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০১। ভিশন ও ভিশন 

রূপকল্প (Vision): আধুভনক সঞ্চয় ব্যবস্থাপনায় অর্ থনীভিকক শভিশালীকরণ। 

অবভলক্ষ্য (Mission): অভিক সংখ্যক জনগণকক সঞ্চকয় সম্পৃিকরণ এবং অক াকিশন চালুর িাধ্যকি জািীয় সঞ্চয় আক ারণ বৃভি করা। 

 

০২। সসবা প্রদান প্রভিশ্রুভি 

২.১) নাগভরক সসবা 

ক্র/

নং 

সসবার নাি সসবা প্রদান পিভি প্রকয়াজনীয় কাগজপত্র  

এবং প্রাভিস্থান 

সরকাভর ভি 

পভরকশাি পিভি 

সসবা প্রদাকনর সকব থাচ্চ সিয়সীিা দাভয়ত্বপ্রাি কি থকিথা 

(নাি, পদভব, সিান নম্বর ও ই-সিইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

জাতীয় সঞ্চয় বিদমর আইন, 

বববিমালা, নীবতমালা ইতযাবে 

ববষয়ক ব্যাখ্যা প্রোন; 

পত্র যযাগাদযাগ/ 

যেবলদ ান/ ইদমইল 

এবাং সাক্ষ্াদত 

পরামশ ল প্রোদনর 

মাধ্যদম; 

ক)  উপপবরচালক, জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী বরাবর সাো 

কাগদজ আদবেন; 

খ) োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম লকতলার সাদর্ যেবলদ াদনর মাধ্যদম; 

প্রদযাজয নয়। 

ক) বলবখতভাদব জানদত চাইদল 

পত্র প্রাবপ্তর পর ৩ (বতন) 

কম লবেবস; 

 খ) যেবলদ াদন জানদত চাইদল 

তাৎক্ষ্বণক; 

জনাব যহাসদন আরা যবগম 

উপপবরচালক (ভারপ্রাপ্ত) 

জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী 

যেবলদ ান: 02588-856174 

যমাবাইলঃ 01911-016133 

ইদমইলঃ ddsavings_raj@yahoo.com 

 

 ২.২) প্রভিষ্ঠানকক প্রদত্ত সসবা 

ক্র/

নং 
সসবার নাি সসবা প্রদান পিভি 

প্রকয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রাভিস্থান 

সরকাভর ভি 

পভরকশাি পিভি 
সসবা প্রদাকনর সকব থাচ্চ সিয়সীিা 

দাভয়ত্বপ্রাি কি থকিথা 

(নাি, পদভব, সিান নম্বর ও ই-সিইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ জাতীয় সঞ্চয় বিদমর আইন, 

বববিমালা, নীবতমালা ইতযাবে 

ববষদয় ব্যাখ্যা প্রোন; 

পত্র যযাগাদযাগ/ 

যেবলদ ান/ ইদমইল 

ইতযাবে। 

ক)  উপ-পবরচালক, জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী 

বরাবর সাো কাগদজ আদবেন; 

খ) োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম লকতলার সাদর্ যেবলদ াদনর মাধ্যদম; 

প্রদযাজয নয়। ক) বলবখতভাদব জানদত চাইদল পত্র 

প্রাবপ্তর পর ৩ (বতন) কম লবেবস; 

খ) যেবলদ াদন জানদত চাইদল 

তাৎক্ষ্বনক। 

জনাব যহাসদন আরা যবগম 

উপপবরচালক (ভারপ্রাপ্ত) 

জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী 

যেবলদ ান: 02588-856174 

যমাবাইলঃ 01911-016133 

ইদমইলঃ ddsavings_raj@yahoo.com 

২ জাতীয় সঞ্চয় বিদমর বিপ 

সরবরাহ; 

পত্র 

যযাগাদযাগ 

ক) উপ-পবরচালক, জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী এর মাধ্যদম 

