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জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যাননজনমন্ট স্কসনেম এর আওতায় ডাকঘর সঞ্চয় ব্াাংক এর অন ানমশন 

সম্পনকে কস্কতপয় সাধারণ জ্ঞাতব্: 

 

» ডাকঘর সঞ্চয় ব্াাংক সাধারণ স্কিসাব এর অন ানমশন কার্ েক্রম আগামী ১লা জুন ২০২১ স্করিঃ তাস্করখ িনত সারানেনশ 

একনর্ানগ চালু করা িনব। উক্ত তাস্করনখর পর ম্যানুয়াল পদ্ধস্কতনত নতুন ককান স্কিসাব কখালা র্ানব না; 

» ৩১ কম ২০২১ পর্ েন্ত ম্যানুয়াল পদ্ধস্কতনত কখালা স্কিসাবগুনলার কেনে নতুন কনর ককান জমা গ্রিণ করা র্ানব না। গ্রািক ১ জুন 

২০২১ তাস্করনখর পর ম্যানুয়াল পদ্ধস্কতনত কখালা স্কিসানব  াকা জমা স্কেনত চাইনল স্কবদ্যমান স্কিসাবটি বন্ধ কনর অনলাইনন 

নতুন স্কিসাব খুনল পূনব ের ব্ালান্সসি (গ্রািনকর সম্মস্কতর আনলানক) নতুন জমার কার্ েক্রম গ্রিণ করনত িনব। গ্রািক নতুন 

অনলাইন স্কিসাব খুলনত সম্মত না িনল স্কিসাবটি বন্ধ কনর তার পাওনা বুস্কিনয় স্কেনত িনব;  

» পুরাতন স্কিসানবর সুে calculate করার জন্য স্কসনেম এ একটি Calculator কেয়া িনয়নে; 

» অনলাইন স্কসনেম এ Parallel স্কবদ্যমান পাসবই থাকনব। পাসবই এ Online Generated স্কিসাব নম্বর স্কলস্কপবদ্ধ করনত 

িনব। নতুন স্কিসাব এর সকল কলননেন অনলাইন এ সম্পন্ন করার পর পাসবই এ এস্কি করনত িনব; 

» প্রাথস্কমক জমা (স্কিসাব কখালার সময়) আবস্কিকভানব নগে (Cash) এর মাধ্যনম সম্পন্ন করনত িনব। স্কসনেম এ এক স্কেনন 

একাস্কধক Deposit করা র্ানব; 

» স্কিসাব কখালার সময় গ্রািক তাঁর কমাবাইল নম্বনর SMS পানবন; 

» বাস্তবায়নকারী েপ্তরসমূিনক সিায়তা প্রোননর জন্য অথ ে মন্ত্রণালনয়র SPFMS কার্ েলনয় একটি Dedicated Help 

Desk Team থাকনব, র্া ইনতামনধ্য গঠন করা িনয়নে (সাংযুক্ত); 

» ডাকঘর সঞ্চয় ব্াাংক কময়াস্কে স্কিসাব এর অন ানমশন কার্ েক্রম আগামী ১লা জুলাই ২০২১ স্কর. তাস্করখ িনত চালু করা িনব;  

» ডাকঘর সঞ্চয় ব্াাংক সাধারণ স্কিসাব ও কময়াস্কে স্কিসাব এর জন্য একই ইউজার িনত পানর; 

» কময়াস্কে ও সাধারণ স্কিসাব এক বা উভয় স্কিনম এক অথ েবেনর সনব োচ্চ ২ (দুই) লে  াকা নগে (Cash) এর মাধ্যনম জমা 

প্রোন করা র্ানব, এর অস্কতস্করক্ত অথ ে ব্াাংক কচক এর মাধ্যনম জমা করনত িনব এবাং গ্রািনকর TIN সননের প্রনয়াজন িনব; 

» User ID ও Password কানরা সানথ কশয়ার করা র্ানব না; 

