গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয
অবযন্তযীণ ম্পদ ধফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়।
www.nationalsavings.gov.bd

সফা প্রদান প্রধতশ্রুধত (ধটিদজন চাট থায)
১. ধবন ও ধভনঃ
রূকল্প (Vision): াভধিকবাদফ ঞ্চয় ব্যফস্থানাদক আধুধনকায়দনয ভাধ্যদভ অথ থননধতক অিমাত্রাদক অব্যাত যাখা।
অধবরক্ষ (Mission): জাতীয় উন্নয়দন অাংীদাধযত্ব বৃধিয রদক্ষয ক্ষুদ্র আদয়য জনদগাষ্ঠীদক ঞ্চদয় ম্পৃক্তকযণ এফাং জনফান্ধফ সফা প্রদান ধনধিতকযণ।

২. প্রধতশ্রুত সফামূ:
২.১) নাগধযক সফা:
ক্র.নাং সফায নাভ

সফা প্রদাদনয
দফ থাচ্চ ভয়ীভা

(০১)
(০২)
০১
জাতীয় ঞ্চয় ধিদভয
আইন, ধফধধভারা,
নীধতভারা ইতযাধদ
ধফলদয় ব্যাখ্যা প্রদান;

(০৩)
ক) ধরধখতবাদফ
জানদত চাইদর ত্র
প্রাধপ্তয য ধতন
কভথধদফ;
(খ) সটধরদপান/
যাধয:
তাৎক্ষধণকবাদফ।

০২

ক) ধরধখতবাদফ
জানদত চাইদর ত্র
প্রাধপ্তয য ধতন
কভথধদফ;
(খ) সটধরদপান/
যাধয:
তাৎক্ষধণকবাদফ।

তথ্য প্রদান:

প্রদয়াজনীয় প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/
কাগজত্র আদফদন পযভ প্রাধপ্তস্থান
(০৪)

সফায মূল্য এফাং াখায নাভ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথায দধফ, উর্ধ্থতন কভথকতথায দধফ, রুভ নম্বয,
ধযদাধ িধত রুভ নম্বয, সজরা/উদজরায সকাড,
সজরা/উদজরায সকাড অধপধয়ার
(মধদ থাদক)
অধপধয়ার সটধরদপান ও ইদভইর
সটধরদপাট ও ই-সভইর

(০৫)
(০৬)
ক) ভাধযচারক,
প্রদমাজয নয়।
জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয
ফযাফয াদা কাগদজ
আদফদন;
খ) দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথায
াদথ সটধরদপাদনয
ভাধ্যদভ অথফা যাধয
সমাগাদমাদগয ভাধ্যদভ।
ক) ভাধযচারক,
প্রদমাজয নয়।
জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয
ফযাফয াদা কাগদজ
আদফদন;
খ) দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথায
াদথ সটধরদপাদনয
ভাধ্যদভ অথফা যাধয
সমাগাদমাদগয ভাধ্যদভ।

(০৭)
ধরধ াখা
জনাফ সভাঃ আভান উল্ল্যা
কাযী ধযচারক
সভাফাইর: ০১৯১৮৯১৫১৬৫
ইদভইরঃ mdamankj111@gmail.com

(০৮)
ধরধ াখা
জনাফ সভাঃ এনাদয়ত সাদন
উধযচারক
সপান (অধপ): ৮৮০-২-9577804
ইদভইর: d.enayet@gmail.com

জনাংদমাগ াখা
জনাফ সভাঃ ধদুর ইরাভ
উধযচারক
সপানঃ ০২-৪১০৫০৫০৯ (অধপ)
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১৬-৫০৬২১২
ইদভইরঃ pro.dns.bd@gmail.com

জনাংদমাগ াখা
জনাফ মুাম্মদ এনাভ সচৌধুযী
ধযচারক (উধচফ)
প্রান ও জনাংদমাগ
সপান: ৮৮০-২-৪১০৫০৫০৮ (অধপ)
ই-সভইর: director.a.nsd@gmail.com

২.২) প্রাধতষ্ঠাধনক সফা
০১

জাতীয় ঞ্চয় ধিদভয ধতন কভথধদফ।
ধি যফযা িণ;

ভাধযচারক, জাতীয়
ঞ্চয় অধধদপ্তয ফযাফয
ধনধ থাধযত ‘ছক’ এ
আদফদন।

প্রদমাজয নয়।

০২

জাতীয় ঞ্চয় ধিদভয ধতন কভথধদফ।
ক্রয় পযভ, কুন
প্যাড, সযধজস্টায
ইতযাধদ যফযা
িণ;

