বার্ষক
ি প্রর্িববদন ২০২০

1

পরিরিরি
১৮১০ রিষ্টাব্দে স্কটল্যাব্দেি এক গীর্জায় প্রথম সঞ্চয় ব্াাংক স্থারপি হয়। সঞ্চয় ব্াাংব্দকি র্নক রহব্দসব্দে খ্যাি
রিভাব্দিে রহনরিডানকান এটি স্থাপন কব্দিন। পিেিীকাব্দে ১৯২৪ সালের ৩০ অলটাবর ইতালের লিোলে প্রথি
আন্তর্জালতক সঞ্চয় ব্াাংক কাংলেস (ওয়ার্ল্জ সসাসাইটি অফ সসল াংস ব্াাংকস) প্রলতলিত হয়। উলেশ্য, র্েগণলক
অথ জ সাশ্রলয়র গুরুত্ব সম্পলকজ সলেতে করা।
সঞ্চয় সমৃলি আলে এ কথাটি অনুধাবে কলর অলব ক্ত ারলতর লসিোয় পাবলেক সেট এযাট ১৯৪৪ এর আওতায়
সব জপ্রথি ১৯৪৪ সালে সঞ্চয় দপ্তলরর কার্ জক্রি শুরু হয়। তৎপরবতী শাসোিলে এ দপ্তরটি অথ জ িন্ত্রণােলয়র অলধে
কার্ জক্রি পলরোেো করলতা।
স্বাধীেতার পর র্ালতর লপতা বঙ্গবন্ধু সশখ মুলর্বুর রহিালের লেলদ জশোয় পাবলেক সেট এযাট ১৯৪৪ এর ক্ষিতা
বলে র্াতীয় সঞ্চয় সাংস্থা প্রলতিা করা হয়। তৎকােীে সরকার র্েগলণর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় র্াতীয় সঞ্চয় লিলির
িাধ্যলি আহরলণর র্ন্য পর্ জায়ক্রলি বাাংোলদশ সঞ্চয়পত্র, োকঘর সঞ্চয় ব্াাংক, প্রলতরক্ষা সঞ্চয়পত্র, সবাোস
সঞ্চয়পত্র, ৩ বছর সিয়াদী সঞ্চয়পত্র, ৬ িাস অন্তর মুোফা ল লিক সঞ্চয়পত্র, র্ািােত সঞ্চয়পত্র প্রবতজে কলর।
এর উলেশ্য ও েক্ষয লছে সদলশর র্েলগািীলক সঞ্চলয় উদ্বুি কলর সঞ্চলয়র িাধ্যলি আপদকােীে আলথ জক লেরাপিা
সৃলি এবাং পরলে রজ শীেতা সথলক সবলরলয় এলস লেলর্লদর স্বলে রজ র্ালত লহলসলব প্রলতিা করা। যুদ্ধ রেধ্বস্ত এই
রেব্দেি ভঙ্গুি অথ জননরিক অেস্থাব্দক সদ্দ্ধ কিাি েব্দ স বাধানীনিাি স্থপরি র্ারিি রপিা েঙ্গেন্ধু রেখ মুরর্বুি
িহমান ১৯৭২ সাব্দে ‘র্ািীয় সঞ্চয় পরিেপ্তি’ প্ররিষ্ঠা কব্দিন।
১৯৮১ সালে Remittance সাংেলহর র্ন্য ওলয়র্ আে জার সেল েপলিন্ট বন্ড এর প্রেেে করা হয় এবাং
একই সালথ সঞ্চয় লিিসমূলহর লবলক্র বৃলির উলেলশ্য ঢাকাসহ সদলশর গুরুত্বপূণ জ স্থালে ৭টি লবলশষ সঞ্চয় বুযলরা
োলু করা হয়। ২০০২ সালে আবালরা Remittance আহরলণর র্ন্য ইউ এস েোর লপ্রলিয়াি বন্ড, ইউ এস
েোর ইেল স্টলিন্ট বন্ড োলি আলরা দুটি বলন্ডর প্রবতজে করা হয়। অেসিপ্রাপ্ত সিকারি, আনা-সিকারি, বাধায়ত্ত্বোরসি,
আনা-বাধায়ত্বোরসি প্ররিষ্ঠাব্দনি কমজকিজা/ কমজিািী এোং দ্ি িাকুিীর্ীেীি পারিোরিক রপনেন সুরেনাব্দভাগী
বাধামী/স্ত্রী/সন্তানব্দেি র্ন্য ২০০৪ সাব্দে রপনেনাি সঞ্চয়পত্র প্রেিজন কিা হয়। ২০০৯ সাব্দে ১৮ (আঠাি) ও িদুধ্বজ েয়ব্দসি রে
রকান োাংোব্দেেী মরহো, োাংোব্দেেী োিীরিক প্ররিেন্ধী (পুরুষ ও মরহো) এোং ৬৫ ( পঁয়ষরি) ও িদুধ্বজ রে রকান োাংোব্দেেী
(পুরুষ ও মরহো) নাগরিব্দকি র্ন্য পরিোি সঞ্চয়পত্র প্রেিজন কিা হয়।

সস সিয় একর্ে পলরোেলকর অধীলে সারা সদলশ সর্ো সঞ্চয় অলফলসর কার্ জক্রি পলরোলেত হলতা। তখে
সদলশর সালব জক অথ জনেলতক উন্নয়লে সঞ্চয় পলরদপ্তলরর কার্ জক্রি লবলশষ ভূলিকা সরলখলছ। স্কুে ব্াাংলকাং সথলক
শুরু কলর সঞ্চয় স্টযাম্প সাংেহ লছে সঞ্চয় কার্ জক্রলির একটি গুরুত্বপূণ জ লবষয় |
র্াতীয় বালর্ট ঘাটলতলত অথ জায়ে,, র্েগলণর র্ন্য লেরাপদ লবলেলয়ালগর সুলর্াগ সৃলি, সিালর্র প্রালন্তক
র্েলগালির আর্থ-সািালর্ক লেরাপিা সবিেী ততলর, তবধ পলথ সরলিট্যান্স প্রবাহ বৃলি, িলহো, বলয়ালর্যি
োগলরক, অবসরপ্রাপ্ত সরকালর কিজকতজা-কিজোরী, প্রবাসী বাাংোলদশী, শারীলরক প্রলতবন্ধী ও সিালর্র অেেসর
র্েলগািীলক আলথ জক ও সািালর্ক লেরাপিা সবিলের আওতায় আেয়ে ইতযালদর উপর গুরুত্ব আলরাপ কলর দীঘ জ
৪২ বছর পর ২০১৪ সালের সফব্রুয়ালর িালস বঙ্গবন্ধু সর্াগ্য কন্যা বতজিাে সরকালরর িােেীয় প্রধােিন্ত্রী র্েলেত্রী
সশখ হালসো র্াতীয় সঞ্চয় পলরদপ্তরলক ‘র্াতীয় সঞ্চয় অলধদপ্তর-এ উন্নীত কলরে।
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ফব্দে েপ্তিটিি সাাংগঠরনক কাঠাব্দমাি কেেি বৃরদ্ধ পায়। সিকাব্দিি অরিরিক্ত সরিব্দেি পেমে জাোি কমজকিজাব্দক
এ অরনেপ্তব্দিি কন জদ্ধাি কিা হয়। এি সারে জক িত্ত্বেনাব্দন আব্দেন অভসন্তিীন সম্পে রেভাব্দগি োরয়ব্দত্ব রনব্দয়ারর্ি
রসরনয়ি সরিে। নতুন রনতৃত্ব এ েপ্তব্দিি উন্নয়ব্দন নানারেন পেব্দ প গ্রহণ কব্দি। এি রপ্রর ব্দি েপ্তিটিব্দি কাব্দর্ি
গরি ও গ্রাহক রসোি মান বৃরদ্ধ পায়।
েিজমান সিকাব্দিি রডরর্টাে োাংোব্দেে গড়াি েব্দ স গ্রাহকব্দসো সহর্ ও উন্নিিি কিাি র্ন্য র্ািীয় সঞ্চয়
অরনেপ্তি সঞ্চয়পব্দত্রি র্ন্য অথ জ মন্ত্রনােব্দয়ি সহব্দোরগিায় একটি কমজসূরিি মাধ্যব্দম র্ািীয় সঞ্চয় রস্কম
অনোইন ম্যাব্দনর্ব্দমন্ট রসব্দেম নাব্দম একটি অনোইন রভরিক সফ্টওয়সাি প্রস্তুি কব্দি। র্ািীয় সঞ্চয় বুসব্দিা,
োাংোব্দেে ব্াাংক, োরনরর্সক ব্াাংক ও ডাকঘি এটি ব্েহাি কব্দি সঞ্চয়পত্র রেক্রয় এোং নগোয়ন কাে জক্রম
পরিিােনা কব্দি। গ্রাহকব্দক রময়াোব্দন্ত ইসুস অরফব্দস এখন আি আসব্দি হয়না। মুনাফা ও আসে অথ জ Bangladesh
Electronic Funds Transfer Network (BEFTN)-এি মাধ্যব্দম গ্রাহব্দকি ব্াাংক রহসাব্দে র্মা হয়। র্মাকৃি
অব্দথ জি িথ্য গ্রাহব্দকি রমাোইব্দে ক্ষুব্দে োিজাি মাধ্যব্দম অেরহি কিা হয়। গ্রাহকব্দেি সুরেনাব্দথ জ সফটওয়সািটিব্দি
সঞ্চয়পত্র scrip-less কিা হব্দয়ব্দে।
র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তি অথ জ মন্ত্রণােব্দয়ি অভসন্তিীণ সম্পে রেভাব্দগি অরননস্থ একটি প্ররিষ্ঠান। ঢাকায় িব্দয়ব্দে
র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তব্দিি প্রনান কাে জােয়। আটটি রেভাগীয় েহব্দি িব্দয়ব্দে রেভাগীয় অরফস। রিৌষরি রর্ো সেব্দি
িব্দয়ব্দে রর্ো সঞ্চয় অরফস। এোড়াও সঞ্চয় রস্কব্দমি িারহোি রপ্রব্দ ব্দি ঢাকােহিসহ রেভাগীয় েহিগুব্দোব্দি
১১টি রেব্দেষ বুসব্দিা স্থাপন কিা হব্দয়ব্দে।

র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তব্দিি উব্দেশ্য
 র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তব্দিি প্রনান কার্ র্নগণব্দক সঞ্চব্দয় উদ্বুদ্ধকিণ
 রের প্তভাব্দে থাকা র্নগব্দণি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় র্ািীয় সঞ্চয় স্কীব্দমি মাধ্যব্দম আহিণ কব্দি সিকাব্দিি
ঘাটরি োব্দর্ব্দট অথ জায়ন কিা।
 রেব্দেি বাধল্প আব্দয়ি র্নগব্দণি মব্দধ্য সঞ্চব্দয়ি প্রেণিা বৃরদ্ধ কিাি মাধ্যব্দম র্ািীয় সঞ্চয় বৃরদ্ধ কিা।
 র্ািীয় সঞ্চয় রস্কমসমূব্দহি মাধ্যব্দম রেব্দেি রেব্দেষ র্নব্দগাষ্ঠী রেমন-মরহো, েব্দয়াব্দর্সষ্ঠ নাগরিক,
অেসিপ্রাপ্ত সিকারি কমজকিজা-কমজিািী, প্রোসী োাংোব্দেেী, োিীরিক প্ররিেন্ধী ও সমাব্দর্ি অনগ্রসি
র্নব্দগাষ্ঠীব্দক আরথ জক ও সামারর্ক রনিাপিা রেষ্টরনি আওিায় আনয়ন কিা।
 বেব্দেরেক রনভজিিা হ্রাস এোং মুদ্রাস্ফীরি রনয়ন্ত্রব্দণ সহায়ক ভূরমকা পােন কিা।

র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তব্দিি কাে জােেী
 সঞ্চয়পত্র রেনব্দেন কাে জক্রম সঠিক, সুন্দি ও রনর্ভজেভাব্দে পরিিােনাি র্ন্য অনোইন রভরিক
সফটওয়াব্দিি মাধ্যব্দম সঞ্চয় বুসব্দিা, োাংোব্দেে ব্াাংক, ডাকঘি এক অরভন্নভাব্দে কাে জক্রম পরিিােনাি
ব্েস্থা কিা;
 োহক বান্ধব সফটওয়ালরর িাধ্যলি সঞ্চয়পত্র সেেলদে কার্ জক্রি পলরোেো;
 মুনাফা ও আসে অথ জ Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN)-এি মাধ্যব্দম
গ্রাহব্দকি ব্াাংক রহসাব্দে রহসাব্দে রপ্রিণ;
 র্মাকৃি অব্দথ জি িথ্য গ্রাহব্দকি রমাোইব্দে ক্ষুব্দে োিজাি মাধ্যব্দম অেরহি কিা;
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র্নগণব্দক সঞ্চব্দয় উদ্বুদ্ধকিণ;
র্ািীয় সঞ্চয় রস্কব্দমি রেনব্দেন কাে জক্রম পরিিােনা;
সঞ্চয় রস্কব্দমি ফিম,ব্দিরর্ষ্টাি ইিসারে মুদ্রণ,সাংি ণ ও রেিিণ;
সঞ্চয় রস্কব্দমি রহসাে সাংি ণ ও সমন্বয় সানন;
োাংোব্দেে ব্াাংক, িফরসরে ব্াাংক,ডাকঘি ও সঞ্চয় অরফসসহ অাংেীর্নব্দেি সাব্দথ সমন্বয় সানন।
ে িা উন্নয়ব্দনি েসক্ষয প্ররে ণ কাে জক্রম পরিিােনা;
আরথ জক ও প্রোসরনক কাে জক্রম পরিিােনা;
সঞ্চয় রস্কব্দমি রেরনমাো/নীরিমাো প্রণয়ন ও োস্তোয়ন;

িসাব্দেঞ্জসমূহ
 সঞ্চয় প্রকলের সকে লিি অেোইে ল লিক সফটওয়ালরর আওতায় আেয়ে;
 অেোইে ল লিক সফটওয়ালরর সঠিক বাস্তায়ে ও রক্ষণালবক্ষণ;
 সীমােদ্ধ সাাংগঠরনক কাঠাব্দমা;
 রিিািরিি রেরন-রেনান;
 রনর্বাধ অেকাঠাব্দমাি অভাে;
 র্নেব্দেি বাধল্পিা, অপে জাপ্ত েরর্রেক সুরেনা;

