
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর 

অভ্যন্তরীণ সম্পদ ধিভ্াগ 

অথ মন্ত্রনালয় 

জজলা সঞ্চয় অধিস/ব্যযররা, কুধিয়া। 

E-mail-nationalsavingskushtia@gmail.com 

                                                      নাগধরক সনদ 

ধভ্শন ও ধমশন 

ধভ্শনঃ আধুধনক সঞ্চয় ব্যিস্থাপনায় অথ থনীধতরক শধিশালীকনণ । 

ধমশনঃ অধিক সংখ্যক জনগণরক সঞ্চরয় সম্পৃিকরণ ধ এিং অর ারমশন চালুর মাধ্যরম 

জাতীয় সঞ্চয় আহরণ বৃধমি করা ।                                  

02। জসিা প্রদান প্রধতশ্রুধত। 

2.1 নাগধরক জসিা । 

 

 

ক্রঃ

নং 

জসিার নাম প্ররয়াজনীয় 

সরি থাচ্চ 

সময়(ঘণ্টা/

ধদন/মাস) 

প্ররয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্ররয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রাধপ্তস্থান 

জসিামূল্য/ধি/

চারজথস( াকা 

জমাদারনর 

জকাড/খাত 

কখন প্রদান 

কররত হরি তা 

উরেখ কররত 

হরি) 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম থকতথা(কম থকতথার 

পদিী,িাংলারদরশর 

জকাড,জজলা/উপরজলা 

জকাডসহ জ ধলরিান ও 

ই- জমইল) 

উদ্ধতন কম থকতথা(যার কারে আপীল 

করা/অধভ্রযাগ জানারনা 

যারি।কম থকতথার পদিী,িাংলারদরশর 

জকাড/জজলা/উপরজলা জকাডসহ 

জ ধলরিানওই-জমইল) 

1 02      03       04     05    06      07          08 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

পধরিার 

সঞ্চয় পত্র 

ধতন মাস 

অন্তর 

মুনািা 

ধভ্ধিক 

সঞ্চয় পত্র। 

 

 

 

 

 

পাঁচ িের 

ক)নগদ 

 াকার 

মাধ্যারম হরল 

একইধদরনঃ 

খ)জচরকর 

মাধ্যারম হরল 

সরি থাচ্চ 

3(ধতন)কম   

ধদিস। 

 

 

ক)নগদ 

 াকার 

ক)জক্রতার 2(দুই)কধপ 

পাসরপা থ সাইরজর েধিঃ 

খ)জক্রতার জাতীয় 

পধরচয়পত্র/পাসরপা থ/জন্ম 

ধনিন্ধন এর সতযাধয়ত 

ির াকধপ।গ)জক্রতা কর্তথক 

সতযাধয়ত নধমনীর 2 কধপ 

পাসরপা থ সাইরজর েধি । 

ঘ)নগদ অথ থ অথিা জচরকর 

মাধ্যরম ক্ররয়র  াকা প্রদান। 

 

ক)জক্রতার 2(দুই)কধপ 

পাসরপা থ সাইরজর েধিঃ 

ক)ধনি থাধরত 

িররম 

আরিদন 

পত্র,যা 

জজলা সঞ্চয় 

অধিস/ব্যয

জরা, কুধিয়া 

কর্তক 

সরিরাহকৃত

। 

 

 

ক)ধনি থাধরত 

প্ররযাজয নয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্ররযাজয নয়। 

 

 

জমাহাম্মদ মরয়ন উধিন 

সহকারী পধরচালক 

জজলা সঞ্চয় অধিস/ 

ব্যযররা,কুধিয়া। 

জিানঃ+88-071-

62344 

জমািাইলঃ+88-

01714903599 

ইরমইলঃnationals

avingskushtia

@gmail 

 

 

GRS জিাকাল পরয়ণ্ট কম থকতথা 

নাম ও পদিীঃ জমাঃ আব্য তালহা 

উপপধরচালক,জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চধলক 

কাযালয়,খুলনা। 

জিান নং +88-041-721176 

জমািাইল নং +88-

01712779604 

 ই-জমইল নং 

nsddkhulna@gmail.co

m  

ওরয়িরপা থালঃপ্রধতষ্ঠারনর ওরয়ি 

জপা থারল GRS ধলঙ্ক । 

 

mailto:nationalsavingskushtia@gmail.com
mailto:khulna@gmail.com
mailto:khulna@gmail.com


