তাধযখ

ধনফন্ধন নাং

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায

ক্রক্রতায
তুাধয়ত িধফ

জাতীয় ঞ্চয় াধধদপ্তয

ধযফায ঞ্চয়ত্র ক্রদয়য পযভ
০১।
০২।

ক্রক্রতায নাভ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ক্রক্রতায ঠাকানাাঃ (ক) স্থায়ী ঠকানাাঃ --------------------------------(খ) ফততভান ঠকানাাঃ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ক্রেধরদপান নম্বয: ----------------------------------ক্রভাফাাআর নম্বয: ---------------------------------------

০৩।

ক্রক্রতায ধযন ও ধরঙ্গ (√ ধিহ্ন ধদন)

গ্রাভ ক্রকধিক য ক্রকধিক

পুরুল

ভধরা

(খ) জাতীয় ধযিয় ত্র/াদাে ত/জন্ম ধনফন্ধন নম্বয ----------------------------------------

০৪। (ক) ক্রক্রতায জন্ম তাধযখাঃ
০৫।

ক্রভাে কত োকায ঞ্চয়ত্র ক্রয় কধযদত াআচ্ছুকাঃ োকা (াাংদক): -----------------------------------------------------------------------------

০৬।

(কথায়): ------------------------------------------------------------------------------ধযদাদধয ধযণাঃ নগদ/দিক নাং --------------------------------- তাধযখ : --------------------- ব্াাংক :---------------------------------নধভনী(গণ)এয
তুাধয়ত িধফ

০৭।

নধভনী ভদনানয়ন াংক্রান্ত: নধভনীয নাভ ও ঠকানা:
নধভনী(গণ)এয স্বাক্ষয াথফা বৃদ্াাংগুধরয
নধভনীয নাভ ও ঠকানা:
িা
(১) নাভ:--------------------------------ম্পকত: -------------- োকায ধযভাণ:---------------(ক) স্থায়ী ঠকানা:----------------------- (খ) ফততভান ঠকানা-------------------------------১।
------------------------------------------------------------------------------নধভনীয জন্ম তাধযখ:
(২) নাভ:--------------------------------ম্পকত: -------------- োকায ধযভাণ:------------ ২।
(ক) স্থায়ী ঠকানা:----------------------- (খ) ফততভান ঠকানা--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------নধভনীয জন্ম তাধযখ:

০৮।

এাআ ভদভত াাংগীকায কধযদতধি ক্রম, াঅধভ/াঅভযা দফ তাচ্চ ক্রয়ীভায াধতধযক্ত ঞ্চয়ত্র ক্রয় কধয নাাআ।
ক্রয়ীভায াধতধযক্ত ঞ্চয়ত্র ক্রয় কধযয়া থাধকদর উক্ত ঞ্চয়দত্রয ক্রকান মুনাপা প্রাপ্য াআফ না।
াঅধভ/াঅভযা াংধস্দষ্ট ঞ্চয়দত্রয ধফধধ-ধফধান ভাধনয়া িধরদত ফাধ্য থাধকফ।
তাধযখাঃ ------------------------

১।
২।

ক্রক্রতায স্বাক্ষয াথফা বৃদ্াাংগুধরয িা

প্রাধপ্ত স্বীকায/নাক্তকযণ যধদ(ব্াাংক/ডাকঘয/ঞ্চয় ব্যুদযা পূযণ কযদফ)
ক্রক্রতায তুাধয়ত
িধফ

ক্রক্রতায নাভ
-----------------------------াআস্যু মূল্য

ধনফন্ধন নাং

ক্রক্রতায স্বাক্ষয /
বৃদ্াাংগুধরয িা
--------------------------

তাধযখ

নধভনী(গণ)এয নাভ
(ক) --------------------------(খ) ---------------------------

নধভনী(গণ)এয
তুাধয়ত িধফ
নধভনী(গণ)এয
স্বাক্ষয/ বৃদ্াাংগুধরয িা
---------------------------------------------------

ঞ্চয়দত্রয ক্রধভক নাং
াআস্যু াধপদয
ীরদভায ও তাধযখ

াআস্যুকাযী কর্ততদক্ষয
স্বাক্ষয ও ীর
[ায পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্]

(ব্াাংক/ডাকঘয/ঞ্চয় ব্যুদযা পূযণ কযদফ)

০৯।

ঞ্চয়দত্রয ধফফযণাঃ
মূল্যভান

ঞ্চয়দত্রয ক্রধভক নাং

াংখ্যা

োকায ধযভাণ

ক্রভাে াআস্যুকৃত ঞ্চয়দত্রয াংখ্যা ........................... ও োকায ধযভাণ .....................................................................

১০।

ফধণ তত ঞ্চয়ত্র ব্যধিয়া াাআরাভ।
তাধযখাঃ

১১।

ক্রক্রতায স্বাক্ষয/ বৃদ্াাংগুধরয িা

স্থানান্তয, স্তান্তয, ডুধিদকে যধদ াআস্যু ও ান্যান্য ধফলয় াংক্রান্ত তথ্যমূাঃ

তাধযখ ও ীরদভায

াআস্যুকাযী কর্ততদক্ষয স্বাক্ষয

...................................................................................................................................................................................
এাআ যধদটি ঞ্চয়দত্রয ধত না যাধখয়া পৃথকবাদফ মত্নকাদয যাখা ফা্ছনীয়।
তদফ মুনাপা উদতারন ও মূর বাঙ্গাদনায ভয় প্রদতন কধযদত াআদফ।

সঞ্চয়পত্র সম্পর্কে কতিপয় িথ্যঃ
১।
২।
৩।
৪।

সঞ্চয়পত্র ব্যাংক, ডযকঘর ও জযিীয় সঞ্চয় ব্যুর্রয থের্ক ক্রয় ও ভযাংগযর্ য যযয়।
৫-বছর থময়যদী পতরবযর সঞ্চয়পত্র একক যর্ম সর্ব েযচ্চ ৪৫ ক্ষ টযকয ক্রয় করয যযয়। ক্রয়সীমযর অতিতরক্ত ক্রয়কৃি সঞ্চয়পর্ত্র থকয মু যফয অতজেি হয় য।
প্রর্য়যজর্ থময়যদ পূতিের আর্গও গদযয় করয যযয়, ির্ব এক বছর পূর্ ে হওয়যর আর্গ গদযয় কতরর্ থকয মু যফয পযওয়য যযয় য।
সঞ্চয়পত্র হযতরর্য় থগর্ বয চুতর হর্য় থগর্ অেবয অন্য থকয কযরর্ তব ষ্ট হর্য় থগর্ থক্রিযর অনুকূর্ ‘‘ডুতপস্নর্কট সঞ্চয়পত্র’’ ইস্যু করয হয়।
থসর্ক্ষর্ত্র ইস্যুকযরী অতফর্সর সতহি সত্বর থযযগযর্যযগ করর্ি হর্ব।