ভরেষ্যৎ পরিকল্পনা
 সঞ্চয় প্রকলের সকে লিি অেোইে ল লিক সফটওয়ালরর আওতায় আেয়লের ব্বস্থা করা;
 অেোইে ল লিক সফটওয়ালরর সঠিক বাস্তায়ে ও রক্ষণালবক্ষণ করা;
 অেোইলে সঞ্চয় প্রকলের সকে লিি ক্রয় ও মুে ও মুোফার অথ জ ব্াাংক লহসালব সপ্ররলণর ব্বস্থা করা;
 র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তব্দিি আধুরনকায়ন ও সম্প্রসািণ;
 র্ািীয় সঞ্চয় রস্কব্দমি রেনব্দেনসহ সঞ্চয় প্রোসব্দনি আধুরনকায়ন/রডরর্টাোইব্দর্েন কিা;
 সাাংগঠরনক কাঠাব্দমাি সম্প্রসািব্দণি রনরমি প্রব্দিসক উপব্দর্োয় উপব্দর্ো সঞ্চয় অরফস স্থাপন;
 র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তব্দিি প্রনান কাে জােয়সহ রেভাগীয়/ব্দর্ো কাে জােব্দয়ি র্ন্য রনর্বাধ ভেন রনমজাণ কিা
 র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তব্দিি কমজকিজা-কমজিািীব্দেি প্ররে ব্দণি র্ন্য একটি রনর্বাধ ‘সঞ্চয় একাব্দডমী’
স্থাপন কিা।
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র্াতীয় সঞ্চয় লিিসমূহ
ক্রলিক

সঞ্চয় লিিসমূলহর োি

মুোফার হার

০১।

৫-বছর সিয়াদী বাাংোলদশ সঞ্চয়পত্র

১১.২৮%

০২।

১১.০৪%

০৩।

৩-িাস অন্তর মুোফাল লিক সঞ্চয়পত্র (৩-বছর
সিয়াদী)
সপেশোর সঞ্চয়পত্র (৫-বছর সিয়াদী)

০৪।
০৫।

পলরবার সঞ্চয়পত্র (৫-বছর সিয়াদী)
ওলয়র্ আে জার সেল েপলিন্ট বন্ড (৫-বছর সিয়াদী)

০৬।

ইউ এস েোর লপ্রলিয়াি বন্ড (৩-বছর সিয়াদী)

৭.৫০%

০৭।

ইউ এস েোর ইেল স্টলিন্ট বন্ড (৩-বছর সিয়াদী)

৬.৫০%

০৮।

বাাংোলদশ প্রাইর্বন্ড (১০০ টাকা মূল্যিাে)

০৯।

োকঘর সঞ্চয় ব্াাংকঃ
(ক) সাধারণ লহসাব (সরে হালর)

১০।

(খ) সিয়াদী লহসাব (৩-বছর সিয়াদী)
োক র্ীবে বীিা
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১১.৭৬%
১১.৫২%
১২.০০%
(েক্রবৃলি হালর)

৭.৫%
১১.২৮%
৪.২%
অথবা ৩.৩%

পাঁি েেি রময়ােী োাংোব্দেে সঞ্চয়পত্র
১। প্রেিজনঃ ১৯৭৭ সব্দন প্রেরিজি।
২। মূল্যমানঃ 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।
৩। রকাথায় পাওয়া োয়ঃ র্ািীয় সঞ্চয় বুসব্দিা, োাংোব্দেে ব্াাংকসহ োরণরর্সক ব্াাংকসমূহ এোং ডাকঘি রথব্দক ক্রয় ও
নগোয়ন কিা োয়।
৪। রময়ােঃ ৫ (পাঁি) েেি।
৫। মুনাফাঃ ১১.২৮% (েেিাব্দন্ত)। ১ম েেিাব্দন্ত ৯.৩৫%; ২য় েেিাব্দন্ত ৯.৮০%; ৩য় েেিাব্দন্ত ১০.২৫%; ৪থ জ েেিাব্দন্ত
১০.৭৫%
৬। োিা ক্রয় কিব্দি পািব্দেনঃ

(ক) সকে রেরণ ও রপোি োাংোব্দেেী নাগরিক;
(খ) আয়কি রেরনমাো, ১৯৮৪ (অাংে-২) এি রেরন ৪৯-এি উপ-রেরন (২) এ সাংজ্ঞারয়ি বাধীকৃি ভরেষ্য িহরেে
এোং ভরেষ্য িহরেে আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ এি ১৯ নাং) অনুোয়ী পরিিারেি ভরেষ্য িহরেে;
(গ) আয়কি অধ্যাব্দেে-১৯৮৪ এি ৬ষ্ঠ িফরসে এি পাট জ এ এি অনুব্দেে ৩৪ অনুোয়ী মৎস খামাি, হাঁস-মুিগীি
খামাি, রপরেব্দটড রপারি রফডস উৎপােন, েীর্ উৎপােন, স্থানীয় উৎপারেি েীর্ রেপণন, গোরে পশুি খামাি,
দুগ্ধ এোং দুগ্ধর্াি দ্রব্দব্ি খামাি, ব্াঙ উৎপােন খামাি, উদ্যান খামাি প্রকল্প, রিেম গুটিব্দপাকা পােব্দনি খামাি,
েত্রাক উৎপােন এোং ফে ও েিাপািাি িাষ হব্দি অরর্জি আয়-ো সাংরিষ্ঠ উপ-কি করমেনাি কতৃক
জ
প্রিসয়নকৃি।
৭। ক্রব্দয়ি ঊধ্বজসীমা:
ক) ব্রক্তি র ব্দত্রঃ একক নাব্দম ৩০ ে অথো যুগ্ম-নাব্দম ৬০ ে ;
খ) প্ররিষ্ঠাব্দনি র ব্দত্রঃ ঊধ্বজসীমা রনই।
৮। অন্যান্য সুরেনাঃ
(ক) এক রময়াব্দেি র্ন্য বাধয়াংরক্রয়ভাব্দে পুনঃরেরনব্দয়াগ সুরেনা রেদ্যমান;
(খ) নরমনী রনব্দয়াগ কিা োয় ; পরিেিজন ও োরিে কিা োয়;
(গ) হারিব্দয় রগব্দে, পুব্দড় রগব্দে ো নষ্ট হব্দে ডুরিব্দকট সঞ্চয়পত্র ইসুসকিা োয়;
(ঘ) সঞ্চয়পব্দত্রি রক্রিাি দ্তুসি পি নরমনী সাব্দথ সাব্দথই অথো রময়ােউিীব্দণ জি পি সঞ্চয়পত্র ভারঙ্গব্দয় রনব্দি পাব্দিন ;
৯। বাধয়াংরক্রয় পুনঃরেরনব্দয়াগসুরেনাঃ
 বাধয়াংরক্রয় পুনঃরেরনব্দয়াগ সুরেনা রময়াে উিীণ জ িারিব্দখি উপি রনভজি কব্দি;
 বাধয়াংরক্রয় পুনঃরেরনব্দয়াব্দগি র ব্দত্র পুনঃরেরনব্দয়াব্দগি িারিব্দখি মুনাফাি হাি প্রব্দোর্স হব্দে;
 পুনঃরেরনব্দয়াব্দগি র ব্দত্র পুনঃরেরনব্দয়াব্দগি িারিব্দখ রেরনব্দয়াব্দগি ঊধ্বজসীমা প্রব্দোর্স হব্দে;
 প্রব্দোর্স হাব্দি উৎব্দস আয়কি কিজনপূে জক অেরেষ্ট নীট মুনাফা বাধয়াংরক্রয় পুনঃরেরনব্দয়াগসুরেনাি আওিায়
আসব্দে;
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রিন মাস অন্তি মুনাফারভরিক সঞ্চয়পত্র
১। প্রেিজনঃ ১৯৯৮ সব্দন প্রেরিজি।
২। মূল্যমানঃ ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ ও ১০,০০,০০০ টাকা।
৩। রকাথায় পাওয়া োয়ঃ র্ািীয় সঞ্চয় বুসব্দিা, োাংোব্দেে ব্াাংকসহ োরণরর্সক ব্াাংকসমূহ এোং ডাকঘি রথব্দক ক্রয় ও
নগোয়ন কিা োয়।
৪। রময়ােঃ ৩ (রিন) েেি।
৫।
মুনাফাঃ ১১.০৪% (ব্দময়াোব্দন্ত )। প্ররি রিন মাস অন্তি মুনাফা উব্দিােন কিা োয়। রময়ােপূরিজি পূব্দে জ নগোয়ন
কিব্দে ১ম েেিাব্দন্ত ১০.০০% এোং ২য় েেিাব্দন্ত ১০.৫০% হাব্দি মুনাফা প্রাপ্য হব্দে এোং অরিরিক্ত অথ জ পরিব্দোরনি হব্দয়
থাকব্দে িা মূে টাকা হব্দি কিজন কব্দি সমন্বয়পূে জক অেরেষ্ট মূে টাকা পরিব্দোন কিব্দি হব্দে।
৬। োিা ক্রয় কিব্দি পািব্দেনঃ সকে রেরণ ও রপোি োাংোব্দেেী
নাগরিক।
৭। ক্রব্দয়ি ঊধ্বজসীমাঃ একক নাব্দম সব্দে জাচ্চ ৩০ (রত্রে) ে অথো যুগ্ম-নাব্দম সব্দে জাচ্চ ৬০ (ষাট) ে টাকা ক্রয় কিা োব্দে।
৮। অন্যান্য সুরেনাঃ
(ক) বত্রমারসকরভরিব্দি মুনাফা প্রব্দেয়;
(খ) নরমনী রনব্দয়াগ কিা োয় ; পরিেিজন ও োরিে কিা োয়;
(গ) হারিব্দয় রগব্দে, পুব্দড় রগব্দে ো নষ্ট হব্দে ডুরিব্দকট সঞ্চয়পত্র ইসুসকিা োয়;
(ঘ) সঞ্চয়পব্দত্রি রক্রিাি দ্তুসি পি নরমনী সাব্দথ সাব্দথই অথো রময়ােউিীব্দণ জি পি সঞ্চয়পত্র ভারঙ্গব্দয় রনব্দি পাব্দিন ;

নাি
রপনেনাি সঞ্চয়পত্র
১। প্রেিজনঃ ২০০৪ সব্দন প্রেরিজি।
২। মূল্যমানঃ ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ ও ১০,০০,০০০ টাকা।
৩। রকাথায় পাওয়া োয়ঃ র্ািীয় সঞ্চয় বুসব্দিা, োাংোব্দেে ব্াাংকসহ োরণরর্সক ব্াাংকসমূহ এোং ডাকঘি রথব্দক ক্রয় ও
নগোয়ন কিা োয়।
৪। রময়ােঃ ৫ (পাঁি) েেি।
৫। মুনাফাঃ রময়াোব্দন্ত মুনাফা ১১.৭৬%। প্ররি রিন মাস অন্তি মুনাফা উব্দিােন কিা োয়। রময়ােপূরিজি পূব্দে জ নগোয়ন
কিব্দে ১ম েেিাব্দন্ত ৯.৭০%, ২য় েেিাব্দন্ত ১০.১৫%, ৩য় েেিাব্দন্ত ১০.৬৫%, ৪থ জ েেিাব্দন্ত ১১.২০% হাব্দি মুনাফা প্রাপ্য
হব্দে এোং অরিরিক্ত অথ জ পরিব্দোরনি হব্দয় থাকব্দে িা মূে টাকা হব্দি কিজন কব্দি সমন্বয়পূে জক অেরেষ্ট মূে টাকা পরিব্দোন
কিব্দি হব্দে।
৬। োিা ক্রয় কিব্দি পািব্দেনঃ অেসিপ্রাপ্ত সিকারি, আনা-সিকারি, বাধায়ত্ত্বোরসি, আনা-বাধায়ত্বোরসি প্ররিষ্ঠাব্দনি
কমজকিজা/ কমজিািী, সুপ্রীম রকাব্দট জি অেসিপ্রাপ্ত মাননীয় রেিািপরিগণ, সেস্ত্র োরহনীি অেসিপ্রাপ্ত সেস্য এোং দ্ি
িাকুিীর্ীেীি পারিোরিক রপনেন সুরেনাব্দভাগী বাধামী/স্ত্রী/সন্তান।
৭। ক্রব্দয়ি ঊধ্বজসীমাঃ প্রাপ্ত আনুব্দিারষক ও ভরেষ্য িহরেব্দেি অথ জ রমরেব্দয় একক নাব্দম সব্দে জাচ্চ ৫০ (পঞ্চাে) ে টাকা।
৮। অন্যান্য সুরেনাঃ
(ক)

বত্রমারসকরভরিব্দি মুনাফা প্রব্দেয়;
(খ) নরমনী রনব্দয়াগ কিা োয় ; পরিেিজন ও োরিে কিা োয়;
(গ) হারিব্দয় রগব্দে, পুব্দড় রগব্দে ো নষ্ট হব্দে ডুরিব্দকট সঞ্চয়পত্র ইসুসকিা োয়;
(ঘ) সঞ্চয়পব্দত্রি রক্রিাি দ্তুসি পি নরমনী সাব্দথ সাব্দথই অথো রময়ােউিীব্দণ জি পি সঞ্চয়পত্র ভারঙ্গব্দয় রনব্দি পাব্দিন ;
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েনাি োি সঞ্চয়পত্র
পলরবার সঞ্চয়পত্র
১। প্রেিজনঃ ২০০৯ সব্দন প্রেরিজি।
২। মূল্যমানঃ ১০,০০০ টাকা; ২০,০০০ টাকা; ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ টাকা
এোং
১০,০০,০০০ টাকা।
৩। রকাথায় পাওয়া োয়ঃ র্ািীয় সঞ্চয় বুসব্দিা, োাংোব্দেে ব্াাংকসহ োরণরর্সক ব্াাংকসমূহ এোং ডাকঘি রথব্দক ক্রয় ও
নগোয়ন কিা োয়।
৪। রময়ােঃ ৫ (পাঁি) েেি।
৫। মুনাফাঃ রময়াোব্দন্ত মুনাফা ১১.৫২%। প্ররি মাব্দস মুনাফা উব্দিােন কিা োয়। রময়ােপূরিজি পূব্দে জ নগোয়ন কিব্দে ১ম
েেিাব্দন্ত ৯.৫০%, ২য় েেিাব্দন্ত ১০.০০%, ৩য় েেিাব্দন্ত ১০.৫০%, ৪থ জ েেিাব্দন্ত ১১.০০% হাব্দি মুনাফা প্রাপ্য হব্দে এোং
অরিরিক্ত অথ জ পরিব্দোরনি হব্দয় থাকব্দে িা মূে টাকা হব্দি কিজন কব্দি সমন্বয়পূে জক অেরেষ্ট মূে টাকা পরিব্দোন কিা হব্দে।
৬। োিা ক্রয় কিব্দি পািব্দেনঃ
(ক) ১৮ (আঠাি) ও িদুধ্বজ েয়ব্দসি রে রকান োাংোব্দেেী মরহো,
(খ) রে রকান োাংোব্দেেী োিীরিক প্ররিেন্ধী (পুরুষ ও মরহো) এোং (গ) ৬৫ ( পঁয়ষরি) ও িদুধ্বজ রে রকান
োাংোব্দেেী (পুরুষ ও মরহো) নাগরিক।
৭। ক্রব্দয়ি ঊধ্বজসীমাঃ একক নাব্দম সব্দে জাচ্চ ৪৫ (পঁয়িারিে) ে টাকা।
৮। অন্যান্য সুরেনাঃ
(ক) মারসকরভরিব্দি মুনাফা প্রব্দেয়;
(খ) নরমনী রনব্দয়াগ কিা োয় ; পরিেিজন ও োরিে কিা োয়;
(গ) হারিব্দয় রগব্দে, পুব্দড় রগব্দে ো নষ্ট হব্দে ডুরিব্দকট সঞ্চয়পত্র ইসুসকিা োয়;
(ঘ) সঞ্চয়পব্দত্রি রক্রিাি দ্তুসি পি নরমনী সাব্দথ সাব্দথই অথো রময়ােউিীব্দণ জি পি সঞ্চয়পত্র ভারঙ্গব্দয় রনব্দি পাব্দিন ;