জময়াদী 

িাংলারদশ 

সঞ্চয় পত্র 

(ব্যধির 

জেরত্র) 

 

 

 

 

মাধ্যারম হরল 

একইধদরনঃ 

খ)জচরকর 

মাধ্যারম হরল 

সরি থাচ্চ 

3(ধতন)কম   

ধদিস। 

খ)জক্রতার জাতীয় 

পধরচয়পত্র/পাসরপা থ/জন্ম 

ধনিন্ধন এর সতযাধয়ত 

ির াকধপ।গ)জক্রতা কর্তথক 

সতযাধয়ত নধমনীর 2 কধপ 

পাসরপা থ সাইরজর েধি । 

ঘ)নগদ অথ থ অথিা জচরকর 

মাধ্যরম ক্ররয়র  াকা প্রদান। 

 

 

 

 

িররম 

আরিদন 

পত্র,যা 

জজলা সঞ্চয় 

অধিস/ব্যয

জরা, কুধিয়া 

কর্তক 

সরিরাহকৃত

। 

 

 

জমাহাম্মদ মরয়ন উধিন 

সহকারী পধরচালক 

জজলা সঞ্চয় অধিস/ 

ব্যযররা,কুধিয়া। 

জিানঃ+88-071-

62344 

জমািাইলঃ+88-

01714903599 

ইরমইলঃnationals

avingskushtia

@gmail 

 

GRS জিাকাল পরয়ণ্ট কম থকতথা 

নাম ও পদিীঃ জমাঃ আব্য তালহা 

উপপধরচালক,জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চধলক 

কাযালয়,খুলনা। 

জিান নং +88-041-721176 

জমািাইল নং +88-

01712779604 

 ই-জমইল নং  

nsddkhulna@gmail.co

m 

ওরয়িরপা থালঃপ্রধতষ্ঠারনর ওরয়ি 

জপা থারল GRS ধলঙ্ক । 

 

4 পাঁচ িের 

জময়াদী 

িাংলারদশ 

সঞ্চয় পত্র 

(প্রধতষ্ঠারন

র ভ্ধিষ্য 

তহধিরলর 

জেরত্র) 

ক)নগদ 

 াকার 

মাধ্যারম হরল 

একইধদরনঃ 

খ)জচরকর 

মাধ্যারম হরল 

সরি থাচ্চ 

3(ধতন)কম 

ধদিস। 

ক)ধনি থাধরত িররম আরিদন 

পত্র,  

খ) নগদ অথ অথিা জচরকর 

মাধ্যারম ক্ররয়র  াকা প্রদান; 

গ)কর কধমশনার কর্তথক ভ্ধিষ্য 

তহধিরলর স্বীকৃধত পত্র;  

