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আ  ভ মুস্তপা কাভার, এপধএ, এভধ 

ভন্ত্রী 

অথ থ ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

ফাণী 

১৯৭১ াদর ভান মুধিমৄদেয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ স্বাধীন ওয়ায য জাধতয ধতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুধজবুয যভাদনয 

উদযাদগ ১৯৭২ াদর ‘জাতীয় ঞ্চয় ধযদপ্তয’ প্রধতষ্ঠা য়। দপ্তযটিয ঞ্চয় াংধিষ্ট কাম থক্রভ এফাং এয কদরফয ফহুগুণ 

বৃধে াওয়ায় ফতথভান যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শখ াধনা ২০১৪ াদর জাতীয় ঞ্চয় ধযদপ্তযদক ‘জাতীয় ঞ্চয় 

অধধদপ্তদয’ উন্নীত কদযন। প্রধত ফছদযয ন্যায়  এ ফছযও ‘জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয’ এফাং আওতাধীন দপ্তযমূদয         

2020-২০২১ অথ থফছদযয াধফ থক কাম থক্রশভয তথ্য উাত্ত ধন্নদফ কদয জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয ফাধল থক প্রধতদফদন 

২০২১ প্রকাদয শুব উদযাগদক স্বাগত জানাই।   

ফঙ্গফন্ধুয সুদমাগ্য উত্তযাধধকায ফতথভান ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শখ াধনায ধযন্য়ী শনতৃদে ফাাংরাদদদয অথ থননধতক 

অগ্রগধত এখন ধফশ্ব ব্যফস্থায় অন্যতভ শযার ভদডর ধদদফ স্বীকৃধত রাব কদযদছ। শুদৄ তাই নয় দধিণ এধয়ায 

শদগুদরায ভদধ্যও ফাাংরাদদ আজ অন্যতভ ধিারী অথ থনীধতয শদ। জাধতয ধতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুধজবুয যভান 

এয আজন্ রাধরত স্বপ্ন ধছর অথ থননধতক মুধি অজথদনয ভাধ্যদভ এ শদদয গণভানুদলয কল্যাণ ও মৃধে ধনধিত কযা। 

শই স্বপ্নদক ফাস্তফায়ন কযদতই ফতথভান যকায উন্নয়নদক প্রাধান্য ধদদয় একটি ধিারী ও উন্নত অথ থননধতক ব্যফস্থা 

গদে তুরদত ফেধযকয। জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয াধাযণ ও স্বল্প আদয়য ভানুলদক ঞ্চদয় উদ্বুে কদয থাদক। জনগদণয 

ঞ্চয় াংধিষ্ট ধফকাভান বাফনাদক ধফধনদয়াদগ ধযণত কদয শদ ও জাধতয কল্যাণ এফাং অথ থননধতক রিয অজথন 

ধনধিত কযা ম্ভফ। শদদয উন্নয়দনয ধাযা অব্যাত যাখদত এফাং প্রবৃধেয ায কাধিত ভাত্রায় উন্নীত কযদত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

ঞ্চয়দক উৎাধত কদয প্রাধন্তক আদয়য ভানুদলয াতদক ধিারী কযদত জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তদযয ভূধভকা অতযন্ত 

গুরুেপূণ থ।  

ফাধল থক প্রধতদফদন ২০২১ প্রণয়দনয াদথ াংধিষ্ট জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তদযয ভাধযচারক কর কভ থকতথা 

কভ থচাযীদক ধন্যফাদ জানাধি এফাং একই াদথ তাদদয উয অধ থত দাধয়ে শদ ও জাধতয কল্যাদণ আন্তধযক ও ধনষ্ঠায 

াদথ ারন কযদফন এভন প্রতযাাও ব্যি কযধছ।   

 

07 অদটাফয 2021                 আ  ভ মুস্তপা কাভার, এপধএ, এভধ 



 

 

   

 

আবু শনা শভাোঃ যভাতুর মুধনভ 

ধধনয়য ধচফ 

অবযন্তযীণ ম্পদ ধফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয় 

এফাং 

শচয়াযম্যান 

জাতীয় যাজস্ব শফাড থ ,ঢাকা। 

 

ফাণী 

মৃধেয অগ্রমাত্রায় ফাাংরাদদ। ধনম্ন আদয়য শদ শথদক শফধযদয় এদদছ ফাাংরাদদ। আভযা এখন ভধ্যভ আদয়য শদদয 

তাধরকায়। ধফশ্ব শদখদছ ফাাংরাদদদয অধভত ম্ভাফনা ও াভদথ থয প্রভাণ। ফতথভাদন ধফধনদয়াগ ও উন্নয়দনয অায 

ম্ভাফনায় মৃে আভাদদয এই শদ। এই ম্ভাফনাদক ফাস্তদফ রূ ধদদত গদে উঠদছ ধিারী যাজস্ব বান্ডায। যকাদযয 

যাজস্ব বান্ডাযদক ধিারী কযদত জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তদযয অফদান অতযন্ত গুরুেপূণ থ। ধফদল কদয যকায শঘাধলত 

রূকল্প ২০২১ ও ২০৪১ ফাস্তফায়দন জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয গুরুেপূণ থ ভূধভকা যাখদছ।  

 

আদৄধনক যাষ্্টয ধফধন থভাদণ ম্পশদয ভূধভকা অধযাম থ। জাতীয় ফাদজট ঘাটধতদত অথ থায়ন, জনগদণয জন্য ধনযাদ 

ধফধনদয়াদগয সুদমাগ সৃধষ্ট, ভাদজয প্রাধন্তক জনদগাধষ্ঠয আথ থ-াভাধজক ধনযাত্তা শফষ্টনী ততধয, তফধ দথ শযধভট্যান্প 

প্রফা বৃধে, অফযপ্রাপ্ত যকাধয কভ থকতথা-কভ থচাযী, প্রফাী ফাাংরাদদী ও ভাশজয অনগ্রয জনদগাষ্ঠীয আধথ থক 

ধনযাত্তা প্রদাদন জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয গুরুেপূণ থ ভূধভকা ারন কযদছ। গ্রাকদফা জ ও উন্নততয কযায জন্য 

জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয ম্পূণ থ অদটাদভন েধতদত দ্রুততভ ভদয়য ভদধ্য ধনর্ভ থরবাদফ গ্রাকদফা প্রদান কযদছ। এয 

পদর মুনাপা ও আর অথ থ Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN)-এয ভাধ্যদভ 

গ্রাদকয ব্যাাংক ধাদফ জভা দি। মা ক্ষুদদ ফাতথায ভাধ্যদভ গ্রাকদক অফধত কযা দি। এদত গ্রাদকয ভয় ও অথ থ 

াশ্রয় দি।  

 

প্রধত ফছদযয ন্যায় এ ফছযও জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয তথ্যফহুর ‘ফাধল থক প্রধতদফদন-২০২১’ প্রকা কযদত মাদি শজদন 

আধভ আনধিত । আধভ জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয এয ‘ফাধল থক প্রধতদফদন-২০২১’ প্রণয়ন ও প্রকানায দঙ্গ ম্পৃি 

করদক আন্তধযক ধন্যফাদ ও অধবনিন জানাধি।  

        

 

 

        আবু শনা শভাোঃ যভাতুর মুধনভ 

  



 

 

 

                                                                

       ভাধযচারক (অধতধযি ধচফ) 

             জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয 

   অবযন্তযীণ ম্পদ ধফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয় 
 

 মুখফন্ধ 

জাতী ঞ্চ ধধদপ্তয বযন্তযীণ ম্পদ ধফবাগ, থ থ ভন্ত্রণার এয ধীন একটি ধধদপ্তয। অথ থ াভাধজক প্রেক্ষাটে জনগণটক ঞ্চট 

উদ্বুদ্ধকযণ, ক্ষুদ্র ও ধফধক্ষপ্ত ঞ্চ অযণ, প ুঁধজ গঠন ও ধফধনটাগ সৃধি, অ ও উৎাদন বৃধদ্ধ, মুদ্রাস্ফীধত প্রযাধ, ধতধযক্ত কযাটযাটয 

ম্ভাফনা হ্রা এফং প্রদটয ফাটজে ঘােধতটত থ থান টফ থাধয  বফটদধক ঋটণয উয ধনব থযীরতা কভাটনা আতযাধদ কাম থক্রটভ জাতী 

ঞ্চ ধধদপ্তয গুরুত্বপূণ থ ভূধভকা ারন কটয। এছাড়া প্রদটয ধফটল জনটগাষ্ঠী প্রমভন: স্বল্প অটয ভধরা, অফযপ্রাপ্ত যকাযী কভ থকতথা- 

কভ থচাযী, ফদয়াদজযষ্ঠ  নাগধযক, প্রফাী ফাাংরাদদী, াযীধযক প্রধতফন্ধী ও ভাদজয অনগ্রয জনদগাষ্ঠীদক আধথ থক ও াভাধজক ধনযাত্তা 

শফষ্টধনয আওতায় আনয়দন জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয ায়ক ভূধভকা ারন কদয থাদক। 
 

স্বাধীনতায য মৄদ্ধ ধফধ্বস্ত এআ প্রদটয বঙ্গুয থ থননধতক ফস্থাটক মৃদ্ধ কযায রটক্ষয স্বাধীনতায স্থধত জাধতয ধতা ফঙ্গফন্ধু  প্রখ মুধজবুয 

যভান ১৯৭২ াটর ‘জাতী ঞ্চ ধযদপ্তয’ েধতষ্ঠা কটযন। দপ্তযটিয কাটজয গধত ও ঞ্চয় াংধিষ্ট কাম থক্রভ ফহুগুণ বৃধে াওয়ায় ফতথভান 

যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনদনত্রী শখ াধনা 2014 াদর জাতীয় ঞ্চয় ধযদপ্তযদক জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তদয উন্নীত কদযন। 

ফতথভাদন াযা শদদ 64টি শজরা ঞ্চয় অধপ এফাং 11টি জাতীয় ঞ্চয় ধফদল বুযদযা যদয়দছ। এগুদরায ভাধ্যদভ ঞ্চয়দত্রয শরনদদন 

কাম থক্রভ ধযচাধরত য়।  

 

জাতী ঞ্চ ধিটভ ধফধনটাগ ধনযাদ ও মুনাপায ায অকল থণী ওা এফং গ্রাক প্রফায ভান বৃধদ্ধ াওা ধফধবন্ন প্রেণী-প্রায ভানুল 

ঞ্চটয েধত অগ্রী ট উঠটছ। গ্রাকটফা জ ও উন্নততয কযায জন্য জাতী ঞ্চ ধধদপ্তয জাতী ঞ্চ ধিভ নরাআন 

ম্যাটনজটভন্ট ধটেভ নাটভ একটি ফ্টওযায চালু কযা টটছ। জাতী ঞ্চ বুযটযা, ফাংরাটদ ব্াংক, ফাধণধজযক ব্াংক ও ডাকঘয এআ 

ধটেভ ব্ফায কটয ঞ্চত্র ধফক্র এফং নগদান কাম থক্রভ ধযচারনা কযটছ।  এয পটর গ্রাকটক ঞ্চটত্রয মুনাপা ও মূর থ থ 

গ্রটণয জন্য ভাধক / বত্রভাধক/ প্রভাদাটন্ত আস্যয ধপট অটত   না। মুনাপা ও অর থ থ  Bangladesh Electronic 

Funds Transfer Network (BEFTN)-এয ভাধ্যটভ গ্রাটকয ব্াংক ধাটফ জভা । জভাকৃত টথ থয তথ্য গ্রাটকয 

প্রভাফাআর প্রপাটন ক্ষুটদ ফাতথায ভাধ্যটভ ফধত কযা ।  

 

ফতথভাটন জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয ধীটন ১১ (এগায)টি ঞ্চধিভ চালু যটটছ । ধিভগুটরা টে ৫-ফছয প্রভাদী ফাংরাটদ ঞ্চত্র, ৩-

ভা ন্তয মুনাপাধবধিক ঞ্চত্র (৩-ফছয প্রভাদী), প্রননায ঞ্চত্র (৫-ফছয প্রভাদী), ধযফায ঞ্চত্র (৫-ফছয প্রভাদী), ওটজ 

অন থায প্রডটবরটভন্ট ফন্ড (৫-ফছয প্রভাদী), আউ এ ডরায ধেধভাভ ফন্ড (৩-ফছয প্রভাদী), আউ এ ডরায আনটবেটভন্ট ফন্ড (৩-ফছয 

প্রভাদী), ফাংরাটদ োআজফন্ড  (১০০ োকা মূল্যভান), ডাকঘয ঞ্চ ব্াংকঃ  (ক) াধাযণ ধাফ,  (খ) প্রভাদী ধাফ (৩-ফছয প্রভাদী) 

এফং ডাক জীফন ফীভা। ধধদপ্তটযয কভ থকতথা/ কভ থচাযীগণ ধফদ্যভান জাতী ঞ্চ ধিভ ম্পটকথ জনগণটক উদ্বুদ্ধ কটয মাটে। 

 

জাতী ঞ্চ ধধদপ্তয েধতষ্ঠা রগ্ন প্রথটক 20২০-2১ থ থফছটযয মূদ কভ থকান্ড ও াম্প্রধতক জথনমূটয উয ধবধি কটয েধতটফদনটি 

েণন কযা টটছ। ফাধল থক েধতটফদন-202১  ফহুর তথ্যম্বধরত  একটি েধতটফদন ফটর অভায দৃঢ় ধফশ্বা। েধতটফদনটি েণটন 

েটাজনী তথ্য-উাি যফযা কটয টমাধগতা কটযটছন বযন্তযীণ ম্পদ ধফবাগ, থ থ ধফবাগ, ফাংরাটদ ব্াংক এফং ডাক ধফবাটগয 

কভীবৃন্দ। েধতটফদন েণটন বযন্তযীণ ম্পদ ধফবাটগয ধধনয ধচফ জনাফ আবু শনা শভাোঃ যভাতুর মুধনভ স্যাটযয েটাজনী 

ধদকধনটদ থনা এফং ধফবাটগয ন্যান্য ম্মাধনত কভীবৃটন্দয ধক্র টমাধগতা ফাধল থক েধতটফদন-202১ েকা কযা ম্ভফ টটছ। 

এজন্য ধধনয ধচফ ভটাদ করস্তটযয ংধিি কর কভ থকতথাবৃন্দটক অন্তধযক ধবনন্দন ও ধন্যফাদ জানাধে। 

 

 

(শভাছাোঃ ভাকছুদা খাতুন)  



 

 

প্রকাকার : ২০২১ 

প্রকাক 

জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা। 

 

প্রধান পৃষ্ঠপালক  

মভাছা: ভাকছুদা খাতুন  

মাপররচাক (রিররক্ত রচব) 

জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা। 

 

াধফ িক তত্ত্বাফধাপন  

জনাফ মভাোঃ া আরভ 

ধযচারক (যুগ্মধচফ) 

নীধত, অধিট ও আইন এফং ব্যুপযা ও ধযংখ্যান 

জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা। 

 

ম্পাদনা কধভটি  

১।  জনাফ নাধদ ভঞ্জুযা আপপযাজ, ধযচারক (যুগ্মধচফ), ফাপজট ও ধযকল্পনা এফং কুা াখা, জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা। 

২।  জনাফ মুাম্মদ এনাভ মচৌধুযী ধযচারক(উধচফ), প্রান ও জনংপমাগ াখা, জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা। 

৩। জনাফ মভাোঃ ধদুর ইরাভ, উ-ধযচারক (প্রান ও জনংপমাগ) , জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা। 

৪। জনাফ মভাোঃ এনাপয়ত মাপন, উ-ধযচারক (নীধত, অধিট ও আইন), জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা। 

৫। জনাফ নাজভা আকতায, উ-ধযচারক (ব্যুপযা ও ধযংখ্যান), জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা। 

৬। জনাফ মভাাম্মদ ভধনুর ইরাভ, উ-ধযচারক (ফাপজট ও কুা), জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা। 

৭। জনাফ মভাোঃ ভাসুদুয যভান, কাযী ধযচারক (জনংপমাগ) , জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা। 

৮। জনাফ মভাাম্মদ খধরলুয যভান, কাযী ধযচারক (কুা), জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা। 

৯। জনাফ সুরতানা জাধকয়া, কাযী ধযচারক (ধযংখ্যান), জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা। 

১০। জনাফ মভাাম্মৎ রুভানা ধধিকা, কাযী ধযচারক (অধিট ও আইন), জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা। 

১১। জনাফ মভাোঃ আভান উল্ল্ুা, কাযী ধযচারক (নীধত), জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা। 

১২। জনাফ আব্দুল্ল্া আর ভামুন, কাযী ধযচারক (প্রান), জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা। 

১৩। জনাফ পুতুর ধফশ্বা, কাযী ধযচারক (ফাপজট ও ধযকল্পনা), জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা। 

 

পমাধগতায়: 

১। মভা: আব্যর কারাভ, উচ্চভান কাযী, জনংপমাগ াখা, জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা। 

 

মুদ্রণ: ফাংরাপদ যকাযী মুদ্রণারয়। 

 

স্বত্ব: জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা। 

 

 

 



 

 

সূধচত্র 

ক্রধভক নং ধফল পৃষ্ঠা নং 

1 ধপ ধযধচধত   

       ধপটয ধযধচধত   

       জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয উটেশ্য  

       জনফর কাঠাটভা  

২  ধবন ও ধভন  

       ধবন ও ধভন  

       কভ থম্পাদটনয প্রক্ষত্রমূ  

       কাম থাফরী  

৩ জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয কাম থক্রভমূ  

       ধধদপ্তটযয কাম থক্রটভয ংধক্ষপ্ত ধফফযণ  

       জাতীয় ঞ্চয় ধফদল বুযদযা ও শজরা ঞ্চয় অধপদয কাম থক্রভ  

       জাতী ঞ্চ ধিভমূ  

       উৎট কয কতথটনয ভাধ্যটভ যাজস্ব অটয তথ্য  

       1977 ার প্রথটক ফতথভান (21-09-2021) ম থন্ত েফধতথত মুনাপায  

4 জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয ধফটল কাম থক্রভমূ  

       মুধজফ ফল থ উরটক্ষয গৃীত কাম থক্রভ  

       ফাধল থক কভ থম্পাদন চুধি কভ থধযকল্পনা  

       প্রফা েদান েধতশ্রুধত  

5 উটেখটমাগ্য জথনমূ  

       জাতী ঞ্চ ধিভমূটয 2020-21 থ থফছটযয রক্ষযভাত্রা ও জথন  

       জাতী ঞ্চ ধিভ নরাআন ম্যাটনজটভন্ট ধটেভ চালুকযণ  

       ঞ্চ যা চালুকযণ  

       তথ্য ফাতান কাম থক্রভ ারনাগাদকযণ  

       উদু্বদ্ধকযণ কাম থক্রভ গ্রন  

       আটনাটবন কাম থক্রভ গ্রন  

       েধক্ষণ ংক্রান্ত কাম থক্রভ   

       কধভটনয ায প্রমৌধক্তকীকযণ   

5 চযাটরঞ্জমূ  

6 বধফষ্যৎ ধযকল্পনা  

7 ধফধবন্ন ভট জাধযকৃত গুরুত্বপূণ থ েজ্ঞানমূ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