০৩

ফাাংরাদদ ব্যাাংক
এফাং ডাকঘযদক
ঞ্চয়দত্রয
ধফক্রয়রব্ধ অদথ থয
উয কধভদনয
টাকা ফযাদ্দ প্রদান;

ভাধযচারক, জাতীয়
প্রদমাজয নয়।
ঞ্চয় অধধদপ্তয ফযাফয
‘পযভ ফা কুন প্যাড,
সযধজস্টায ইতযাধদয
নাভ, ধযভাণ ইতযাধদ
উদল্ল্খপূফ থক ধরধখত
আদফদন।
ক) ভাধযচারক,
প্রদমাজয নয়।
জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয
ফযাফয ধরধখত আদফদন;
খ) আদফদদনয াদথ
অথ থফছয উদল্ল্খ
ধফধবন্ন ঞ্চয়দত্রয
ধফক্রয়রব্ধ অথ থ
ধাফায়নপূফ থক
কধভদনয টাকায
ধাফ াংযুক্তকযণ।

ব্যযদযা াখা
জনাফ সভাাম্মদ খধরলুয যভান
কাযী ধযচারক (ব্যযদযা)
সপানঃ ৮৮-০২-৪১০৫০৫১২
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৯২৫-১৪২৮৮৬
ইদভইরঃ krahman624@gmail.com
ব্যযদযা াখা
জনাফ সভাাম্মদ খধরলুয যভান
কাযী ধযচারক (ব্যযদযা)
সপানঃ ৮৮-০২-৪১০৫০৫১২
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৯২৫-১৪২৮৮৬
ইদভইরঃkrahman624@gmail.com

ব্যযদযা াখা
জনাফ নাজভা আকতায
উধযচারক
সপান (অধপ): ৮৮০-২-৪১০৫০৫১১
ইদভইর: nazmansd78@gmail.com

ফাদজট াখা
জনাফ পুতুর ধফশ্বা
কাযী ধযচারক
সভাফাইর: 01687328258
ইদভইরঃ putul_dsdu@yahoo.com

ফাদজট াখা
জনাফ সভাাম্মদ ভধনুর ইরাভ
উধযচারক
সপানঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৫
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১২-৮৪৩৩৬২
ইদভইরঃmohinuldns@gmail.com

ব্যযদযা াখা
জনাফ নাজভা আকতায
উধযচারক
সপান (অধপ): ৮৮০-২-৪১০৫০৫১১
ইদভইর: nazmansd78@gmail.com

2.3) অবযন্তযীণ সফা
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নন-সগদজদটড
কভথচাযীদদয ধ.আয
এর/রাম্পিান্ট/
সনন ভঞ্জুযী;

ধতন
কভথধদফ।

ক) ভাধযচারক, জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয ফযাফয
ধনম্নধরধখত কাগজত্র আদফদন;
ধ.আয.এর
ক) াধবথ ফধ; খ) ছুটিয ধাফ;
গ) এ.এ.ধ াদয নদ;
রাভিান্ট
ক) ছুটিয ধাফ; খ) ধ.আয.এর ভঞ্জুযীয কধ;
গ) াধবথ ফধ;
সনন
ক) আদফদনত্র-২ সট;
খ) সল ধতন অধপদয নাদাধফনাভা; গ) অঙ্গীকায
নাভা;
ঘ) মানফান ও যকাযী ফাা ব্যফাদযয প্রতযয়ন;
চ) ছধফ চায কধ (াদাট থ াইজ)
ছ) উধযচারক কর্তথক না দাধফ প্রতযয়ন;
জ) ধনদয়াগদত্রয কধ; ঝ) ই.এর.ধধয কধ;
ঞ) ধজ.ধ.এপ ভঞ্জুযীয কধ;
ট) াধবথ ফই।

প্রদমাজয
নয়।

প্রান াখা
জনাফ আব্দুল্ল্া আর ভামুন
কাযী ধযচারক
সপানঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৮
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১১-৩৩০১৩২
ইদভইরঃ ad.nsd.bd@gmail.com

প্রান াখা
জনাফ সভাঃ ধদুর ইরাভ
উধযচারক
সপানঃ ০২-৪১০৫০৫০৯ (অধপ)
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১৬-৫০৬২১২
ইদভইরঃ pro.dns.bd@gmail.com

