
বাাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহমবল এর আওতায় ২০২০-২০২১ অর্ থবছদর মশক্ষা অনুোন, কন্যা মববাহ অনুোন ও 

মবদশষ কল্যাণ অনুোদনর (রক্ত পমরসঞ্চালনসহ মচমকৎসা, মচমকৎসদকর পরািশ থ অনুযায়ী চশিা, োফন বা 

অদযেমিমিয়া)’র জন্য আদবেনপত্র োমিদলর শতথাবমল:- 

 

১। বাাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহমবল এর আওতায় ২০২০-২০২১ অর্ থবছদর মশক্ষা অনুোদনর জন্য [২০১৯ (২০১৭-১৮ 

মশক্ষাবষ থ) ও ২০২০ (২০১৮-১৯ মশক্ষাবষ থ) মিস্টাদে এসএসমস (SSC)-তত উত্তীণ থ] অর্বা [২০১৮ (২০১৬-১৭ মশক্ষাবষ থ), 

২০১৯ (২০১৭-১৮ মশক্ষাবষ থ) ও ২০২০ (২০১৮-১৯ মশক্ষাবষ থ) মিস্টাদে এইচএসমস (HSC)-তত উত্তীণ থ], ২০২০ মিস্টাদে 

সম্পন্ন হওয়া কন্যা মববাহ অনুোন এবাং ২০২০ মিস্টাদের মবদশষ কল্যাণ অনুোদনর (রক্ত পমরসঞ্চালনসহ মচমকৎসা, 

মচমকৎসদকর পরািশ থ অনুযায়ী চশিা এবাং োফন বা অদযেমিমিয়া) জন্য স্থায়ী চা শ্রমিক এবাং চা বাগাদন কি থরত স্থায়ী 

কি থচারীদের তপাষ্যরা তকবলিাত্র আদবেন করদত পারদব। 

২।  SSC এবাং HSC উত্তীণ থ মশক্ষার্ীরা যাদের প্রাপ্ত মসমজমপএ কিপদক্ষ ৩.৫০ তকবল তারাই আদবেন োমিল করদত 

পারদব। আদবেনপদত্রর সদে তবার্ থ প্রেত্ত িাকথমশট এবাং পরীক্ষা পাদশর সতোময়ত সনেপত্র ও বতথিাদন তয প্রমতষ্ঠাদন 

অধ্যয়নরত তসই মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদনর প্রধাদনর মনকট তর্দক অধ্যয়দনর প্রতেয়নপত্র অবশ্যই োমিল করদত হদব। 

৩।  সকল আদবেনপত্র যর্াযর্ভাদব পূরণ কদর পাসদপাট থ সাইদজর ২ কমপ সতোময়ত ছমবসহ জিা মেদত হদব। মনধ থামরত ফরি 

ছাড়া অন্য তকান আদবেনপত্র গ্রহণদযাগ্য নয়। মনজ এলাকায় ইউমপ/দপৌরসভা তচয়ারম্যান অর্বা প্রর্ি তশ্রণীর তগদজদটর্ 

সরকারী কি থকতথা ব্যতীত অন্যদের সতোয়ন গ্রহণদযাগ্য নয়। অসম্পূণ থ আদবেপত্র বামতল বদল গন্য করা হদব। 

আদবেনপদত্রর সদে অসম্পূণ থ/অসতে/জাল সনে োমিল করা হদল আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

৪।  আদবেনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বহদে আদবেন পদত্রর ফরি মনর্ভ থলভাদব (ঘষািাজা, কাটাদছড়া ব্যমতদরদক) পূরণ কদর োমিল 

করদত হদব। অদন্যর হাদত, টাইপ তিমশন বা কমম্পউটাদর পূরণকৃত আদবেনপত্র মবদবচনা করা হদব না। 

৫।   প্রদয়াজদন অনুোদনর জন্য িদনানীত আদবেনকারীগণ মলমিত বা তিৌমিক পরীক্ষায় অবতীণ থ হদত বাধ্য র্াকদব। 

৬। প্রেত্ত িাকথশীট, সনেপত্র ও অন্যান্য প্রিাণামেদত তকান রকি জামলয়ামতর প্রিাণ পাওয়া তগদল/আদবেপদত্রর কলািসমূহ 

যর্াযর্ভাদব পূরণ করা না হদল/ সাো কাগদজ তকান প্রতোয়নপত্র বা নম্বরপত্র প্রোন করা হদল আদবেনপত্র বামতল বদল 

গন্য হদব এবাং ভমবষ্যদত চা শ্রমিক কল্যাণ তহমবল হদত অনুোনসহ তকান প্রকার অনুোন/সাহায্য প্রোদনর মবষদয় মবদবচনা 

করা হদব না। 

৭।  তকান অবস্থায়ই অসম্পূণ থ আদবেনপত্র মবদবচনা করা হদব না। অমনয়মিত ছাত্র/ছাত্রী এবাং ‘‘মবদশষ পাশ’’ ছাত্রছাত্রীদের 

আদবেন করার প্রদয়াজন তনই।  

৮।  অনুোদনর (মশক্ষা/কন্যা মববাহ/ মবদশষ কল্যাণ) আদবেপত্র তপশ করা হদলই ‘অনুোন’ পাওয়া যাদব, বাাংলাদেশ চা শ্রমিক 

কল্যাণ তহমবল এই িদি থ তকান মনশ্চয়তা প্রোন কদর না। আদবেনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তথক প্রাপ্ত আদবেনপত্র সমূহ 