ডাকঘি সঞ্চয় ব্াাংক
১। প্রেিজনঃ ১৮৭২ সরন প্রেরিজি।
ক) সানািণ রহসােঃ
২। মুনাফাঃ ৭.৫% (সিে হাব্দি)
৩। োিা রেরনব্দয়াগ কিব্দি পািব্দেনঃ
(ক) সকে রেরণ ও রপোি োাংোব্দেেী নাগরিক;
৪। রেরনব্দয়াব্দগি উধ্বজসীমাঃ একক নাব্দম সব্দে জাচ্চ 10 ে টাকা এোং যুগ্ম-নাব্দম সব্দে জাচ্চ 20 ে টাকা।
৫। অন্যান্য সুরেনাঃ
(ক) নরমনী রনব্দয়াগ কিা োয় / পরিেিজন ও োরিে কিা োয়;
(খ) এক মাব্দসিও মুনাফা প্রব্দেয়।
খ) রময়ােী রহসােঃ
১। মুনাফাঃ রময়াোব্দন্ত (৩ েেি) ১১.২৮%।
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১,০০,০০০ (এক ে ) টাকা রেরনব্দয়াগ কিব্দে রময়াোব্দন্ত ৩৩,৮৪০/- (ব্দিরত্রে হার্াি আটেি িরিে) টাকা পাওয়া োয়।
১০% হাব্দি উৎব্দস কি কিজন ৩,৩৮৪/- (রিন হার্াি রিনেি চুিারে) টাকা এোং নীট প্রব্দেয় মুনাফা ৩০,৪৫৬/- (রত্রে হার্াি
িািেি োপ্পান্ন) টাকা। িব্দে ১ (এক) েেি, ২ (দুই) েেি অথো ৩ (রিন) েেি রময়ােী রহসাে রখাো োয়। আমানিকািী
ইো কিব্দে প্ররি ৬ মাস অন্তি মুনাফা উব্দিােন কিব্দি পাব্দিন। এব্দ ব্দত্র প্ররি ৬ মাস অন্তি মুনাফা উব্দিােন না কিব্দে
রেরনব্দয়াগকািী রে হাব্দি মুনাফা পাব্দেন িা রনম্নরূপ:
রনন জারিি রময়াে
০১ (এক) েেব্দিি র্ন্য

মুনাফাি হাি
১০.২০%

০২ (দুই) েেব্দিি র্ন্য

১০.৭০%

০৩ (রিন) েেব্দিি র্ন্য

১১.২৮%

৬ মাস অন্তি মুনাফা উব্দিােন কিব্দে রেরনব্দয়াগকািী রে হাব্দি মুনাফা পাব্দেন িা রনম্নরূপঃ
রনন জারিি রময়াে
মুনাফাি হাি
০১ (এক) েেব্দিি র্ন্য

৯.০০%

০২ (দুই) েেব্দিি র্ন্য

৯.৫০%

০৩ (রিন) েেব্দিি র্ন্য

১০.০০%

২। োিা রেরনব্দয়াগ কিব্দি পাব্দিনঃ
(ক) সকে রেরণ ও রপোি োাংোব্দেেী নাগরিক;
৩। রেরনব্দয়াব্দগি ঊধ্বজসীমাঃ একক রহব্দসব্দে 10 ে টাকা অথো যুগ্ম রহব্দসব্দে 20 ে টাকা।
৪। অন্যান্য সুরেনাঃ
(ক) সকে রেরণ ও রপোি োাংোব্দেেী নাগরিক এ প্রকব্দল্প রহসাে খুেব্দি পাব্দিন;
(খ) নরমনী রনব্দয়াগ কিা োয় / পরিেিজন ও োরিে কিা োয়;
(গ) বাধয়াংরক্রয় পুনঃরেরনব্দয়াগ সুরেনা পাওয়া োয়।

োক র্ীবে বীিা
১। প্রেিজনঃ ১৮৭২ সব্দন প্রেরিজি। ডাক র্ীেন েীমা সিকাি কতৃজক
পরিিারেি।
(১) োিা এ েীমা কিব্দি পাব্দিনঃ ১৯ রথব্দক ৫৫ েেি েয়সী সকে রেরণ
ও রপোি োাংোব্দেেী নাগরিক।
(২) পরেরসি নিণঃ (ক) র্ীেন চুরক্ত েীমা;
(গ) রে া রময়ােী েীমা;
(ি) এব্দোব্দমন্ট েীমা।

(খ) রময়ােী েীমা;
(ঙ) রেোহ েীমা;

(৩) অন্যান্য সুরেনাঃ
(ক) আয়কি রিব্দেট পাওয়া োয় ;
(খ) রপ্ররময়াব্দমি হাি কম রোনাব্দসি পরিমাণ রেেী ;
(গ) ১০০% ঝরুঁ কি রনিাপিা ;
(ঘ) আকরিক দ্তুস ও রিি-অ মিাি মঙ্গে রেনান চুরক্ত ;
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(ঙ) ডাক্তািী পিী া োড়া পরেরস।
(৩) প্রিরেি রোনাসঃ
েীমাি রেরণ ।
(ক)
আর্ীেন েীমা
(খ)

প্ররি হার্াব্দি প্ররি েেব্দি রোনাস
৪২.০০ টাকা

রময়ােী েীমা

৩৩.০০ টাকা

োাংোব্দেে প্রাইর্েে
১০০ টাকা মূল্যমাব্দনি প্রাইর্েে িালু িব্দয়ব্দে।
১। প্রেিজনঃ ১৯৯৫ সব্দন প্রেরিজি
২। পুিস্কািঃ প্ররি ড্র রি প্ররি রসরিব্দর্ পুিস্কািঃ
(ক) ৬,০০,০০০ টাকাি প্রথম পুিস্কাি একটি
(খ) ৩,২৫,০০০ টাকাি রদ্বিীয় পুিস্কাি একটি
(গ) ১,০০,০০০ টাকাি তৃিীয় পুিস্কাি দু’টি
(ঘ) ৫০,০০০ টাকাি িতুথ জ পুিস্কাি দু’টি
(ঙ) ১০,০০০ টাকাি পঞ্চম পুিস্কাি িরিেটি
৩। অন্যান্য িথ্যােেীঃ
(ক) প্ররি রসরিব্দর্ েব্দেি সাংখ্যা ১০ ে ;
(খ) প্ররি রিন মাস অন্তি (৩১ র্ানুয়ািী, ৩০ এরপ্রে, ৩১ জুোই ও ৩১ অব্দটােি) ‘ড্র’ অনুরষ্ঠি হয় ;
(গ) েব্দে রনব্দে জরেি রেক্রয় িারিখ হব্দি নূন্যিম ২ (দুই) মাস অরিক্রব্দমি পি উক্ত েে ‘ড্র’ এি আওিায় আসব্দে ;
(ঘ) পুিস্কািপ্রাপ্ত েে রফিৎ রেয়া হয় না, িব্দে েব্দে অরভরহি মূল্য পুিস্কাব্দিি অব্দথ জি সাব্দথ প্রোন কিা হয় ;
(ঙ) ‘ড্র’ অনুষ্ঠাব্দনি রনন জারিি িারিখ হব্দি দুই েেব্দিি মব্দধ্য পুিস্কাব্দিি টাকা োেী কিব্দি হয় ;
(ি) পুিস্কািপ্রাপ্ত অথ জ হব্দি ২০% উৎব্দস কি কিজন কব্দি পুিস্কাব্দিি টাকা প্রোন কিা হয়।

ওব্দয়র্ আন জাি রডব্দভেপব্দমন্ট েন্
ওব্দয়র্ আন জাি রডব্দভেপব্দমন্ট েে
১। প্রেিজনঃ ১৯৮১ সব্দন প্রেরিজি।
২। মূল্যমানঃ ২৫,০০০ টাকা; ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ টাকা; ১০,০০,০০০ এোং
৫০,০০,০০০ টাকা
৩। রকাথায় পাওয়া োয়ঃ োাংোব্দেে ব্াাংক এোং রেব্দেব্দে অেরস্থি োাংোব্দেব্দেি িফরসেী ব্াাংব্দকি োখা, এক্সব্দিঞ্জ হাউস,
এক্সব্দিঞ্জ রকাম্পানী ও রেব্দে রে সকে ব্াাংব্দক বেব্দেরেক মুদ্রা রহসাে (এফ.রস একাউন্ট) রখাো োয়, রস সকে ব্াাংক রথব্দক
ক্রয় কিা োয়।
৪। রময়ােঃ ৫ (পাঁি) েেি।
৫। মুনাফাি হািঃ ১২.০০ % (িক্রবৃরদ্ধ হাব্দি)
৬। োিা ক্রয় কিব্দি পািব্দেনঃ
(ক) বেন ওব্দয়র্ আন জাি রনব্দর্ ো আব্দেেন পব্দত্র উরিরখি ব্রক্ত ো োাংোব্দেব্দে িাি রেরনরফরসয়ািীি নাব্দম বেব্দেরেক মুদ্রায়
ক্রয় কিা োয়;
(খ) রেব্দেব্দে োাংোব্দেে দূিাোব্দস কমজিি োাংোব্দেে সিকাব্দিি কমজকিজা ও কমজিািী কতৃজক ক্রয় কিা োয়।
৭। ক্রব্দয়ি ঊধ্বজসীমা: ঊধ্বজসীমা রনই।
৮। অন্যান্য সুরেনাঃ
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(ক) ৪০% রথব্দক ৫০% পে জন্ত দ্তুস-ঝরুঁ কি সুরেনা িব্দয়ব্দে;
(খ) বাধয়াংরক্রয়ভাব্দে পুনঃরেরনব্দয়াগ সুরেনা প্রব্দেয়;
(গ) ষান্মারসকরভরিব্দি মুনাফা প্রব্দেয়;
(ঘ) েব্দেি রেপিীব্দি ঋণ গ্রহব্দণি সুরেনা িব্দয়ব্দে;
(ঙ) নরমনী রনব্দয়াগ কিা োয় / পরিেিজন ও োরিে কিা োয়;
(ি) হারিব্দয় রগব্দে, পুব্দড় রগব্দে ো নষ্ট হব্দে ডুরিব্দকট েে ইসুসি সুব্দোগ িব্দয়ব্দে ;
(ে) আট রকাটি টাকা ো িদুধ্বজ োাংোব্দেরে মুদ্রা রেরনব্দয়াগকািীি র্ন্য রস. আই.রপ (C.I.P) সুরেনা িব্দয়ব্দে;
(র্) এফরস একাউন্ট থাকাি রকান োধ্যোনকিা রনই ;
(ঝ) এ েব্দে রেরনব্দয়াগকৃি অথ জ ও অরর্জি মুনাফা আয়কি মুক্ত।

ইউ,এস ডোি রপ্ররময়াম েে
১। প্রেিজন: ২০০২ সব্দন প্রেরিজি।
২।মূল্যমানঃ ইউ.এস. ডোি ৫০০; ইউ.এস. ডোি ১,০০০; ইউ.এস. ডোি ৫,০০০; ইউ.এস. ডোি ১০,০০০ এোং
ইউ.এস. ডোি ৫০,০০০।
৩। রকাথায় পাওয়া োয়ঃ োাংোব্দেে ব্াাংক এোং োাংোব্দেে ব্াাংক কতৃজক অনুব্দমারেি িফরসেী ব্াাংব্দকি রনন জারিি
োখাসমূহ; রেখাব্দন বেব্দেরেক মুদ্রায় রহসাে রখাো োয়।
৪। রময়ােঃ ৩ (রিন) েেি।
৫। মুনাফাি হািঃ রময়াোব্দন্ত মুনাফা ৭.৫০%। িব্দে রময়ােপূরিজি পূব্দে জ নগোয়ন কিা হব্দে ১ম েেিাব্দন্ত ৬.৫০% এোং ২য়
েেিাব্দন্ত ৭.০০% হাব্দি মুনাফা প্রব্দেয় হব্দে।
৬। োিা ক্রয় কিব্দি পািব্দেনঃ অরনোসী োাংোব্দেেী এোং োাংোব্দেেী োংব্দোদ্ভূি রেব্দেেী নাগরিক।
৭। ক্রব্দয়ি ঊধ্বজসীমা: ঊধ্বজসীমা রনই।
৮। অন্যান্য সুরেনাঃ
(ক) ১৫% রথব্দক ২৫% পে জন্ত দ্তুস-ঝরুঁ কি সুরেনা িব্দয়ব্দে;
(খ) বাধয়াংরক্রয়ভাব্দে পুনঃরেরনব্দয়াগ সুরেনা রেদ্যমান;
(গ) ষান্মারসকরভরিব্দি মুনাফা প্রব্দেয়;
(ঘ) েব্দেি রেপিীব্দি ঋণ গ্রহব্দণি সুরেনা িব্দয়ব্দে;
(ঙ) নরমনী রনব্দয়াগ কিা োয় / পরিেিজন ও োরিে কিা োয়;
(ি) এক রমরেয়ন ো িদুধ্বজ ইউ.এস. ডোি রেরনব্দয়াগকািীি র্ন্য রস. আই.রপ (C.I.P) সুরেনা িব্দয়ব্দে;
(ে) এফরস একাউন্ট থাকাি রকান োধ্যোনকিা রনই।
(র্) হারিব্দয় রগব্দে, পুব্দড় রগব্দে ো নষ্ট হব্দে ডুরিব্দকট েে ইসুসি সুব্দোগ িব্দয়ব্দে;
(ঝ) োাংোব্দেেী মুদ্রায় মুনাফা প্রব্দেয়;
(ঞ) এ েব্দে রেরনব্দয়াগকৃি অথ জ ও অরর্জি মুনাফা আয়কি মুক্ত।