ঘ) জিাড থ অি ট্রাধি কর্তথক 

জরজুরলশন । 

ক)ধনি থাধরত 

িররম 

আরিদন 

পত্র,যা 

জজলা সঞ্চয় 

অধিস/ব্যয

জরা, কুধিয়া 

কর্তক 

সরিরাহকৃত

। 

খ) কর 

কধমশনার 

(সংধিি কর 

অঞ্চল)কর্তথ

ক স্বীকৃধত 

পত্র। 

প্ররযাজয নয়। জমাহাম্মদ মরয়ন উধিন 

সহকারী পধরচালক 

জজলা সঞ্চয় অধিস/ 

ব্যযররা,কুধিয়া। 

জিানঃ+88-071-

62344 

জমািাইলঃ+88-

01714903599 

ইরমইলঃnationals

avingskushtia

@gmail 

GRS জিাকাল পরয়ণ্ট কম থকতথা 

নাম ও পদিীঃ জমাঃ আব্য তালহা 

উপপধরচালক,জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চধলক 

কাযালয়,খুলনা। 

জিান নং +88-041-721176 

জমািাইল নং +88-

01712779604 

ই-জমইল নং 

nsddkhulna@gmail.co

m  

ওরয়িরপা থালঃপ্রধতষ্ঠারনর ওরয়ি 

জপা থারল GRS ধলঙ্ক । 

5 পাঁচ িের 

জময়াদী 

িাংলারদশ 

সঞ্চয় পত্র 

(আযকর 

অধ্যারদশ 

1984 

ক)নগদ 

 াকার 

মাধ্যারম হরল 

একইধদরনঃ 

খ)জচরকর 

মাধ্যারম হরল 

সরি থাচ্চ 

ক)ক)ধনি থাধরত িররম আরিদন 

পত্র   

খ) নগদ অথ অথিা জচরকর 

মাধ্যারম ক্ররয়র  াকা প্রদানঃ 

গ) কর কধমশনার কর্তথক ভ্ধিষ্য 

তহধিরলর স্বীকৃধত পত্র । 

 

ক)ধনি থাধরত 

িররম 

আরিদন 

পত্র,যা 

জজলা সঞ্চয় 

অধিস/ব্যয

জরা, কুধিয়া 

প্ররযাজয নয়। জমাহাম্মদ মরয়ন উধিন 

সহকারী পধরচালক 

জজলা সঞ্চয় অধিস/ 

ব্যযররা,কুধিয়া। 

জিানঃ+88-071-

62344 

জমািাইলঃ+88-

GRS জিাকাল পরয়ণ্ট কম থকতথা 

নাম ও পদিীঃ জমাঃ আব্য তালহা  

উপপধরচালক,জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চধলক 

কাযালয়,খুলনা। 

জিান নং +88-041-721176 

জমািাইল নং +88-

01712779604 

mailto:khulna@gmail.com
mailto:khulna@gmail.com
mailto:khulna@gmail.com
mailto:khulna@gmail.com


এর 6ষ্ঠ 

তিধসল 

এর পা  

34 

অনুরচেদ 

অনুযায়ী 

কর 

অিকাশপ্রা

প্ত প্রধতষ্ঠান 

সমুহ) 

3(ধতন)কম   

ধদিস। 

কর্তক 

সরিরাহকৃত

। 

খ) কর 

কধমশনার 

(সংধিি কর 

অঞ্চল)কর্তথ

ক স্বীকৃধত 

পত্র। 

01714903599 

ইরমইলঃnationals

avingskushtia

@gmail 

ই-জমইল নং  

nsddkhulna@gmail.co

m 

ওরয়িরপা থালঃপ্রধতষ্ঠারনর ওরয়ি 

জপা থারল 

GRS ধলঙ্ক । 

6 সঞ্চয় পত্র 

নগদায়নঃ 

 ক)যথাযথ ভ্ারি ধডজচাজথকৃত 

সঞ্চয় পত্র অথিা সঞ্চয়পত্র সহ 

মুনািা কুপন; 

খ)জিাড অি ট্রাধি কর্তক 

সঞ্চয়পত্র নগদায়রনর জন্য 

জরজুরলশন (শুধু মাত্র প্রধতষ্ঠারনর 

জেরত্র)। 

নগদ অথিা 

জপ-অড থার 

এর মাধ্যরম 

পধররশাি যা 

জজলা সঞ্চয় 

অধিস/ব্যয

জরা ও 

সংধিি 

ধহসািিারী 

ব্যাংক। 

প্ররযাজয নয়। জমাহাম্মদ মরয়ন উধিন 

সহকারী পধরচালক 

জজলা সঞ্চয় অধিস/ 

ব্যযররা,কুধিয়া। 

জিানঃ+88-071-

62344 

জমািাইলঃ+88-

01714903599 

ইরমইলঃnationals

avingskushtia

@gmail 

GRS জিাকাল পরয়ণ্ট কম থকতথা 

নাম ও পদিীঃ জমাঃ আব্য তালহা 

উপপধরচালক,জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চধলক 

কাযালয়,খুলনা। 

জিান নং +88-041-721176 

জমািাইল নং +88-

01712779604 

ই-জমইল নং 

nsddkhulna@gmail.co

m  

ওরয়িরপা থালঃপ্রধতষ্ঠারনর ওরয়ি 

জপা থারল 

GRS ধলঙ্ক । 

7 ডুধিরক  

সঞ্চয়পত্র 

ইস্যযর 

জেরত্র। 

আরিদরনর 

তাধরখ হরত 

01(এক) 