» User ID ততরী করার সমনয় োপ্তস্করক কমাবাইল নম্বনরর পস্করবনতে ব্স্কক্তগত কমাবাইল নাম্বার ব্বিার করনত িনব। এনত 

ভুনল র্াওয়া ইউজার আইস্কড/পাসওয়াড ে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব িনব;  

» এক অস্কিস কথনক বেলী িনয় অন্য অস্কিনস কর্াগোন করনল কসই ইউজার আইস্কড আনগর অস্কিনসর কলননেন করা র্ানব না। 

ইউজার আইস্কড দ্রু ট্রান্সিার কনর স্কননত িনব;   

» লগইন থাকা অবস্থায় কস্কম্পউ ার তযাগ করার পূনব ে লগআউ  করা বাঞ্চনীয়;  

» ককৌতুিলবশত অপ্রনয়াজনন স্কসনেনম ককান স্ককছু এস্কি করা র্ানব না; 

» কট্রস্কনাং URL এ স্কগনয় সবসময় প্রযাকটিস করা র্ানব স্ককন্তু লাইভ URL এ স্কগনয় ককানরূপ প্রযাকটিস করা র্ানবনা;  

» স্কসনেনম লাল তারকা স্কচস্কিত সকল তথ্য বাধ্যতামূলকভানব স্কলস্কপবদ্ধ করনত িনব। স্কসনেম কথনক লাল তারকা স্কচস্কিত 

কর্সকল তথ্য আসনব তা ককানরুপ এস্কড  করা র্ানবনা; 

 

ডাকঘর সঞ্চয় ব্াাংক অনলাইন ম্যাননজনমন্ট স্কসনেম-এ কিল্প কডি সিায়তাকারী কম েকতোনের োস্কয়ত্ব বন্টনিঃ 

 

োস্কয়ত্বাধীন কার্ োলয় কম েকতোনের নাম ও পেবি কমাবাইল নম্বর স্কবকল্প কম েকতোনের নাম ও 

পেবি 

কমাবাইল নম্বর 

স্কপএমস্কজ, ককন্দ্রীয় 

সানকেল, ঢাকা 

জনাব কমাোিঃ কানন আখতার 

জুস্কনয়র কনসালন ন্ট (আইটি) 

01749898520 জনাব ম াোঃ তানভীর হাসান 

জুস্কনয়র কনসালন ন্ট (আইটি) 

01511134797 

স্কপএমস্কজ, কমনট্রা 

সানকেল, ঢাকা 

জনাব কমনিেী িাসান 

জুস্কনয়র কনসালন ন্ট (আইটি) 

01797842726 জনাব জান্নাতুল মাওয়া 

জুস্কনয়র কনসালন ন্ট (এডস্কমন) 

01889248776 

স্কপএমস্কজ, উত্তরাঞ্চল, 

রাজশািী 

জনাব কমািঃ আবদুল্লাি 

জুস্কনয়র কনসালন ন্ট (এস্কিস্ককউটিভ) 

01401580432 জনাব সাজ্জাে কিানসন 

জুস্কনয়র কনসালন ন্ট (আইটি) 

01820806135 

স্কপএমস্কজ, েস্কেণ 

অঞ্চল, খুলনা 

জনাব ম াোঃ রুিায়েত আক্তার 

জুস্কনয়র কনসালন ন্ট (আইটি) 

01825514322 জনাব সাইফুল আলম খান 

জুস্কনয়র কনসালন ন্ট (আইটি) 

01400748855 

স্কপএমস্কজ, পূব োঞ্চল, 

চট্রগ্রাম 

জনাব আক্কাে আলম 

জুস্কনয়র কনসালন ন্ট (এস্কিস্ককউটিভ) 

০১৯১১০০৫৩৩৪ জনাব মহদায়েত ম াোঃ বুলবুল 

জুস্কনয়র কনসালন ন্ট (এডস্কমন) 

01844585186 

 