ইউ. এস. ডোি ইনব্দভেব্দমন্ট েে
১। প্রেিজনঃ ২০০২ সব্দন প্রেরিজি
২। মূল্যমানঃ ইউ.এস. ডোি ৫০০; ইউ.এস. ডোি ১,০০০; ইউ.এস. ডোি ৫,০০০; ইউ.এস. ডোি ১০,০০০ এোং
ইউ.এস. ডোি ৫০,০০০।
৩। রকাথায় পাওয়া োয়ঃ োাংোব্দেে ব্াাংক এোং োাংোব্দেে ব্াাংক কতৃজক অনুব্দমারেি িফরসেী ব্াাংব্দকি রনন জারিি
োখাসমূহ; রেখাব্দন বেব্দেরেক মুদ্রায় রহসাে রখাো োয়।
৪। রময়াে : ৩ (রিন) েেি।
৫। মুনাফাি হািঃ রময়াোব্দন্ত মুনাফা ৬.৫০%। রময়ােপূরিজি পূব্দে জ নগোয়ন কিা হব্দে ১ম েেিাব্দন্ত ৫.৫০% এোং ২য়
েেিাব্দন্ত ৬.০০% হাব্দি মুনাফা প্রব্দেয় হব্দে।
৬। োিা ক্রয় কিব্দি পািব্দেন : অরনোসী োাংোব্দেেী এোং োাংোব্দেেী োংব্দোদ্ভূি রেব্দেেী নাগরিক।
৭। ক্রব্দয়ি ঊধ্বজসীমা: ঊধ্বজসীমা রনই।
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৮। অন্যান্য সুরেনাঃ
(ক) ইউ.এস. ডোি অথো োাংোব্দেেী মুদ্রায় মুনাফা প্রব্দেয়;
(খ) বাধয়াংরক্রয়ভাব্দে পুনঃরেরনব্দয়াগ সুরেনা রেদ্যমান;
(গ) ষান্মারসকরভরিব্দি মুনাফা প্রব্দেয়;
(ঘ) েব্দেি রেপিীব্দি ঋণ গ্রহব্দণি সুরেনা িব্দয়ব্দে;
(ঙ) নরমনী রনব্দয়াগ কিা োয় / পরিেিজন ও োরিে কিা োয়;
(ি) এক রমরেয়ন ো িদুদ্ধজ ইউ.এস. ডোি রেরনব্দয়াগকািীি র্ন্য রস. আই.রপ (C.I.P) সুরেনা িব্দয়ব্দে;
(ে) হারিব্দয় রগব্দে, পুব্দড় রগব্দে ো নষ্ট হব্দে ডুরিব্দকট েে ইসুসি সুব্দোগ িব্দয়ব্দে;
(র্) এ েব্দে রেরনব্দয়াগকৃি অথ জ ও অরর্জি মুনাফা আয়কি মুক্ত।
(ঝ) ১৫% রথব্দক ২৫% পে জন্ত দ্তুস-ঝরুঁ কি সুরেনা িব্দয়ব্দে;
(ঞ) এফরস একাউন্ট থাকাি রকান োধ্যোনকিা রনই।
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র্ািীয় সঞ্চয় রস্কমসমূব্দহি
েেিরভরিক ে সমাত্রা, অর্জন এোং অর্জব্দনি েিকিা হাি
(২০০৯-১০ রথব্দক ২০১8-১9 অথ জেেি পে জন্ত)
ে স (ব্দকাটি টাকায়)

অর্জন (ব্দকাটি টাকায়)

অর্জন (%)

অথ জ েেি
র্মা

মূে পরিব্দোন সুে পরিব্দোন

নীট

র্মা

মূে পরিব্দোন সুে পরিব্দোন

নীট

র্মা

মূে পরিব্দোন সুে পরিব্দোন

নীট

২০১০-১১ ২০,২৭৫.০০ ১৪,৩৫৬.১৪

৭,০৫১.০০

৫,৯১৮.৮৬

১৭,২৩২.০৩ ১৫,১৭৫.০৯

৬,৩০৭.৫৩

২,০৫৬.৯৪

৮৫%

১০৬%

৮৯%

৩৫%

২০১১-১২ ১৮,৩৭৯.৫০ ১৪,৮৭৯.৫০

৭,২৭৯.৫৬

৩,৫০০.০০

১৮,৯৫৫.৩৫ ১৮,৪৭৬.৩৩

৭,০১৯.৮৭

৪৭৯.০২

১০৩%

১২৪%

৯৬%

১৪%

২০১২-১৩ ২৪,৩২৮.৬৪ ২২,৩৫৫.৬২

৭,৫৯৬.৪৮

১,৯৭৩.০২

২৩,৩২৬.৭৭ ২২,৫৫৩.৯৩ ৭,৯৮০.৬৪

৭৭২.৮৪

৯৬%

১০১%

১০৫%

৩৯%

২০১৩-১৪ ২১,৪২৫.০০

১৩,৪২৫.০০

৭,৯৬৪.০০

৮,০০০.০০

২৪,৩০৯.৬০ ১২,৬০২.২৮

৭,৭৯৩.৬১

১১,৭০৭.৩১

১১৩%

৯৪%

৯৮%

১৪৬%

২০১৪-১৫ ৩৪,৭৮০.০০ ১৩,৭৮০.০০

৯,৭৮৭.০০

২১,০০০.০০

৪২,৬৫৯.৭৮ ১৩,৯২৭.১৪

৯,৮১৯.৮৫

২৮,৭৩২.৬৪

১২৩%

১০১%

১০০%

১৩৭%

৫৩,৭১২.৪৫ ২০,০২৩.৮৫ ১১,১৫০.৫০ ৩৩,৬৮৮.৬০

১১০%

৯৫%

৯২%

১২০%

২০১৬-১৭ ৬৭,০০০.০০ ২২,০০০.০০ ১৫,৬২৫.০০ ৪৫,০০০.০০

৭৫,১৩৪.৭৩

২২,৭১৭.২৭ ১৫,৮১৬.৮৬ ৫২,৪১৭.৪৬

১১২%

১০৩%

১০১%

১১৬%

২০১৭-১৮ ৭৮,৬১৭.০০ ৩৪,৬১৭.০০ ২১,৭৫১.০০ ৪৪,০০০.০০

৭৮,৭৮৪.৬৮ ৩২,২৫৪.৩৮ ২০,০০১.৮৭ ৪৬,৫৩০.৩০

১০০%

৯৩%

৯২%

১০৬%

2018-19 84,200.00 39,200.00 25,100.00 45,000.00

90,342.39 40,402.91 24,896.41 49,939.48

107.00%

2019-20 64,364.90 37,364.90 32,800.00 27,000.00

67,127.75 52,699.40 28,105.04 14,428.35

104%

২০১৫-১৬ ৪৯,০১০.০০

২১,০১০.০০ ১২,০৮৬.৪৩ ২৮,০০০.০০
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103.00%

99.00% 111.00%

141%

86%

53%

10 েেব্দিি েেিরভরিক নীট অর্জন
১৬০%
১৪০%
১২০%
১০০%
৮০%
৬০%
৪০%
২০%
০%

২০১০-১১
নীট অর্জন ৩৫%

২০১১-১২
১৪%

২০১২-১৩
৩৯%

২০১৩-১৪
১৪৬%

২০১৪-১৫
১৩৭%

২০১৫-১৬
১২০%

10 বছলরর বছরল লিক নীট অর্জন

14

২০১৬-১৭
১১৬%

২০১৭-১৮
১০৬%

2018-19
১১১%

2019-20
53%

রস্কমরভরিক রেরনব্দয়াগ ও নগোয়ন পরিরস্থরিঃ (অথ জেেি ২০১8-১9 রথব্দক ২০১9-20)
রস্কমরভরিক রেরনব্দয়াগ ও নগোয়ন পরিরস্থরিঃ অথ জ-েেিঃ ২০১9-20
২০১9-2020 অথ জবছলরর েক্ষযিাত্রা
মুোফা
র্িা
মুে পলরঃ
েীট
পলরঃ
২
৩
৪
৫ (২-৩)
40.00
-

লিজুের োি
১
১। প্রলতরক্ষা সঞ্চয়পত্র
২। ৫-বছর জুেয়াদী বাোলদশ সঞ্চয়পত্র

4,402.99

2,912.00 3,055.00

ক্রিবধ জিাে লবলেলয়াগ (জুোই-জুে/২০)
র্িা
২২

মুে পলরঃ

মুোফা পলরঃ

েীট

২৩

২৪

-

0.40

0.56

২৫(২২-২৩)
(0.40)

1,490.99

8,491.05

4,199.82

1,089.90

4,291.22

৩। ৩-বছর জুেয়াদী সঞ্চয়পত্র

-

-

15.00

-

-

-

-

-

৪। সবাোস সঞ্চয়পত্র
৫। ৬-িাস অন্তর মুোফাল লিক
সঞ্চয়পত্র

-

-

25.00
110.00

-

-

0.00

0.00

-

0.01

0.02

(0.00)
(0.01)

25,857.06 11,405.30 12,800.00

14,451.76

16,756.45

18,528.06

14,835.09

13,843.53

17,019.87

6,670.51

৬। পলরবার সঞ্চয়পত্র*

৭। ৩-িাস অন্তর মুোফল লিক সঞ্চয়পত্র 16,967.72

8,929.30
-

8,700.00

(1,771.61)

30.00

8,038.42
-

-

0.04

4,474.61

4,311.90

3,000.00

162.71

4,590.77

2,108.63

1,919.05

2,482.13

-

-

-

-

-

-

-

-

(ক) সাধারণ লহসাব

1,789.79

996.70

215.00

4,463.23

3,165.75

351.61

1,297.48

(খ) জুেয়াদী লহসাব

9,163.98

8,223.40

3,000.00

940.58

7,178.95

2,049.42

10,005.19

-

5.00

-

-

-

-

-

9.90

20.00

43.79

99.33

৮। র্ািােত সঞ্চয়পত্র
৯। সপেশোর সঞ্চয়পত্র
১০। সপাস্ট অলফস সসল াংস ব্াাংক

(গ) সবাোস লহসাব

-

১১। োক র্ীবে বীিা

53.69

793.09

17,184.13

উপ-লিাটঃ 62,709.84 36,788.50 31,015.00 25,921.34 65,428.49
১২। বাাংোলদশ প্রাইর্বন্ড

84.70
52,286.23

(3,176.34)
(0.04)

14.63
27.89
26,944.04 13,142.26

53.69

9.90

35.00

43.79

79.14

37.43

27.17

41.71

১৩। ওলয়র্ আে জার সেল েপজুেন্ট বন্ড

1,396.01

557.40

1,400.00

838.61

1,341.26

188.49

992.77

1,152.77

১৪। ৩-বছর জুেয়াদী র্াতীয় লবলেলয়াগ বন্ড

-

-

15.00

-

-

1.99

24.83

(1.99)

১৫। ইউ.এস.েোর লপ্রলিয়াি বন্ড

19.27

1.50

35.00

17.77

29.64

41.02

21.59

(11.38)

186.09

7.60

300.00

178.49

249.22

144.24

94.64

104.98

উপ-লিাটঃ 1,655.06

576.40

1,785.00

1,078.66

1,699.26

413.17

1,161.00

1,286.09

সব জলিাটঃ 64,364.90 37,364.90 32,800.00 27,000.00

67,127.75

52,699.40

১৬। ইউ.এস.েোর ইেল স্টজুেন্ট বন্ড

28,105.04 14,428.35

80,000.00
70,000.00
60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
রমাট র্মা

রমাট অর্জন

নীট র্মা
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নীট অর্জন

রস্কমরভরিক রেরনব্দয়াগ ও নগোয়ন পরিরস্থরিঃ অথ জ-েেিঃ ২০১8-১9
২০১৮-১৯ অথ জবছলরর সাংলশালধত েক্ষযিাত্রা

লিলির োি
১
১। প্রলতরক্ষা সঞ্চয়পত্র
২। ৫-বছর সিয়াদী বাোলদশ সঞ্চয়পত্র
৩। ৩-বছর সিয়াদী সঞ্চয়পত্র
৪। সবাোস সঞ্চয়পত্র

র্িা
২

৯,০০০.০০
৫। ৬-িাস অন্তর মুোফাল লিক সঞ্চয়পত্র
৬। পলরবার সঞ্চয়পত্র
২৫,২০৫.০০
৭। ৩-িাস অন্তর মুোফল লিক সঞ্চয়পত্র
২৭,০০০.০০
৮। র্ািােত সঞ্চয়পত্র
৯। সপেশোর সঞ্চয়পত্র
৫,০০০.০০
১০। সপাস্ট অলফস সসল াংস ব্াাংক
(ক) সাধারণ লহসাব
৩,০০০.০০
(খ) সিয়াদী লহসাব
১৩,০০০.০০
(গ) সবাোস লহসাব
১১। োক র্ীবে বীিা
৯৫.০০
উপ-লিাটঃ ৮২,৩০০.০০
১২। বাাংোলদশ প্রাইর্বন্ড
৭০.০০
১৩। ওলয়র্ আে জার সেল েপলিন্ট বন্ড

ক্রিবধ জিাে লবলেলয়াগ (জুোই/১৮-জুে/১৯)