মহাপবরচালক জাতীয় সঞ্চয় অবিেপ্তর বরাবর সাো কাগদজ আদবেন; 

খ) সঞ্চয় বিদমর নাম, মূল্যমান, পবরমাণ ইতযাবে উদেখপূব লক চাবহোপত্র; 

প্রদযাজয নয়। ০৩ (বতন) কম লবেবদসর মদধ্য। জনাব যহাসদন আরা যবগম 

উপপবরচালক (ভারপ্রাপ্ত) 

জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী 

যেবলদ ান: 02588-856174 

যমাবাইলঃ 01911-016133 

ইদমইলঃ ddsavings_raj@yahoo.com 

যসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (বসটিদজনস্ চাে লার) 
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ক্র/

নং 
সসবার নাি সসবা প্রদান পিভি 

প্রকয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রাভিস্থান 

সরকাভর ভি 

পভরকশাি পিভি 
সসবা প্রদাকনর সকব থাচ্চ সিয়সীিা 

দাভয়ত্বপ্রাি কি থকিথা 

(নাি, পদভব, সিান নম্বর ও ই-সিইল 

৩ সঞ্চয় বিদমর ক্রয় আদবেন 

 রম, কুপন প্যাড, যরবজস্টার 

ইতযাবে সরবরাহ; 

পত্র 

যযাগাদযাগ 

ক) উপ-পবরচালক, জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী এর মাধ্যদম 

মহাপবরচালক, জাতীয় সঞ্চয় অবিেপ্তর বরাবর বলবখত আদবেন; 

খ)  রম বা কুপন প্যাড, যরবজস্টার ইতযাবের নাম, পবরমাণ ইতযাবে উদেখপূব লক 

চাবহোপত্র; 

প্রদযাজয নয়।   জনাব যহাসদন আরা যবগম 

উপপবরচালক (ভারপ্রাপ্ত) 

জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী 

যেবলদ ান: 02588-856174 

যমাবাইলঃ 01911-016133 

ইদমইলঃ ddsavings_raj@yahoo.com 

 

২.৩) অিযন্তরীণ সসবাাঃ 

ক্র/

নং 

সসবার নাি সসবা প্রদান পিভি প্রকয়াজনীয় কাগজপত্র  

এবং প্রাভিস্থান 

সরকাভর ভি 

পভরকশাি পিভি 

সসবা প্রদাকনর সকব থাচ্চ সিয়সীিা দাভয়ত্বপ্রাি কি থকিথা 

(নাি, পদভব, সিান নম্বর ও ই-সিইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

নন- যগদজদেড কম লচারীদের 

বপ.আর এল/ লাম্প 

গ্রান্ট/দপনশন মঞ্জুরী 

পত্র এবাং  

ইদমইদল যযাগাদযাগ 

  

ক) উপ-পবরচালক, জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী এর মাধ্যদম 

মহাপবরচালক, জাতীয় সঞ্চয় অবিেপ্তর, বরাবর বনম্নবলবখত কাগজপত্রসহ 

আদবেন;   

বপ.আর.এল 

ক) সাবভ লস ববহ; 

খ)  ছুটির বহসাব; 

গ) এস,এস,বস পাদসর সনে (সতযাবয়ত কবপ) 

ঘ) জাতীয় পবরচয়পদত্রর সতযাবয়ত কবপ 

লাম্প গ্রান্ট 

ক) ছুটির বহসাব; 

খ) বপ.আর.এল মজু্ঞরীর কবপ; 

গ) সাবভ লস ববহ; 

যপনশন 

ক) বনি লাবরত যসে ২ কবপ 

খ) যশষ ৩ (বতন) অব দসর না োবব; 

গ) অবিকার নামা; 

ঘ) যপনশন ১০০% হদল সমপ লদণর যঘাষণা পত্র; 

ঙ) যানবাহন ও সরকারী বাসা ব্যবহাদরর প্রতযয়ন; 