মাস পর । 

ক)সাদা কাগরজ আরিদন পত্র; 

খ)ধনক স্হ থানা সািারন 

ডারয়রী এর অনুধলধপ; 

গ)দুইটি িহুল প্রচধলত দদধনক 

জাতীয় পধত্রকায় ধিঙ্গপন 

প্রদান; 

ঘ) 300/-  াকার নন-

জুধডধশয়াল িযাম্প জুধডধশয়াল 

ম্যাধজরি  কর্তক হলিনামা; 

ঙ) 300/-  াকা মূরল্যর নন-

জুধডধশয়াল িযাম্প ইনধডধমধনটি 

িন্ড; 

চ)জক্রতা/জক্রতারদর এিং 

জজলা সঞ্চয় 

অধিস/ব্যয

জরা, কুধিয়া 

কর্তথক  

ডুধিরক  

সঞ্চয়পত্র 

ইস্যয । 

 

জট্রজারী 

চালারনর 

মাধ্যরম প্রধত 

ধিরপর জন্য 

 াকা 5/- মাত্র 

জমাহাম্মদ মরয়ন উধিন 

সহকারী পধরচালক 

জজলা সঞ্চয় অধিস/ 

ব্যযররা,কুধিয়া। 

জিানঃ+88-071-

62344 

জমািাইলঃ+88-

01714903599 

ইরমইলঃnationals

avingskushtia

@gmail 

GRS জিাকাল পরয়ণ্ট কম থকতথা 

নাম ও পদিীঃরমাঃ আব্য তালহা  

উপপধরচালক,জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চধলক 

কাযালয়,খুলনা। 

জিান নং +88-041-721176 

জমািাইল নং +88-

01712779604 

ই-জমইল নং  

nsddkhulna@gmail.co

m 

ওরয়িরপা থালঃপ্রধতষ্ঠারনর ওরয়ি 

জপা থারল 

GRS ধলঙ্ক । 

mailto:khulna@gmail.com
mailto:khulna@gmail.com
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mailto:khulna@gmail.com
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নধমনীরদর প্ররতযরকর 2(দুই) 

কধপ করর পাসরপা থ সাইরজর 

েধি; 

ে)জট্রজারী চালারনর মাধ্যরম 1-

1151-0000-2681 

জকারড ধনি থাধরত অংরকর ধি 

জমা। 

8 সঞ্চয়পত্র 

এক স্থান 

জথরক অন্য 

স্থারন 

স্থানান্তর। 

03(ধতন)ক

ম থ ধদিস । 

ক)জপইং অধিসার িরাির সাদা 

কাগরজ আরিদনপত্র 

খ)সনািকরণ রধশরদর 

ির াকধপ। 

জজলা সঞ্চয় 

অধিস/ব্যয

জরা, কুধিয়া 

কর্তথক  

প্ররয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহন 

। 

 

প্ররযাজয নয় জমাহাম্মদ মরয়ন উধিন 

সহকারী পধরচালক 

জজলা সঞ্চয় অধিস/ 

ব্যযররা,কুধিয়া। 

জিানঃ+88-071-

62344 

জমািাইলঃ+88-

01714903599 

ইরমইলঃnationals

avingskushtia

@gmail 

GRS জিাকাল পরয়ণ্ট কম থকতথা 

নাম ও পদিীঃ জমাঃ আব্য তালহা 

উপপধরচালক,জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চধলক 

কাযালয়,খুলনা। 

জিান নং +88-041-721176 

জমািাইল নং +88-

01712779604 

ই-জমইল নং  

nsddkhulna@gmail.co

m 

ওরয়িরপা থালঃপ্রধতষ্ঠারনর ওরয়ি 

জপা থারল 

GRS ধলঙ্ক । 

9 জক্রতারমৃ

ত্যযরত 

মরনানীত 

জনাধমনীিা

উত্তরাধিকা

রীগণরক 

অথ থ 

পধররশাি। 

15(পরনর)