অধপদয ধযধচধত 

১৮১০ ধিস্টাশে স্কটল্যাদন্ডয এক গীজথায় প্রথভ ঞ্চয় ব্যাাংক স্থাধত য়। ঞ্চয় ব্যাাংদকয জনক ধদদফ খ্যাত শযবাদযন্ড শনধয 

ডানকান এটি স্থান কদযন। যফতীকাদর প্রাধন্তক আদয়য জনদগাষ্ঠীদক ঞ্চদয় উদ্বুে কযদত ইাংল্যাদন্ড ‘জাতীয় ঞ্চয় াংস্থা’ কাজ 

শুরু কদয। এযই ধাযাফাধকতায় ১৯৪৪ াদর বাযদত এফাং শদধফবাদগয য তদানীন্তন যকাদযয অথ থ ভন্ত্রণারশয়য অধীদন 

এদদদ ঞ্চয় াংধিষ্ট কাম থক্রভ শুরু য়। যিিয়ী ভান মুধি াংগ্রাদভয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ স্বাধীন ওয়ায য ১৯৭২ াদর 

জাধতয ধতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুধজবুয যভাদনয উদযাদগ জাতীয় ঞ্চয় ধযদপ্তয প্রধতষ্ঠা রাব কদয এফাং দীঘ থ ৪২ ফছয য ফতথভান 

যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শখ াধনায শনতৃদে ২০১৪ াদরয শপব্রুয়াধয ভাদ জাতীয় ঞ্চয় ধযদপ্তয ‘জাতীয় ঞ্চয় 

অধধদপ্তয’-এ উন্নীত য়। জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয অথ থ ভন্ত্রণারদয়য অবযন্তযীণ ম্পদ ধফবাদগয অধধনস্থ একটি প্রধতষ্ঠান। ঢাকা 

যটটছ জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয েধান কাম থার। অেটি ধফবাগী টয যটটছ ধফবাগী ধপ। প্রচৌলধি প্রজরা দটয যটটছ 

প্রজরা ঞ্চ ধপ। এছাড়াও ঞ্চ ধিটভয চাধদায প্রে ধক্ষটত ঢাকায ধফবাগী যগুটরাটত ১১টি ধফটল বুযটযা স্থান 

কযা টটছ। 

জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয েধান কাজ টরা জনগণটক ঞ্চট উদ্বুদ্ধ কযা,  এয পটর জনগটণয ঞ্চ েফণতা বৃধদ্ধ া ; 

ধভতব্ীতা ধক্ষায ভাধ্যটভ জনগণ অধথ থকবাটফ স্বাফরম্বী  ; মা প্রদটক অধথ থকবাটফ স্বাফরম্বী টত াায্য কটয । ঞ্চটয 

ভাধ্যটভ জনগটণয ক্র ক্ষভতা হ্রাটতু মুদ্রাস্ফীধত ধনন্ত্রটণয ভাধ্যটভ যকাটযয অধথ থক নীধত ফাস্তফান জ  ।  

এছাো জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয ধফধক্ষপ্তবাটফ থাকা জনগটণয ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চ জাতী ঞ্চ ধিটভয ভাধ্যটভ অযণ কটয জাতী 

ফাটজে ঘােধতপ্রত থ থান কটয থাটক। এটত জনগটণয জন্য ধনযাদ ধফধনটাটগয স্যটমাগ সৃধি  , ভাটজয োধন্তক জনটগাধষ্ঠয 

অথ থ-াভাধজক ধনযািা প্রফিনী বতযী, বফধ টথ প্রযধভট্যান্প যফযা বৃধদ্ধ , ব্াংক ব্ফস্থা টত ঋণ গ্রটণয েটাজনীতা কটভ , 

থ থ ংগ্রটয জন্য যকাটযয েগধতীর াটয কয গ্রটণয েটাজনীতা কটভ , বফটদধক ঋণ/াায্য েটাজনীতা কটভ , পটর 

বফটদধক ধনবথযীরতা হ্রা া। 

ফতথভাটন জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয ধীটন ১১ (এগায)টি ঞ্চধিভ চালু যটটছ । ধিভগুটরা টে ৫-ফছয প্রভাদী ফাংরাটদ ঞ্চত্র, ৩-

ভা ন্তয মুনাপাধবধিক ঞ্চত্র (৩-ফছয প্রভাদী), প্রননায ঞ্চত্র (৫-ফছয প্রভাদী), ধযফায ঞ্চত্র (৫-ফছয প্রভাদী), ওটজ 

অন থায প্রডটবরটভন্ট ফন্ড (৫-ফছয প্রভাদী), আউ এ ডরায ধেধভাভ ফন্ড (৩-ফছয প্রভাদী), আউ এ ডরায আনটবেটভন্ট ফন্ড (৩-ফছয 

প্রভাদী), ফাংরাটদ োআজফন্ড  (১০০ োকা মূল্যভান), ডাকঘয ঞ্চ ব্াংকঃ  (ক) াধাযণ ধাফ, (খ) প্রভাদী ধাফ (৩-ফছয প্রভাদী) 

এফং ডাক জীফন ফীভা।  জাতী ঞ্চ বুযটযা , ফাংরাটদ ব্াংক , তপধরী ব্াংক ও ডাকঘয এয ভাধ্যটভ এ কর ঞ্চ ধিটভয  

ধফক্র এফং নগদান কাম থক্রভ ধযচাধরত । 

 

জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তদযয উদেশ্য 

 জনগণদক ঞ্চয়ী দত উদ্বুে কযা ; ধফধিপ্তবাদফ ছধেদয় থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয় জাতীয় ঞ্চয় ধস্কদভয ভাধ্যদভ আযণ 

কযা এফাং আধযত অথ থ দ্বাযা জাতীয় ঘাটধত ফাদজট পূযণ কযা;  

 

 প্রাধন্তক জনদগাষ্ঠীয ভদধ্য ঞ্চয় প্রফণতা উৎাধত কযায ভাধ্যদভ জাতীয় ঞ্চয় বৃধে কযা ;  

 

 জাতীয় ঞ্চয় ধস্কভমূদয ভাধ্যদভ শদদয ধফদল জনদগাষ্ঠী শমভন -স্বল্প আদয়য ভধরা , অফযপ্রাপ্ত যকাধয কভ থকতথা 

কভ থচাযী, ফদয়াদজযষ্ঠ নাগধযক, প্রফাী ফাাংরাদদী , াযীধযক প্রধতফন্ধী ও ভাদজয অনগ্রয জনদগাষ্ঠী ইতযাধদ -শক 

আধথ থক ও াভাধজক ধনযাত্তা শফষ্টনীয আওতায় আনয়ন;  

 

 তফদদধক ধনব থযতা হ্রা এফাং মুদ্রাস্ফীধত ধনয়ন্ত্রদণ ায়ক ভূধভকা ারন ইতযাধদ।   



 

 

 

জনফর 

জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয কভ থকতথা ও কভ থচাযী 
 

ক্রধভক 

নং 
টদয নাভ টদয ংখ্যা কভ থযত টদয ংখ্যা 

শূন্য টদয 

ংখ্যা 

১ ভাধযচারক 1 1 ০ 

২ ধযচারক 4 ২ ২ 

৩ ধটেভ এনাধরে 1 0 ১ 

৪ উ-ধযচারক 12 12 ০ 

৫ কাযী ধযচারক 87 ৬৮ ১৯ 

৬ কাযী প্রোগ্রাভায 2 ০ ২ 

৭ ঞ্চ ধপায 81 ৫৬ ২৫ 

৮ ধাফযক্ষক 14 ০৬ ৮ 

৯ াঁে ধরধকায কাভ কধম্পউোয াটযেয 5 ০২ ৩ 

১০ উচ্চভান কাযী 46 ৪০ ৬ 

১১ াঁে মুদ্রাক্ষধযক কাভ কধম্পউোয াটযেয 4 ০২ ২ 

১২ ধপ কাযী কাভ কধম্পউোয াটযেয 100 ৪১ ৫৯ 

১৩ ডাো এধন্ট অাটযেয 2 ০ ২ 

১৪ গাড়ী চারক 7 ০৬ ১ 

১৫ ফাতথা ফাক 1 ০ ১ 

১৬ ধপ াক 93 ৬৯ ২৪ 

 ফ থ প্রভাে 460 ৩০৫ ১৫৫ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ধবন ও ধভন 



 

 

অধপদয ধবন ও ধভন: 

 

ধবন: শদদয অথ থননধতক উন্নয়ন ও জনগদণয আথ থ-াভাধজক ধনযাত্তা ায়ক আদৄধনক ঞ্চয় ব্যফস্থানা; 

ধভন: শদদয অথ থননধতক উন্নয়ন ও জনগদণয আথ থ-াভাধজক ধনযাত্তায রদিয জনগণদক ঞ্চদয় উদ্বুেকযণ ও ঞ্চয়  প্রাদনয 

িভতা বৃধেয ভাধ্যদভ একটি আদৄধনক ও জনফান্ধফ ঞ্চয় ব্যফস্থানা;  

 

কভ থ ম্পাদদনয শিত্রমূ 

 

1) ঞ্চ োটনয ক্ষভতা বৃধদ্ধ ও ধক্তারীকযণ; 

2) জনগণটক ঞ্চট উদ্বুদ্ধকযণ; 

3) জাতী ঞ্চ ধিটভয ভাধ্যটভ ফাটজে ঘােধতটত থ থান; 

4) সুান ও াংস্কাযমূরক কাম থক্রদভয ফাস্তফায়ন শজাযদাযকযণ। 

 

কাম থাফরী 

 

1) জনগণটক ঞ্চট উদ্বুদ্ধকযণ; 

2) জাতী ঞ্চ ধিটভয প্ররনটদন কাম থক্রভ ধযচারনা; 

3) ঞ্চ ধিটভয ধি, প্রযধজোয, পযভ আতযাধদ মূদ্রণ, ংযক্ষণ ও ধফতযণ; 

4) ব্াংক, ডাকঘয ও ঞ্চ ধপ প্রেকটাল্ডাযটদয াটথ ভন্ব াধন; 

5) দক্ষতা উন্নটনয রটক্ষয েধক্ষণ কাম থক্রভ ধযচারনা; 

6) অধথ থক ও োধনক কাম থক্রভ ধযচারনা; 

7) ঞ্চ ধিটভয ধফধধভারা/নীধতভারা মৄগটাটমাগীকযণ ও ফাস্তফান; 

8) ধনফাী ফাংরাটদীটদয জন্য েফধতথত ওটজ অন থায প্রডটবরটভন্ট ফন্ড, আউ,এ ডরায ধেধভাভ ফন্ড এফং আউ,এ,ডরায 

আনটবেটভন্ট ফটন্ডয ধফধনটাগ বৃধদ্ধয রটক্ষয েচায কাম থক্রভ প্রজাযদাযকযণ; 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

অধধদপ্তদযয কাম থক্রটভয াংধিপ্ত ধফফযণ 

 জাতীয় ঞ্চয় বুযদযা কতৃথক ঞ্চয়দত্রয শরনদদন কাম থক্রভ; 

 জনগণদক ঞ্চদয় উদ্বুেকযণ ; 

 মুদ্রণ, াংযিণ এফাং ধফতযণ ; 

 ঞ্চয় ধস্কদভয নীধতভারা/ধফধধভারা ধফলয়ক কাম থক্রভ; 

 কভ থকতথা দেরন ও প্রধিণ কাম থক্রভ ; 

 জাতীয় ঞ্চয় ধস্কদভয শরনদদদনয ধাফ াংযিণ ; 

 ব্যাাংক ও ডাকঘয এয াদথ ভন্বয় াধন; 

 ভন্ত্রণারদয়য াদথ ফাধল থক কভ থম্পাদন চুধি প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন, অধধনস্থ দপ্তদযয াদথ চুধি প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন এফাং 

এয অগ্রগধত প্রধতদফদন প্রস্তুতকযণ, মূল্যায়ন ও যকাযদক অফধতকযণ;  

 জাতীয় শুোচায ও তনধতকতায কভ থধযকল্পনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন এফাং অগ্রগধত প্রধতদফদন প্রস্তুতকযণ, মূল্যায়ন ও 

যকাযদক অফধতকযণ; 

 ‘অধবদমাগ প্রধতকায ব্যফস্থা নীধতভারা’ অনুমায়ী অধবদমাগ গ্রণ ও ধনষ্পধত্তকযণ এফাং এতদাংক্রান্ত ভাধক অগ্রগধত 

প্রধতদফদন প্রস্তুতপূফ থক ভন্ত্রণারদয় শপ্রযণ; 

 তথ্য অধধকায আইন, ২০০৯ অনুমায়ী তথ্য প্রকা নীধতভারা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন;  

 ইদনাদবন টিভ গঠন, ইদনাদবন াংক্রান্ত ফাৎধযক কভ থধযকল্পনা প্রণয়ন, ইদনাদবন টিদভয দস্যদদয ভন্বদয় 

প্রধতভাদ বাকযণ ও বায কাম থধফফযণী ভন্ত্রণারদয় শপ্রযণ এফাং ইদনাদবন াংক্রান্ত ফাৎধযক প্রধতদফদন প্রণয়ন ও 

প্রকাকযণ;  

 তথ্য ও শমাগাদমাগ প্রমৄধি নীধতভারা, ২০১৮ এয আদরাদক জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয-এয কভ থধযকল্পনা প্রণয়ন, 

ফাস্তফায়ন এফাং এতদাংক্রান্ত মাফতীয় কাম থক্রভ গ্রণ। 

 মুধজফ ফল থ ও স্বাধীনতায সুফণ থ জয়ন্তী ারন াংক্রান্ত কভ থসূচী গ্রণ ও ফাস্তফায়ন। 

 

জাতীয় ঞ্চয় ধফদল বুযদযা ও শজরা ঞ্চয় অধপদয কাম থক্রভ 

 

জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয অওতাধীন ৮টি ধফবাগী ধপ, ৬৪টি প্রজরা ঞ্চ ধপ, ১১টি ধফটল ঞ্চ বুযটযা যটটছ। ধনদম্ন 

জাতীয় ঞ্চয় ধফদল বুযদযা ও শজরা ঞ্চয় অধপদয কাম থক্রভ তুদর ধযা দরা: 

 

 জনগণটক ঞ্চট উদু্বদ্ধকযণ এফং এতদংক্রান্ত মাফতী কাম থক্রভ গ্রণ কযা; 

 োধনক ও অধথ থক ধফলাফরী ম্পাদন কযা; 

 জাতী ঞ্চ ধিটভয ভাধ্যটভ ধনধ থাধযত ধফধনটাগ রক্ষযভাত্রা জথন ধনধিত কযা; 

 জাতী ঞ্চ ধিটভয প্ররনটদন ংক্রান্ত পনঃবযণ ংধিি ন্যান্য কাটজ ফাংরাটদ ব্াংক ও  ধরংকড ব্াংটকয 

াটথ ভন্ব াধন কযা; 

 জাতী ঞ্চ ধিভমূটয ধাফ ংযক্ষণ ও ভন্ব-াধন কযা; 

 ক্ষভতা ও দক্ষতা উন্নটনয জন্য েধক্ষণ কাম থক্রভ ধযচারনা কযা; 

 জাতী ঞ্চ ধিটভয ংীজনটদয াটথ েটাজনী বা-ভাটফ কযা; 

 োধনক কাম থক্রভ ধফধবন্ন ভট যকাটযয ধ থত ধতধযক্ত দাধত্ব ারন কযা আতযাধদ।



 

 

 

জাতীয় ঞ্চয় ধস্কভমূদয ফণ থনা 

 

ফতথভাটন জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয ধীটন ১১ (এগায)টি ঞ্চধিভ চালু যটটছ। ধিভগুটরা ধনম্নরূ- 

জাতীয় ঞ্চয় বুযদযা, ফাাংরাদদ ব্যাাংক, ধফধবন্ন তপধধর ব্যাাংক ও ডাকঘয কতৃথক শরনদদন কাম থক্রভ ধযচাধরত 

(০১) ৫-ফছয প্রভাদী ফাংরাটদ ঞ্চত্র  

(০২) ৩-ভা ন্তয মুনাপাধবধিক ঞ্চত্র (৩-ফছয প্রভাদী)  

(০৩) প্রননায ঞ্চত্র (৫-ফছয প্রভাদী)  

(০৪) ধযফায ঞ্চত্র (৫-ফছয প্রভাদী) 

 

ফাাংরাদদ ব্যাাংক, ধফধবন্ন তপধধর ব্যাাংক-এয এধড াখা  কতৃথক শরনদদন কাম থক্রভ ধযচাধরত 

(০৫) ওটজ অন থায প্রডটবরটভন্ট ফন্ড (৫-ফছয প্রভাদী)  

(০৬) আউ এ ডরায ধেধভাভ ফন্ড (৩-ফছয প্রভাদী)  

(০৭) আউ এ ডরায আনটবেটভন্ট ফন্ড (৩-ফছয প্রভাদী)  

(০৮) ফাংরাটদ োআজফন্ড  (১০০ োকা মূল্যভান)  

 

ডাকঘয কতৃথক শরনদদন কাম থক্রভ ধযচাধরত 

ডাকঘয ঞ্চ ব্াংকঃ  

(০৯) (ক) াধাযণ ধাফ   

(১০) (খ) প্রভাদী ধাফ (৩-ফছয প্রভাদী) এফং ডাক জীফন ফীভা এফং  

(১১) ডাক জীফন ফীভা। 

 

 

 



 

 

 

 

 

াঁচ ফছয শভয়াদী ফাাংরাদদ ঞ্চয়ত্র (প্রফতথনোঃ ১৯৭৭ ধিোঃ) 

মূল্যভানোঃ ১০ টাকা; ৫০ টাকা;  ১০০ টাকা;  ৫০০ টাকা;  ১,০০০ টাকা; ৫,০০০ টাকা;  ১০,০০০ টাকা;  ২৫,০০০ 

টাকা;  ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা;  ৫,০০,০০০ টাকা;  ১০,০০,০০০ টাকা; ২৫,০০,০০০ টাকা। 