মুে পলরঃ মুোফা পলরঃ
েীট
র্িা
৩
৪
৫ (২-৩)
২২
৪০.০০
২০.০০
(৪০.০০)
৪,০০০.০০ ১,০০০.০০ ৫,০০০.০০ ১০,৩৭২.৯৯
৩০.০০
১০.০০
(৩০.০০)
২৫.০০
১০.০০
(২৫.০০)
১৭০.০০
২০.০০
(১৭০.০০)
১১,০০০.০০ ১২,০০০.০০ ১৪,২০৫.০০ ২৬,৯৩০.৮২
11,000.00 ৬,৫০০.০০ ১৬,০০০.০০ ২৭,২৩৪.৪০
২৫.০০
১০.০০
(২৫.০০)
১,৫০০.০০ ২,৩০০.০০ ৩,৫০০.০০
৫,০৪৩.৬০
২,৭০০.০০
৯০.০০
৩০০.০০ ৩,২০২.৩০
৬,৯০০.০০ ১,৮০০.০০ ৬,১০০.০০ ১৫,৪৯৫.২০
১৫.০০
১০.০০
(১৫.০০)
১০০.০০
৩০.০০
(৫.০০)
৯৪.৭০
৩৭,৫০৫.০০ 23,800.00 ৪৪,৭৯৫.০০ ৮৮,৩৭৪.০০
৭০.০০
৩০.০০
৮২.৩৪

মুে পলরঃ মুোফা পলরঃ
েীট
২৩
২৪
২৫(২২-২৩)
০.৮৩
১.০৭
(০.৮৩)
৩,৭৬৩.৫৩
৯৪৩.৩০
৬,৬০৯.৪৬
০.০০
০.০০
(০.০০)
০.০৩
(০.০৩)
১২,১১৩.৭১ ১২,৩৬২.১৯
১৪,৮১৭.১০
১২,১১৬.৪০ ৬,১৮২.৩৭
১৫,১১৭.৯৯
০.০৫
(০.০৫)
১,৭৯৭.০৪ ২,২০৩.৩৩
৩,২৪৬.৫৬
২,৮৭১.০৭
৬৫.৯৫
৩৩১.২৪
৬,৯৫২.৪৪ ১,৯৩৫.৩১
৮,৫৪২.৭৬
০.০০
০.০০
(০.০০)
৮৪.৯৭
২৭.৯৫
৯.৭৩
৩৯,৭০০.০৭ ২৩,৭২১.৪৮ ৪৮,৬৭৩.৯৩
৪২.৩৬
৩০.২৫
৩৯.৯৮

১,৩৫০.০০

৯০০.০০

১,০০০.০০

৪৫০.০০

১,৩৬৬.৬৭

৩১১.৬২

৯৪৯.৫৭

১,০৫৫.০৫

-

৪০.০০

১০.০০

(৪০.০০)

-

০.৭৫

০.০৪

(০.৭৫)

১৪। ৩-বছর সিয়াদী র্াতীয় লবলেলয়াগ
বন্ড
১৫। ইউ.এস.েোর লপ্রলিয়াি বন্ড

৩০.০০

৮৫.০০

৩০.০০

(৫৫.০০)

৪৭.৭৪

৩১.১০

২৭.২৩

১৬.৬৪

১৬। ইউ.এস.েোর ইেল স্টলিন্ট বন্ড

৪৫০.০০

৬০০.০০

২৩০.০০

(১৫০.০০)

৪৭১.৬৪

৩১৭.০১

১৬৭.৮৪

১৫৪.৬৩

১,৯০০.০০

১,৬৯৫.০০

১,৩০০.০০

২০৫.০০

১,৯৬৮.৩৯

৭০২.৮৪

১,১৭৪.৯৩

১,২৬৫.৫৫

সব জলিাটঃ ৮৪,২০০.০০ ৩৯,২০০.০০ ২৫,১০০.০০ ৪৫,০০০.০০

৯০,৩৪২.৩৯

৪০,৪০২.৯১ ২৪,৮৯৬.৪১

৪৯,৯৩৯.৪৮

উপ-লিাটঃ

িল লিক লবলেলয়াগ পলরলস্থলত

2018-19 অথ জবছলরর লিিল লিক লবলেলয়াগ পলরলস্থলত
16

রস্কমরভরিক ও প্ররিষ্ঠান রভরিক রেরনব্দয়াগ পরিরস্থরি (অথ জ েেি-20১৬-১৭,20১৭-১৮,২০১৮-১৯,2019-20)
রস্কমরভরিক ও প্ররিষ্ঠান রভরিক রেরনব্দয়াগ পরিরস্থরি অথ জেেিঃ ২০১9-20
ব্াাংলকর িাধ্যলি অর্জে
সঞ্চয়বুযলরার িাধ্যলি অর্জে োকঘলরর িাধ্যলি অর্জে
েক্ষযিাত্রা
অর্জে
েক্ষযিাত্রা
অর্জে
েক্ষযিাত্রা
অর্জে
- 10,281.05
-

লিলির োি
১। প্রলতরক্ষা সঞ্চয়পত্র

1,747.94
7,241.39
1,188.56 1,778.05
61.10
২। ৫-বছর সিয়াদী বাোলদশ সঞ্চয়পত্র
877.00
৩। ৩-বছর সিয়াদী সঞ্চয়পত্র
৪। সবাোস সঞ্চয়পত্র
৫। ৬-িাস অন্তর মুোফাল লিক সঞ্চয়পত্র
10,425.00 11,877.76 5,151.00 2,732.95
- 2,145.74
৬। পলরবার সঞ্চয়পত্র
6,840.00 10,226.35 3,381.00 2,106.19 6,746.72 1,510.99
৭। ৩-িাস অন্তর মুোফল লিক সঞ্চয়পত্র
৮। র্ািােত সঞ্চয়পত্র
1,832.00
3,550.86
891.00
726.98 1,751.61
312.93
৯। সপেশোর সঞ্চয়পত্র
১০। সপাস্ট অলফস সসল াংস ব্াাংক
- 1,789.79 4,463.23
(ক) সাধারণ লহসাব
- 9,163.98 17,184.13
(খ) সিয়াদী লহসাব
(গ) সবাোস লহসাব
53.69
99.33
১১। োক র্ীবে বীিা
উপ-লিাটঃ 20,844.94 32,896.36 10,300.00 6,754.68 31,564.89 25,777.45
53.69
79.14
১২। বাাংোলদশ প্রাইর্বন্ড
1,396.01
1,341.26
১৩। ওলয়র্ আে জার সেল েপলিন্ট বন্ড
১৪। ৩-বছর সিয়াদী র্াতীয় লবলেলয়াগ বন্ড
19.27
29.64
১৫। ইউ.এস.েোর লপ্রলিয়াি বন্ড
186.09
249.22
১৬। ইউ.এস.েোর ইেল স্টলিন্ট বন্ড
1,699.26
উপ-লিাটঃ 1,655.06
34,595.62
6,754.68
25,777.45
সব জলিাটঃ

40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
ে সমাত্রা

অর্জন

ব্াাংব্দকি মাধ্যব্দম অর্জন

ে সমাত্রা

অর্জন

সঞ্চয়বুসব্দিাি মাধ্যব্দম অর্জন

ে সমাত্রা

ডাকঘব্দিি মাধ্যব্দম অর্জন

2019-20 অথ জবছলরর প্রলতিাে ল লিক লবলেলয়াগ পলরলস্থলত
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অর্জন

রস্কমরভরিক ও প্ররিষ্ঠান রভরিক রেরনব্দয়াগ পরিরস্থরি অথ জেেিঃ ২০১8-১9
(অাংকসমূহ রকাটি টাকায়)
ব্াাংলকর িাধ্যলি অর্জে

লিলির োি

েক্ষযিাত্রা
১। প্রলতরক্ষা সঞ্চয়পত্র

অর্জে

-

২। ৫-বছর সিয়াদী বাোলদশ
সঞ্চয়পত্র
৩। ৩-বছর সিয়াদী সঞ্চয়পত্র

সঞ্চয়বুযলরার িাধ্যলি
অর্জে
েক্ষযিাত্রা
অর্জে

-

3,960.00

োকঘলরর িাধ্যলি অর্জে
েক্ষযিাত্রা
-

৩,৬৯৭.৭৪ ১,৭১৬.০০ ১,৪৩১.৫০
-

-

৩৩০.০০

৮। র্ািােত সঞ্চয়পত্র

-

-

৬,৭৫৯.৭৯

৪,২৮২.৪৪

১১,৬৪৭.০০ ১৬,৫৪২.৫৬

৩,২৭৩.৪০

৯,৫২০.০০
-

৩,৬৪০.০০
9,940.00

৮,৮৯৯.৬৫
২,৬৩৯.৫৮
-

১,১০৩.৬৯

-

১,৫৪১.০০

-

-

১১। োক র্ীবে বীিা

উপ-লিাটঃ

১২। বাাংোলদশ প্রাইর্বন্ড

- ৭৫.০০
২৭,৪১২.০০

১৩। ওলয়র্ আে জার সেল েপলিন্ট
বন্ড
1,900.00
১৪। ৩-বছর সিয়াদী র্াতীয় লবলেলয়াগ
বন্ড
১৫। ইউ.এস.েোর লপ্রলিয়াি বন্ড

৮৬.৬১

৫,৩৫৬.০০ ১০,০৯১.০৩

৪৯,৭৯৮.৮৪

২১,৯৯৬.৭৬
70.00

৩,৩৭২.৬০

১১,৬৬১.০৪
- ১২,৪৫০.০০
২৪৮.২৭
-

-

(গ) সবাোস লহসাব

২,৬৫১.৫০
-

- ২,৫০০.০০
-

(খ) সিয়াদী লহসাব

-

-

(ক) সাধারণ লহসাব

১৩,৫০৯.৪৫

-

3,408.00

১০। সপাস্ট অলফস সসল াংস ব্াাংক

-

-

-

৯। সপেশোর সঞ্চয়পত্র

-

-

10,104.00

৭। ৩-িাস অন্তর মুোফল লিক
সঞ্চয়পত্র

-

-

-

৬। পলরবার সঞ্চয়পত্র

১,৭২৬.৮১
-

-

-

৫। ৬-িাস অন্তর মুোফাল লিক
সঞ্চয়পত্র

-

-

-

৪। সবাোস সঞ্চয়পত্র

অর্জে

৩৮,০৬৩.০০
-

৭১.৫৪

৮.৮৭

০.২৪
-

১,৯০২.৬১

-

-

৪১৫.২৮
-

-

22.00

২৩.৭৭
৫.১৯
১৬। ইউ.এস.েোর ইেল স্টলিন্ট
৩৪৪.০৫
250.00
বন্ড
৬৯.২০
০.২৪
৪৯৮.৫৪
উপ-লিাটঃ ২,২৪২.০০ ২,৩৪১.৯৭
সব জলিাটঃ
২৯,৬৫৪.০০ ২৪,৩৩৮.৭৩ ৫,৩৫৬.০০ ১০,০৯১.২৭ ৩৮,০৬৩.০০ ৫০,২৯৭.৩৮
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রস্কমরভরিক ও প্ররিষ্ঠান রভরিক রেরনব্দয়াগ পরিরস্থরি

রস্কমরভরিক ও প্ররিষ্ঠান রভরিক রেরনব্দয়াগ পরিরস্থরি
অথ জেেিঃ ২০১৭-১৮
লিলির োি

ব্াাংলকর িাধ্যলি

সঞ্চয় বুযলরার িাধ্যলি

অর্জে
3

েক্ষযিাত্রা
4

১১। োক র্ীবে বীিা

3,960.00
10,104.00
9,940.00
3,408.00
-

৩,৬৯৭.৭৪
৬,৭৫৯.৭৯
৮,৮৯৯.৬৫
২,৬৩৯.৫৮
-

১,৭১৬.০০
৩,৬৪০.০০
-

৩১.৫০
৩৩০.০০
৪,২৮২.৪৪ ১১,৬৪৭.০০
৩,২৭৩.৪০ ৯,৫২০.০০
১,১০৩.৬৯ ১,৫৪১.০০
২,৫০০.০০
১২,৪৫০.০০
৭৫.০০

৬৪৯.৬৯
১৪,৭০১.৩৪
১১,৪৭৭.৯৬
২,১৫৭.১৭
৩,৩৭২.৬০
১১,৬৬১.০৪
২৪৮.২৭
৮৬.৬১

উপ-লিাটঃ

২৭,৪১২.০০

২১,৯৯৬.৭৬

৫,৩৫৬.০০

১০,০৯১.০৩ ৩৮,০৬৩.০০

৪৪,৩৫৪.৬৮

১২। বাাংোলদশ প্রাইর্বন্ড

উপ-লিাটঃ

70.00
1,900.00
22.00
250.00
২,২৪২.০০

৭১.৫৪
১,৯০২.৬১
২৩.৭৭
৩৪৪.০৫
২,৩৪১.৯৭

-

০.২৪
০.২৪

-

-

সব জলিাটঃ

২৯,৬৫৪.০০

২৪,৩৩৮.৭৩

৫,৩৫৬.০০

১০,০৯১.২৭

৩৮,০৬৩.০০

৪৪,৩৫৪.৬৮

১
১। প্রলতরক্ষা সঞ্চয়পত্র
২। ৫-বছর সিয়াদী বাোলদশ সঞ্চয়পত্র
৩। ৩-বছর সিয়াদী সঞ্চয়পত্র
৪। সবাোস সঞ্চয়পত্র
৫। ৬-িাস অন্তর মুোফাল লিক সঞ্চয়পত্র
৬। পলরবার সঞ্চয়পত্র
৭। ৩-িাস অন্তর মুোফল লিক সঞ্চয়পত্র
৮। র্ািােত সঞ্চয়পত্র
৯। সপেশোর সঞ্চয়পত্র
১০। সপাস্ট অলফস সসল াংস ব্াাংক
(ক) সাধারণ লহসাব
(খ) সিয়াদী লহসাব
(গ) সবাোস লহসাব

১৩। ওলয়র্ আে জার সেল েপলিন্ট বন্ড
১৪। ৩-বছর সিয়াদী র্াতীয় লবলেলয়াগ বন্ড
১৫। ইউ.এস.েোর লপ্রলিয়াি বন্ড
১৬। ইউ.এস.েোর ইেল স্টলিন্ট বন্ড
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অর্জে
5

োকঘলরর িাধ্যলি

েক্ষযিাত্রা
2

েক্ষযিাত্রা
6

অর্জে
7

2017-18 অথ জবছলরর প্রলতিাে ল লিক লবলেলয়াগ পলরলস্থলত
রস্কমরভরিক ও প্ররিষ্ঠান রভরিক রেরনব্দয়াগ পরিরস্থরি অথ জেেিঃ ২০১৬-১৭
লিলির োি