চ) ছবব ৪ (চার) কবপ (পাসদপাে ল সাইজর) 

ছ) উপ-পবরচালক কর্তলক োবব প্রতযয়ন 

জ) বনদয়াদগর কবপ; 

ঝ) ই.এল.বপবসর কবপ; 

ঞ) বজ.বপ.এ  এর কবপ; 

ে) সাবভ লস বই; 

প্রদযাজয নয়। ৭ (সাত) কম লবেবস 

জনাব যহাসদন আরা যবগম 

উপপবরচালক (ভারপ্রাপ্ত) 

জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী 

যেবলদ ান: 02588-856174 

যমাবাইলঃ 01911-016133 

ইদমইলঃ ddsavings_raj@yahoo.com 

২ 
 যগদজদেড কম লচারীদের বপ.আর 

এল/ লাম্প গ্রান্ট/দপনশন মঞ্জুরী 

পত্র এবাং  

ইদমইদল যযাগাদযাগ 

  

উপ-পবরচালক, জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয় রাজশাহী এর মাধ্যদম 

মহাপবরচালক, জাতীয় সঞ্চয় অবিেপ্তর,বরাবর বনম্নবলবখত কাগজপত্রসহ 

আদবেন;  

বপ.আর.এল 

ক) সাবভ লস ববহ (প্রদযাজয যক্ষ্দত্র) 

খ)  ছুটির বহসাব; 

গ) এস,এস,বস পাদসর সনে (সতযাবয়ত কবপ); 

ঘ) নাগবরকত্ব/জাতীয় পবরচয়পত্র (সতযাবয়ত কবপ); 

লাম্প গ্রান্ট 

ক) ছুটির বহসাব; 

খ) বপ.আর.এল মজু্ঞরীর কবপ; 

প্রদযাজয নয়। ৭ (সাত) কম লবেবস 

জনাব যহাসদন আরা যবগম 

উপপবরচালক (ভারপ্রাপ্ত) 

জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী 

যেবলদ ান: 02588-856174 

যমাবাইলঃ 01911-016133 

ইদমইলঃ ddsavings_raj@yahoo.com 



ক্র/

নং 

সসবার নাি সসবা প্রদান পিভি প্রকয়াজনীয় কাগজপত্র  

এবং প্রাভিস্থান 

সরকাভর ভি 

পভরকশাি পিভি 

সসবা প্রদাকনর সকব থাচ্চ সিয়সীিা দাভয়ত্বপ্রাি কি থকিথা 

(নাি, পদভব, সিান নম্বর ও ই-সিইল 

 গ) এল.বপ.বসর কবপ; 

যপনশন 

ক) বনি লাবরত যসে ৩ (বতন) কবপ (বনি লাবরত  রম নাং ২.১); 

খ) যশষ ৩ (বতন) অব দসর না োবব ৩ (বতন)কবপ; 

গ) অবিকার নামা ৩ (বতন) কবপ; 

ঘ) যপনশন ১০০% হদল সমপ লদণর যঘাষণা পত্র; 

ঙ) যানবাহন ও সরকারী বাসা ব্যবহাদরর প্রতযয়ন ৩ (বতন) কবপ; 

চ) ছবব ৪ (চার) কবপ (পাসদপাে ল সাইজর); 

ছ) উপ-পবরচালক কবতলক না োবব প্রতযয়ন 

জ) বনদয়াদগর কবপ ৩ (বতন) কবপ; 

৩ 

বিতীয় যেণীর কম লকতলা 

এবাং অন্যান্য কম লচারীদের োবন্ত 

ববদনােন ভাতা ও ছুটি মঞ্জুরী 

পত্র এবাং  

ইদমইদল যযাগাদযাগ 

  

উপ-পবরচালক, জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী  বরাবর আদবেন; 