শকাথায় াওয়া মায়োঃ জাতীয় ঞ্চয় বুযদযা, ফাাংরাদদ ব্যাাংক াখামূ, তপধধর ব্যাাংকমূ এফাং ডাকঘয শথদক 

ক্রয় ও নগদায়ন কযা মায়। 

শভয়াদোঃ ৫ (াঁচ) ফছয।  

মুনাপায াযোঃ 

ক্রধভক 

নাং 
ঞ্চয় ধস্কদভয নাভ 

শভয়াদ (উত্তীণ থ 

ইদর) 

ধফযভান 

মুনাপায 

ায 

ক্রধভক ১-৯ এ ফধণ থত কর ঞ্চয় ধস্কদভ 

ক্রভপুঞ্জীভূত ধফধনদয়াদগয ধযভাণ: 

১৫,০০,০০০ 

টাকা ম থন্ত 

১৫,০০,০০১ 

টাকা দত 

৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ 

টাকা দত তদূর্ধ্থ 

পুনোঃধনধ থাধযত মুনাপায ায (%) 

01 ৫-ফছয শভয়াদী 

ফাাংরাদদ ঞ্চয়ত্র 

১ভ ফছযাদন্ত ৯.৩৫% ৯.৩৫ ৮.৫৪ ৭.৭১ 

২য় ফছযাদন্ত ৯.৮০% ৯.৮০ ৮.৯৫ ৮.০৮ 

৩য় ফছযাদন্ত ১০.২৫% ১০.২৫ ৯.৩৬ ৮.৪৫ 

৪থ থ ফছযাদন্ত ১০.৭৫% ১০.৭৫ ৯.৮২ ৮.৮৬ 

৫ভ ফছযাদন্ত ১১.২৮% ১১.২৮ ১০.৩০ ৯.৩০ 

 

উৎদ কযোঃ ৫-ফছয শভয়াদী ফাাংরাদদ ঞ্চয়ত্র, ৩-ভা অন্তয মুনাপা ধবধত্তক ঞ্চয়ত্র ও ধযফায ঞ্চয়দত্র  

৫,০০,০০০/- (াঁচ রি) টাকা ম থন্ত ফ থদভাট ধফধনদয়াদগয শিদত্র মুনাপায উয ৫% াদয এফাং এয অধধক 

ধফধনদয়াদগয শিদত্র মুনাপায উয ১০% াদয উৎদ কয কতথন কযা য়। 

মাযা ক্রয় কযদত াযদফনোঃ  

    (ক) কর শশ্রধণ ও শায ফাাংরাদদী নাগধযক; 

    (খ) আয়কয ধফধধভারা, ১৯৮৪ (অাং-২) এয ধফধধ ৪৯-এয উ-ধফধধ (২) এ াংজ্ঞাধয়ত স্বীকৃত বধফষ্য তধফর এফাং 

বধফষ্য তধফর আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ এয ১৯ নাং) অনুমায়ী ধযচাধরত বধফষ্য তধফর; 

    (গ) আয়কয অধ্যাশদ-১৯৮৪ এয ৬ষ্ঠ তপধর এয াট থ এ এয অনুদিদ ৩৪ অনুমায়ী ভৎস্য খাভায, াঁ-মুযগীয 

খাভায, শধরদটড শাধি ধপড উৎাদন, ফীজ উৎাদন, স্থানীয় উৎাধদত ফীজ ধফণন, গফাধদ শুয খাভায, দুগ্ধ 

এফাং দুগ্ধজাত দ্রদব্যয খাভায, ব্যাঙ উৎাদন খাভায, উযান খাভায প্রকল্প, শযভ গুটিদাকা ারদনয খাভায, ছত্রাক 

উৎাদন এফাং পর ও রতাাতায চাল দত অধজথত আয়-মা াংধিষ্ট উ-কয কধভনায কতৃথক প্রতযয়নকৃত। 

ক্রদয়য ঊর্ধ্থীভাোঃ 

   (ক) ব্যধিয শিদত্রোঃ একক নাদভ ৩০ রি অথফা মৄগ্ম-নাদভ ৬০ রি;  

    (খ) প্রধতষ্ঠাদনয শিদত্রোঃ ঊর্ধ্থীভা শনই। 
 

অন্যান্য সুধফধাোঃ 

    (ক) নধভনী ধনদয়াগ কযা মায়; 

    (খ) ঞ্চয়দত্রয শক্রতায মৃতুযয য নধভনী াদথ াদথই অথফা শভয়াদ উত্তীদণ থয য ঞ্চয়ত্র নগদায়ন কদয  ধনদত 

 াদযন। 

 



 

 

 
 

ধতন ভা অন্তয মুনাপাধবধত্তক ঞ্চয়ত্র (প্রফতথনোঃ ২০০৪ ধিোঃ) 

 

মূল্যভানোঃ  ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ ও ১০,০০,০০০ টাকা। 

 

শকাথায় াওয়া মায়োঃ জাতীয় ঞ্চয় বুযদযা, ফাাংরাদদ ব্যাাংশকয াখামূ, ফাধণধজযক ব্যাাংকমূ এফাং ডাকঘয 

শথদক ক্রয় ও নগদায়ন কযা মায়। 
 

শভয়াদোঃ ৩ (ধতন) ফছয। 
 

মুনাপায াযোঃ 

ক্রধভক 

নাং 
ঞ্চয় ধস্কদভয নাভ 

শভয়াদ (উত্তীণ থ 

ইদর) 

ধফযভান 

মুনাপায 

ায 

ক্রধভক ১-৯ এ ফধণ থত কর ঞ্চয় ধস্কদভ ক্রভপুঞ্জীভূত 

ধফধনদয়াদগয ধযভাণ: 

১৫,০০,০০০ 

টাকা ম থন্ত 

১৫,০০,০০১ টাকা 

দত ৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ টাকা 

দত তদূর্ধ্থ 

পুনোঃধনধ থাধযত মুনাপায ায (%) 

02 ধতন ভা অন্তয 

মুনাপাধবধত্তক ঞ্চয়ত্র 

১ভ ফছযাদন্ত ১০.০০% ১০.০০ ৯.০৬ ৮.১৫ 

২য় ফছযাদন্ত ১০.৫০% ১০.৫০ ৯.৫১ ৮.৫৬ 

৩য় ফছযাদন্ত ১১.০৪% ১১.০৪ ১০.০০ ৯.০০ 

 

শভয়াদপূধত থয পূদফ থ নগদায়ন কযদর উদযাি ছদক উধিধখত াদয মুনাপা প্রাপ্য দফ এফাং অধতধযি অথ থ ধযদাধধত দয় 

থাকদর তা মূর টাকা দত কতথন কদয ভন্বয়পূফ থক অফধষ্ট মূর টাকা ধযদাধ কযা দফ। 
 

উৎদ কযোঃ ৫-ফছয শভয়াদী ফাাংরাদদ ঞ্চয়ত্র, ৩-ভা অন্তয মুনাপা ধবধত্তক ঞ্চয়ত্র ও ধযফায ঞ্চয়দত্র 

৫,০০,০০০/- (াঁচ রি) টাকা ম থন্ত ফ থদভাট ধফধনদয়াদগয শিদত্র মুনাপায উয ৫% াদয এফাং এয অধধক 

ধফধনদয়াদগয শিদত্র মুনাপায উয ১০% াদয উৎদ কয কতথন কযা য়। 

 

মাযা ক্যয় কযদত াযদফনোঃ কর শশ্রধণ ও শায ফাাংরাদদী নাগধযক এফাং অটিধস্টকদদয জন্য প্রধতধষ্ঠত ধিা 

প্রধতষ্ঠান/ অটিধস্টকদদয ায়তায জন্য প্রধতধষ্ঠত অন্য শকান প্রধতষ্ঠান। তদফ, তথ থাদক শম, প্রধতষ্ঠাদনয ধফধনদয়াগকৃত 

অদথ থয মুনাপা অফশ্যই অটিধস্টকদদয ায়তায় ব্যফায কযদত দফ এফাং প্রধতষ্ঠানটি াংধিষ্ট শজরা ভাজদফা কাম থারয় 

কতৃথক প্রতযয়নকৃত দত দফ। 

 

ক্রদয়য ঊর্ধ্থীভাোঃ একক নাদভ দফ থাচ্চ ৩০ (ধত্র) রি অথফা মৄগ্ম-নাদভ দফ থাচ্চ ৬০ (লাট) রি টাকা। 
 

অন্যান্য সুধফধাোঃ 

   (ক) তত্রভাধকধবধত্তদত মুনাপা প্রদদয়। 

   (খ) নধভনী ধনশয়াগ কযা মায়। 

   (গ) ঞ্চয়দত্রয শক্রতায মৃতুযয য নধভনী াদথ াদথই ঞ্চয়ত্র নগদায়ন কদয টাকা উদত্তারন কযদত াদযন 

অথফা পূণ থ শভয়াদ ম থন্ত মথাযীধত প্রধত ধতন (৩)ভা অন্তয মুনাপা উদত্তারন কযদত াদযন। 

 



 

 

 

 

শননায ঞ্চয়ত্র (প্রফতথনোঃ ২০০৪ ধিোঃ) 

 মূল্যভানোঃ ৫০,০০০ টাকা;  ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা;  ৫,০০,০০০ ও ১০,০০,০০০ টাকা। 

শকাথায় াওয়া মায়োঃ জাতীয় ঞ্চয় বুযদযা, ফাাংরাদদ ব্যাাংক াখামূ, ফাধণধজযক ব্যাাংকমূ এফাং ডাকঘয শথদক 

ক্রয় ও নগদায়ন কযা মায়। 

শভয়াদোঃ ৫ (াঁচ) ফছয। 

মুনাপা াযোঃ 

ক্রধভক 

নাং 
ঞ্চয় ধস্কদভয নাভ 

শভয়াদ (উত্তীণ থ 

ইদর) 

ধফযভান 

মুনাপায 

ায 

ক্রধভক ১-৯ এ ফধণ থত কর ঞ্চয় ধস্কদভ ক্রভপুঞ্জীভূত 

ধফধনদয়াদগয ধযভাণ: 

১৫,০০,০০০ 

টাকা ম থন্ত 

১৫,০০,০০১ টাকা 

দত ৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ টাকা 

দত তদূর্ধ্থ 

পুনোঃধনধ থাধযত মুনাপায ায (%) 

03 শননায ঞ্চয়ত্র ১ভ ফছযাদন্ত ৯.৭০% ৯.৭০ ৮.৮৭ ৮.০৪ 

২য় ফছযাদন্ত ১০.১৫% ১০.১৫ ৯.২৮ ৮.৪২ 

৩য় ফছযাদন্ত ১০.৬৫% ১০.৬৫ ৯.৭৪ ৮.৮৩ 

৪থ থ ফছযাদন্ত ১১.২০% ১১.২০ ১০.২৪ ৯.২৯ 

৫ভ ফছযাদন্ত ১১.৭৬% ১১.৭৬ ১০.৭৫ ৯.৭৫ 

 

শভয়াদপূধত থয পূদফ থ নগদায়ন কযদর উদযাি ছদক উদিধখত াদয মুনাপা প্রাপ্য দফ এফাং অধতধযি অথ থ ধযদাধধত দয় 

থাকদর তা মূর টাকা দত কতথন কদয ভন্বয়পূফ থক অফধষ্ট মূর টাকা ধযদাধ কযা দফ। 

 

উৎদ কযোঃ শননায ঞ্চয়দত্র ৫,০০,০০০/- (াঁচ রি) টাকা ম থন্ত ফ থদভাট ধফধনদয়াদগয শিদত্র মুনাপায উয 

শকান উৎদ কয কতথন কযা  য় না। ৫,০০,০০০/- (াঁচ রি) টাকায অধধক ধফধনদয়াদগয শিদত্র মুনাপায উয ১০% 

াদয উৎদ কয কতথন কযা য়। 

মাযা ক্রয় কযদত াযদফনোঃ অফযপ্রাপ্ত যকাযী, আধা-যকাযী, স্বায়ত্তাধত, আধা-স্বায়ত্তাধত প্রধতষ্ঠাদনয 

কভ থকতথা/কভ থচাযী, সুপ্রীভ শকাদট থয অফযপ্রাপ্ত ভাননীয় ধফচাযধতগণ, স্ত্র ফাধনীয অফযপ্রাপ্ত দস্য এফাং মৃত 

চাকুধযজীফীয াধযফাধযক শনন সুধফধাদবাগী স্বাভী/স্ত্রী/ন্তান। 

ক্রদয়য ঊর্ধ্থীভাোঃ প্রাপ্ত আনুদতাধলক (Gratuity) ও বধফষ্য তধফদরয অথ থ (চূোন্ত) ধভধরদয় একক নাদভ দফ থাচ্চ ৫০ 

রি টাকা। 

অন্যান্য সুধফধাোঃ 

(ক) তত্রভাধকধবধত্তদত মুনাপা প্রদদয় 

(খ) নধভনী ধনদয়াগ কযা মায়। 

(গ) ঞ্চয়দত্রয শক্রতায মৃতুযয য নধভনী াদথ াদথই অথফা শভয়াদ উত্তীদণ থয য ঞ্চয়ত্র বাঙ্গাদত াদযন। 

 

 



 

 

 

ধযফায ঞ্চয়ত্র (প্রফতথনোঃ ২০০৯ ধিোঃ) 

মূল্যভানোঃ ১০,০০০ টাকা;  ২০,০০০ টাকা;  ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা;  ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ টাকা 

এফাং ১০,০০,০০০ টাকা। 

শকাথায় াওয়া মায়োঃ জাতীয় ঞ্চয় বুযদযা, ফাাংরাদদ ব্যাাংক াখামূ, ফাধণধজযক ব্যাাংকমূ এফাং ডাকঘয শথদক 

ক্রয় ও নগদায়ন কযা মায়। 

শভয়াদোঃ ৫ (াঁচ) ফছয। 

মুনাপা াযোঃ 

ক্রধভক 

নাং 
ঞ্চয় ধস্কদভয নাভ 

শভয়াদ (উত্তীণ থ 

ইদর) 

ধফযভান 

মুনাপায 

ায 

ক্রধভক ১-৯ এ ফধণ থত কর ঞ্চয় ধস্কদভ ক্রভপুঞ্জীভূত 

ধফধনদয়াদগয ধযভাণ: 

১৫,০০,০০০ 

টাকা ম থন্ত 

১৫,০০,০০১ টাকা 

দত ৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ টাকা 

দত তদূর্ধ্থ 

পুনোঃধনধ থাধযত মুনাপায ায (%) 

04 ধযফায ঞ্চয়ত্র ১ভ ফছযাদন্ত ৯.৫০% ৯.৫০ ৮.৬৬ ৭.৮৩ 

২য় ফছযাদন্ত ১০.০০% ১০.০০ ৯.১১ ৮.২৫ 

৩য় ফছযাদন্ত ১০.৫০% ১০.৫০ ৯.৫৭ ৮.৬৬ 

৪থ থ ফছযাদন্ত ১১.০০% ১১.০০ ১০.০৩ ৯.০৭ 

৫ভ ফছযাদন্ত ১১.৫২% ১১.৫২ ১০.৫০ ৯.৫০ 

 

শভয়াদপূধত থয পূদফ থ নগদায়ন কযদর উদযাি ছদক উদিধখত াদয মুনাপা প্রাপ্য দফ এফাং অধতধযি অথ থ ধযদাধধত দয় 

থাকদর তা মূর টাকা দত কতথন কদয ভন্বয়পূফ থক অফধষ্ট মূর টাকা ধযদাধ কযা দফ। 
 

উৎদ কযোঃ ৫-ফছয শভয়াদী ফাাংরাদদ ঞ্চয়ত্র, ৩-ভা অন্তয মুনাপা ধবধত্তক ঞ্চয়ত্র ও ধযফায ঞ্চয়দত্র 

৫,০০,০০০/- (াঁচ রি) টাকা ম থন্ত ফ থদভাট ধফধনদয়াদগয শিদত্র মুনাপায উয ৫% াদয এফাং এয অধধক 

ধফধনদয়াদগয শিদত্র মুনাপায উয ১০% াদয উৎদ কয কতথন কযা য়। 

 

মাযা ক্রয় কযদত াযদফনোঃ 

(ক) ১৮ (আঠায) ও তদুর্ধ্থ ফয়দয শম শকান ফাাংরাদদী ভধরা, 

(খ) শম শকান ফাাংরাদদী াযীধযক প্রধতফন্ধী (পুরুল ও ভধরা) এফাং 

(গ) ৬৫ (পঁয়লধি) ও তদুর্ধ্থ ফয়দয শম শকান ফাাংরাদদী (পুরুল ও ভধরা) নাগধযক। 

ক্রদয়য ঊর্ধ্থীভাোঃ একক নাদভ দফ থাচ্চ ৪৫ (পঁয়তাধি) রি টাকা।   

অন্যান্য সুধফধাোঃ 

(ক) ভাধকধবধত্তদত মুনাপা প্রদদয়। 

(খ) নধভনী ধনদয়াগ কযা মায় / ধযফতথন ও ফাধতর কযা মায়। 

(গ) ঞ্চয়দত্রয শক্রতায মৃতুযয য নধভনী াদথ াদথই ঞ্চয়ত্র নগদায়ন কদয টাকা উদত্তারন কযদত াদযন অথফা 

পূণ থ শভয়াদ ম থন্ত মথাযীধত ভাদ ভাদ মুনাপা উদত্তারন কযদত াদযন। 

ধফোঃদ্রোঃ 5 (াঁচ) ফছয শভয়াধদ ফাাংরাদদ ঞ্চয়ত্র, ৩-ভা অন্তয মুনাপাধবধত্তক ঞ্চয়ত্র ও ধযফায ঞ্চয়দত্র 

ভধন্বতবাদফ একক নাদভ দফ থাচ্চ ৫০ রি টাকা অথফা মৄগ্ম নাদভ দফ থাচ্চ ১ শকাটি টাকা ধফধনদয়াগ কযা মাদফ। উদিখ্য 

শম, ধযফায ঞ্চয়ত্র শমৌথ নাদভ ক্রয় কযা মায় না। 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ডাকঘয ঞ্চয় ব্যাাংক (প্রফতথনোঃ ১৮৭২ ধিোঃ) 

(ক) াধাযণ ধাফ : 

১। মুনাপাোঃ ৭.৫% (যর াদয); 

ক্রধভক 

নাং 
ঞ্চয় ধস্কদভয নাভ 

শভয়াদ (উত্তীণ থ 

ইদর) 

ধফযভান 

মুনাপায 

ায 

ক্রধভক ১-৯ এ ফধণ থত কর ঞ্চয় ধস্কদভ ক্রভপুঞ্জীভূত 

ধফধনদয়াদগয ধযভাণ: 