সিাট

সিাট

(অাংকসমূহ রকাটি টাকায়)
সিাট
েক্ষযিাত্রা
অর্জে

েক্ষযিাত্রা

অর্জে

েক্ষযিাত্রা

অর্জে

১। প্রলতরক্ষা সঞ্চয়পত্র

-

-

-

-

২৫০.০০

-

২। ৫-বছর সিয়াদী বাোলদশ সঞ্চয়পত্র

4,199.38

৪,১৭৬.৬৭

১,৯৬৭.০০

১,৮৭৪.৭৮

-

৫১২.৬২

৩। ৩-বছর সিয়াদী সঞ্চয়পত্র

-

-

-

-

-

-

৪। সবাোস সঞ্চয়পত্র

-

-

-

-

-

-

৫। ৬-িাস অন্তর মুোফাল লিক সঞ্চয়পত্র

-

-

-

-

-

-

৬। পলরবার সঞ্চয়পত্র

5,062.26

৮,৬৭২.৪০

২,২৪৮.০০

৩,৭৩৪.৮৩

৭,৮০০.০০

১৫,৩৯৭.১৬

৭। ৩-িাস অন্তর মুোফল লিক সঞ্চয়পত্র

4,371.95

৭,৫৫৪.১৬

১,৯৫২.০০

২,৮৬৬.৭০

৪,৮৫০.০০

১০,৫৭৭.১৮

৮। র্ািােত সঞ্চয়পত্র

-

-

-

-

-

-

৯। সপেশোর সঞ্চয়পত্র

862.89

২,৬৭৫.০০

৫৯৩.০০

৯০৬.৬৩

৫৭০.০০

১,৯৩৯.৬৪

১০। সপাস্ট অলফস সসল াংস ব্াাংক

-

-

-

-

-

-

(ক) সাধারণ লহসাব

-

-

-

-

১,৪২৫.০০

২,৩৫৫.৭০

(খ) সিয়াদী লহসাব

-

-

-

-

৫,৮৫০.০০

১০,৩৫৮.৬৭

(গ) সবাোস লহসাব

-

-

-

-

-

-

১১। োক র্ীবে বীিা

-

-

-

-

৬৫.০০

৮৭.৪৩

উপ-লিাটঃ

১৪,৪৯৬.৪৮

২৩,০৭৮.২৩

৬,৭৬০.০০

৯,৩৮২.৯৪

২০,৮১০.০০

৪১,২২৮.৪০

১২। বাাংোলদশ প্রাইর্বন্ড

69.03

৮১.৩৬

-

০.৫৫

-

-

১৩। ওলয়র্ আে জার সেল েপলিন্ট বন্ড

805.36

১,১০৪.৭২

-

-

-

-

১৪। ৩-বছর সিয়াদী র্াতীয় লবলেলয়াগ বন্ড

-

-

-

-

-

-

১৫। ইউ.এস.েোর লপ্রলিয়াি বন্ড

46.02

১৪.৯৫

-

-

-

-

১৬। ইউ.এস.েোর ইেল স্টলিন্ট বন্ড

253.11

২৪৩.৫৮

-

-

-

-

উপ-লিাটঃ

১,১৭৩.৫২

১,৪৪৪.৬১

-

০.৫৫

-

-

সব জলিাটঃ

১৫,৬৭০.০০

২৪,৫২২.৮৪

৬,৭৬০.০০

৯,৩৮৩.৪৯

২০,৮১০.০০

৪১,২২৮.৪০

20

45000

41228.40326

40000
35000
30000
২৪,৫২২.৮৪

25000

20810

20000

15670

15000
10000

৬,৭৬০.০০

9383.49

5000
0
ে সমাত্রা

অর্জন

ে সমাত্রা

ব্াাংব্দকি মাধ্যব্দম

অর্জন

ে সমাত্রা

সঞ্চয় বুসব্দিাি মাধ্যব্দম

অর্জন

ডাকঘব্দিি মাধ্যব্দম

2016-17 অথ জবছলরর প্রলতিাে ল লিক লবলেলয়াগ পলরলস্থলত
২০১8-১9 অথ জেেব্দিি সাব্দথ ২০১9-20 অথ জেেব্দিি ে সমাত্রা ও অর্জব্দনি তুেনা

(অাংকসমূহ রকাটি টাকায়)
201৮-1৯
র্িা

েক্ষযিাত্রা
অর্জে

মুে পলরলশাধ

৮৪,২০০.০০
৯০,৩৪২.৩৯

মুোফা পলরলশাধ

৩৯,২০০.০০
৪০,৪০২.৯১

২৫,১০০.০০
২৪,৮৯৬.৪১

েীট লবলেলয়াগ

৪৫,০০০.০০
৪৯,৯৩৯.৪৮

2019-20
র্িা

েক্ষযিাত্রা
অর্জে

মূে পলরলশাধ

64,364.90
67,127.75

মুোফা পলরলশাধ

37,364.90
52,699.40

32,800.00
28,105.04

১০০,০০০.০০

80,000.00

৮০,০০০.০০

70,000.00

েীট লবলেলয়াগ

27,000.00
14,428.35

60,000.00

৬০,০০০.০০

50,000.00

৪০,০০০.০০

40,000.00

২০,০০০.০০

30,000.00

০.০০

20,000.00

র্মা

মূে
পরিব্দোন

লক্ষ্যমাত্রা

মুনাফা
পরিব্দোন

নীট
রেরনব্দয়াগ

ে সমাত্রা
অর্জন

10,000.00
র্মা

অর্জন

২০১8-১9 অথ জবছলরর েক্ষযিাত্রা ও অর্জে

মুে মুনাফা
পরিঃ পরিঃ

নীট

২০১9-20 অথ জবছলরর েক্ষযিাত্রা ও অর্জে
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র্াতীয় সঞ্চয় অলধদপ্তলরর লিিসমূলহর ২০১৯-২০ অথ জবছলরর লবক্রয় হার
13%
35%
৫-বছর মেয়াদী বালাদদশ সঞ্চয়পত্র

20%

৩-োস অন্তর মুনাফভিভিক সঞ্চয়পত্র
পভরবার সঞ্চয়পত্র*
7%

মপনশনার সঞ্চয়পত্র
25%

অন্যান্য

১৯৭২-৭৩ অথ জেেি রথব্দক ২০১8-১9 অথ জ েেি পে জন্ত নািাোরহক রেরনব্দয়াগ পরিরস্থরি
(অাংকসমূহ রকাটি টাকায়)
অথ জেেি

রমাট ইসুস

নীট ইসুস

ক্রমেন জমান নীট

১৬-১২-১৯৭১ িারিখ পে জন্ত নীট ব্াব্দেন্স

৫৫.৭২

৫৫.৭২

১৯৭২-৭৩

৩৩.৮৫

৮.১২

৬৩.৮৪

১৯৭৩-৭৪

৪০.৪১

৭.৪২

৭১.২৬

১৯৭৪-৭৫

৪১.৮৭

৫.৫১

৭৬.৭৭

১৯৭৫-৭৬

৪২.৪৩

১৫.২৭

৯২.০৪

১৯৭৬-৭৭

৪৮.৫৩

১৫.৯২

১০৭.৯৬

১৯৭৭-৭৮

৫১.২৭

১৩.৭৩

১২১.৬৯

১৯৭৮-৭৯

৬০.৯৩

২২.১৯

১৪৩.৮৮

১৯৭৯-৮০

৬৫.৪৩

২১.২৯

১৬৫.১৭

১৯৮০-৮১

১০৮.৬১

৩৩.৫৮

১৯৮.৭৫

১৯৮১-৮২

১০৬.২৩

৩১.৩০

২৩০.০৫

১৯৮২-৮৩

১২১.২৬

৪৬.০৯

১৭৬.১৪

১৯৮৩-৮৪

১৪১.৪০

৬১.৬৮

৩৩৭.৮২

১৯৮৪-৮৫

১৫৫.৩০

৫৩.৭৮

৩৯১.৬০

১৯৮৫-৮৬

১৯১.৩৪

৭৭.৮৯

৪৬৯.৪৯

১৯৮৬-৮৭

২৩৮.১২

৮৮.৪২

৫৫৭.৯১
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অথ জেেি

রমাট ইসুস

নীট ইসুস

ক্রমেন জমান নীট

১৯৮৭-৮৮

৩৬০.০৪

১৯৪.৩৯

৭৫২.৩০

১৯৮৮-৮৯

৪৫০.৪৫

২১২.৭৩

৬৫৩.০৩

১৯৮৯-৯০

৫৮৩.১৪

২৭৭.৬১

১,২৪২.৬৪

১৯৯০-৯১

৮৬৬.৩৬

৪৭৫.৫২

১,৭১৮.১৬

১৯৯১-৯২

১,৩২০.৬১

৮১৪.৯৪

২,৫৩৩.১০

১৯৯২-৯৩

২,৬৯২.৫৮

২,০৫০.২১

৪,৫৮৩.৩১

১৯৯৩-৯৪

২,৫৮২.২৪

১,৩৩৮.৪০

৫,৯২১.৭১

১৯৯৪-৯৫

২,৭৮৮.২১

১,৫৪৯.৭১

৭,৪৭১.৪২

১৯৯৫-৯৬

৩,৪৬১.৪৭

৯০৭.৫৮

৮,৩৭৯.০০

১৯৯৬-৯৭

৩,১৫৫.১২

৯৯৫.৪২

৯,৩৭৪.৪২

১৯৯৭-৯৮

৪,১৫৪.২৮

১,৯৪৮.৪২

১১,৩২২.৮৪

১৯৯৮-৯৯

৪,৪৭৫.৫৫

১,৭৯৭.৪৭

১৩,১২০.৩১

১৯৯৯-০০

৫,৬৫৭.৫৭

৩,২৪৩.১৮

১৬,৩৬৩.৪৯

২০০০-০১

৬,৮৭১.৩১

৪,২৩৭.২৬

২০,৬০০.৭৫

২০০১-০২

৮,৭১৬.৯৬

৪,৬৬৬.৭৩

২৫,২৬৭.৪৮

২০০২-০৩

৯,৪১৮.৬৩

৪,৩০৬.০২

২৯,৫৭৩.৫০

২০০৩-০৪

৯,৬৭৮.২০

৩,৯০৫.৫৮

৩৩,৪৭৯.০৮

২০০৪-০৫

১০,১৮০.৫৭

২,৪৯৬.০৭

৩৫,৯৭৫.১৫

২০০৫-০৬

১৩,৭৯৯.৮৩

২,৯৬৬.৫৮

৩৮,৯৪১.৭৩

২০০৬-০৭

১৫,১২৩.৫৩

৪,১৭৪.৯২

৪৩,১১৬.৬৫

২০০৭-০৮

১৪,১০৫.৭৯

২,৫১৮.৩২

৪৫,৬৩৪.৯৭

২০০৮-০৯

১৬,০৩৫.২৮

৩,৬৩৩.৩২

৪৯,২৬৮.২৯

২০০৯-১০

২৫,৫৫৩.৬৯

১১,৫৯০.৬৪

৬০,৮৫৮.৯৩

২০১০-১১

১৭,২৩২.০৩

২,০৫৬.৯০

৬২,৯১৫.৮৩

২০১১-১২

১৮,৯৫৫.৩৫

৪৭৯.০২

৬৩,৩৯৪.৮৫

২০১২-১৩

২৩,৩২৬.৭৭

৭৭২.৮৪

৬৪,১০৭.৬৯

২০১৩-১৪

২৪,৩০৯.৬০

১১,৭০৭.৩১

৭৫,৮৭৫.০০
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অথ জেেি

রমাট ইসুস

নীট ইসুস

ক্রমেন জমান নীট

২০১৪-১৫

৪২,৬৫৯.৭৮

২৮,৭৩২.৬৪

১,০৪,৬০৭.৬৪

২০১৫-১৬

৫৩,৭১২.৪৫

৩৩,৬৮৮.৬০

১,৩৮,২৯৬.২৪

২০১৬-১৭

৭৫১৩৪.৭

৫২৪১৭.৪৬

১৯০,৭১৩.৭০

২০১৭-১৮

৭৮৭৮৪.৬৮

৪৬৫৩০.৩

৪৬,৫৩০.৩০

২০১৮-১৯

৯০,৩৪২.৩৯

৪৯,৯৩৯.৪৮

৯৬,৪৬৯.৭৮

২০১৯-২০

৬৭,১২৭.৭৫

১৪,৪২৮.৩৫

১১০,৮৯৮.১৩

we`¨gvb RvZxq mÂq w¯‹gmg~‡ni gybvdv I Dr‡m Ki KZ©‡bi nvi :
mÂq w¯‹‡gi bvg

gybvdvi nvi

5-eQi †gqv`x evsjv‡`k
mÂqcÎ*

11.28%

Dr‡m Ki
10%

3-gvm AšÍi gybvdvwfwËK
mÂqcÎ

11.04%

10%

cwievi mÂqcÎ

11.52%

10%

†cbkbvi mÂqcÎ

11.76%

10%

WvKNi mÂq e¨vsKmvaviY wnmve

7.50%

10%

WvKNi mÂq e¨vsK‡gqv`x wnmve

11.28%

10%

WvK Rxeb wegv
(AvRxeb/†gqv`x)