ক)পূব লবতী সমদয় োবন্ত ববদনােন ভাতা ও ছুটি মঞ্জুর হদয় র্াকদল তার কবপ; 

খ) ছুটির বহসাব ( প্রর্ম ও বিতীয় যেবণর কম লকতলাদের যক্ষ্দত্র বহসাব রক্ষ্ণ অব স 

হদত ছুটি পাওনা আদছ মদম ল প্রতযয়ন); 

প্রদযাজয নয়। ২ (দুই) কম লবেবস 

জনাব যহাসদন আরা যবগম 

উপপবরচালক (ভারপ্রাপ্ত) 

জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী 

যেবলদ ান: 02588-856174 

যমাবাইলঃ 01911-016133 

ইদমইলঃ ddsavings_raj@yahoo.com 

৪ 

র্ততীয় ও চতুর্ ল যেবণর  

কম লচারীদের বাবষ লক ববি লত 

যবতন, োইম যিল,বসদলকশন 

যগ্রড মঞ্জুরী 

পত্র এবাং  

ইদমইদল যযাগাদযাগ 

  

উপ-পবরচালক, জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয় , রাজশাহী এর বরাবর আদবেন; 

োইম যিল এবাং বসদলকশন যগ্রড প্রাবপ্তর যক্ষ্দত্র- 

ক) হালনাগাে সাবভ লস বই; 

খ) বাবষ লক যগাপনীয় প্রবতদবেন (প্রর্ম োইম যিদলর যক্ষ্দত্র ৮ (আে) বছদরর, 

বিতীয় োইম যিল প্রাবপ্তর যক্ষ্দত্র ০৪ (চার) বছর এবাং র্ততীয় োইম যিদলর যক্ষ্দত্র 

৩ (বতন) বছর); 

গ) চাকুরী সদন্তাষজনকভাদব প্রবতপন্ন; 

প্রদযাজয নয়। ২ (দুই) কম লবেবস 

জনাব যহাসদন আরা যবগম 

উপপবরচালক (ভারপ্রাপ্ত) 

জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী 

যেবলদ ান: 02588-856174 

যমাবাইলঃ 01911-016133 

ইদমইলঃ ddsavings_raj@yahoo.com 

৫ 
র্ততীয় ও চতুর্ ল যেবণর  

কম লচারীদের পদোন্নবত প্রোন 

পত্র এবাং  

ইদমইদল যযাগাদযাগ 

  

উপ-পবরচালক, জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী এর মাধ্যদম 

মহাপবরচালক, জাতীয় সঞ্চয় অবিেপ্তর বরাবর আদবেন; 

ক) হালনাগাে সাবভ লস বই; 

খ) বাবষ লক যগাপনীয় প্রবতদবেন (দশষ ৫ বছর); 

গ) চাকুরী সদন্তাষজনকভাদব সম্পােন; 

প্রদযাজয নয়। ২ (দুই) কম লবেবস 

জনাব যহাসদন আরা যবগম 

উপপবরচালক (ভারপ্রাপ্ত) 

জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী 

যেবলদ ান: 02588-856174 

যমাবাইলঃ 01911-016133 

ইদমইলঃ ddsavings_raj@yahoo.com 

৬ 

বিতীয় যেণীর কম লকতলা ও 

অন্যান্য কম লচারীগদণর অবজলত 

ছুটি মঞ্জুরী 

পত্র এবাং  

ইদমইদল যযাগাদযাগ 

  

উপ-পবরচালক, জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী বরাবর আদবেন; 

ক) প্রাপ্য ছুটির বহসাব (প্রর্ম ও বিতীয় যেবণর কম লকতলাদের যক্ষ্দত্র বহসাব রক্ষ্ণ 

অব স হদত ছুটি পাওনা আদছ মদম ল প্রতযয়ন) 

প্রদযাজয নয়। ২ (দুই) কম লবেবস 

জনাব যহাসদন আরা যবগম 

উপপবরচালক (ভারপ্রাপ্ত) 

জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী 

যেবলদ ান: 02588-856174 

যমাবাইলঃ 01911-016133 

ইদমইলঃ ddsavings_raj@yahoo.com 

৭ 

বিতীয়, র্ততীয় ও চতুর্ ল যেবণর  

কম লচারীদের ববহঃ বাাংলাদেশ 

ছুটি মঞ্জুরী 

পত্র এবাং  

ইদমইদল যযাগাদযাগ 

  

উপ-পবরচালক, জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী এর মাধ্যদম 

মহাপবরচালক, জাতীয় সঞ্চয় অবিেপ্তর বরাবর আদবেন; 

ক) প্রাপ্য ছুটির বহসাব (প্রর্ম ও বিতীয় যেবণর কম লকতলাদের যক্ষ্দত্র বহসাবরক্ষ্ণ 

অব স হদত ছুটি পাওনা আদছ মদম ল প্রতযয়ন); 

খ) ওববভস (OFVIS)  রম; 

গ) ব্যবিগত কারদণ কম লকতলা/ কম লচারীদের ববদেশ ভ্রমদণর আবদেনপত্র; 

প্রদযাজয নয়। ২ (দুই) কম লবেবস 

জনাব যহাসদন আরা যবগম 

উপপবরচালক (ভারপ্রাপ্ত) 

জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী 

যেবলদ ান: 02588-856174 

যমাবাইলঃ 01911-016133 

ইদমইলঃ ddsavings_raj@yahoo.com 



 

 

 

৩) অভিক াগ ব্যবস্থাপনা পিভি (GRS) 

 

ক্রভিক নং কখন স াগাক াগ করকবন কার সকে স াগাক াগ করকবন  স াগাক াকগর ঠিকানা ভনস্পভত্তর সিয়সীিা 

১ 
োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম লকতলা সমািান বেদত ব্যর্ ল 

হদল 
অবভদযাগ বনষ্পবি কম লকতলা (অবনক) 

GRS য াকাল পদয়ন্ট কম লকতলা 

নাম ও পেববঃ জনাব যহাসদন আরা যবগম 

উপপবরচালক (ভারপ্রাপ্ত) 

জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কাযাল লয়, রাজশাহী 

যেবলদ ান: 02588-856174 

যমাবাইলঃ 01911-016133 

ইদমইলঃ ddsavings_raj@yahoo.com  

ওদয়ব যপাে লাল: www.savings.rajshahidiv.gov.bd 

১০ (েশ) কম লবেবস। 

২ 
GRS য াকাল পদয়ন্ট কম লকতলা বনবে লষ্ট 

সমদয় সমার্ান বেদত ব্যর্ ল হদল 
আবপল কম লকতলা 

যকন্দ্রীয় অবভদযাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধবত (GRS) 

নাম ও পেবীঃ জনাব যমাঃ শাহ আলম 

পবরচালক, (যুগ্মসবচব) 

জাতীয় সঞ্চয় অবিেপ্তর, ঢাকা । 

য ান (অব স): ৮৮০-০২-৪১০৫০৫০৭  

যমাবাইলঃ  ৮৮-০১৫৫২-৩১১৫৪০ 

ইদমইল: alam.audit@gmail.com  

ওদয়ব যপাে লাল: www.nationalsavings.gov.bd 

১০ (েশ) কম লবেবস। 

 

৪) আপনার কাকে আিাকদর প্রিযাশা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রভিক নং প্রভিশ্রুভি/কাভিি সসবা প্রাভির  লকযয করণীয় 

১) ভনি থাভরি িরকি সম্পূণ থিাকব পূরণকৃি আকবদন জিা প্রদান 

২) সঠিক িাধ্যকি প্রকয়াজনীয় ভিস পভরকশাি করা 

৩) সাযাকির জন্য ভনি থাভরি সিকয়র পূকব থই উপভস্থি র্াকা। 