যর্াযর্ভাদব যাচাই ও বাছাই এবাং বাদজট বরাদ্দ অনুসাদর কমিটি কর্তথক সুপামরশকৃত মশক্ষার্ী/স্থায়ী শ্রমিক তক চা শ্রমিক 

কল্যাণ তহমবল পমরচালনা তবাদর্ থর অনুদিােন সাদপদক্ষ অনুোন প্রোন করা হদব। এ ব্যাপাদর অনুোন প্রোদনর আদগ বা 

পদর তকান সুপামরশ অনাকামিত এবাং তা গ্রহণদযাগ্য নয়। এ তক্ষদত্র যাচাই-বাছাই কমিটির মসদ্ধাযই চূড়ায বদল মবদবমচত 

হদব। 

৯।  আদবেনকারীর আদবেন অনুোদনর জন্য মবদবমচত হদল তকবল তাদকই সাংমিি বাগান ব্যবস্থাপদকর িাধ্যদি অনুোদনর অর্ থ 

প্রোন করা হদব। তার পদক্ষ মপতা/িাতা/ভরণদপাষণকারী অন্য কাউদক অনুোন অর্ থ প্রোন করা হদব না। অনুোদনর তক্ষদত্র 

মৃত্যেজমনত বা আদবেন করার পর অধ্যয়ন স্থমগত কদর মেদয়দছ, এিন প্রিাণ পাওয়া তগদল অনুোদনর অর্ থ প্রোন করা হদব 

না। 

১০।  সকল অনুোদনর জন্য একই পমরবার তর্দক একামধক আদবেপত্র পাওয়া তগদল ঐ পমরবাদরর তযাগ্যতি একজনদকই কমিটি 

মবদবচনা করদব। একই পমরবাদর এদকর অমধক অনুোন প্রোন করা হদব না। 

১১।  ‘৮’ অনুদেদে বমণ থত ‘‘অনুোন’’ বলদত মশক্ষা, কন্যা মববাহ এবাং ‘মবদশষ কল্যাণ অনুোন’ (রক্ত পমরসঞ্চালনসহ 

মচমকৎসা/চশিা িয়/ োফন বা অদযেমিমিয়া) (আইন ও প্রমবধানিালা অনুযায়ী) বুঝাদব। 



১২।  ‘১১’ অনুদেদে বমণ থত ‘কন্যা মববাহ’ অনুোদনর জন্য আদবেন পত্রসমূহ বাগান পঞ্চাদয়ত ও সাংমিি বাগান ব্যবস্থাপক কর্তথক 

মবদয় হদয়দছ এই িদি থ প্রতোয়ন পত্র আদবেন পদত্রর সাদর্ অবশ্যই সাংযুক্ত করদত হদব। 

১৩।  ‘১১’ অনুদেদে বমণ থত ‘মবদশষ কল্যাণ অনুোন’ অনুোদনর তক্ষদত্র সাংমিি মবষদয় অবশ্যই বাগাদনর মচমকৎসা কি থকতথার 

সুস্পি িতািত প্রতেয়ন পদত্র উদেি র্াকদত হদব, যা বাগান ব্যবস্থাপক কর্তথক প্রমত স্বাক্ষমরত হদব এবাং প্রদতেক 

আদবেদনর সাদর্ আদবেনকারীদক ঘটনার সতেতা মনমশ্চত করদত উদদ্দদশ্যর সপদক্ষ প্রদয়াজনীয় সুপামরশপত্র ও 

কাগজপত্রামে সাংযুক্ত করদত হদব। 

১৪। ‘মশক্ষা’ ‘কন্যা মববাহ’ এবাং ‘মবদশষ কল্যাণ অনুোন’ অনুোন প্রোদনর তক্ষদত্র যাচাই-বাছাই কমিটি বাদজট বরাদ্দ অনুসাদর 

প্রার্ীর তিধািি/বতথিান অবস্থাদক মবদবচনায় তরদি অনুোদনর জন্য সুপামরশ করদবন এবাং তস অনুসাদর পমরচালনা তবাদর্ থর 

অনুদিােন সাদপদক্ষ মনধ থামরত হাদর অনুোন প্রোন করা হদব। 

  

উদেি র্াদক তয, সব থদক্ষদত্র বাাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহমবল পমরচালনা তবাদর্ থর মসদ্ধাযই চূড়ায বদল গণ্য হদব। 

 

মব: দ্র:  

• বাাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহমবল আইন বাাংলাদেদশর চা বাগাদন কি থরত সকল স্থায়ী চা শ্রমিদকর তক্ষদত্র প্রদযাজে 

হইদব। 

• বাাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহমবল আইন অনুযায়ী ‘পমরবার’ বমলদত;  

ক) তকান পুরুষ শ্রমিদকর তক্ষদত্র, তাহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ, এবাং িমহলা শ্রমিদকর তক্ষদত্র তাহার স্বািী,  

ি) তকান শ্রমিদকর অনূর্ধ্থ ১৮ (আঠদরা) বৎসর বয়দসর ববধ ও সৎ সযানগণ;  

(গ) তকান শ্রমিদকর সমহত একদত্র বসবাসরত ও তাহার উপর সম্পূণ থ মনভথরশীল ১৮ (আঠাদরা) বৎসদরর উর্ধ্থ বয়দসর ববধ  

ও সৎ সযানগণ; এবাং  

(ঘ) তকান শ্রমিদকর সমহত একদত্র বসবাসরত ও তাহার উপর মনভথরশীল মপতা-িাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা, মপতািহ, মপতািহী, 

িতািহ, িাতািহী, তপৌত্র, তপৌত্রী, তেৌমহত্র এবাং তেৌমহত্রীগণ। 

 


