গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয
wefvMxq Kvh©vjq, ewikvj wefvM
অবযন্তযীণ ম্পদ ধফবাগ, অথ থভন্ত্রণারয়
www.nationalsavings.gov.bd

ধটিদজন চাট থায
১। ধবন ও ধভন t
ধবনঃ আধুধনক ঞ্চয় ব্যফস্থানায় অথ থনীধতদক ধিারীকযণ।
ধভনঃ অধধক াংখ্যক জনগণদক ঞ্চদয় ম্পৃিকযণ এফাং অদটাদভন চালুয ভাধ্যদভ জাতীয় ঞ্চয় আযণ বৃধি কযা;
০২। সফা প্রদান প্রধতশ্রুধত t
২.১) নাগধযক সফাঃ
ক্র/নাং সফায নাভ
সফা প্রদান
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
যকাধয ধপ
সফা প্রদাদনয
দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
িধত
এফাং প্রাধপ্তস্থান
ধযদাধ িধত দফ থাচ্চ ভয়ীভা (নাভ, দধফ, সপান নম্বয ও ই-সভইর
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
0১ জাতীয় ঞ্চয় ত্র সমাগাদমাগ/ ক) Dc-ধযচারক,
প্রদমাজয নয়। ক) ধরধখতবাদফ জনাফ ‡gvt
ধিদভয আইন, সটধরদপান/
জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয,
জানদত চাইদর ত্র উ-ধযচারক
ইদভইর এফাং
প্রাধপ্তয য ৩
ধফধধভারা,
wefvMxq Kvh©vjq, ewikvj
জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, wefvMxq
াক্ষাদত যাভথ wefvM, ewikvj ফযাফয
(ধতন) কভথধদফ; Kvh©vjq, ewikvj wefvM, ewikvj|
নীধতভারা
খ) সটধরদপাদন
ইতযাধদ ধফলয়ক প্রদাদনয
সপানঃ
াদা কাগদজ আদফদন;
ব্যাখ্যা প্রদান; ভাধ্যদভ;
জানদত চাইদর
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১২-৭৭৯৬০৪
খ) দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথায
তাৎক্ষwbক;
াদথ সটধরদপাদনয ভাধ্যদভ;
ইদভইরঃ ddbarisalsavings@gmail.com
২.২) প্রধতষ্ঠানদক প্রদত্ত সফা
০১ জাতীয় ঞ্চয় ত্র সমাগাদমাগ/ ক) Dc-ধযচারক, জাতীয় প্রদমাজয নয়। ক) ধরধখতবাদফ জনাফ ‡gvt
ধিদভয আইন, সটধরদপান/
জানদত চাইদর ত্র উ-ধযচারক
ঞ্চয় অধধদপ্তয, wefvMxq
ধফধধভারা,
ইদভইর
Kvh©vjq, ewikvj wefvM ,
প্রাধপ্তয য ৩
জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, wefvMxq
ইতযাধদ।
(ধতন) কভথধদফ; Kvh©vjq, ewikvj wefvM, ewikvj|
নীধতভারা
ewikvj ফযাফয াদা
ইতযাধদ ধফলদয়
খ) সটধরদপাদন
কাগদজ আদফদন;
সপানঃ
জানদত চাইদর
ব্যাখ্যা প্রদান;
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১২-৭৭৯৬০৪
খ) দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথায
তাৎক্ষধনক।
ইদভইরঃddbarisalsavings@gmail.com
াদথ সটধরদপাদনয ভাধ্যদভ;
০৩ ঞ্চয় ধিদভয ত্র
ক) Dc-ধযচারক, জাতীয় প্রদমাজয নয়।
জনাফ
সযধজস্টায
সমাগাদমাগ
উ-ধযচারক
ঞ্চয় অধধদপ্তয, wefvMxq
RvZxq mÂq Awa`ßi, cÖavb
যফযা;
Kvh©vjq, ewikvj wefvM ,
Kvh©vjq,XvKv -1000
ewikvj Gi gva¨‡g
৮৮-০২-৪১০৫০৫১১
ভাধযচারক, জাতীয় ঞ্চয়
০১৯২২-২২১৭৪৪
অধধদপ্তয ফযাফয ধরধখত
nazmansd78@gmail.com
আদফদন;
খ) সযধজস্টায নাভ, ধযভাণ
ইতযাধদ উদেখপূফ থক
চাধদাত্র;
০৪ ফাাংরাদদ
ভঞ্জুযী দত্রয
ক) ভাধযচারক, জাতীয় প্রদয়াজয নয়। ০৩ (ধতন)
ব্যাাংক এফাং
ভাধ্যদভ
ঞ্চয় অধধদপ্তয ফযাফয
কভথধদফ
৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৫
ডাকঘযদক
ধরধখত আদফদন;
৮৮-০১৭১২-৮৪৩৩৬২
ঞ্চয়দত্রয
খ) আদফদদনয াদথ অথ থ
mohinuldns@gmail.com
ধফক্রয়রãঅদথ থয
ফছয উদেখ ধফধবন্ন
উয কধভদনয
ঞ্চয়দত্রয ধফক্রয়রদ অ অথ থ
টাকা ফযাদ্দ
ধাফায়নপূফ থক কধভদনয
প্রদান
টাকায ধাফ াংযুিকযণ।
২.৩) অবযন্তযীণ সফাঃ