15,00,000 

টাকা ম থন্ত 

১৫,০০,০০১ টাকা 

দত ৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ টাকা 

দত তদূর্ধ্থ 

05 ডাকঘয ঞ্চয় ব্যাাংক-

াধাযণ ধাফ 

- ৭.৫০% ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ 

 

২। মাযা ধফধনদয়াগ কযদত াযদফন : 

    (ক) কর শশ্রধণ ও শায ফাাংরাদদী নাগধযক। 
 

৩। ধফধনদয়াগ কযদত মা মা প্রদয়াজন : শক্রতায ২(দুই) কধ (ধধ াইজ) ছধফ, জাতীয় ধযচয়দত্রয পদটাকধ এফাং 

নধভনী থাকদর প্রদতযদকয ২(দুই) কধ (ধধ াইজ) ছধফ। 
 

৪। ধফধনদয়াদগয উর্ধ্থীভা : একক নাদভ দফ থাচ্চ ১০ রি টাকা অথফা মৄগ্ম-নাদভ দফ থাচ্চ ২০ রি টাকা। 
 

৫। অন্যান্য সুধফধা:  (ক) নধভনী ধনদয়াগ কযা মায় / ধযফতথন ও ফাধতর কযা মায়; 

   (খ) এক ভাদযও মুনাপা প্রদদয়। 
 

খ) শভয়াদী ধাফোঃ 

১। মুনাপাোঃ শভয়াদাদন্ত (৩ ফছয) ১১.২৮%। 

ক্রধভক 

নাং 
ঞ্চয় ধস্কদভয নাভ 

শভয়াদ (উত্তীণ থ 

ইদর) 

ধফযভান 

মুনাপায 

ায 

ক্রধভক ১-৯ এ ফধণ থত কর ঞ্চয় ধস্কদভ ক্রভপুঞ্জীভূত 

ধফধনদয়াদগয ধযভাণ: 

১৫,০০,০০০ 

টাকা ম থন্ত 

১৫,০০,০০১ টাকা 

দত ৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ টাকা 

দত তদূর্ধ্থ 

পুনোঃধনধ থাধযত মুনাপায ায (%) 

 

07 

ডাকঘয ঞ্চয় ব্যাাংক- 

শভয়াদী ধাফ 

১ভ ফছযাদন্ত ১০.২০% ১০.২০ ৯.৩১ ৮.৪১ 

২য় ফছযাদন্ত ১০.৭০% ১০.৭০ ৯.৭৭ ৮.৮২ 

৩য় ফছযাদন্ত ১১.২৮% ১১.২৮ ১০.৩০ ৯.৩০ 
 

১,০০,০০০ (এক রি) টাকা ধফধনদয়াগ কযদর শভয়াদাদন্ত ৩৩,৮৪০  (শতধত্র াজায আটত চধি) টাকা াওয়া 

মায়। ১০% াদয উৎদ কয  কতথন ৩,৩৮৪.০০ (ধতন াজায ধতনত চুযাধ) টাকা এফাং নীট প্রদদয় মুনাপা 

৩০,৪৫৬ (ধত্র াজায চাযত ছাপ্পান্ন) টাকা। তদফ ১ (এক) ফছয, ২ (দুই) ফছয অথফা ৩ (ধতন) ফছয শভয়াদী 

ধাফ শখারা মায়। আভানতকাযী ইিা কযদর প্রধত ৬ ভা অন্তয মুনাপা উদত্তারন কযদত াদযন।  
 

২। মাযা ধফধনদয়াগ কযদত াদযনোঃ 

      (ক) কর শশ্রধণ ও শায ফাাংরাদদী নাগধযক। 
 

৩। ধফধনদয়াদগয ঊর্ধ্থীভাোঃ একক ধদদফ ১০ রি টাকা অথফা মৄগ্ম ধদদফ ২০ রি টাকা। 
 

৪। অন্যান্য সুধফধাোঃ  

(ক) কর শশ্রধণ ও শায ফাাংরাদদী নাগধযক এ  ধাফ খুরদত াদযন; 

(খ) নধভনী ধনদয়াগ কযা মায় / ধযফতথন ও ফাধতর কযা মায়; 

(গ) স্বয়াংধক্রয় পুনোঃধফধনদয়াগ সুধফধা াওয়া মায়। 

 



 

 

 

 

 

ওদয়জ আন থায শডদবরদভন্ট ফন্ড (প্রফতথন : ১৯৮১ ধিোঃ) 

মূল্যভানোঃ ২৫,০০০ টাকা; ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা;  ২,০০,০০০ টাকা; ৫, ০০,০০০ টাকা;১০,০০,০০০ এফাং 

৫০,০০,০০০ টাকা 

শকাথায় াওয়া মায়োঃ ফাাংরাদদ ব্যাাংক এফাং ধফদদদ অফধস্থত ফাাংরাদদদয তপধরী ব্যাাংদকয াখা, এক্সদচঞ্জ 

াউ, এক্সদচঞ্জ শকাম্পানী, শম শকান তপধরী ব্যাাংদকয অথযাইজড ধডরায (AD) াখা দত ক্রয় কযা মায়। 

শভয়াদোঃ ৫ (াঁচ) ফছয।  

মুনাপায াযোঃ ১২.০০ % (যর াদয) 

 

ক্রধভক 

নাং 
ঞ্চয় ধস্কদভয নাভ 

শভয়াদ (উত্তীণ থ 

ইদর) 

ধফযভান 

মুনাপায 

ায 

ক্রধভক ১-৯ এ ফধণ থত কর ঞ্চয় ধস্কদভ ক্রভপুঞ্জীভূত ধফধনদয়াদগয 

ধযভাণ: 

১৫,০০,০০০ 

টাকা ম থন্ত 

১৫,০০,০০১ 

টাকা দত 

৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ 

টাকা দত 

৫০,০০,০০০ 

৫০,০০,০০১ 

টাকা দত তদূর্ধ্থ 

পুনোঃধনধ থাধযত মুনাপায ায (%) 

07 

 

ওদয়জ আন থায  

শডদবরদভন্ট ফন্ড 

৬-ভা য, ধকন্তু 

১২ ভাদয পূদফ থ 
৮.৭০ ৮.৭০ ৭.৯৮ ৭.২৫ ৬.৫৩ 

১২-ভা য, 

ধকন্তু ১৮ ভাদয 

পূদফ থ 

৯.৪৫ ৯.৪৫ ৮.৬৬ ৭.৮৮ ৭.০৯ 

১৮-ভা য, 

ধকন্তু ২৪ ভাদয 

পূদফ থ 

১০.২০ ১০.২০ ৯.৩৫ ৮.৫০ ৭.৬৫ 

২৪-ভা য, 

ধকন্তু ৬০ ভাদয 

পূদফ থ 

১১.২০ ১১.২০ ১০.২৭ ৯.৩৩ ৮.৪০ 

শভয়াদাদন্ত ১২.০০ ১২.০০ ১১.০০ ১০.০০ ৯.০০ 
 

মাযা ক্রয় কযদত াযদফনোঃ 

(ক) তফধ ওদয়জ আন থায ধনদজ ফা আদফদনদত্র উধিধখত ব্যধি ফা ফাাংরাদদদ তায শফধনধপধয়াযীয নাদভ ফাাংরাদদী 

টাকা/ তফদদধক মুদ্রায় ক্রয় কযা মায়। 

(খ) ধফদদদ ফাাংরাদদ দূতাফাদ কভ থযত ফাাংরাদদ যকাদযয কভ থকতথা ও কভ থচাযীগণ ক্রয় কযদত াদয। 
 

ক্রদয়য ঊর্ধ্থীভা: 01 (এক) শকাটি টাকা। 
 

অন্যান্য সুধফধাোঃ  

(ক) ৪০% শথদক ৫০% ম থন্ত মৃতুয-ঝুঁধকয সুধফধা যদয়দছ; 

(খ) স্বয়াংধক্রয়বাদফ একাধধক শভয়াদদয জন্য পুনোঃধফধনদয়াগ সুধফধা প্রদদয়; 

(গ) লান্াধকধবধত্তদত মুনাপা প্রদদয়; 

(ঘ) ফদন্ডয ধফযীদত ঋণ গ্রদণয সুধফধা যদয়দছ; 

(ঙ) নধভনী ধনদয়াগ কযা মায় / ধযফতথন ও ফাধতর কযা মায়; 

(চ) াধযদয় শগদর, পুদে শগদর ফা নষ্ট দর ডুধিদকট ফন্ড ইসুযয সুদমাগ যদয়দছ; 

(ছ) এপধ একাউন্ট থাকায ফাধ্যফাধকতা শনই; 

(জ) এ ফদন্ড ধফধনদয়াগকৃত অথ থ ও অধজথত মুনাপা আয়কয মুি; 

(ঝ) এ ফদন্ডয মূর অথ থ ডরাদয গ্রণ কযায সুদমাগ যদয়দছ। 



 

 

 

 

ইউ.এ. ডরায ধপ্রধভয়াভ ফন্ড (প্রফতথনোঃ ২০০২ ধিোঃ) 
 

 

মূল্যভান: ইউএ ডরায ৫০০; ইউএ ডরায ১,০০০; ইউএ ডরায ৫,০০০; ইউএ ডরায ১০,০০০ এফাং ইউএ ডরায 

৫০,০০০।  

শকাথায় াওয়া মায়োঃ ফাাংরাদদ ব্যাাংক এফাং ধফদদদ অফধস্থত ফাাংরাদদদয তপধরী ব্যাাংদকয াখা, এক্সদচঞ্জ 

াউ, এক্সদচঞ্জ শকাম্পানী, শম শকান তপধরী ব্যাাংদকয অথযাইজড ধডরায (AD) াখা দত ক্রয় কযা মায়। 

শভয়াদ: ৩ (ধতন) ফছয। 

মুনাপায াযোঃ 

 

ক্রধভক 

নাং 

ঞ্চয় ধস্কদভয 

নাভ 

শভয়াদ (উত্তীণ থ 

ইদর) 

ধফযভান 

মুনাপায 

ায 

ক্রধভক ১-৯ এ ফধণ থত কর ঞ্চয় ধস্কদভ ক্রভপুঞ্জীভূত ধফধনদয়াদগয 

ধযভাণ: 

১৫,০০,০০০ 

টাকা ম থন্ত 

১৫,০০,০০১ 

টাকা দত 

৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ 

টাকা দত 

৫০,০০,০০০ 

৫০,০০,০০১ টাকা 

দত তদূর্ধ্থ 

পুনোঃধনধ থাধযত মুনাপায ায (%) 
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ইউ.এ ডরায  

ধপ্রধভয়াভ ফন্ড 

১ভ ফছযাদন্ত ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ 

২য় ফছযাদন্ত ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ 

৩য় ফছযাদন্ত ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ 

 

মাযা ক্রয় কযদত াযদফন: অধনফাী ফাাংরাদদী এফাং ফাাংরাদদী ফাংদাদ্ভূত ধফদদী নাগধযক।  

 

ক্রদয়য ঊর্ধ্থীভা: ০১ (এক) শকাটি টাকায ভধযভাণ তফদদধক মুদ্রা। 

 

অন্যান্য সুধফধাোঃ  

(ক) ১৫% শথদক ২৫% ম থন্ত মৃতুয-ঝুঁধকয সুধফধা যদয়দছ; 

(খ) স্বয়াংধক্রয়বাদফ একাধধক শভয়াদদয জন্য পুনোঃধফধনদয়াগ সুধফধা ধফযভান; 

(গ) ফাৎধযকধবধত্তদত মুনাপা প্রদদয়; 

(ঘ) ফদন্ডয ধফযীদত ঋণ গ্রদণয সুধফধা যদয়দছ; 

(ঙ) নধভনী ধনদয়াগ কযা মায়/ ধযফতথন ও ফাধতর কযা মায়; 

(চ) এপধ একাউন্ট থাকায শকান ফাধ্যফাধকতা আদছ; 

(ছ) াধযদয় শগদর, পুদে শগদর ফা নষ্ট দর ডুধিদকট ফন্ড ইসুযয সুদমাগ যদয়দছ; 

(জ) ফাাংরাদদী মুদ্রায় মূর ও মুনাপা প্রদদয়; 

(ঝ) এ ফদন্ড ধফধনদয়াগকৃত অথ থ ও অধজথত মুনাপা আয়কয মুি; 

(ঞ) এ ফদন্ড ধফধনদয়াগকৃত অথ থ ও মুনাপা ডরাদয শপযত শনয়া মায়। 



 

 

 

ইউ.এ. ডরায ইনদবস্টদভন্ট ফন্ড (প্রফতথনোঃ ২০০২ ধিোঃ) 

মূল্যভানোঃ ইউএ ডরায ৫০০; ইউএ ডরায ১,০০০; ইউএ ডরায ৫,০০০; ইউএ ডরায ১০,০০০ এফাং ইউএ 

ডরায ৫০,০০০।   

 

শকাথায় াওয়া মায়োঃ ফাাংরাদদ ব্যাাংক এফাং ধফদদদ অফধস্থত ফাাংরাদদদয তপধরী ব্যাাংদকয াখা, এক্সদচঞ্জ 

াউ, এক্সদচঞ্জ শকাম্পানী, শম শকান তপধরী ব্যাাংদকয অথযাইজড ধডরায (AD) াখা দত ক্রয় কযা মায়। 

 

শভয়াদোঃ ৩ (ধতন) ফছয।  

 

মুনাপায াযোঃ 

ক্রধভক 

নাং 
ঞ্চয় ধস্কদভয নাভ 

শভয়াদ (উত্তীণ থ 

ইদর) 

ধফযভান 

মুনাপায 

ায 

ক্রধভক ১-৯ এ ফধণ থত কর ঞ্চয় ধস্কদভ ক্রভপুঞ্জীভূত 

ধফধনদয়াদগয ধযভাণ: 

১৫,০০,০০০ 

টাকা ম থন্ত 

১৫,০০,০০১ 

টাকা দত 

৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ 

টাকা দত 

৫০,০০,০০০ 

৫০,০০,০০১ 

টাকা দত 

তদূর্ধ্থ 

পুনোঃধনধ থাধযত মুনাপায ায (%) 
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ইউ.এ ডরায  

ইনদবস্টদভন্ট ফন্ড 

১ভ ফছযাদন্ত ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৫০ 

২য় ফছযাদন্ত ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ 

৩য় ফছযাদন্ত ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ 

 

মাযা ক্রয় কযদত াযদফনোঃ অধনফাী ফাাংরাদদী এফাং ফাাংরাদদী ফাংদাদ্ভূত ধফদদী নাগধযক।  

 

ক্রদয়য ঊর্ধ্থীভা: ০১ (এক) শকাটি টাকায ভধযভাণ তফদদধক মুদ্রা। 

 

অন্যান্য সুধফধাোঃ 

(ক) মূর ও মুনাপা ইউএ ডরাদয প্রদদয় / ফাাংরাদদী মুদ্রায় প্রদদয়; 

(খ) স্বয়াংধক্রয়বাদফ একাধধক শভয়াদদয জন্য পুনোঃধফধনদয়াগ সুধফধা ধফযভান; 

(গ) ফাৎধযকধবধত্তদত মুনাপা প্রদদয়; 

(ঘ) ফদন্ডয ধফযীদত ঋণ গ্রদণয সুধফধা যদয়দছ; 

(ঙ) নধভনী ধনদয়াগ কযা মায় / ধযফতথন ও ফাধতর কযা মায়; 

(চ) াধযদয় শগদর, পুদে শগদর ফা নষ্ট দর ডুধিদকট ফন্ড ইসুযয সুদমাগ যদয়দছ; 

(ছ) এ ফদন্ড ধফধনদয়াগকৃত অথ থ ও অধজথত মুনাপা আয়কয মুি; 

(জ) ১৫% শথদক ২৫% ম থন্ত মৃতুয-ঝুঁধকয সুধফধা যদয়দছ; 

(ঝ) এপধ একাউন্ট থাকায ফাধ্যফাধকতা আদছ। 

 



 

 

 

ডাক জীফন ফীভা (প্রফতথনোঃ ১৮৭২ ধিোঃ) 

ডাক জীফন ফীভা যকায কতৃথক ধযচাধরত। 

(১) মাযা এ ফীভা কযদত াদযনোঃ ১৯ শথদক ৫৫ ফছয ফয়ী কর শশ্রধণ ও শায ফাাংরাদদী নাগধযক। 

(২)  ধরধয ধযনোঃ (ক) জীফন চুধি ফীভা; (খ) শভয়াদী ফীভা; (গ) ধিা শভয়াদী ফীভা; (ঙ) ধফফা ফীভা;                      

(ঙ) এদন্ডাদভন্ট ফীভা। 

 

(৩) অন্যান্য সুধফধাোঃ 

(ক) আয়কয শযয়াত াওয়া মায়; 

(খ) ধপ্রধভয়াদভয ায কভ, শফানাদয ধযভাণ শফী; 

(গ) ১০০% ঝুঁধক সুধফধা; 

(ঘ) আকধিক মৃতুয ও ধচয-অিভতায ভঙ্গর ধফধান চুধি; 

(ঙ) ডািাধয যীিা ব্যধতত ধরধ। 

(৪) প্রচধরত শফানাোঃ 

ফীভায শশ্রধণ  প্রধত াজাদয প্রধত ফছদয শফানা 

(ক) আজীফন ফীভা ৪২.০০ টাকা 

(খ) শভয়াদী ফীভা ৩৩.০০ টাকা 

 

(৫) ধফধনদয়াগ কযদত মা রাগদফোঃ শক্রতায ২(দুই) কধ (ধধ াইজ) ছধফ, জাতীয় ধযচয়ত্র/ জন্ ধনফন্ধন 

নদ/াদাদট থয পদটাকধ এফাং নধভনী থাকদর প্রদতযদকয ২(দুই) কধ (ধধ াইজ) ছধফ। 

 

ফাাংরাদদ প্রাইজ ফন্ড (১০০ টাকা মূল্যভান) 

২। পুযস্কায: প্রধত ড্র শত প্রধত ধধযদজ পুযস্কায 

(ক) ৬,০০,০০০ টাকায প্রথভ পুযস্কায ০১ (এক)টি; 

(খ) ৩,২৫,০০০ টাকায ধদ্বতীয় পুযস্কায ০১ (এক)টি; 

(গ) ১,০০,০০০ টাকায তৃতীয় পুযস্কায ০২ (দুই)টি; 

(ঘ) ৫০,০০০ টাকায চতুথ থ পুযস্কায ০২ (দুই)টি; 

(ঙ) ১০,০০০ টাকায ঞ্চভ পুযস্কায ৪০ (চধি)টি। 

 