4.2/3.3

Kigy³

evsjv‡`k cÖvBR eÛ

6.50%

20%

I‡qR Avb©vi †W‡fjc‡g›U
eÛ*

12.00%

Kigy³

BD.Gm. Wjvi wcÖwgqvg
eÛ*

7.50%

Kigy³

BD.Gm. Wjvi
Bb‡f÷‡g›U eÛ*

6.50%

Kigy³

gš¿e¨
1. gybvdvi nvi 23 †g 2015 wLªt ZvwiL n‡Z Kvh©Ki|
2. D³ Zvwi‡Li c~‡e© µqK…Z mÂq w¯‹gmg~‡ni †ÿ‡Î
µqKvjxb mg‡qi we`¨gvb nv‡i gybvdv cÖvc¨ n‡e|
3. cÖ‡hvR¨ nv‡i Dr‡m AvqKi KZ©b n‡e| (এস,আর,ও
োং-২৬৪-আইে/আয়কর/২০১৯, তালরখঃ ২৮ আগস্ট, ২০১৯
এর িাধ্যলি সপেশোর সঞ্চয়পত্র ব্তীত সকে প্রকার
সঞ্চয়পলত্র ক্রয়কাে লেলব জলশলষ পুলিভূত লবলেলয়ালগর
পলরিাে ৫ (পাঁে) েক্ষ টাকা অলতক্রি ো করলে, এরূপ
লবলেলয়াগ হলত অলর্জত সুলদর উপর Income-Tax
Ordinance, 1984 এর Section 52 D সত উলিলখত
উৎলস কর কতজলের হার ১০% হলত হ্রাস কলর ৫% লেধ জারণ
করা হলয়লছ। এ লবধাে বলণ জত এস, আর, ও র্ালরর তালরখ
২৮ আগস্ট, ২০১৯ হলত কার্ জকর হলব।)
তলব সপেশোর সঞ্চয়পত্রসহ সকে ধরলণর সঞ্চয়পলত্র
লবলেলয়াগ ৫ (পাঁে) েক্ষ টাকার উলবজ হলে Income-Tax
Ordinance, 1984 এর Section 52D অনুর্ায়ী উৎলস
কর কতজলের হার ১০% প্রলর্ার্য হলব।
4. Ki Kwgkb KZ©„K fwel¨ Znwej I Ki AeKvkcÖvß
cÖwZôvb-mg~‡ni †ÿ‡Î wewb‡qv‡Mi EaŸ©mxgv cÖ‡hvR¨ n‡e
bv|
* ¯^qswµq cybtwewb‡qvM myweav we`¨gvb|
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¯^qswµq cybtwewb‡qvM myweav :
 ¯^qswµq cybtwewb‡qv‡Mi †ÿ‡Î cybtwewb‡qv‡Mi Zvwi‡L wewb‡qv‡Mi EaŸ©mxgv cÖ‡hvR¨ n‡e;
 †gqv` DËxY© mg‡q cybtwewb‡qvM myweav ejer _vK‡jB †Kej ¯^qswµq cybtwewb‡qvM myweav
cvIqv hv‡e, Ab¨_vq bq;
 I‡qR Avb©vi †W‡fjc‡g›U eÛ, BD.Gm.Wjvi Bb‡f÷‡g›U eÛ Ges BD.Gm.Wjvi wcÖwgqvg
eÛ-G GKvwaK †gqv‡` cybtwewb‡qvM myweav cvIqv hv‡e;
 AwR©Z gybvdvi Dci ¯^qswµq cybtwewb‡qvM myweav cÖ`v‡bi †ÿ‡Î cÖ‡hvR¨ nv‡i Dr‡m AvqKi
KZ©b K‡i Aewkó bxU gybvdv ¯^qswµq cybtwewb‡qvM myweavi AvIZvq Avm‡e|

¯^qswµq cybtwewb‡qvM myweavi µgweKvk :
bs

w¯‹‡gi bvg

ïiæi ZvwiL

eÜ wQj

cybivq Pvjy

01

5-eQi †gqv`x evsjv‡`k mÂqcÎ

10-08-2005

01-07-2010 n‡Z
30-06-2011wLªt

01-07-2011wLªt

02

WvKNi mÂq e¨vsK
(‡gqv`x wnmve)

05-08-1988

01-07-2010 n‡Z
29-02-2012wLªt

01-03-2012 wLªt

03

I‡qR Avb©vi †W‡fjc‡g›U eÛ

24-01-1988

01-07-2010 n‡Z
14-12-2010 wLªt

15-12-2010wLªt

04

BD.Gm.Wjvi wcÖwgqvg eÛ

16-10-2002

01-07-2010 n‡Z
14-12-2010

15-12-2010wLªt

05

BD.Gm.Wjvi Bb‡f÷‡g›U eÛ

16-10-2002

01-07-2010 n‡Z
14-12-2010

15-12-2010wLªt

1977 mvj †_‡K eZ©gvb (23-05-2015 mv‡j cÖewZ©Z) ch©šÍ gybvdv nv‡ii µgweKvk
Rate of Interest All National Savings schemes
Sc.
No.
01.

02.

03.

Name of Schemes &
Opening Date
Bangladesh
Sanchayapatra.
(10-Years ) 01-10-1973.
PratirakkhaSanchaya
(8-Years )
08-03-1976.

5-Years Bangladesh
Sanchayapatra.
(5-Years)

Dated

Rate of Interest

Remark

01-10-1973 - 30-06-1974
.
01-07-1974 -31-12-1976.
08-03-1976 -15-10-1980
16-10-1980 -02-06-1992
03-06-1992 - 05-02-1995
06-02-1995 - 31-01-1996
01-02-1996 - 21-02-1997
22-02-1997 - 29-10-2001
30-10-2001 - 30-06-2002
20-12-1977 -24-01-1984
25-01-1984 -02-06-1992
03-06-1992 -19-09-1993

4%-10%

01-011977
Closed.
01-072002
Closed.

25

6%-13%
6%-15%
13%-21%
11%-18%
10%-17%
9.5%-16.5%
10.75%-17.75%
8.75%-15.75%
6%-12.20%
14%-18%
11%-16%

Sc.
No.

04.
05.

06.

07.

08.

09.
10.

Name of Schemes &
Opening Date
20-12-1977.

Bonus Sanchayapatra.
(6-Years )20-12-1977.
3-Years Sanchayapatra
1-11-1988.
6-Monthly Profit bearing
Sanchayapatra (5-Years )
/21-02-1997.
ParibarSanchayapatra
(5-Years )/24-02-1997.
ParibarSanchayapatra
(5-Years )
(Re-open)/23-06-2010.
3-Monthly Profit
bearing Sanchayapatra
(3-Years )
12-01-1998.

JamanatSanchayapatra
(3-Years ) (28-01-1999)
Pensioner
Sanchayapatra (5
Years)
(01-07-2004)

Dated

Rate of Interest

20-09-1993 -05-02-1995
06-02-1995 -31-01-1996
01-02-1996 -21-02-1997
22-02-1997 29-10-2001
30-10-2001 - 31-12-2003
01-01-2004-16-07-2004
17-07-2004 - 03-12-2005
04 -12- 2005-30-06-2010
01 -07- 2010-30-06-2011
01 -07- 2011-29-02-2012
01-03-2012 -22-05-2015
From 23/05/ 2015
20-12-1977 -15-10-1980
16-10-1980 -02-06-1992
01-11-1988 -02-06-1992
03-06-1992 -19-09-1993

11%-15%
10%-14%
9.5%-13.5%
10.5%-14.5%
8.50%-12.50%
7.5%-11.00%
7.00% -10.50%
8.00% - 12.00%
7.50% - 10.50%
8.00% - 11.55%
9.20% - 13.19%
9.35% - 11.28%
9.25%-16.66%
14.5%-22%
19.55%
15%

21-02-1997 -29-10-2001
30-10-2001 -30-06-2002

13.5%
12%

24-02-1997 -29-10-2001
30-10-2001 -30-10-2002
23 -06- 2010-30-06-2011
01 -07- 2011-29-02-2012
01-03-2012 -22-05-2015
From 23-05-2015
12-01-1998 -29-10-2001
30-10-2001 - 31-12-2003
01-01-2004 - 16-07-2004
17-07-2004 - 03-12-2005
04 -12- 2005-30-06-2010
01 -07- 2010-30-06-2011
01 -07- 2011-29-02-2012
01-03-2012 -22-05-2015

13.20%
11.92%
8.00% - 11.04%
8.00% - 12.07%
9.20% - 13.45%
9.50% - 11.52%
13.50%
12%
7.00% -10.50%
6.50% - 10 %
8.50%-11.50 %
8.00%-10.00 %
8.40%-10.78 %
9.80% - 12.59%

From 23-05-2015
28-01-99 -30-06-2002

10.00% - 11.04%
5%-6%

01-07-2004 - 03-12-2005
04 -12- 2005-30-06-2010
01 -07- 2010-30-06-2011
01 -07- 2011-29-02-2012
01-03-2012 -22-05-2015
From 23-05-2015

7.50%-11.00 %
8.50%-12.50 %
8.00%-11.00 %
8.00%-11.81 %
9.20% - 13.19%
9.70% - 11.76%
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Remark

3-6-1992
Closed.
20-091993
Closed.
1-7-2002
Closed.
1-7-2002
Closed.
23-062010
Re-open

1-7-2002
Closed.

Sc.
No.
11.

Name of Schemes &
Opening Date
Post Office Savings Bank
a) Ordinary Account.

b) Fixed Deposit
Account.

(c) Bonus Account
20-12-1977.
12.

13.

14.
15.

Wage Earner
Development Bond.
(20-02-1981)

3-Years National
Investment Bond.
(15-12-1992 )
U.S.Dollar Premium
Bond.(16-10-2002 )
U.S. Dollar Investment
Bond.( 16-10-2002)
Bangladesh Prize Bond.
(a) 10/-TK. (01-06-1974)

Dated

Rate of Interest

Remark

01-07-1974 -30-06-1976
30-06-1976 -15-10-1980
16-10-1980 -02-06-1992
03-06-1992 -21-02-1997
22-02-1997 - 16-07-2004
17-07-2004- 12-02-2020
13-02-2020-16-03-2020
From 17 March 2020
01-07-1974 -30-06-1976
01-07-1976 -15-10-1980
16-10-1980 -30-10-1988
01-11-1988 -02-06-1992
03-06-1992 -19-09-1993
20-09-1993 -05-02-1995
06-02-1995 -31-01-1996
01-02-1996 -21-02-1997
22-02-1997-16-07-2004
17-07-2004 - 03-12-2005
04 -12- 2005-30-06-2010
01 -07- 2010-30-06-2011
01 -07- 2011-29-02-2012
01-03-2012 -22-05-2015
23-05-2015 -12-02-2020
13-02-2020 – 16-02-2020
From 17-03-2020
20-07-1977 - 15-10-1980
16-10-1980 q-02-06-1992

7.5%
8.5%
11.5%
8%
8.5%
7.5%
5%
7.5%
10%
9.25%-11.25%
15%-16%
19.55%
12%-15%
11%-13%
10%-12%
9.5%-11.5%
10.5%-12.5%
9.50%-11.5%
10.00% - 12.00%
8.00% - 10.00%
8.00% - 10.00%
10.40% - 13.24%
10.20% - 11.28%
5% -6%
10.20% - 11.28%
16.66%
22%

3-6-1992
Closed.

20-02-1981 -19-09-1993
20-09-1993 -05-02-1995

16%(Compound)
14%(Compound)

06-02-1995 -31-01-1996
01-02-1996 -21-02-1997
22-02-1997-30-06-2010
01 -07- 2010-30-06-2011
01 -07- 2011-29-06-2012
From 01-07-2012
15-12-1992 -19-09-1993
20-09-1993 -05-02-1995

12%(Compound)
11%(Compound)
12%(Compound)
10.50%(Compound)
11.80%(Compound)
12.00%(Compound)
10%
9%

06-02-1995 -21-02-1997
22-02-1997–To-30-06-2010
From 16-10-2002

7.5%
8. 5%
6.5%-7.5%

From 16-10-2002

01-06-1974
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5.5%-6.5%

10%

1-7-2010
Closed.

Sc.
No.

16.

Name of Schemes &
Opening Date
(b) 50/-TK. (29-10-1985)
(c) 100/-TK
(02-07-1995)
Postal Life Insurance.

Dated

Rate of Interest

29-10-1995
02-07-1995
09-09-1996
Classification of Insurance.

10%
10%
6.5%
Per Thousand.
Per Year.
TK.42.00

(1) Hole Life Insurance.
(2) Fixed Term Insurance.

Remark

TK.33.00

১০০ টাকা মূল্যমাব্দনি োাংোব্দেে প্রাইর্েব্দেি ‘ড্র’ সমূহ
100 UvKv g~j¨gvb evsjv‡`k cÖvBRe‡Ûi 97Zg ÔWªÕ Gi djvdj
wb¤œwjwLZ 100 UvKv g~j¨gv‡bi evsjv‡`k cÖvBRe‡Ûi ÒKK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS,
KT, KU, KV, KW, KX, K_, K`, Kb, Kc, Kd, Ke, Kg, Kj, Kk, Kl, Km, Kn, LK, LL, LM, LN,
LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, L_, L`, Lb, Lc, Ld, Le, Lg, Lj, Lk, Ll, Lm, Ln,
MK, ML, MM, MN, MO Ges MPÓ wmwi‡Ri eÛ¸‡jv 31 A‡±vei 2019 Bs Zvwi‡L AbywôZ ÔWªÕ‡Z cyi¯‹vi jv‡fi
†hvM¨ e‡j we‡ewPZ n‡e| GLv‡b D‡jøL¨-G wb‡`©wkZ weµq ZvwiL n‡Z b~¨bZg 2 (`yB) gvm AwZµ‡gi ci D³
eÛ ÔWªÕ Gi AvIZvq Avm‡e|
100/- (UvKv g~j¨gvb evsjv‡`k cÖvBReÛmg~‡ni wewfbœ cyi¯‹v‡ii we¯ÍvwiZ weeiY wb‡¤œ †`qv n‡jvt58wU

6,00,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

1wU|

58wU

3,25,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

1wU|

116wU

1,00,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

2wU|

116wU

50,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

2wU|

2320wU

10,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

40wU|

me©‡gvU 2668 (`yB nvRvi QqkZ AvUlwÆ)wU cyi¯‹vi cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨ 46(‡QPwjøk)wU|

D³ ÔWªÕ-‡Z 0000001 nB‡Z 1000000 µg msL¨vi AšÍfz©³ eÛmg~n nB‡Z wb¤œwjwLZ 46wU mvaviY
msL¨v cyi¯‹v‡ii Rb¨ ‡NvwlZ nBqv‡Q t
1g cyi¯‹vi Uvt
6,00,000/=
0349364
2q cyi¯‹vi Uvt
3,25,000/=
0396932
3q cyi¯‹vi t cÖwZwU 1,00,000/= UvKvi; ‡gvU 2wU|
0468649
0704413
4_© cyi¯‹vi t cÖwZwU 50,000/= UvKvi; ‡gvU 2wU|
0874444
0965453
5g cyi¯‹vi t cÖwZwU 10,000/=UvKvi; ‡gvU 40wU|
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0005674
0033453
0052312
0093043
0141278
0188779
0198292
0243846