ক্র/
সফা প্রদান
নাং
সফায নাভ
িধত
(১) (২)
(৩)
০১
নন- সগদজদটড ত্র এফাং
কভথচাযীদদয
ইদভইদর
ধ.আয এর/
সমাগাদমাগ
রাম্প
গ্রান্ট/দনন
ভঞ্জুযী

সফায মূল্য
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
এফাং
সফা প্রদাদনয
প্রাধপ্তস্থান
ধযদাধ িধত
ভয়ীভা
(৪)
(৫)
(৬)
ক) Dc-ধযচারক, জাতীয় প্রদমাজয নয়। ৭ (াত) কভথধদফ
ঞ্চয় অধধদপ্তয, wefvMxq
Kvh©vjq, ewikvj wefvM ,
ewikvj Gi gva¨‡g
ভাধযচারক, জাতীয় ঞ্চয়
অধধদপ্তয,ফযাফয ধনম্নধরধখত
কাগজত্র আদফদন;
ধ.আয.এর
ক) াধবথ ফধ;
খ) ছুটিয ধাফ;
গ) এ,এ,ধ াদয নদ
(তযাধয়ত কধ)
ঘ) জাতীয় ধযচয়দত্রয
তযাধয়ত কধ
রাম্প গ্রান্ট
ক) ছুটিয ধাফ;
খ) ধ.আয.এর ভজ্ঞুযীয
কধ;
গ) াধবথ ফধ;
সনন
ক) ধনধ থাধযত সট ২ কধ
খ) সল ৩ (ধতন) অধপদয
না দাধফ;
গ) অধিকায নাভা;
ঘ) সনন ১০০% দর
ভথদণয সঘালণা ত্র;
ঙ) মানফান ও যকাযী
ফাা ব্যফাদযয প্রতযয়ন;
চ) ছধফ ৪ (চায) কধ
(াদাট থ াইজয)
ছ) উ-ধযচারক কর্তথক
দাধফ প্রতযয়ন
জ) ধনদয়াদগয কধ;
ঝ) ই.এর.ধধয কধ;
ঞ) ধজ.ধ.এপ এয কধ;
ট) াধবথ ফই;

দাধয়ত্তপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দধফ, সপান নম্বয ও
ইদভইর)
(৭)
৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৮
৮৮-০১৭১১-৩৩০১৩২
ad.nsd.bd@gmail.com
aalmamun24@yahoo.co
m

০২

০৩

সগদজদটড
কভথচাযীদদয
ধ.আয এর/
রাম্প
গ্রান্ট/দনন
ভঞ্জুযী

ত্র এফাং
ইদভইj

কভথকতথা এফাং ত্র এফাং
ইদভইদর
কভথচাযীদদয
শ্রাধন্ত ধফদনাদন সমাগাদমাগ
বাতা ও ছুটি
ভঞ্জুযী