৩। অন্যান্য তথ্যাফরীোঃ 

 (ক) প্রধত ধতন ভা অন্তয (৩১ জানুয়াধয, ৩০ এধপ্রর, ৩১ জুরাই ও ৩১অদটাফয) ‘ড্র’ অনুধষ্ঠত য়; 

 (খ) ফদন্ড ধনদদ থধত ধফক্রয় তাধযখ দত ন্যযনতভ ২ (দুই) ভা অধতক্রদভয য উি ফন্ড ‘ড্র’ এয আওতায় আদফ; 

(গ) পুযস্কাযপ্রাপ্ত ফন্ড শপযৎ শদয়া য় না, তদফ ফদন্ড অধবধত মূল্য পুযস্কাদযয অদথ থয াদথ প্রদান কযা য়; 

 (ঘ) ‘ড্র’ অনুষ্ঠাদনয ধনধ থাধযত তাধযখ দত দুই ফছদযয ভদধ্য পুযস্কাদযয টাকা দাফী কযদত য়; 

(ঙ)  পুযস্কাযপ্রাপ্ত অথ থ দত ২০% উৎদ কয কতথন কদয পুযস্কাদযয টাকা প্রদান কযা য়। 

 

 



 

 

জাতীয় ঞ্চয় ধস্কভমূদয ধফযভান মুনাপায ায 

 

ক্রধভক 

নম্বয 
ঞ্চয় ধস্কদভয নাভ 

শভয়াদ (উত্তীণ থ 

ইদর) 

ধফযভান 

মুনাপায ায 

ক্রধভক ১-৯ এ ফধণ থত কর ঞ্চয় ধস্কদভ ক্রভপুঞ্জীভূত 

ধফধনদয়াদগয ধযভাণ: 

১৫,০০,০০০ 

টাকা ম থন্ত 

১৫,০০,০০১ টাকা 

দত ৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ 

টাকা দত তদূর্ধ্থ 

পুনোঃধনধ থাধযত মুনাপায ায (%) 

১ ৫-ফছয শভয়াদী ফাাংরাদদ 

ঞ্চয়ত্র 

১ভ ফছযাদন্ত ৯.৩৫% ৯.৩৫ ৮.৫৪ ৭.৭১ 

২য় ফছযাদন্ত ৯.৮০% ৯.৮০ ৮.৯৫ ৮.০৮ 

৩য় ফছযাদন্ত ১০.২৫% ১০.২৫ ৯.৩৬ ৮.৪৫ 

৪থ থ ফছযাদন্ত ১০.৭৫% ১০.৭৫ ৯.৮২ ৮.৮৬ 

৫ভ ফছযাদন্ত ১১.২৮% ১১.২৮ ১০.৩০ ৯.৩০ 

২ ৩-ভা অন্তয মুনাপা 

ধবধত্তক ঞ্চয়ত্র 

১ভ ফছযাদন্ত ১০.০০% ১০.০০ ৯.০৬ ৮.১৫ 

২য় ফছযাদন্ত ১০.৫০% ১০.৫০ ৯.৫১ ৮.৫৬ 

৩য় ফছযাদন্ত ১১.০৪% ১১.০৪ ১০.০০ ৯.০০ 

৩ শননায ঞ্চয়ত্র 
১ভ ফছযাদন্ত ৯.৭০% ৯.৭০ ৮.৮৭ ৮.০৪ 

২য় ফছযাদন্ত ১০.১৫% ১০.১৫ ৯.২৮ ৮.৪২ 

৩য় ফছযাদন্ত ১০.৬৫% ১০.৬৫ ৯.৭৪ ৮.৮৩ 

৪থ থ ফছযাদন্ত ১১.২০% ১১.২০ ১০.২৪ ৯.২৯ 

৫ভ ফছযাদন্ত ১১.৭৬% ১১.৭৬ ১০.৭৫ ৯.৭৫ 

৪ ধযফায ঞ্চয়ত্র 
১ভ ফছযাদন্ত ৯.৫০% ৯.৫০ ৮.৬৬ ৭.৮৩ 

২য় ফছযাদন্ত ১০.০০% ১০.০০ ৯.১১ ৮.২৫ 

৩য় ফছযাদন্ত ১০.৫০% ১০.৫০ ৯.৫৭ ৮.৬৬ 

৪থ থ ফছযাদন্ত ১১.০০% ১১.০০ ১০.০৩ ৯.০৭ 

৫ভ ফছযাদন্ত ১১.৫২% ১১.৫২ ১০.৫০ ৯.৫০ 

৫ ডাকঘয ঞ্চয় ব্যাাংক-

াধাযণ ধাফ 

- ৭.৫০% ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ 

৬ ডাকঘয ঞ্চয় ব্যাাংক-

শভয়াদী ধাফ 

১ভ ফছযাদন্ত ১০.২০% ১০.২০ ৯.৩১ ৮.৪১ 

২য় ফছযাদন্ত ১০.৭০% ১০.৭০ ৯.৭৭ ৮.৮২ 

৩য় ফছযাদন্ত ১১.২৮% ১১.২৮ ১০.৩০ ৯.৩০ 

 



 

 

 

 

 

 

ক্রধভক 

নম্বয 
ঞ্চয় ধস্কদভয নাভ 

শভয়াদ (উত্তীণ থ 

ইদর) 

ধফযভান 

মুনাপায 

ায 

ক্রধভক ১-৯ এ ফধণ থত কর ঞ্চয় ধস্কদভ ক্রভপুঞ্জীভূত 

ধফধনদয়াদগয ধযভাণ: 

১৫,০০,০০০ 

টাকা ম থন্ত 

১৫,০০,০০১ 

টাকা দত 

৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ 

টাকা দত 

৫০,০০,০০০ 

৫০,০০,০০১ 

টাকা দত 

তদূর্ধ্থ 

পুনোঃধনধ থাধযত মুনাপায ায (%) 

৭ 
ওদয়জ আন থায 

শডদবরদভন্ট ফন্ড 

৬-ভা য, 

ধকন্তু ১২ 

ভাদয পূদফ থ 

৮.৭০ ৮.৭০ ৭.৯৮ ৭.২৫ ৬.৫৩ 

১২-ভা য, 

ধকন্তু ১৮ 

ভাদয পূদফ থ 

৯.৪৫ ৯.৪৫ ৮.৬৬ ৭.৮৮ ৭.০৯ 

১৮-ভা য, 

ধকন্তু ২৪ 

ভাদয পূদফ থ 

১০.২০ ১০.২০ ৯.৩৫ ৮.৫০ ৭.৬৫ 

২৪-ভা য, 

ধকন্তু ৬০ 

ভাদয পূদফ থ 

১১.২০ ১১.২০ ১০.২৭ ৯.৩৩ ৮.৪০ 

শভয়াদাদন্ত ১২.০০ ১২.০০ ১১.০০ ১০.০০ ৯.০০ 

৮ 
ইউ.এ ডরায 

ধপ্রধভয়াভ ফন্ড 

১ভ ফছযাদন্ত ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ 

২য় ফছযাদন্ত ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ 

৩য় ফছযাদন্ত ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ 

৯ 
ইউ.এ ডরায 

ইনদবস্টদভন্ট ফন্ড 

১ভ ফছযাদন্ত ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৫০ 

২য় ফছযাদন্ত ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ 

৩য় ফছযাদন্ত ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ 
 

শর্তাবল ীঃ 

(ক) এই আদদ জাধযয পূদফ থ ক্রয়কৃত ঞ্চয় ধস্কভ ক্রয়কারীন াদয মুনাপা প্রাপ্য ইদফ এফাং শম ই শভয়াশদয জন্য তাা 

ইসুয কযা ইয়াধছর শই শভয়াদ শল ওয়া ম থন্ত উি াদয মুনাপা প্রাপ্য ইদফ। তদফ , পুনোঃধফধনদয়াশগয শিদত্র 

পুনোঃধফধনদয়াদগয তাধযদখয মুনাপায ায প্রদমাজয ইদফ। 
 

(খ) ফধণ থত কর ঞ্চয় ধস্কদভয ক্রভপুধঞ্জভূত ধফধনদয়াগ ধফদফচনাপূফ থক প্রদমাজয াদয মুনাপা প্রাপ্য  ইদফ ।  
 

(গ) প্রাধতষ্ঠাধনক ধফধনদয়াদগয শিদত্রও পুনোঃধনধ থাধযত মুনাপায ায কাম থকয ইদফ। 
 

(ঘ)  এই আদদ জাধযয দয ধফধনদয়াগকৃত অদথ থয মুনাপা প্রদাদনয শিদত্র পূদফ থয ধফধনদয়াগ ধফদফচনায়  ধনদয় প্রদমাজয 

াদয মুনাপা প্রাপ্য ইদফ। 
 

(ঙ)  শমৌথ ধফধনদয়াদগয শিদত্র প্রদতযক ধফধনদয়াগকাযীয ফধণ থত কর ঞ্চয় ধস্কদভ শভাট ধফধনদয়াদগয উয ধাফ কদয 

প্রদমাজয াদয মুনাপা প্রাপ্য ইদফ।  
 

(চ) শমৌথ ধফধনদয়াদগয শিদত্র প্রদতযক ধফধনদয়াগকাযীয ক্রভপুঞ্জীভূত ধফধনদয়াদগ য ধযভাণ পৃথকবাদফ ধাফ কদয 

প্রদমাজয াদয মুনাপা প্রাপ্য ইদফ।  
 

(ছ) কর ঞ্চয় ধস্কদভয মুনাপা/সুদ যর াদয প্রদদয় ইদফ। 



 

 

 

উৎদ কয কতথদনয ভাধ্যদভ যাজস্ব আদয়য তথ্য (2017 শথদক 2021 ম থন্ত) 

 

জাতীয় ঞ্চয় ধস্কদভ ধফধনদয়াগকৃত অদথ থয উয অধজথত মুনাপা দত ১০% াদয উৎদ কয কতথন কযা য়। এয 

ভাধ্যদভ প্রধত অথ থফছদয যকাদযয ধফপুর যাজস্ব প্রাধপ্ত য়। ধফগত ২০১৬-১৭ অথ থফছয দত ২০২০-২১ অথ থফছয ম থন্ত 

ঞ্চয়দত্রয মুনাপা দত উৎদ কয কতথন ফাফদ যাজস্ব প্রাধপ্তয ধচত্র ধনদম্ন তুদর ধযা দরা: 

 

ক্র/নং 

  
ঞ্চয় ধিপভয নাভ 

 অথ িফছয   অথ িফছয   অথ িফছয   অথ িফছয   অথ িফছয  

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ ২০১৬-১৭ 

১ প্রধতযক্ষা ঞ্চয়ত্র ৬০৭,২৬১.৩৫  ৩৪৬,৩৭৭.৪৫  ৩৯৮,৫৩৬.৫০  ৪৬,০১৩,৮৭০.৭৫  ৩৪,৮৭৯,৭৭১.৬৭  

২ 
৫-ফছয মভয়াদী 

ফাংরাপদ ঞ্চয়ত্র 
২,৭৮১,১২১,৬০৬.৭৮  ৮৭১,৫২১,৯৩০.৮০  ৪৭৬,২৪৫,০৬১.৫৮  ৪৭১,৮৪৫,৯৩০.৪১  ২১৮,৭১৭,৫০৯.৪৩  

৩ 
৩-ফছয মভয়াদী 

ঞ্চয়ত্র 

                           

-    
৩,৪৫৯,৯৬২.০০                 -    ৬১,৬৭২,৫৯১.৭৪                           -    

৪ মফানা ঞ্চয়ত্র               -         ১৪.০০      ৬৬.০০                    -       ৬৬.০০  

৫ 
৬-ভা অন্তয 

মুনাপাধবধিক ঞ্চয়ত্র 
-         -                    -                         -                             -    

৬ ধযফায ঞ্চয়ত্র ১৫,০৯৭,৯১২,২৫৫.১৩  ১১,৫৪৯,৩৬৮,২২৫.৮৪  ৬,০৩৭,৯২১,০৬৫.২৯  ৪,৭০৮,২৬৬,৫৪১.৫২  ৩,৬৮০,৮৪৭,১১০.৪১  

৭ 
৩-ভা অন্তয 

মুনাপাধবধিক ঞ্চয়ত্র 
৭,৯১৮,৩৫২,৭১৬.০০  ৫,৪১৮,০৯৭,৮০১.৫৬   ২,৯৬২,৯০৫,৮৫১.৯৭  ২,৬৫৭,৩২০,৩১৮.৪৭  ১,৮৫০,৮৪২,৪১৭.৩৭  

৮ জাভানত ঞ্চয়ত্র                  -      ১,৮০০.০০      ১,৩৫০.০০  ৪০,০০০.০০  ৫০৫,৮৩৬.০০  

৯ মননায ঞ্চয়ত্র ৩,২৭২,২৭৯,৫৮৮.৯৪  ১,৬২১,২১৪,১৪১.১৭  ৯৮৫,৫৮১,০৯৭.৯২  ৭৪৬,৯৮১,১৭৪.৯৫  ৬০১,৮০২,৮৬৫.২৪  

১০ 
িাকঘয ঞ্চয় ব্াংক-

াধাযণ ধাফ 
১৫০,৮৮৯,৫০১.০০  ১৪৪,২১৪,৪৮৯.০০  ৪২৪,২৪৬,১৯৪.০০  ৩০১,২৬৯,৫২৯.০০  ১৪৪,১৯৬,৮০২.৬০  

১১ 
িাকঘয ঞ্চয় ব্াংক-

মভয়াদী ধাফ 
৩,৬৯৭,২৫১,৪১৫.০০  ২,৬০০,৮০৭,৯৮০.০০  ১,৬৭২,১১৮,৯৭০.০০  ১,১৫০,৭০১,৮৯২.০০  ১,১৩৯,৩৮৯,৭৬৯.০০  

১২ মফানা ধাফ       -                -          ৯৯.০০  ৪,৫০৭,০১১.০০                      -    

১৩ িাক জীফন ফীভা     -               -               -                         -                        -    

১৪ ফাংরাপদ প্রাইজ ফন্ড       ৭,৫০৭,০০০.০০  ৯,২৩০,০০০.০০  ১০,৫১০,৬০০.০০  ২,৮৮৪,০০০.০০  ৩১২,০০০.০০  

১৫ 
ওপয়জ আন িায 

মিপবরপভন্ট ফন্ড 
                    -                   -    

                           

-    
                          -    ১১৫,২৫৫,৭৮৬.৩০  

১৬ 
৩-ফছয মভয়াদী জাতীয় 

ধফধনপয়াগ ফন্ড 

                           

-    
               -    ৫৭,৩৭৫.০০  ৯৫,৬২৫.০০  ৬৬০,৫৫৬.২৫  

১৭ 
ইউ. এ. িরায 

ধপ্রধভয়াভ ফন্ড 

                           

-    
               -            -                           -              -    

১৮ 
ইউ. এ. িরায 

ইনপবস্টপভন্ট ফন্ড 
                -                -                  -                          -                    -    

১৯ ফাংরাপদ ঞ্চয়ত্র       -            -                  -                     -                     -    

ফ িপভাট = ৩২৯২,৫৯,২১,৩৪৪.২০ ২২,২১৮,২৬২,৭২১.৮২  ১২,৫৬৯,৯৮৬,২৬৭.২৬  ১০,১৫১,৫৯৮,৪৮৪.৮৪  ৭,৭৮৭,৪১০,৪৯০.২৭  

 

 

 

 

 

 

 

ধচত্রোঃ উৎদ কয কতথদনয ভাধ্যদভ 5 ফৎদযয অধজথত যাজস্ব আয়। 



 

 

 

 

১৯৭৭ ার শথদক ফতথভান (২1-০9-২০21 াদর প্রফধতথত) ম থন্ত মুনাপা াদযয ক্রভ ধফকা 

ক্র/নাং ধস্কদভয নাভ এফাং 

শখারায তাধযখ 

তাধযখ মুনাপায ায ভন্তব্য 

01. ১০-ফছয শভয়াদী 

ফাাংরাদদ 

ঞ্চয়ত্র)                    

০১-১০-১৯৭৩ 

০১-১০-১৯৭৩ - ৩০-০৬-১৯৭৪ ৪%-১০% ০১-০১-১৯৭৭ 

ফন্ধ 

০১-০৭-১৯৭৪ -৩১-১২-১৯৭৬ ৬%-১৩%  

02. প্রধতযিা ঞ্চয়ত্র 

০৮-০৩-১৯৭৬ 

০৮-০৩-১৯৭৬ -১৫-১০-১৯৮০ ৬%-১৫% ০১-০৭-২০০২ 

ফন্ধ 

১৬-১০-১৯৮০ -০২-০৬-১৯৯২ ১৩%-২১%  

০৩-০৬-১৯৯২ - ০৫-০২-১৯৯৫ ১১%-১৮%  

০৬-০২-১৯৯৫ - ৩১-০১-১৯৯৬ ১০%-১৭%  

০১-০২-১৯৯৬ - ২১-০২-১৯৯৭ ৯.৫%-১৬.৫%  

২২-০২-১৯৯৭ - ২৯-১০-২০০১ ১০.৭৫%-১৭.৭৫%  

৩০-১০-২০০১ - ৩০-০৬-২০০২ ৮.৭৫%-১৫.৭৫%  

03. ৫-ফছয শভয়াদী 

ফাাংরাদদ 

ঞ্চয়ত্র   ২০-

১২-১৯৭৭ 

২০-১২-১৯৭৭ -২৪-০১-১৯৮৪ ৬%-১২.২০%  

২৫-০১-১৯৮৪ -০২-০৬-১৯৯২ ১৪%-১৮%  

০৩-০৬-১৯৯২ -১৯-০৯-১৯৯৩ ১১%-১৬%  

২০-০৯-১৯৯৩ -০৫-০২-১৯৯৫ ১১%-১৫%  

০৬-০২-১৯৯৫ -৩১-০১-১৯৯৬ ১০%-১৪%  

০১-০২-১৯৯৬ -২১-০২-১৯৯৭ ৯.৫%-১৩.৫%  

২২-০২-১৯৯৭ ২৯-১০-২০০১ ১০.৫%-১৪.৫%  

৩০-১০-২০০১ - ৩১-১২-২০০৩ ৮.৫০%-১২.৫০%  

০১-০১-২০০৪-১৬-০৭-২০০৪ ৭.৫%-১১.০০%  

১৭-০৭-২০০৪ - ০৩-১২-২০০৫ ৭.০০% -১০.৫০%  

০৪ -১২- ২০০৫-৩০-০৬-২০১০ ৮.০০% - ১২.০০%  

০১ -০৭- ২০১০-৩০-০৬-২০১১ ৭.৫০% - ১০.৫০%  

০১ -০৭- ২০১১-২৯-০২-২০১২ ৮.০০% - ১১.৫৫%  

০১-০৩-২০১২ -২২-০৫-২০১৫ ৯.২০% - ১৩.১৯%  

২৩-০৫-২০১৫ -২০-০৯-২০২১ ৯.৩৫% - ১১.২৮%  

ইদত ২১-০৯-২০২১ ১৫,০০,০০০ টাকা ম থন্ত ৯.৩৫% - ১১.২৮%  

১৫,০০,০০১ টাকা দত 

৩০,০০,০০০ 

৮.৫৪-১০.৩০ 

৩০,০০,০০১ টাকা দত তদূর্ধ্থ ৭.৭১-৯.৩০ 

04. শফানা ঞ্চয়ত্র. 