কম থ ধদিস। 

ক) জনাধমনী অথিা উত্তরাধিকারী 

কর্তথক 

জপইং অধিসার িরাির সাদা 

কাগরজ আরিদন পত্র; 

খ) ডািার এিং স্থানীয় সরকার 

কর্তথক জক্রতার 

মৃত্যযর সনদ পত্র; 

গ) জনাধমনীর নাগধরক সনদ;  

ঘ) জনাধমনী িা উরাধিকারীর 

প্ররতযরকর দুইকধপ 

পাসরপা থ সাইরজর েধি; 

ঙ) জনাধমনীর স্বাের সতযাধয়ত 

সনদ; 

চ) যথাযথ ভ্ারি পূরণকৃত, তদন্ত 

িরম;  

ে) জনাধমনীঅথিা উত্তরাধিকারী 

জজলা সঞ্চয় 

অধিস/ব্যয

জরা, কুধিয়া 

কর্তথক  

প্ররয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহন 

। 

 

প্ররযাজয নয় জমাহাম্মদ মরয়ন উধিন 

সহকারী পধরচালক 

জজলা সঞ্চয় অধিস/ 

ব্যযররা,কুধিয়া। 

জিানঃ+88-071-

62344 

জমািাইলঃ+88-

01714903599 

ইরমইলঃnationals

avingskushtia

@gmail 

GRS জিাকাল পরয়ণ্ট কম থকতথা 

নাম ও পদিীঃ জমাঃ আব্য তালহা  

উপপধরচালক,জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চধলক 

কাযালয়,খুলনা। 

জিান নং +88-041-721176 

জমািাইল নং +88-

01712779604 

ই-জমইল নং 

nsddkhulna@gmail.co

m  

ওরয়িরপা থালঃপ্রধতষ্ঠারনর ওরয়ি 

জপা থারল 

GRS ধলঙ্ক । 

mailto:khulna@gmail.com
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3) অধভ্রযাগ ব্যিস্থাপনা পদ্ধধত (GRS) 

ক্রধমক নং কখন জযাগারযাগ কররির জযাগারযারগর ঠিকানা ধনষ্পধত্তর সময়সীমা 

অপ্রাপ্ত িয়স্ক 

হরল পাধরিাধরক আদালত 

কর্তথক অধভ্ভ্ািক 

সনদ । 

 

 



01 দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা সমািান ধদরত ব্যথ থ হরল GRS জিাকাল পরয়ণ্ট কম থকতথা 

নাম ও পদিীঃ জমাঃ আব্য তালহা  

উপপধরচালক,জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চধলক কাযালয়,খুলনা। 

জিান নং +88-041-721176 

জমািাইল নং +88-01712779604 

ই-জমইল নং ddnsdkhulna@gmail.com 

ওরয়িরপা থালঃপ্রধতষ্ঠারনর ওরয়ি জপা থারল 

GRS ধলঙ্ক । 

15(পরনর) কায থ ধদিস । 

02 GRS জিাকাল পরয়ণ্ট কম থকতথা ধনধদি 

সমরয় সমািান ধদরত ব্যথ থ হরল 

 

জনাি জমাঃ আব্য তারলি 

পধরচালক (প্রশাসন ও নীধত) 

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, 

জিানঃ+88-02-9588409 

জমািাঃ+88-01711426392 

ই-জমইল taleb_halim@yahoo.com 

 

 

15(পরনর) কায থ ধদিস । 

 

4) আপনার কারে আমারদর প্রতযাশাঃ 

ক্রধমক নং                                            প্রধতশ্রুধত/কাধিত জসিা প্রাধপ্তর লরেয করণীয় 

1) ধনি থাধরত িররম সম্পূণ থভ্ারি পূরণকৃত আরিদন জমা প্রদান 

2) সঠিক মাধ্যরম প্ররয়াজনীয় ধিস পধররশাি করা 

3) সাোরতর জন্য ধনি থাধরত সমরয়র পূরি থই উপধস্থত থাকা । 

 

mailto:ddnsdkhulna@gmail.com