Dc-ধযচারক, জাতীয়
প্রদমাজয নয়।
ঞ্চয় অধধদপ্তয, wefvMxq
Kvh©vjq, ewikvj wefvM ,
ewikvj Gi gva¨‡g
ভাধযচারক, জাতীয় ঞ্চয়
অধধদপ্তয,ফযাফয ধনম্নধরধখত
কাগজত্র আদফদন;
ধ.আয.এর
ক) াধবথ ফধ (প্রদমাজয
সক্ষদত্র)
খ) ছুটিয ধাফ;
গ) এ,এ,ধ াদয নদ
(তযাধয়ত কধ);
ঘ) নাগধযকত্ব/জাতীয়
ধযচয়ত্র (তযাধয়ত কধ);
রাম্প গ্রান্ট
ক) ছুটিয ধাফ;
খ) ধ.আয.এর ভজ্ঞুযীয
কধ;
ঘ) এর.ধ.ধয কধ;
সনন
ক) ধনধ থাধযত সট ৩ (ধতন)
কধ (ধনধ থাধযত পযভ নাং
২.১);
খ) সল ৩ (ধতন) অধপদয
না দাধফ ৩ (ধতন)কধ;
গ) অধিকায নাভা ৩ (ধতন)
কধ;
ঘ) সনন ১০০% দর
ভথদণয সঘালণা ত্র;
ঙ) মানফান ও যকাযী
ফাা ব্যফাদযয প্রতযয়ন ৩
(ধতন) কধ;
চ) ছধফ ৪ (চায) কধ
(াদাট থ াইজয);
ছ) উ-ধযচারক কধতথক না
দাধফ প্রতযয়ন
জ) ধনদয়াদগয কধ ৩ (ধতন)
কধ;
Dc-ধযচারক, জাতীয়
প্রদমাজয নয়।
ঞ্চয় অধধদপ্তয, wefvMxq
Kvh©vjq, ewikvj wefvM ,
ewikvj ফযাফয আদফদন;
ক)পূফ থফতী ভদয় শ্রাধন্ত
ধফদনাদন বাতা ও ছুটি ভঞ্জুয
দয় থাকদর তায কধ;
খ) ছুটিয ধাফ ( প্রথভ ও
ধিতীয় সশ্রধণয কভথকতথাদদয
সক্ষদত্র ধাফ যক্ষণ অধপ
দত ছুটি াওনা আদছ ভদভথ
প্রতযয়ন);

৭ (াত) কভথধদফ
৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৮
৮৮-০১৭১১-৩৩০১৩২
ad.nsd.bd@gmail.com
aalmamun24@yahoo.co
m

২ (দুই) কভথধদফ

জনাফ †gvt
উ-ধযচারক
জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা
সপানঃ
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১2-779604
সভBjtddbarisalsavings@gmail.com

০৪

র্ততীয় ও চতুথ থ ত্র এফাং
সশ্রধণয
ইদভইদর
কভথচাযীদদয
সমাগাদমাগ
ফাধল থক ফধধ থত
সফতন, টাইভ
সির,ধদরক
ন সগ্রড ভঞ্জুযী

০৫

র্ততীয় ও চতুথ থ ত্র এফাং
সশ্রধণয
ইদভইদর
কভথচাযীদদয
সমাগাদমাগ
দদান্নধত প্রদান

০৬

কভথকতথা/কভথচা ত্র এফাং
যীগদণয অধজথত ইদভইদর
ছুটি ভঞ্জুযী
সমাগাদমাগ

০৭

ধিতীয়,র্ততীয় ত্র এফাং
ও চতুথ থ সশ্রধণয ইদভইদর
সমাগাদমাগ
কভথচাযীদদয
ফধঃ
ফাাংরাদদ ছুটি
ভঞ্জুযী

Dc-ধযচারক, জাতীয়
ঞ্চয় অধধদপ্তয, wefvMxq
Kvh©vjq, ewikvj wefvM ,
ewikvj ফযাফয আদফদন;
টাইভ সির এফাং ধদরকন
সগ্রড প্রাধপ্তয সক্ষদত্রক) ারনাগাদ াধবথ ফই;
খ) ফাধল থক সগানীয়
প্রধতদফদন (প্রথভ টাইভ
সিদরয সক্ষদত্র ৮ (আট)
ফছদযয, ধিতীয় টাইভ সির
প্রাধপ্তয সক্ষদত্র ০৪ (চায) ফছয
এফাং র্ততীয় টাইভ সিদরয
সক্ষদত্র ৩ (ধতন) ফছয);
গ) চাকুযী দন্তালজনকবাদফ
প্রধতন্ন;
Dc-ধযচারক, জাতীয়
ঞ্চয় অধধদপ্তয, wefvMxq
Kvh©vjq, ewikvj wefvM ,
ewikvj Gi gva¨‡g
ভাধযচারক, জাতীয় ঞ্চয়
অধধদপ্তয ফযাফয আদফদন;
ক) ারনাগাদ াধবথ ফই;
খ) ফাধল থক সগানীয়
প্রধতদফদন (দল ৫ ফছয);
গ) চাকুযী দন্তালজনকবাদফ
ম্পাদন;
Dc-ধযচারক, জাতীয়
ঞ্চয় অধধদপ্তয, wefvMxq
Kvh©vjq, ewikvj ফযাফয
আদফদন;
ক) প্রাপ্য ছুটিয ধাফ (প্রথভ
ও ধিতীয় সশ্রধণয
কভথকতথাদদয সক্ষদত্র ধাফ
যক্ষণ অধপ দত ছুটি
াওনা আদছ ভদভথ প্রতযয়ন)
Dc-ধযচারক, জাতীয়
ঞ্চয় অধধদপ্তয, wefvMxq
Kvh©vjq, ewikvj wefvM ,
ewikvj Gi gva¨‡g
ভাধযচারক, জাতীয় ঞ্চয়
অধধদপ্তয ফযাফয আদফদন;
ক) প্রাপ্য ছুটিয ধাফ (প্রথভ
ও ধিতীয় সশ্রধণয
কভথকতথাদদয সক্ষদত্র
ধাফযক্ষণ অধপ দত ছুটি
াওনা আদছ ভদভথ প্রতযয়ন);
খ) ওফধব (OFVIS)
পযভ;
গ) ব্যধিগত কাযদণ
কভথকতথা/ কভথচাযীদদয
ধফদদ ভ্রভদণয আফদদনত্র;