২০-১২-১৯৭৭ 

২০-১২-১৯৭৭ -১৫-১০-১৯৮০ ৯.২৫%-১৬.৬৬% ৩-৬-১৯৯২ 

ফন্ধ 

১৬-১০-১৯৮০ -০২-০৬-১৯৯২ ১৪.৫%-২২%  

05. ৩-ফছয শভয়াদী 

ঞ্চয়ত্র 

০১-১১-১৯৮৮ -০২-০৬-১৯৯২ ১৯.৫৫% ২০-০৯-১৯৯৩ 

ফন্ধ 



 

 

ক্র/নাং ধস্কদভয নাভ এফাং 

শখারায তাধযখ 

তাধযখ মুনাপায ায ভন্তব্য 

১-১১-১৯৮৮ ০৩-০৬-১৯৯২ -১৯-০৯-১৯৯৩ ১৫%  

06. ৬-ভা অন্তয 

মুনাপাধবধত্তক 

ঞ্চয়ত্র                        

২১-০২-১৯৯৭ 

২১-০২-১৯৯৭ -২৯-১০-২০০১ ১৩.৫% ১-৭-২০০২ 

৩০-১০-২০০১ -৩০-০৬-২০০২ ১২%  

07. ধযফায ঞ্চয়ত্র 

২৪-০২-১৯৯৭ 

২৪-০২-১৯৯৭ -২৯-১০-২০০১ ১৩.২০% ১-৭-২০০২ 

ফন্ধ 

৩০-১০-২০০১ -৩০-১০-২০০২ ১১.৯২%  

 ধযফায ঞ্চয়ত্র 

 (পুনযায় চালু)             

23-06-2010 

২৩ -০৬- ২০১০-৩০-০৬-২০১১ ৮.০০% - ১১.০৪% ২৩-০৬-২০১০ 

পুনযায় চালু 

০১ -০৭- ২০১১-২৯-০২-২০১২ ৮.০০% - ১২.০৭%  

০১-০৩-২০১২ -২২-০৫-২০১৫ ৯.২০% - ১৩.৪৫%  

২৩-০৫-২০১৫ -২০-০৯-২০২১ ৯.৫০% - ১১.৫২%  

ইদত ২১-০৯-২০২১ ১৫,০০,০০০ টাকা ম থন্ত ৯.৫০% - ১১.৫২%  

১৫,০০,০০১ টাকা    দত 

৩০,০০,০০০ 

৮.৬৬%-১০.৫০% 

৩০,০০,০০১ টাকা    দত তদূর্ধ্থ ৭.৮৩% - ৯.৫% 

08. ৩-ভা অন্তয 

মুনাপাধবধত্তক 

ঞ্চয়ত্র                        

১২-০১-১৯৯৮ 

১২-০১-১৯৯৮ -২৯-১০-২০০১ ১৩.৫০%  

 

 

৩০-১০-২০০১ - ৩১-১২-২০০৩ ১২%  

০১-০১-২০০৪ - ১৬-০৭-২০০৪ ৭.০০% -১০.৫০%  

১৭-০৭-২০০৪ - ০৩-১২-২০০৫ ৬.৫০% - ১০ %  

০৪ -১২- ২০০৫-৩০-০৬-২০১০ ৮.৫০%-১১.৫০ %  

০১ -০৭- ২০১০-৩০-০৬-২০১১ ৮.০০%-১০.০০ %  

০১ -০৭- ২০১১-২৯-০২-২০১২ ৮.৪০%-১০.৭৮ %  

০১-০৩-২০১২ -২২-০৫-২০১৫ ৯.৮০% - ১২.৫৯%  

২৩-০৫-২০১৫ -২০-০৯-২০২১ ১০.০০% - ১১.০৪%  

ইদত ২১-০৯-২০২১ ১৫,০০,০০০ টাকা ম থন্ত ১০.০০% - ১১.০৪%  

১৫,০০,০০১ টাকা    দত 

৩০,০০,০০০ 

৯.০৬% -১০% 

৩০,০০,০০১ টাকা    দত তদূর্ধ্থ ৮.১৫% - ৯% 

09. জাভানত ঞ্চয়ত্র         

২৮-০১-১৯৯৯ 

২৮-০১-৯৯ -৩০-০৬-২০০২ ৫%-৬% ১-৭-২০০২ 

ফন্ধ 

10. শনন ঞ্চয়ত্র 

০১-০৭-২০০৪ 

০১-০৭-২০০৪ - ০৩-১২-২০০৫ ৭.৫০%-১১.০০ %  

০৪ -১২- ২০০৫-৩০-০৬-২০১০ ৮.৫০%-১২.৫০ %  

০১ -০৭- ২০১০-৩০-০৬-২০১১ ৮.০০%-১১.০০ %  

০১ -০৭- ২০১১-২৯-০২-২০১২ ৮.০০%-১১.৮১ %  

০১-০৩-২০১২ -২২-০৫-২০১৫ ৯.২০% - ১৩.১৯%  

২৩-০৫-২০১৫ -২০-০৯-২০২১ ৯.৭০% - ১১.৭৬%  

ইদত ২১-০৯-২০২১ ১৫,০০,০০০ টাকা ম থন্ত ৯.৭০% - ১১.৭৬%  



 

 

ক্র/নাং ধস্কদভয নাভ এফাং 

শখারায তাধযখ 

তাধযখ মুনাপায ায ভন্তব্য 

১৫,০০,০০১ টাকা    দত 

৩০,০০,০০০ 

৮.৮৭% - ১০.৭৫% 

৩০,০০,০০১ টাকা    দত তদূর্ধ্থ ৮.০৪% - ৯.৭৫% 

11. ডাকঘয ঞ্চয় 

ব্যাাংক 

ক) াধাযণ ধাফ 

০১-০৭-১৯৭৪ -৩০-০৬-১৯৭৬ ৭.৫%  

 

৩০-০৬-১৯৭৬ -১৫-১০-১৯৮০ ৮.৫%  

১৬-১০-১৯৮০ -০২-০৬-১৯৯২ ১১.৫%  

০৩-০৬-১৯৯২ -২১-০২-১৯৯৭ ৮%  

২২-০২-১৯৯৭  - ১৬-০৭-২০০৪ ৮.৫%  

১৭-০৭-২০০৪- ১২-০২-২০২০ ৭.৫%  

১৩-০২-২০২০-১৬-০৩-২০২০ ৫%  

17 ভাচ থ 2020 ইদত ৭.৫%  

 খ) শভয়াদী ধাফ ০১-০৭-১৯৭৪ -৩০-০৬-১৯৭৬ ১০%  

০১-০৭-১৯৭৬ -১৫-১০-১৯৮০ ৯.২৫%-১১.২৫%  

১৬-১০-১৯৮০ -৩০-১০-১৯৮৮ ১৫%-১৬%  

০১-১১-১৯৮৮ -০২-০৬-১৯৯২ ১৯.৫৫%  

০৩-০৬-১৯৯২ -১৯-০৯-১৯৯৩ ১২%-১৫%  

২০-০৯-১৯৯৩ -০৫-০২-১৯৯৫ ১১%-১৩%  

০৬-০২-১৯৯৫ -৩১-০১-১৯৯৬ ১০%-১২%  

০১-০২-১৯৯৬ -২১-০২-১৯৯৭ ৯.৫%-১১.৫%  

২২-০২-১৯৯৭-১৬-০৭-২০০৪ ১০.৫%-১২.৫%  

১৭-০৭-২০০৪ - ০৩-১২-২০০৫ ৯.৫০%-১১.৫%  

০৪ -১২- ২০০৫-৩০-০৬-২০১০ ১০.০০% - ১২.০০%  

০১ -০৭- ২০১০-৩০-০৬-২০১১ ৮.০০% - ১০.০০%  

০১ -০৭- ২০১১-২৯-০২-২০১২ ৮.০০% - ১০.০০%  

০১-০৩-২০১২ -২২-০৫-২০১৫ ১০.৪০% - ১৩.২৪%  

২৩-০৫-২০১৫ -১২-০২-২০২০ ১০.২০% - ১১.২৮%  

১৩-০২-২০২০ – ১৬-০২-২০২০ ৫% -৬%  

১৭-০৩-২০২০ -২০-০৯-২০২১ ১০.২০% - ১১.২৮%  

ইদত ২১-০৯-২০২১ ১৫,০০,০০০ টাকা ম থন্ত ১০.২০% - ১১.২৮%  

১৫,০০,০০১ টাকা    দত 

৩০,০০,০০০ 

৯.৩১% - ১০.৩০% 

৩০,০০,০০১ টাকা    দত তদূর্ধ্থ ৮.৪১% - ৯.৩০% 

 গ) শফানা ধাফ 

২০-১২-১৯৭৭ 

20-07-1977  - 15-10-1980 ১৬.৬৬% ৩-৬-১৯৯২ 

ফন্ধ ১৬-১০-১৯৮০ দত ০২-০৬-১৯৯২ ২২% 

12 ওদয়জ আন থায 

শডদবরদভন্ট ফন্ড                          

২০-০২-১৯৮১ 

২০-০২-১৯৮১ দত ১৯-০৯-১৯৯৩ ১৬%  

২০-০৯-১৯৯৩ দত ০৫-০২-১৯৯৫ ১৪% 

০৬-০২-১৯৯৫ দত ৩১-০১-১৯৯৬ ১২% 

০১-০২-১৯৯৬ দত ২১-০২-১৯৯৭ ১১% 

২২-০২-১৯৯৭ দত ৩০-০৬-২০১০ ১২% 



 

 

ক্র/নাং ধস্কদভয নাভ এফাং 

শখারায তাধযখ 

তাধযখ মুনাপায ায ভন্তব্য 

০১-০৭-২০১০ দত ৩০-০৬-২০১১ ১০.৫০% 

০১-০৭-২০১১ দত ৩০-০৬-২০১২ ১১.০০% +০.৮০% 

= ১১.৮০% 

০১/০৭/২০১২ দত ২২/০৫/২০১৫ ১১.২০+০.৮০ = 

১২.০০% 

২৩/০৫/২০১৫-২০-০৯-২০২১ ১২% 

ইদত ২১-০৯-২০২১ 

(শভয়াদাদন্ত) 

১৫,০০,০০০ টাকা ম থন্ত 12% 

১৫,০০,০০১ টাকা দত 

৩০,০০,০০০ 

11% 

৩০,০০,০০১ টাকা দত 

৫০,০০,০০০ 

10% 

৫০,০০,০০১ টাকা দত তদূর্ধ্থ 9% 

13 3-ফছয শভয়াদী 

জাতীয় ধফধনদয়াগ 

ফন্ড                 

১৫-১২-১৯৯২ 

১৫-১২-১৯৯২ দত ১৯-০৯-১৯৯৩ ১০% ০১-০৭-২০১০ 

ফন্ধ 
২০-০৯-১৯৯৩ দত ০৫-০২-১৯৯৫ ৯% 

০৬-০২-১৯৯৫ দত ২১-০২-১৯৯৭ ৭.৫% 

২২-০২-১৯৯৭ দত ৩০-০৬-২০১০ ৮. ৫% 

14 ইউ.এ. ডরায 

ধপ্রধভয়াভ ফন্ড 

(16-10-2002) 

১৬-১০-২০০২ দত ২০-০৯-২০২১ ৬.৫%-৭.৫% 

 

ইদত ২১-০৯-২০২১ 

(শভয়াদাদন্ত) 

১৫,০০,০০০ টাকা ম থন্ত ৬.৫%-৭.৫% 

১৫,০০,০০১ টাকা দত 

৩০,০০,০০০ 

৬.৫%-৭.৫% 

৩০,০০,০০১ টাকা দত 

৫০,০০,০০০ 

৬.৫%-৭.৫% 

৫০,০০,০০১ টাকা দত তদূর্ধ্থ ৬.৫%-৭.৫% 

15 ইউ.এ. ডরায 

ইনদবস্টদভন্ট ফন্ড                          

১৬-১০-২০০২ 

16-10-2002 দত 20-09-2021 ৫.৫%-৬.৫% 
 

 

 

 

 

 

 

 

ইদত ২১-০৯-২০২১ 

(শভয়াদাদন্ত) 

১৫,০০,০০০ টাকা ম থন্ত ৫.৫%-৬.৫% 

১৫,০০,০০১ টাকা দত 

৩০,০০,০০০ 

৫.৫%-৬.৫% 

৩০,০০,০০১ টাকা দত 

৫০,০০,০০০ 

৫.৫%-৬.৫% 

৫০,০০,০০১ টাকা দত তদূর্ধ্থ ৫.৫%-৬.৫% 

16 ফাাংরাদদ প্রাইজ 

ফন্ড 

(ক) ১০/ (০১-০৬-

১৯৭৪) 

০১-০৬-১৯৭৪ ১০% ০১-০৭-১৯৯৫  

ফন্ধ 

(খ) ৫০/- (২৯-

১০-১৯৮৫) 

২৯-১০-১৯৯৫ ১০% ১-৭-১৯৯৫  

ফন্ধ 

১০০/- (০২-০৭-

১৯৯৫) 

০২-০৭-১৯৯৫ ১০%  

০৯-০৯-১৯৯৬ ৬.৫% 

17 ডাক জীফন ফীভা ফীভায শশ্রধণ ধফবাগ প্রধত াজাদয প্রধত 

ফছদয শফানা 

 

(১) আজীফন ফীভা ৪২ 

(২) স্থায়ী শভয়াদী ফীভা ৩৩ 

 



 

 

  

জাতীয় ঞ্চয় 

অধধদপ্তদযয ধফদল 

কাম থক্রভ 



 

 

মুধজফ ফল থ উরদিয গৃীত কাম থক্রভ 

২০২০-২১ া জািীয়ভাবব মুরজব লিব ষ পান করা বে। জািীয় নুষ্ঠাবনর াবে মন্বয় ররবে জািীয় 

ঞ্চয় রিদপ্ত  মুরজব লিব ষ উদযাপবনর রনরমত্ত রবরভন্ন কম ষসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। এগুবা রনম্নরূপ- 

 

 ঞ্চয় অযা চালু কযা দয়দছ। 

 ফঙ্গফন্ধু কন থায স্থান কযা দয়দছ। 

 ফঙ্গফন্ধুয জীফন ও কদভ থয উয কভ থকতথা-কভ থচাযীদদয ন্তানদদয ভদধ্য যচনা প্রধতদমাধগতায 

আদয়াজন কযা য়। 

 ফঙ্গফন্ধুয জন্ তফাধল থকীয শরাদগা ম্বধরত ভাস্ক ততধয কযা য়।  

 ওদয়ফাইদট  মুধজফ ফল থ কন থায স্থান কযা দয়দছ। 

 ফঙ্গফন্ধুয জীফনীয উয আদরাচনা বায আদয়াজন কযা য়। 

 ধভরাদ ভাধপদরয আদয়াজন কযা য়। 

 অধপদয ফাধদযয শদওয়াদরয দৃশ্যভান স্থাদন ফঙ্গফন্ধুয ছধফ ম্বধরত ব্যানায এফাং ড্রডাউন ব্যানায 

প্রদ থন কযা য়। 

  



 

 

ফাধল থক কভ থম্পাদন চুধি কভ থধযকল্পনা  

ফাংরাটদ যকায রূকল্প ২০২১-এয মথামথ ফাস্তফাটন দৃঢ়েধতজ্ঞ এফং স্যান ংতকযটণ টচি । এ  জন্য একটি 

কাম থকয, দক্ষ এফং গধতীর োধনক ব্ফস্থা একান্ত ধযাম থ ফটর যকায ভটন কটয। এ ধযটেধক্ষটত স্বেতা ও দাফদ্ধতা 

বৃধদ্ধ, ম্পটদয মথামথ ব্ফায ধনধিতকযণ, টফ থাধয োধতষ্ঠাধনক ক্ষভতা উন্নটনয জন্য যকাধয দপ্তয/ংস্থামূট 

কভ থম্পাদন ব্ফস্থানা দ্ধধত েফতথটনয ধদ্ধান্ত গ্রণ কযা । ২০১৪-১৫ থ থফছটয ৪৮টি ভন্ত্রণার/ধফবাটগয টঙ্গ ফাধল থক 

কভ থম্পাদন চুধক্ত স্বাক্ষটযয ভাধ্যটভ কভ থম্পাদন ব্ফস্থানা দ্ধধত চালু টটছ। কভ থম্পাদন ব্ফস্থানা দ্ধধত  চালু ওায 

য প্রথটকআ জাতী ঞ্চ ধধদপ্তয তা ফাস্তফাটন মথামথ ভুধভকা ারন কটয মাটে।  বযন্তযীণ ম্পদ ধফবাটগয ধধনয 

ধচটফয াটথ জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয ভাধযচারক ২০২১-২২ থ থফছটয ফাধল থক কভ থম্পাদন চুধক্ত স্বাক্ষয কটযটছন।  

 

 

অবযন্তযীণ ম্পদ ধফবাদগয াদথ জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তদযয ফাধল থক কভ থম্পাদন চুধি ২০২১-২২ স্বািয অনুষ্ঠাদন অবযন্তযীণ 

ম্পদ ধফবাদগয ধধনয়য ধচফ জনাফ আবু শনা শভাোঃ যভাতুর মুধনভ ও জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তদযয ভাধযচারক জনাফ  

শভাছাোঃ ভাকছুদা খাতুন। তাধযখোঃ ২৮-০৬-২০২১ ধিোঃ। 

 

জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয ভাধযচারটকয াটথ ৮টি জাতী ঞ্চ ধফবাগী কাম থারটয উধযচারকগণ 2020-21 

থ থফছটযয ফাধল থক কভ থম্পাদন চুধক্ত স্বাক্ষয কটযটছন। ৮টি জাতী ঞ্চ ধফবাগী কাম থারটয উধযচারকগটণয অওতাধীন 

স্ব স্ব প্রজরায কভ থকতথাটদয াটথ ফাধল থক 2020-21 থ থফছটযয ফাধল থক কভ থম্পাদন চুধক্ত স্বাক্ষয টটছ।  বযন্তযীণ ম্পদ 

