 

+৮৮-
0431-64573 

B-†gBj: directorbar@bkkb.gov.bd 
4. কমচারীেদর িশ ণ 

দান 
িবিভ  িশ ণ কে  িশ ণ দােনর জ  মেনানয়ন 
দান/ অভ রীণ িশ ণ 

( িশ ণ কে র চািহদাপ  অ যায়ী/ 
জন শাসন ম ণালেয়র সােথ া িরত 

বািষক কমস াদন ি ) 
বাংলােদশ কমচারী ক াণ বা ড 

িবভাগীয় কাযালয়, বিরশাল 

 
িবনা ে  / 
িশ ণ িফ এর 

িবিনমেয় 

সেবা  ৫ 
কাযিদবস 

জনাব মা: সাহরাব হােসন
 

cwiPvjK, wefvMxq Kvh©vjq, ewikvj 

†dvb: +৮৮-0431-64573 

B-†gBj: directorbar@bkkb.gov.bd 

5.  ম ির  া তার সনদসহ আেবদন করেল সরাসির সবা 
দান 

( র ম ির) 
বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড 

িবভাগীয় কাযালয়, বিরশাল 

 
িবনা ে  

সেবা  ৭ 
কাযিদবস 

জনাব মা: সাহরাব হােসন
 

cwiPvjK, wefvMxq Kvh©vjq, ewikvj 

†dvb: 

+৮৮-
0431-64573 

B-†gBj: directorbar@bkkb.gov.bd 
6. পেদা িত/ িসেলকশন 

ড/ টাইমে ল 
পেদা িত/ িসেলকশন ড / টাইমে ল া  হেল 
আেবদন করার পর অ গামী পে র মা েম ধান 
কাযালেয় রণ 

(আেবদেনর পিরে ি েত) 
বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড 

িবভাগীয় কাযালয়, বিরশাল 

 
িবনা ে  

সেবা  ০৩ 
কাযিদবস 

জনাব মা: সাহরাব হােসন
 

cwiPvjK, wefvMxq Kvh©vjq, ewikvj 

†dvb: 

+৮৮-
0431-64573 

B-†gBj: directorbar@bkkb.gov.bd 
7. ই ারেনট সংেযাগ/ 

ওয়াইফাই সম া 
 

সরাসির 
(চািহদাপ  দান/ সরাসির) 

আইিস  শাখা 
বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড 

িবভাগীয় কাযালয়, বিরশাল 

 
িবনা ে  

সেবা  ০৫ 
কাযিদবস 

জনাব মা: খান জাহান আলী 
কি উটার অপােরটর 

িবভাগীয় কাযালয়, বিরশাল 
মাবাইল : ০১৭৭৮১০৫৮৮৮ 

ই- মইল: mkjahan91@gmail.com 

8. ওেয়বসাইেট ত  
হালনাগাদকরণ 

 
সরাসির 

(চািহদাপ  দান/ সরাসির) 
আইিস  শাখা 

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড 
িবভাগীয় কাযালয়, বিরশাল 

 
িবনা ে  

সেবা  ০২ 
কাযিদবস 

জনাব মা: খান জাহান আলী 
কি উটার অপােরটর 

িবভাগীয় কাযালয়, বিরশাল 
মাবাইল : ০১৭৭৮১০৫৮৮৮ 

ই- মইল: mkjahan91@gmail.com 
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৩) আওতাধীন দ র/সং া/অ া  িত ানস েহর িস েজন চাটার িল  আকাের  করেত হেব। 
 
৪) আপনার ( সবা হীতার) কােছ আমােদর ( সবা দানকারীর) ত াশা:  
 

. নং িত ত / কাি ত সবা াি র লে  করণীয় 
1.  য়ংস ণ আেবদন জমা দান 

2.  যথাযথ ি য়ায় েয়াজনীয় িফ পিরেশাধ করা  

3.  েযাজ  ে  মাবাইল মেসজ/ইেমইেলর িনেদশনা অ সরণ করা 

4.  সা ােতর জ  ধায তািরেখ িনধািরত সমেয়র েবই উপি ত থাকা 

5.  অনাব ক ফান/তদিবর না করা 
 

িব. . য সকল কারেণ সাধারণত কান আেবদপ  বািতল হয় িকংবা সবা দান স ব না হয় সসব কারণস হ িবে ষণ বক ফরম/ছক রণ করেত হেব। এে ে  িক  িক  িবষয় সকল িত ােনর জ  
একই রকম হেত পাের এবং িক  িবষয় আলাদা হেত পাের। 
 

৫) সবা াি েত অস  হেল দািয় া  কমকতার সােথ যাগােযাগ ক ন। িতিন সমাধান িদেত থ হেল িনে া  প িতেত যাগােযাগ কের আপনার সম া অবিহত ক ন। 
 

িমক কখন যাগােযাগ করেবন কার সে  যাগােযাগ করেবন যাগােযােগর কানা িন ি র সময়সীমা 
১.  

দািয় া  কমকতা সমাধান িদেত 
থ হেল  

অিভেযাগ িন ি  কমকতা 
(অিনক) 

নাম ও পদিব: জনাব মা: সাহরাব হােসন, পিরচালক 
†dvb: +৮৮-0431-64573 

B-†gBj: directorbar@bkkb.gov.bd 
ওেয়ব: www.bkkb.barisaldiv.gov.bd 

 
৩০ কাযিদবস 

২. অিভেযাগ িন ি  কমকতা িনিদ  
সমেয় সমাধান িদেত থ হেল 

আিপল কমকতা নাম ও পদিব: সত ত সাহা, মহাপিরচালক 
ফান:  +৮৮-০২-৪৯৩৪৯৩২৩ 

ইেমইল: dg@bkkb.gov.bd 
ওেয়ব: www.bkkb.gov.bd 

 
২০ কাযিদবস 

৩. আিপল কমকতা িনিদ  সমেয় সমাধান 
িদেত থ হেল 

মি পিরষদ িবভােগর অিভেযাগ 
ব াপনা সল 

পদিব: অিতির  সিচব, লা ও তদ  অ িবভাগ 
 জন শাসন ম ণালয় 
ফান:  +৮৮-০২-৯৫৭৭১০৫ 

ইেমইল: dispwing@mopa.gov.bd 
ওেয়ব: www.mopa.gov.bd 

 
 

৬০ কাযিদবস 
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