প্রদমাজয নয়।

২ (দুই) কভথধদফ

প্রদমাজয নয়।

২ (দুই) কভথধদফ

জনাফ †gvt
উ-ধযচারক
জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা
সপানঃ
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১2-779604
সভBjtddbarisalsavings@gmail.com

৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৮
৮৮-০১৭১১-৩৩০১৩২
ad.nsd.bd@gmail.com
aalmamun24@yahoo.co
m

প্রদমাজয নয়।

২ (দুই) কভথধদফ

প্রদমাজয নয়।

২ (দুই) কভথধদফ

জনাফ †gvt
উ-ধযচারক
জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা
সপানঃ
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১2-779604
সভBjtddbarisalsavings@gmail.com

৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৮
৮৮-০১৭১১-৩৩০১৩২
ad.nsd.bd@gmail.com
aalmamun24@yahoo.co
m

০8

ধফবাগীয় এফাং ত্র এফাং
সজরা ম থাদয়য ইদভইj
অধপগুদরায সমাগাদমাগ
ভদধ্য অথ থ ছাড়

Dc-ধযচারক, জাতীয়
প্রদমাজয নয়। ০৩ (ধতন)
কভথধদফদয ভদধ্য
ঞ্চয় অধধদপ্তয, wefvMxq
Kvh©vjq, ewikvj wefvM ,
ewikvj Gi gva¨‡g
ভাধযচারক, জাতীয় ঞ্চয়
অধধদপ্তয ফযাফয সুধনধদ থষ্ট
সকাড এফাং টাকায ধযভাণ
উদেকপূফ থক ধরধখত
আদফদন;
২.৪) আওতাধীন অধধদপ্তয/দপ্তয/াংস্থা কর্তথক প্রদত্ত সফা t
৩) অধবদমাগ ব্যফস্থানা িধত (GRS) t
ক্র/নাং কখন
সমাগাদমাদগয ঠিকানা
ধনস্পধত্তয ভয়ীভা
সমাগাদমাগ
কযদফন
১
দাধয়ত্বপ্রাপ্ত GRS সপাকার দয়ন্ট কভথকতথা
১০ (দ) কভথধদফ।
কভথকতথায
নাভ ও দধফ: জনাফ ‡gvt
,
ভাধান ধদদত Dc-ধযচারক, জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয,
ব্যথ থ দর
wefvMxq Kvh©vjq, ewikvj wefvM , ewikvj
Gi gva¨‡g
সপান: 0431-71805
সভাফাইর: ৮৮-০১৭12-779604
ইদভইর:talhansd@gmailcom
ওদয়ফ
সাট থার: savings.barisaldiv.gov.bd
২
GRS
সকন্দ্রীয় অধবদমাগ ব্যফস্থানা িধত (GRS) ১০ (দ) কভথধদফ।
সপাকার
দয়ন্ট
কভথকতথা
ধনধদ থষ্ট ভদয়
৮৮০-০২-৪১০৫০৫০৭
ভাথান ধদদত
৮৮-০১৫৫২-৩১১৫৪০
ব্যথ থ দর
alam.audit@gmail.com
৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা t
ক্র/নাং
প্রধতশ্রুধত/কাধিত সফা প্রাধপ্তয রদক্ষয কযণীয়
১)
ধনধ থাধযত পযদভ ম্পূণ থবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান
২)
ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় ধপ ধযদাধ কযা
৩)
াক্ষাদতয জন্য ধনধ থাধযত ভদয়য পূদফ থই উস্থত থাকা।

৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৫
৮৮-০১৭১২-৮৪৩৩৬২
mohinuldns@gmail.com