ধফবাটগয অওতাধীন 7টি দপ্তয/ংস্থায 2020-21 থ থফছটয ফাধল থক কভ থম্পাদন চুধক্ত মূল্যাটন জাতী ঞ্চ ধধদপ্তয 

96.50 নম্বয প্রট ১ভ স্থান ধধকায কটযটছ। উটেখ্য জাতী ঞ্চ ধধদপ্তয 2019-20 ও ২০১৮-১৯ থ থফছটযও ১ভ স্থান 

ধধকায কটয।  

 

জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয-এয ভাধযচারক ভদাদদয়য াদথ ধফবাগীয় কাম থারয়মূদয ফাধল থক কভ থম্পাদন চুধি স্বািয অনুষ্ঠান।  

 



 

 

 

 

 

শফা প্রদান প্রধতশ্রুধত 

রকারী ন্যান্য দপ্তবরর ন্যায় জািীয় ঞ্চয় রিদপ্তর একটি জনবান্ধব রটিবজন চার্ ষার বা নাগররক নদ প্রণয়ন 

কবরবে। এ নবদর মাধ্যবম জািীয় ঞ্চয় রিদপ্তর বি নাগররকবদর কী কী রবা প্রদান করা য় িা পররষ্কারভাবব 

জানাবনা বয়বে। চারদা নুযায়ী জািীয় ঞ্চয় রিদপ্তর ররেিভাবব, রর্রব াবন এবং রারর নাগররকবদর 

প্ররিশ্রুি রবা প্রদান কবর োবক। নাগররকবদর প্ররিশ্রুি রবা প্রদাবনর জন্য ত্র রিদপ্তবর একটি রল্পবেস্ক স্থাপন করা 

বয়বে। এোড়া রর্রব াবন রবা প্রদাবনর জন্য রিদপ্তবরর দু’জন কম ষকিষা যো: উপপররচাক (নীরি, রের্ ও 

অআন) ও উপপররচাক (ব্যুবরা ও পররংখ্যান) রক দারয়ত্ব প্রদান করা বয়বে। মা অধধদপ্তপযয তথ্য ফাতায়পন প্রদ িন 

কযা আপছ। প্ররিশ্রুি রবামূবর মবধ্য রবয়বে জািীয় ঞ্চয় রস্কম রববয় অআন, রবরিমাা-নীরিমাা রববয় ব্যাখ্যা 

প্রদান, রবরভন্ন ঞ্চয় রস্কম ক্রয় ও নগদায়ন রববয় িথ্য প্রদান, জািীয় ঞ্চয় রস্কম রববয় ংলীজনবদর াবে 

মিরবরনময় করা, প্ররলক্ষবণর অবয়াজন করা, ঞ্চয় রস্কম রবক্রয়কারী ব্যাংক ও োকঘরবক রবক্রয়ব্ধ বে ষর উপর 

করমলন প্রদান, ঞ্চয় রস্কম ংরিষ্ট পুরস্তকা, প্রচারপত্র, কুপন প্যাে, রররজস্টার প্রভৃরি রবরা আিুারদ।  

 

 জািীয় ঞ্চয় রিদপ্তর প্রণীি নাগররক নবদর রমার্াদাবগ চারটি উবেশ্য রবয়বে,  

প্রেমি:  জনগবণর ংলগ্রবণর মাধ্যবম িাবদর প্রিুালার াবে ংগরি ররবে রবার মান রনি ষারণ এবং িাবদর 

মিামি রনবয় রনরদ ষষ্ট ময় ন্তর রনয়রমি িা পুনঃরনি ষারণ, যাবি কবর ব্যিভাবব রবার মাবনান্নয়ন এবং রবাবক 

জনবান্ধব করা ম্ভবপর য়।  

 

রিিীয়ি: জনগণবক িাবদর প্রাপ্য রিকার ম্পবকষ িথ্য প্রদাবনর মাধ্যবম ক্ষমিারয়ি করা যাবি কবর িারা রবা 

প্রদানকারীবদর কাবে রব রিকার দারব করবি পাবর এবং রবরভন্ন পদ্ধরিবি (রযমন, রভবযাগ রনস্পরত্তর ব্যবস্থা) 

রবা প্রদানকারীবদর ামারজক জবাবরদরিা রনরিি করা। 

 

তৃিীয়ি: রবা প্রদানকারীবদর ামে ষ বৃরদ্ধ রবরভন্ন উবযাবগর (রযমন, রল্পবেস্ক প্ররিষ্ঠা) মাধ্যবম িাবদর অচরবণর 

উন্নয়ন এবং প্ররিষ্ঠাবন এক িরবণর রৌজন্যিার ংস্কৃরির রবকাল ঘর্াবনা।  

 

চতুে ষি: রবার মাবনান্নয়ন, জনগবনর ংলগ্রণ, রভবযাগ রনস্পরত্ত প্রভৃরি উবযাবগর মাধ্যবম জনগবণর অস্থা জষন।  

 

  



 

 

 

 

উদিখদমাগ্য 

অজথন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

জাতী ঞ্চ ধিভমূটয 2020-21 থ থ ফছয এয রক্ষযভাত্রা ও জথন 

 

2020-21 অথ থফছদয জাতীয় ঞ্চয় ধস্কদভয ভাধ্যদভ ঞ্চয় আযদণয াংদাধধত শভাট রিযভাত্রা ১০২৭৪৭.০০ শকাটি 

টাকা। রিযভাত্রায ধফযীদত শভাট অজথন ১১২,১৮৮.২৪ শকাটি টাকা; মা াংদাধধত রিযভাত্রায ১০৯.১৯ তাাং । 

অনুরূবাদফ উি অথ থফছদয ঞ্চয় আযদণ াংদাধধত নীট রিযভাত্রা ধছর ৩০,৩০২.০০ শকাটি টাকা মায ধফযীদত 

নীট অজথন ৪১,৯৫৯.৫৪ শকাটি টাকা; মা াংদাধধত রিযভাত্রায ১৩৮.৪৭ তাাং। 
 

 20২০-2১থ থ ফছয এয রক্ষযভাত্রা ও জথন 

 জভা মূর ধযদাধ মুনাপা ধযদাধ নীট 

রিযভাত্রা ১০২৭৪৭.০০ ৭২,৪৪৫.০০ ৩৩০০০.০০ ৩০,৩০২.০০ 

অজথন ১১২,১৮৮.২৪ ৭০২২৮.৭০ ৩৩৭৯৭.৪৯ ৪১,৯৫৯.৫৪ 

তকযা ায 109.19% 96.94% 102.42% 138.47% 

 
 

 

 

 

জাতী ঞ্চ ধিভ নরাআন ম্যাটনজটভন্ট ধটেভ 

 

ফতথভান যকাটযয ধডধজোর ফাংরাটদ ধফধন থভাপ্রণয রটক্ষয এফং ঞ্চয়ত্র াংক্রান্ত মাফতীয় শরনদদন কাম থক্রভ ঠিক, 

স্যন্দয ও ধনভু থরবাটফ  ধযচারনা কযায জন্য জাতী ঞ্চ ধধদপ্তয থ থ  ধফবাগ কর্তথক ফাস্তফানাধীন  ‘যকাধয ব্ 

ব্ফস্থানা ধক্তারীকযণ কভ থসূধচ ’য টমাধগতা জাতী ঞ্চ ধিভ নরাআন ম্যাটনজটভন্ট ধটেভ নাটভ একটি 

ওটফধবধিক পেওযায চালু কটযটছ। এ ধটেভ গ্রাকটক স্বল্পতভ ভট  ঞ্চত্র ক্র ও নগদান স্যধফধা েদান 

কটয। শভয়াদপূতীয পূদফ থ ঞ্চয়ত্র নগদায়ন ছাো গ্রাকটক ঞ্চটত্রয  মুনাপা ও মূর অথ থ গ্রদণয জন্য ভাধক / 

তত্রভাধক / শভয়াদাদন্ত এখন আয ইসুয অধপদ আদত য় না। মুনাপা ও অর থ থ Bangladesh Electronic 

Funds Transfer Network (BEFTN) এয ভাধ্যটভ গ্রাটকয ব্াংক ধাটফ জভা  । জভাকৃত টথ থয তথ্য 

গ্রাটকয প্রভাফাআর প্রপাটন এ এভ এ এয ভাধ্যটভ ফধত কযা । গ্রাকটদয স্যধফধাটথ থ পেওযাযটিটত ঞ্চত্র 

scrip-less কযা টটছ। এছাড়া গত ০১-০৭-২০২০ ধরঃ তাধযখ টত ডাকঘয ঞ্চ ব্াংক (ক) াধাযণ ধাফ (খ) 

প্রভাদী ধাফ এ ধটেটভয অওতা অনা টটছ। এটত গ্রাটকয ভ ও থ থ দুটোআ াে টে।  
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জভা মূর ধযটাধ স্যদ ধযটাধ নীে

তকযা ায



 

 

 

ঞ্চ যা 
  

 

ঞ্চ যা জাতী ঞ্চ ধধদপ্তয, বযন্তযীণ ম্পদ ধফবাগ কর্তথক েফধতথত ধফধবন্ন ঞ্চ ধিটভয মূরত 

একটি পূণ থাঙ্গ তথ্য মৃদ্ধমূরক যা। এ যাটয ভাধ্যটভ ধডধজোর দ্ধধতটত খুফ টজ ঘটয ফট প্রভাফাআটরয ভাধ্যটভ 

ঞ্চ ধিটভ ধফধনটাগ ংক্রান্ত তথ্যাধদ জানা মাটফ। এ যাট ধনটন্াক্ত ১০টি প্রভনু যটটছ এফং প্রভনুয ধীটন ধফধবন্ন 

াফ-প্রভনু যটটছ।  

ঞ্চ যাটয ফণ থনাঃ  

1) ভূধভকাঃ ঞ্চ যাটয েথভ প্রভনু ভূধভকা জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয আধতা, উটেশ্য ও কাম থাফরীয 

ধফস্তাধযত ফণ থনা যটটছ।   

2) জাতী ঞ্চ ধিভঃ যাটয ২ প্রভনুটত জাতী ঞ্চটয ১১টি ধিভ ম্পধকথত ধফধবন্ন তথ্যাধদ যটটছ। এ 

প্রভনু প্রথটক েধতটি ঞ্চ ধিটভয মুনাপায ায, মূল্যভান, ধফধনটাটগয ঊধ্বথীভা, প্রভাদ, কাযা ধফধনটাগ 

কযটত াযটফন আতযাধদ ম্পথটক ধাযণা প্রনা মাটফ।  

3) প্রমাগাটমাটগয ঠিকানাঃ ঞ্চ যাট প্রমাগাটমাটগয ঠিকানা নাভক প্রভনুটত জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয েধান 

কাম থার, ধফবাগী কাম থার, প্রজরা কাম থার, ধফটল ঞ্চ বুযটযা, ফাংরাটদ ব্াংক, ডাক ধধদপ্তটযয 

ধফধবন্ন কাম থারমূটয ঠিকানা, প্রপান নম্বয, প্রভাফাআর নম্বয, আ-প্রভআর আতযাধদ তথ্য ধন্নটফ কযা টটছ।  

4) প্রকাথা াওা মাঃ  ঞ্চ যাটয ৪থ থ প্রভনুটত ধফদ্যভান ঞ্চ ধিভমূ প্রম কর ধপট ধফধনটাগ 

কযা মা থ থাৎ ঞ্চত্র প্রম কর ধপ প্রথটক ক্র কযা মা -প্র কর ধপটয নাভ প্রদা অটছ।    

5) অটফদন দ্ধধতঃ ধফধবন্ন ঞ্চ ধিটভ ধফধনটাটগয জন্য ধকবাটফ অটফদন কযটত টফ, অটফদন টত্রয 

াটথ ধক ধক কাগজত্র রাগটফ, তায ধফস্তাধযত ফণ থনা এ প্রভনুটত প্রদা অটছ।  

6) ধফধধভারা/নীধতভারাঃ জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয ধফধবন্ন ঞ্চ ধিভ ধবন্ন ধবন্ন ধফধধভারা/নীধতভারা দ্বাযা 

ধযচাধরত । এ  প্রভনুটত এ কর ধফধধভারা/নীধতভারা ংটমাজন কযা টটছ এফং টজআ ঞ্চ 

ধিটভয জন্য েটমাজয কর ধফধধভারা/ নীধতভারা ডাউনটরাড কটয প্রদখায স্যটমাগ যাখা টটছ।  

7) ধফধফধঃ উটয উধেধখত প্রভনুটত ধন্নটফধত তথ্যমূটয ফাআটয ধফধফধ ধফলট তথ্যাধদ এ প্রভনুটত ধন্নটফ 

কযা টটছ। প্রমভনঃ ঞ্চত্র াধযট প্রগটর, পটড় প্রগটর থফা ন্য প্রকানবাটফ নি টর ধকবাটফ 

ডুধিটকে ঞ্চত্র াওা মা, প্রক্রতা ভাযা প্রগটর ঞ্চত্র নগদাটনয দ্ধধত, ধকবাটফ জাতী 

ধযচত্র াওা মা, ধকবাটফ টিঅআএন ংগ্র কযা মা-এয ধফস্তাধযত ধফফযন।  

8) ডাউনটরাডঃ এ প্রভনু প্রথটক োআজ ফন্ড ‘ ড্র’  এয  পরাপর জানা মাটফ। তাছাড়া কর ধযটনয ঞ্চত্র  ও 

ঞ্চ ফন্ড ক্রটয অটফদন পযভ ডাউনটরাড কটয ব্ফায কযা মাটফ।  

9) মুনাপা কযারকুটরেযঃ  মুনাপা কযারকুটরেয এ যাটয একটি অকল থ ণী ধদক। এ প্রভনু ব্ফায কটয 

প্রকান ঞ্চ ধিটভ কত ধফধনটাগ কযটর কত ভ টয ধক ধযভাণ মুনাপা াওা মাটফ, ধক ধযভাণ 

উৎট অকয কতথন টফ, নীে মুনাপা কত টফ আতযাধদ  জানা মাটফ।   

10) চযাচয ধজজ্ঞাাঃ ঞ্চটয ধফধবন্ন ধিভ ম্পটকথ ধফধবন্ন ভট নানা েটেয উদ ।  চযাচয প্রম কর 

েটেয উদ , ঞ্চ ধধদপ্তটযয ধবজ্ঞতায অটরাটক প্র যকভ ো ১২৬টি েটেয উিয এ প্রভনুটত 

ধন্নটফ কযা টটছ। 
 

 



 

 

তথ্য ফাতায়ন কাম থক্রভ ারনাগাদকযণ 
 

জাতী ঞ্চ ধধদপ্তয বযন্তযীণ ম্পদ ধফবাগ , থ থ ভন্ত্রণারটয অওতাধীন একটি ংমৄক্ত ধধদপ্তয। জাতী ঞ্চ 

ধধদপ্তটযয েধান কাজ টরা গ্রাক ধবধিক প্রফা ধদট স্বল্প অটয ভানুটলয াত ধক্তারী কটয তাটদয াভাধজক 

ধনযািা ফরট ধনট অা, াাাধ প্রদটয যাজস্ব ঘােধত ফাটজটে থ থান কযা। জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয 

অওতাধীন ৮টি ধফবাগী ধপ, ৬৪টি প্রজরা ঞ্চ ধপ, ১১টি ধফটল ঞ্চ বুযটযা যটটছ। জাতী ঞ্চ ধধদপ্তয 

এয উটেশ্য পর কযটত ও এয ধধনস্ত দপ্তয মূট দাপ্তধযক তথ্য েফা চর যাখায জন্য 

www.nationalsavings. gov.bd নাটভ একটি তথ্য ফাতান যটটছ । জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয তথ্য ফাতাটন 

অভাটদয ধফল, ধফদ্যভান ধিভমূ, প্রমাগাটমাগ, অআন-ধফধধ, ংফাদ ও েকানা, পটোগ্যারাযী, ডাউনটরাড নাটভ ৭টি 

প্রভনু যটটছ। েধতটি প্রভনুয ধীটন াফ প্রভনু  যটটছ। তথ্য ফাতাটনয প্রফা ফক্স এ মুধজফ ফল থ কন থায, জাতীয় শুোচায 

শকৌর, উদ্ভাফনী কাম থক্রভ, আইন ও প্রকানা, ফাধল থক কভ থম্পাদন চুধি, অধবদমাগ প্রধতকায ব্যফস্থানা, অবযন্তযীণ 

প্রধিণ, আভাদদয দপ্তয, তথ্য অধধকায, ফাদজট ও প্রকল্প, শফা প্রদান প্রধতশ্রুধত (ধটিদজনস্ চাট থায), আইধটি কন থায, 

শপাকার দয়ন্ট ও অন্যান্য, ধফজ্ঞধপ্ত/ আদদ/ ধযত্র/ প্রজ্ঞান কাম থক্রভ নাটভ ১৪টি প্রফা ফক্স  যটটছ। েধতটি প্রফা ফক্স 

এয ধীন ৪টি কটয কটন্টন্ট যটটছ। জাতী ঞ্চ ধধদপ্তয দাপ্তধযক তথ্য েফা চর যাখটত তথ্য ফাতাটনয শভনু ও 

শফা ফক্সমূদয কটন্টন্টগুটরাটত নতুন নতুন তথ্য ংটমাজটনয ভাধ্যটভ ারনাগাদ তথ্য েকা কটয থাটক । এছাড়া 

ফদরী, প্রনন, ধ.অয, এর, প্রাকফাতথা, প্রনাটি থ, নাধি, প্রকাটেন অফান ধফজ্ঞপ্তী ধফধবন্ন গুরুত্বপূণ থ তথ্য  

তথ্যফাতাটনয প্রনাটি প্রফাটড থ েকা কযা  । প্রফা ফটক্সয ডান াটশ্বথ াআে প্রভনুটত ভাধযচারক ভটাদটয 

ধফস্তাধযত প্রোপাআর, বযন্তযীণ প্রফা ফক্স, গুরুত্বপূণ থ ধরংক, গুরুত্বপূণ থ প্রোর এফং জনটচতন তামূরক ধফজ্ঞান যটটছ। 

াআে প্রভনুয বযন্তযীণ প্রফা ফক্স এ জাতী ঞ্চ ধধদপ্তয, বযন্তযীণ ম্পদ ধফবাগ কর্তথক েফধতথত ধডধজোর 

দ্ধধতটত খুফ টজ ঘটয ফট প্রভাফাআটরয ভাধ্যটভ ঞ্চ ধিটভ ধফধনটাগ ংক্রান্ত তথ্যাধদ জানায একভাত্র ঞ্চ 