০২

কভথকতথা এফাং
কভথচাযীদদয শ্রাধন্ত
ধফদনাদন বাতা ও
ছুটি ভঞ্জুযী;

০৩

র্ততীয় ও চতুথ থ
সশ্রধণয কভথচাযীদদয
দদান্নধত প্রদান;

দুই প্তা।

০৪

কভথকতথা/কভথচাযীগ
সণয অধজথত ছুটি
ভঞ্জুযী;

দুই কভথধদফ।

ভাধযচারক, জাতীয়
ঞ্চয় অধধদপ্তয ফযাফয
আদফদন;
ক) পূফ থফতী ভদয় শ্রাধন্ত
ধফদনাদন বাতা ও ছুটি
ভঞ্জুয দয় তাকদর তায
কধ;
খ) ছুটিয ধাফ (প্রথভ
ও ধিতীয় সশ্রধণয
কভথকতথাদদয সক্ষদত্র
ধাফ যক্ষণ অধপ
দত ছুটি াওনা আদছ
ভদভথ প্রতযয়ন)।
ভাধযচারক, জাতীয়
ঞ্চয় অধধদপ্তয ফযাফয
আদফদন;
ক) ারনাগাদ াধবথ
ফই; খ) ফাধল থক
সগানীয় প্রধতদফদন
(সল ৫ ফছয);
গ) চাকুযী স্থায়ীকযণ
আদদ।
ভাধযচারক, জাতীয়
ঞ্চয় অধধদপ্তয ফযাফয
আদফদন;
ক) প্রাপ্য ছুটিয ধাফ
(প্রথভ ও ধিতীয় সশ্রধণয
কভথকতথাদদয সক্ষদত্র
ধাফযক্ষণ অধপ দত
ছুটি াওনা আদছ ভদভথ
প্রতযয়ন)।

প্রদমাজয নয়।

প্রান াখা
জনাফ আব্দুল্ল্া আর ভামুন
কাযী ধযচারক
সপানঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৮
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১১-৩৩০১৩২
ইদভইরঃ ad.nsd.bd@gmail.com

প্রান াখা
জনাফ সভাঃ ধদুর ইরাভ
উধযচারক
সপানঃ ০২-৪১০৫০৫০৯ (অধপ)
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১৬-৫০৬২১২
ইদভইরঃ pro.dns.bd@gmail.com

প্রদমাজয নয়।

প্রান াখা
জনাফ আব্দুল্ল্া আর ভামুন
কাযী ধযচারক
সপানঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৮
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১১-৩৩০১৩২
ইদভইরঃ ad.nsd.bd@gmail.com

প্রান াখা
জনাফ সভাঃ ধদুর ইরাভ
উধযচারক
সপানঃ ০২-৪১০৫০৫০৯ (অধপ)
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১৬-৫০৬২১২
ইদভইরঃ pro.dns.bd@gmail.com

প্রদমাজয নয়।

প্রান াখা
জনাফ আব্দুল্ল্া আর ভামুন
কাযী ধযচারক
সপানঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৮
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১১-৩৩০১৩২
ইদভইরঃ ad.nsd.bd@gmail.com

প্রান াখা
জনাফ সভাঃ ধদুর ইরাভ
উধযচারক
সপানঃ ০২-৪১০৫০৫০৯ (অধপ)
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১৬-৫০৬২১২
ইদভইরঃ pro.dns.bd@gmail.com

০৫

ধিতীয়, র্ততীয় ও
চতুথ থ সশ্রধণয
কভথচাযীদদয ফধঃ
ফাাংরাদদ ছুটি
ভঞ্জুযী

দুই কভথধদফ।
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ধফবাগীয় এফাং সজরা
ম থাদয়য
অধপগুদরায ভদধ্য
অথ থ ছাড়

ধতন কভথধদফ।

০৭

াদাদট থয জন্য
অনাধিত্র
(NOC) িণ

ধতন কভথধদফ।

ভাধযচারক, জাতীয়
প্রদমাজয নয়।
ঞ্চয় অধধদপ্তয ফযাফয
আদফদন;
ক) প্রাপ্য ছুটিয ধাফ
(প্রথভ ও ধিতীয় সশ্রধণয
কভথকতথাদদয সক্ষদত্র
ধাফযক্ষণ অধপ দত
ছুটি াওনা আদছ ভদভথ
প্রতযয়ন); খ) ব্যধক্তগত
কাযদণ কভথকতথা/
কভথচাযীদদয ধফদদ
ভ্রভদণয ধনধ থাধযত পযদভ
আদফদনত্র।
গ) অপধব পযভ (২য়
সশ্রধণয সক্ষদত্র)।
জাতীয় ধযচয় দত্রয
প্রদমাজয নয়।
পদটাকধ / জন্ ধনফন্ধন
এয পদটাকধ
ধরধখত আদফদনত্র।