যাটয ধরংক ংটমাজন কযা টটছ। এছাড়া াআে প্রভনুয গুরুত্বপূণ থ ধরংক, গুরুত্বপূণ থ প্রোর এফং জনটচতনমূরক 

ধফজ্ঞান েচায কাম থক্রভ চরভান যটটছ। 

 

উদ্বুেকযণ কথামক্রভোঃ 

 

 ২০২০-২১ অথ থফছদয ধপ্রন্ট ধভধডয়ায় ২৬টি ধফজ্ঞান প্রচায; 

 ২০২০-২১ অথ থফছদয ঞ্চয় ধস্কভ ম্পধকথত ধরপদরট-২২০০০ ধ, শাস্টায-২০৩০ ধ, শপাল্ডায-

১০৩০ ধ, শপস্টুন-৬২০ ধ, িযধণকা-৫৩০ ধ ধফধবন্ন যকদভয প্রচাযত্র মূদ্রণ ও ধফতযণ; 

 ঞ্চয় অধধদপ্তদযয কাম থক্রভ ম্পধকথত ফাধল থক প্রধতদফদন-২০২০ প্রকা ১০০০ ধ; 

 ঞ্চয় ম্পধকথত শলাগান শভাফাইর শপাদন ২৩০০০টি ক্ষুদদ ফাতথা শপ্রযণ। 

 শজরা ম থায় ঞ্চয় প্তা ারন 

 

“ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ম্পদ কদয আযণ, গদে তুধর ঞ্চদয়য নফ জাগযণ” এ ধফলয়টি াভদন শযদখ প্রাধন্তক 

জনদগাষ্ঠীদক ঞ্চদয় উদ্বুেকযদণয রদি ১৫-২১ জুন, ২০২১ ধি: তাধযখ ম থন্ত শদব্যাী ৭ (াত) ধদন 

স্বাস্থযধফধধ শভদন ঞ্চয় অধবমান ২০২১ াধরত য়। ঞ্চয় অধবমান ২০২১ চরাকারীন জাতীয় ঞ্চয় 

অনরাইন ম্যাদনজদভন্ট ধদস্টভ ও ঞ্চদয়য উকাধযতা ম্পদকথ জনগণদক অফধত কযা য়। 
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২০২১ াদর ধফধবন্ন শজরায় ঞ্চয় অধবমান ধযচারনা ম্পধকথত ছধফ 
 

 

 

 

 

 

শজরা ঞ্চয় অধপ, চট্রগ্রাভ এয ঞ্চয় অধবমান-২০২১ শজরা ঞ্চয় অধপ, জাভারপুয এয ঞ্চয় অধবমান-২০২১ এয ম থা ধর 

 

 

শজরা ঞ্চয় অধপ, ভয়ভনধাং এয ঞ্চয় অধবমান-২০২১ শজরা ঞ্চয় অধপ, যাংপুয এয ঞ্চয় অধবমান-২০২১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

শজরা ঞ্চয় অধপ, নোইর এয ঞ্চয় অধবমান-২০২১ শজরা ঞ্চয় অধপ, নযধাংদী এয ঞ্চয় অধবমান-২০২১ 

 

 

 

 

 

 

 

শজরা ঞ্চয় অধপ, ফগুো এয ঞ্চয় অধবমান-২০২১ শজরা ঞ্চয় অধপ, শযপুয এয ঞ্চয় অধবমান-২০২১ এয ম থা ধর 



 

 

 

 

 উঠান তফঠকোঃ 

স্বাস্থযধফধধ শভদন উঠান তফঠদকয ভাধ্যদভ প্রাধন্তক জনগণদক ঞ্চদয়য উকাধযতা ম্পদকথ অফধত কযা য়। 
 

  

শজরা ঞ্চয় অধপ ধযাজগঞ্জ এয ঞ্চয় প্তা-২০২১ উরদি উঠান শফঠক 
শজরা ঞ্চয় অধপ, রক্ষ্মীপুয এয ঞ্চয় প্তা-২০২১ উরদি উঠান 

শফঠক 

 

আটনাটবন কাম থক্রভ: 

 

 জাতী ঞ্চ ধিভ নরাআন ম্যাটনজটভন্ট ধটেভ চালুয পটর ধফধনটাগকাযীগটণয জাতী ধযচটত্রয 

ধবধিটত নরাআন টত উৎট কয কতথটনয নদত্র েদান কযা মাটে।   

 ফাংরাটদ ব্াংক , ফাধণধজযক ব্াংক , ডাকঘয, ঞ্চ বুযটযা এক ধাযা ঞ্চত্র প্ররনটদন কাম থক্রভ 

ধযচারনায জন্য জাতী ঞ্চ ধিভ নরাআন ম্যাটনজটভন্ট ধটেভ পেওযায চালু কযা টটছ; 

 ধডধজোর দ্ধধতটত খুফ টজ ঘটয ফট প্রভাফাআটরয ভাধ্যটভ ঞ্চ ধিটভ ধফধনটাগ ংক্রান্ত তথ্যাধদ জানায 

জন্য ঞ্চ যা চালু কযা টটছ; 

 েধান কাম থার ও এয ধীনস্থ কর ধপট ধধ টিধব কযাটভযা স্থান কযা টটছ; 

 ধধদপ্তটযয কভ থকতথাটদয ভন্বট একটি গ্রু প্রভআর চালু কযা টটছ ; 

 ঞ্চ বুযটযাগুটরায পযাতন ঞ্চটত্রয প্ররনটদন কাম থক্রভ স্যষ্ঠবাটফ ধযচারনায জন্য আ-প্রধবং পেওযায 

চালু কযা টটছ; 

 উঠান বফঠটকয ভাধ্যটভ গ্রাটভয র্তণমূর ম থাটয জনগণ ধফটলত : স্বল্প অটয ভধরাটদযটক ঞ্চটয েধত 

উদ্বুদ্ধ কযা ; 

 ভাধ্যধভক ম থাটয ধক্ষাথীটদয ঞ্চটয েধত দচতনতা বৃধেয রদিয উদু্বদ্ধকযণ কাম থক্রভ ধযচারনায 

ভাধ্যটভ ধক্ষাথীটদয ঞ্চটয েধত উৎাধত কযা ; 

 জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয েধান কাম থারট তথ্য ও যাভ থ প্রকন্দ্র স্থান কযা টটছ ; 

 জাতী ঞ্চ ধধদপ্তটযয নাটভ একটি প্রপআবুক প্রআজ চালু কযা টটছ; 

 মুনাপা ও অর থ থ Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN) এয ভাধ্যটভ 

গ্রাটকয ব্াংক ধাটফ জভা ;  

 জভাকৃত টথ থয তথ্য গ্রাটকয প্রভাফাআর প্রপাটন এ এভ এ এয ভাধ্যটভ ফধত কযা ; 

 ম্পূণ থ টোটভন দ্ধধতয ভাধ্যটভ উৎদ কয কতথন নদত্র প্রদান কযা য়। 



 

 

 
 

প্রধিণ াংক্রান্ত কাম থক্রভ 

 

াফধরক প্রধকউযদভন্ট এয উয প্রধিণ কাম থক্রভ 

জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তদযয কভ থকতথাদদয জন্য ফাাংরাদদ ইনধস্টটিউট অফ অযাডধভধনদেন এযান্ড ম্যাদনজদভন্ট 

(ধফয়াভ) পাউদন্ডন কতৃথক আদয়াধজত অন-রাইন ধবধত্তক “Public Procurement Training Course’ গত 

৩০/০৬/২০২১ ধি: তাধযদখ ম্পন্ন দয়দছ। উি শকাদ থ অধধদপ্তদযয শভাট ৯২ (ধফযানব্বই) জন কভ থকতথা ১০ ধদনব্যাধ 

৩ ব্যাদচ অাংগ্রন কদযন। প্রধিণ শদল প্রদতযক কভ থকতথাদক াপল্যজনকবাদফ প্রধিণ ম্পন্ন কযায় ধফয়াভ কতৃথক 

নদ প্রদান কযা য়। 
 

ফাধল থক কভ থম্পাদন চুধি, জাতীয় শুোচায ও তনধতকতা এফাং উদ্ভাফনী কাম থক্রভ াংক্রান্ত প্রধিণ 

জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয 2020-21 অথ থফছদয ফাধল থক কভ থম্পাদন চুধি ফাস্তফায়দন 4টি, শুোচায ও তনধতকতা 

কভ থধযকল্পনা ফাস্তফায়দন 4টি এফাং উদ্ভাফনী কভ থধযকল্পনা ফাস্তফায়দন ৬টি প্রধিদণয আদয়াজন কযা য়। 

 

 
 

ফাধল থক কভ থম্পাদন চুধি, জাতীয় শুোচায ও তনধতকতা ও উদ্ভাফনী কাম থক্রভ প্রধিণ ধদদিন জাতীয় ঞ্চয় 

অধধদপ্তদয ভাধযচারক 
 

 
ফাধল থক কভ থম্পাদন চুধি, জাতীয় শুোচায ও তনধতকতা ও উদ্ভাফনী কাম থক্রভ প্রধিণ ধদদিন জাতীয় ঞ্চয় 

অধধদপ্তদযয ধযচারক (নীধত, অধডট ও আইন) 
 

 

  



 

 

 

  

  

কধভদনয ায শমৌধিকীকযণ 

ঞ্চয়দত্রয শরনদদন কাম থক্রভ ধযচারনায জন্য ধফযভান কধভন ায পুনোঃধনধ থাযণ: 

 

ফতথভাদন ধফধবন্ন তপধধর ব্যাাংদকয প্রায় 1,307টি াখা এফাং ডাক অধধদপ্তদযয প্রায় 1,500টি াখা অধপ জাতীয় 

ঞ্চয় অধধদপ্তদযয অাংীজন ধদদফ কধভদনয ধফধনভদয় জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয প্রফধতথত 11টি জাতীয় ঞ্চয় ধস্কদভয 

শরনদদন কাম থক্রভ ধযচারনা কযদছ। জাতীয় ঞ্চয় ধস্কভ ধফক্রদয়য জন্য ধফক্রয়রব্ধ অদথ থয উয জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয 

ব্যাাংক ও ডাকঘযদক 0.50% াদয কধভন প্রদান কদয। গত ১ জুরাই’ ২০১৯ ধিোঃ তাধযদখ অদটাদভন প্রফতথন কযায় 

ঞ্চয়ধস্কদভয শরনদদন কাম থক্রভ ধযচারনায় পূদফ থয তুরনায় কভ জনফর ও কভ শ্রভ ঘন্টা ব্যয় কযদত দি। 

তৎদপ্রধিদত 16-09-2021 ধিোঃ তাধযখ দত ঞ্চয়ধস্কভ ধফক্রদয়য উয প্রদত্ত কধভন ০.৫০% দত হ্রা কদয 

০.০৫% থফা েধতটি ধনফন্ধটনয ধফযীটত নধধক ৫০০ (াচঁত) োকা; এ দু‘টিয ভটধ্য প্রমটি কভ তা প্রমৌধক্তকবাটফ 

পন:ধনধ থাযণ কযা টটছ।  এয পটর কধভন খাটত েধত ফছয যকাটযয ধফপর থ থ াে টফ। উদাযণস্বরূ, গত 

২০২০-২১ থ থফছটয ১০২,৭৪৭ প্রকাটি োকায ঞ্চধিভ ধফক্র রক্ষযভাত্রায ধফযীটত ১,১২,১৮৮.২৪ প্রকাটি োকা 

ধজথত টটছ। প্রমখাটন ব্াংটকয ফদান ৭৪,০৩৭.২৮ প্রকাটি োকা এফং ডাকঘটযয ং ২৭,৯৯৫.৯৯ প্রকাটি োকা। 

এজন্য ব্াংক ও ডাকঘযটক (কধভন এটজন্ট) কধভন ফাফদ ২৮২.৩২ প্রকাটি োকা েদান কযা টটছ। ২০২১-২২ 

থ থফছটয ঞ্চধিভমূ ধফক্রটয রক্ষযভাত্রা ধনধ থাযণ কযা টটছ 124,647.50 শকাটি টাকা শমখাদন ব্যাাংদকয 

রিযভাত্রা ৩০,৪৪৫.৭০ শকাটি টাকা এফাং ডাকঘদযয রিযভাত্রা ৭৮,৩৫৪.৭০ শকাটি টাকা। এজন্য ব্যাাংক ও ডাকঘযদক 

পূদফ থয ধাদফ (০.৫০%) কধভন ফাফদ ৫৪৪.০০২ শকাটি টাকা ধযদাধ কযদত ত। এ খাদত অথ থফছদযয প্রথভ 

প্রাধন্তদক ফযাে কযা দয়দছ ৩০৮.৮৮১৫ শকাটি টাকা অথ থাৎ আযও ২৩৫.১২ শকাটি টাকা অধতধযি ফযাে কযায 

প্রদয়াজন। ধকন্তু কধভদনয ায পুনোঃধনধ থাযণ কযায় ৫৪৪.০০২ শকাটি টাকায স্থদর ৫৪.৪০০২ শকাটি টাকায় এ ব্যয় 

ধনফ থা কযা ম্ভফ দফ অথ থাৎ পূদফ থয ধাদফ যকাযদক শমখাদন অধতধযি ২৩৫.১২ শকাটি টাকা ফযাে কযদত ত 

শখাদন এ খাদত াশ্রয় দফ প্রায় ২৫৪.৪৮ শকাটি টাকা মা তকযা ধাদফ প্রায় ৯০ তাাং।     

 

ধচত্রোঃ ঞ্চয়ত্র ধফক্রয় খাদত কধভদনয ায হ্রা কযায় ব্যয় াশ্রয় 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চযাদরঞ্জ 



 

 

জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তদযয চযাদরঞ্জ 

 

১।  াাংগঠধনক অফকাঠাদভায ীভাফেতা; 

২। জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয ও এয আওতাধীন ধফবাগ ও শজরা ঞ্চয় বুযদযায ধনজস্ব বফদনয অবাফ; 

৩। ম থাপ্ত রধজধস্টক সুধফধায অবাফ; 

৪। দি ও প্রধধিত জনফদরয অবাফ; 

৫। জাতীয় ঞ্চয়ধস্কভ অনরাইন ম্যাদনজদভন্ট ধদস্টভ ধফযভান ধফধধভারায ধকছু ধকছু ধফধধয াদথ 

াাংঘধল থক; 

৬। অনরাইন ম্যাদনজদভন্ট ধদস্টদভ ঞ্চয়ধস্কভ ধযচারনায জন্য ধনজস্ব ডাটা শন্টায ও াব থাদযয 

অবাফ; 

৭। শডধডদকদটড ইন্টাযদনট াংদমাদগয অবাফ;   

৮। মদথষ্ট প্রচায প্রচাযণায অবাফ;   

৯। ধনজস্ব প্রধিণ একাদডধভয অবাফ; 

১০। ধযদ থন, ধযফীিণ ও মূল্যায়ন শজাযদায না থাকা; 

১১। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধফধনদয়াগকাযীদদয ঞ্চয়ধস্কদভ ম্পদকথ না জানা;  

১২। ইনদনাদবন াংক্রান্ত কাম থক্রভ শজাযদায না থাকা;  

১৩। ঞ্চয় অধধদপ্তদযয কভ থকতথা কভ থচাযীদদয প্রধভত ফদধর াংক্রান্ত নীধতভারা না থাকা।  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

বধফষ্যৎ ধযকল্পনা 

 



 

 

 

বধফষ্যৎ ধযকল্পনা 

১।  াাংগঠধনক অফকাঠাদভায ম্প্রাযণ ; 

২। জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয ও এয আওতাধীন ধফবাগ ও শজরা ঞ্চয় বুযদযায ধনজস্ব বফন 

স্থান; 

৩। ম থাপ্ত রধজধস্টক সুধফধায ব্যফস্থা কযা; 

৪। দি ও প্রধধিত জনফর ততযী কযা; 

৫। জাতীয় ঞ্চয়ধস্কভ অনরাইন ম্যাদনজদভন্ট ধদস্টভ ধফযভান ধফধধভারায ধকছু ধকছু ধফধধয 

াদথ াাংঘল থ ধফশভাচন; 

৬। অনরাইন ম্যাদনজদভন্ট ধদস্টদভ ঞ্চয়ধস্কভ ধযচারনায জন্য ধনজস্ব ডাটা শন্টায ও াব থায 

স্থান কযা; 

৭। শডধডদকদটড ইন্টাযদনট াংদমাগ ধনধিত কযা;   

৮। মদথষ্ট প্রচায প্রচাযণায ব্যফস্থা গ্রণ;   

৯। ধনজস্ব প্রধিণ একাদডধভ স্থান; 

১০। ধযদ থন, ধযফীিণ ও মূল্যায়ন শজাযদায কযা; 

১১। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধফধনদয়াগকাযীদদয ঞ্চয়ধস্কদভ ম্পদকথ অফগত কযা;  

১২। ইনদনাদবন াংক্রান্ত কাম থক্রভ শজাযদায কযা;  

১৩। ঞ্চয় অধধদপ্তদযয কভ থকতথা কভ থচাযীদদয প্রধভত ফদধর াংক্রান্ত নীধতভারা প্রণয়ন কযা;  

 

  



 

 

 

 

  

ধফধবন্ন ভদয় জাধযকৃত 

গুরুেপূণ থ প্রজ্ঞান 



 

 

অটিধস্টক প্রধতষ্ঠাদনয জন্য ঞ্চয়ত্র ক্রয় াংক্রান্ত প্রজ্ঞান   

 

 

 

 

 



 

 

ফদন্ড ধফধনদয়াদগয শিদত্র  ঊর্ধ্থীভা ধনধ থাযণ াংক্রান্ত প্রজ্ঞান 

 

 

 



 

 

ধ আই ধ নীধতভারা ফাধতর াংক্রান্ত জ্ঞান  

 

 

 

 



 

 

ঞ্চয়দত্রয পুধঞ্জর্ভত ধফধনদয়াগীভা াংক্রান্ত প্রজ্ঞান 

 
 

 



 

 

প্রাধতষ্ঠাধনক ধফধনদয়াগ শুদৄভাত্র ‘ঞ্চয় বুযদযা’ কতৃথক ধযচারনা াংক্রান্ত প্রজ্ঞান       

 

 



 

 

ব্যাাংক ও ডাকঘয কতৃথক ঞ্চয়ত্র ধফক্রদয়য উয কধভন পুন:ধনধ থাযণ াংক্রান্ত প্রজ্ঞান 

 

 

 



 

 

ঞ্চয়ধস্কভমূদয মুনাপায ায পুন:ধনধ থাযণ াংক্রান্ত প্রজ্ঞান 



 

 



 

 

 