প্রান াখা
জনাফ আব্দুল্ল্া আর ভামুন
কাযী ধযচারক
সপানঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৮
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১১-৩৩০১৩২
ইদভইরঃ ad.nsd.bd@gmail.com

প্রান াখা
জনাফ সভাঃ ধদুর ইরাভ
উধযচারক
সপানঃ ০২-৪১০৫০৫০৯ (অধপ)
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১৬-৫০৬২১২
ইদভইরঃ pro.dns.bd@gmail.com

ফাদজট াখা
জনাফ পুতুর ধফশ্বা
কাযী ধযচারক
সভাফাইর: 01687328258
ইদভইরঃ putul_dsdu@yahoo.com

জাতীয় ধযচয় দত্রয
প্রদমাজয নয়।
পদটাকধ / জন্ ধনফন্ধন
এয পদটাকধ
ধরধখত আদফদনত্র।

প্রান াখা
জনাফ আব্দুল্ল্া আর ভামুন
কাযী ধযচারক
সপানঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৮
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১১-৩৩০১৩২
ইদভইরঃ ad.nsd.bd@gmail.com

ফাদজট াখা
জনাফ সভাাম্মদ ভধনুর ইরাভ
উধযচারক
সপানঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৫
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১২-৮৪৩৩৬২
ইদভইরঃmohinuldns@gmail.com
প্রান াখা
জনাফ সভাঃ ধদুর ইরাভ
উধযচারক
সপানঃ ০২-৪১০৫০৫০৯ (অধপ)
সভাফাইরঃ ৮৮-০১৭১৬-৫০৬২১২
ইদভইরঃ pro.dns.bd@gmail.com

৩) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা:
ক্র.নাং
১)
২)
৩)

প্রধতশ্রুধত/কাধিত সফা প্রাধপ্তয রদক্ষয কযণীয়
স্বয়াংম্পূণ থ আদফদন জভা প্রদান;
মথামথ প্রধক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ধপ ধযদাধ কযা;
াক্ষাদতয জন্য ধনধ থাধযত ভদয়য পূদফ থই উধস্থত থাকা।

৪) অধবদমাগ প্রধতকায ব্যফস্থানা (GRS)
সফা প্রাধপ্তদত অন্তুষ্ট দর দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথায দঙ্গ সমাগাদমাগ করুন। তায কাছ সথদক ভাধান াওয়া না সগদর ধনদম্নাক্ত িধতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফধত করুন।
ক্র.নাং কখন সমাগাদমাগ কযদফন
কায দঙ্গ সমাগাদমাগ কযদফন
০১
দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা ভাধান ধদদত না অধবদমাগ ধনষ্পধি কভথকতথা (অধনক)
াযদর।

০২

অধবদমাগ ধনষ্পধি কভথকতথা ধনধদ থষ্ট
ভদয় ভাধান ধদদত না াযদর।

আধর কভথকতথা

০৩

আধর কভথকতথা ধনধদ থষ্ট ভদয়
ভাধান ধদদত না াযদর।

ভধন্ত্রধযলদ ধফবাদগয অধবদমাগ
ব্যফস্থানা সর

সমাগাদমাদগয ঠিকানা
জনাফ সভাঃ া আরভ
ধযচারক (যুগ্মধচফ)
নীধত, অধডট ও আইন, ব্যযদযা ও ধযাংখ্যান
সপান: ৪১০৫০৫০৭ (অধপ)
সভাফা: ০১৫৫২-৩১১৫৪০
ই-সভইর: alam.audit@gmail.com
যুগ্ম-ধচফ (প্রান)
অবযন্তযীণ ম্পদ ধফবাগ
সপান +৮৮ ০১৭১১ ৩১১ ৭৭০
ই-সভইরঃ sp.shelley@ird.gov.bd
অধবদমাগ িণ সকন্দ্র
৫ নাং সগইট, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা।
ওদয়ফ: www.grs.gov.bd

ধনস্পধিয ভয়ীভা
ধতন ভা

এক ভা

ধতন ভা