0306645
0308519
0327083
0439052
0452136
0498364
0527054
0535920

0546747
0560609
0564620
0574912
0624683
0628858
0632182
0661374

0695241
0708073
0723969
0734509
0737468
0765123
0768576
0795280

0841496
0845688
0876085
0891735
0895536
0906282
0943208
0968892

100 UvKv g~j¨gvb evsjv‡`k cÖvBRe‡Ûi 98Zg ÔWªÕ Gi djvdj
wb¤œwjwLZ 100 UvKv g~j¨gv‡bi evsjv‡`k cÖvBRe‡Ûi ÒKK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS,
KT, KU, KV, KW, KX, K_, K`, Kb, Kc, Kd, Ke, Kg, Kj, Kk, Kl, Km, Kn, LK, LL, LM, LN,
LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, L_, L`, Lb, Lc, Ld, Le, Lg, Lj, Lk, Ll, Lm, Ln,
MK, ML, MM, MN, MO Ges MPÓ wmwi‡Ri eÛ¸‡jv 02 †deªæqvwi 2020 Bs Zvwi‡L AbywôZ ÔWªÕ‡Z cyi¯‹vi jv‡fi
†hvM¨ e‡j we‡ewPZ n‡e| GLv‡b D‡jøL¨-G wb‡`©wkZ weµq ZvwiL n‡Z b~¨bZg 2 (`yB) gvm AwZµ‡gi ci D³
eÛ ÔWªÕ Gi AvIZvq Avm‡e|
100/- (UvKv g~j¨gvb evsjv‡`k cÖvBReÛmg~‡ni wewfbœ cyi¯‹v‡ii we¯ÍvwiZ weeiY wb‡¤œ †`qv n‡jvt58wU

6,00,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

1wU|

58wU

3,25,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

1wU|

116wU

1,00,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

2wU|

116wU

50,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

2wU|

2320wU

10,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

40wU|

me©‡gvU 2668 (`yB nvRvi QqkZ AvUlwÆ)wU cyi¯‹vi cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨ 46(‡QPwjøk)wU|
D³ ÒWªÓ-‡Z 0000001 nB‡Z 1000000 µg msL¨vi AšÍfz©³ eÛmg~n nB‡Z wbw¤œwjwLZ 46wU mvaviY
msL¨v cy¯‹v‡ii Rb¨ †NvwlZ nBqv‡Qt-

1g cyi¯‹vi Uvt

600000/-

2q cyi¯‹vi Uvt

325000/-

0611563
0648355

3q cyi¯‹vi cÖwZwU 1,00,000/- UvKvi †gvU 2wU
0272756
0103610
4_© cyi¯‹vi cÖwZwU 50,000/- UvKvi †gvU 2wU
0827159
0104639
5g cyi¯‹vi cÖwZwU 10,000/- UvKvi ‡gvU 40wU
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0006246
0024106
0048355
0048399
0050677
0099886
0143033
0159425

0167227
0202465
0221834
0270055
0291429
0295994
0319375
0330785

0347712
0452475
0471363
0520753
0562731
0627302
0634206
0726209

0736956
0757138
0764906
0779957
0789929
0815759
0827080
0832960

0838741
0845271
0854996
0872212
0882831
0926013
0952660
0978683

WªÕ‡Z me©‡gvU 58 (AvUvbœ)wU wmwiR A_©vr ÒKK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU,
KV, KW, KX, K_, K`, Kb, Kc, Kd, Ke, Kg, Kj, Kk, Kl, Km, Kn, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ,
LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, L_, L`, Lb, Lc, Ld, Le, Lg, Lj, Lk, Ll, Lm, Ln, MK, ML, MM,
MN, MO Ges MPÓ wmwi‡Ri 46 (†QPwjøk)wU b¤^i ÔWªÕ Kiv nq| GB b¤^i¸wj wmwi‡Ri cÖvBRe‡Ûi Rb¨ ÒKK, KL,
KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, K_, K`, Kb, Kc, Kd, Ke, Kg, Kj, Kk,
Kl, Km, Kn, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, L_, L`, Lb, Lc, Ld,
Le, Lg, Lj, Lk, Ll, Lm, Ln, MK, ML, MM, MN, MO Ges MPÓ wmwi‡Ri †ejvq cÖ‡hvR¨ n‡e|
GKBfv‡e wØZxq cyi¯‹v‡ii Rb¨ ÔWªÕ Kiv cÖ‡Z¨K wmwi‡Ri GKB b¤^i m¤^wjZ cÖvBRe‡Ûi Rb¨ cÖ‡hvR¨|
Abyiƒcfv‡e Ab¨vb¨ cyi¯‹v‡ii †ÿ‡ÎI GKB c×wZ Aej¤^b Kiv n‡q‡Q|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------RvZxq mÂq Awa`ßi KZ©„K cÖPvwiZ Ges evsjv‡`k miKvwi gy`ªYvjq KZ©„K gyw`ªZ|

100 UvKv g~j¨gvb evsjv‡`k cÖvBRe‡Ûi 99Zg ÔWªÕ Gi djvdj
wb¤œwjwLZ 100 UvKv g~j¨gv‡bi evsjv‡`k cÖvBRe‡Ûi ÒKK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS,
KT, KU, KV, KW, KX, K_, K`, Kb, Kc, Kd, Ke, Kg, Kj, Kk, Kl, Km, Kn, LK, LL, LM, LN,
LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, L_, L`, Lb, Lc, Ld, Le, Lg, Lj, Lk, Ll, Lm, Ln,
MK, ML, MM , MN, MO, MP, MQ, MR Ges MSÓ wmwi‡Ri eÛ¸‡jv 02 †deªæqvwi 2020 Bs Zvwi‡L AbywôZ
ÔWªÕ‡Z cyi¯‹vi jv‡fi †hvM¨ e‡j we‡ewPZ n‡e| GLv‡b D‡jøL¨-G wb‡`©wkZ weµq ZvwiL n‡Z b~¨bZg 2 (`yB) gvm
AwZµ‡gi ci D³ eÛ ÔWªÕ Gi AvIZvq Avm‡e|
100/- (UvKv g~j¨gvb evsjv‡`k cÖvBReÛmg~‡ni wewfbœ cyi¯‹v‡ii we¯ÍvwiZ weeiY wb‡¤œ †`qv n‡jvt61wU

6,00,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

1wU|

61wU

3,25,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

1wU|

122wU

1,00,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

2wU|

122wU

50,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

2wU|

2440wU

10,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

40wU|

me©‡gvU 2806 (`yB nvRvi AvUkZ Qq)wU cyi¯‹vi cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨ 46(‡QPwjøk)wU|
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D³ ÒWªÓ-‡Z 0000001 nB‡Z 1000000 µg msL¨vi AšÍfz©³ eÛmg~n nB‡Z wbw¤œwjwLZ 46wU mvaviY
msL¨v cy¯‹v‡ii Rb¨ †NvwlZ nBqv‡Qt-

1g cyi¯‹vi Uvt

600000/-

0962307

2q cyi¯‹vi Uvt

325000/-

0581663

3q cyi¯‹vi cÖwZwU 1,00,000/- UvKvi †gvU 2wU

0112614

0592545

4_© cyi¯‹vi cÖwZwU 50,000/- UvKvi †gvU 2wU

0389618

0739574

5g cyi¯‹vi cÖwZwU 10,000/- UvKvi ‡gvU 40wU

0000719
0045499
0051579
0095883
0154055
0171195
0222456
0293714

0407863
0460750
0470816
0484791
0510951
0527964
0551798
0565768

0616537
0640767
0655486
0684758
0712898
0716088
0718961
0722702

0753306
0763657
0791981
0800512
0803177
0811348
0815748
0822158

0834032
0865533
0897913
0907087
0935186
0938993
0949418
0996520

WªÕ‡Z me©‡gvU 61 (GKlwÆ)wU wmwiR A_©vr ÒKK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU,
KV, KW, KX, K_, K`, Kb, Kc, Kd, Ke, Kg, Kj, Kk, Kl, Km, Kn, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ,
LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, L_, L`, Lb, Lc, Ld, Le, Lg, Lj, Lk, Ll, Lm, Ln, MK, ML, MM ,
MN, MO, MP, MQ, MR Ges MSÓ wmwi‡Ri 46 (†QPwjøk)wU b¤^i ÔWªÕ Kiv nq| GB b¤^i¸wj wmwi‡Ri cÖvBRe‡Ûi
Rb¨ ÒKK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, K_, K`, Kb, Kc, Kd, Ke,
Kg, Kj, Kk, Kl, Km, Kn, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, L_, L`,
Lb, Lc, Ld, Le, Lg, Lj, Lk, Ll, Lm, Ln, MK, ML, MM , MN, MO, MP, MQ, MR Ges MSÓ wmwi‡Ri
†ejvq cÖ‡hvR¨ n‡e|
GKBfv‡e wØZxq cyi¯‹v‡ii Rb¨ ÔWªÕ Kiv cÖ‡Z¨K wmwi‡Ri GKB b¤^i m¤^wjZ cÖvBRe‡Ûi Rb¨ cÖ‡hvR¨|
Abyiƒcfv‡e Ab¨vb¨ cyi¯‹v‡ii †ÿ‡ÎI GKB c×wZ Aej¤^b Kiv n‡q‡Q|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------RvZxq mÂq Awa`ßi KZ©„K cÖPvwiZ Ges evsjv‡`k miKvwi gy`ªYvjq KZ©„K gyw`ªZ|
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100 UvKv g~j¨gvb evsjv‡`k cÖvBRe‡Ûi 100Zg ÔWªÕ Gi djvdj
wb¤œwjwLZ 100 UvKv g~j¨gv‡bi evsjv‡`k cÖvBRe‡Ûi ÒKK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS,
KT, KU, KV, KW, KX, K_, K`, Kb, Kc, Kd, Ke, Kg, Kj, Kk, Kl, Km, Kn, LK, LL, LM, LN,
LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, L_, L`, Lb, Lc, Ld, Le, Lg, Lj, Lk, Ll, Lm, Ln,
MK, ML, MM , MN, MO, MP, MQ, MR Ges MSÓ wmwi‡Ri eÛ¸‡jv 03 AvMó 2020 Bs Zvwi‡L AbywôZ ÔWªÕ‡Z
cyi¯‹vi jv‡fi †hvM¨ e‡j we‡ewPZ n‡e| GLv‡b D‡jøL¨-G wb‡`©wkZ weµq ZvwiL n‡Z b~¨bZg 2 (`yB) gvm
AwZµ‡gi ci D³ eÛ ÔWªÕ Gi AvIZvq Avm‡e|
100/- (UvKv g~j¨gvb evsjv‡`k cÖvBReÛmg~‡ni wewfbœ cyi¯‹v‡ii we¯ÍvwiZ weeiY wb‡¤œ †`qv n‡jvt61wU

6,00,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

1wU|

61wU

3,25,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

1wU|

122wU

1,00,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

2wU|

122wU

50,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

2wU|

2440wU

10,000/-

gv‡bi cyi¯‹vi, cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨

40wU|

me©‡gvU 2806 (`yB nvRvi AvUkZ Qq)wU cyi¯‹vi cÖwZ wmwi‡Ri Rb¨ 46(‡QPwjøk)wU|
D³ ÒWªÓ-‡Z 0000001 nB‡Z 1000000 µg msL¨vi AšÍfz©³ eÛmg~n nB‡Z wbw¤œwjwLZ 46wU mvaviY
msL¨v cy¯‹v‡ii Rb¨ †NvwlZ nBqv‡Qt-

1g cyi¯‹vi Uvt

600000/-

0907485

2q cyi¯‹vi Uvt

325000/-

0079867

3q cyi¯‹vi cÖwZwU 1,00,000/- UvKvi †gvU 2wU

0466428

0198966

4_© cyi¯‹vi cÖwZwU 50,000/- UvKvi †gvU 2wU

0286044

0523658

5g cyi¯‹vi cÖwZwU 10,000/- UvKvi ‡gvU 40wU

0015076
0072826
0074451
0100919
0104604
0115034
0128102
0134396

0147197
0248786
0363442
0394316
0434990
0443894
0451073
0452682

0492439
0506878
0516327
0525695
0551654
0582523
0597986
0603653
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0654063
0670562
0721756
0737388
0740778
0789805
0795965
0817088

0836876
0857823
0926444
0939128
0956036
0959442
0981407
0989358

WªÕ‡Z me©‡gvU 61 (GKlwÆ)wU wmwiR A_©vr ÒKK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU,
KV, KW, KX, K_, K`, Kb, Kc, Kd, Ke, Kg, Kj, Kk, Kl, Km, Kn, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ,
LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, L_, L`, Lb, Lc, Ld, Le, Lg, Lj, Lk, Ll, Lm, Ln, MK, ML, MM ,
MN, MO, MP, MQ, MR Ges MSÓ wmwi‡Ri 46 (†QPwjøk)wU b¤^i ÔWªÕ Kiv nq| GB b¤^i¸wj wmwi‡Ri cÖvBRe‡Ûi
Rb¨ ÒKK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, K_, K`, Kb, Kc, Kd, Ke,
Kg, Kj, Kk, Kl, Km, Kn, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, L_, L`,
Lb, Lc, Ld, Le, Lg, Lj, Lk, Ll, Lm, Ln, MK, ML, MM , MN, MO, MP, MQ, MR Ges MSÓ wmwi‡Ri
†ejvq cÖ‡hvR¨ n‡e|
GKBfv‡e wØZxq cyi¯‹v‡ii Rb¨ ÔWªÕ Kiv cÖ‡Z¨K wmwi‡Ri GKB b¤^i m¤^wjZ cÖvBRe‡Ûi Rb¨ cÖ‡hvR¨|
Abyiƒcfv‡e Ab¨vb¨ cyi¯‹v‡ii †ÿ‡ÎI GKB c×wZ Aej¤^b Kiv n‡q‡Q|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------RvZxq mÂq Awa`ßi KZ©„K cÖPvwiZ Ges evsjv‡`k miKvwi gy`ªYvjq KZ©„K gyw`ªZ|

mÂ‡qi mdj Kvwnbx
GK mgq g½v ej‡ZB iscyi AÂj‡KB eySv‡bv n‡Zv| bvbv Kvi‡Y iscyi AÂj g½vwcwoZ wQj| GKw`‡K
eªÿècyÎ, aijv I wZ¯Ív b`xi fv½‡b Avevw` Rwgi dmj nvwb| Ab¨w`‡K wewb‡qv‡Mi Afve Z_v Dbœqbg~jK
†Kvb KjKviLvbv M‡o bv IVvB AfvewU Av‡iv cÖKU AvKv‡i †`Lv †`q| hvB †nvK iscy‡ii †mB g½v kãwU
GLb gvby‡li gyL †_‡K Av‡¯Í Av‡¯Í we`vq wb‡Z P‡j‡Q| mg‡qi cÖ‡qvR‡b gvby‡li Kg© I fv‡M¨i cwieZ©b
n‡q‡Q| eyw×, cwikÖg I mÂqx g‡bvfve gvby‡li fv‡M¨i †h Awfbe cwieZ©b Av‡b †Zgwb GK bvq‡Ki
K_vq GLb ej‡ev|
bvg Zuvi †gvt Avãyj Kv‡`i evejy| Rb¥ iscyi kn‡ii †QvU byicy‡i| Avãyj Kv‡`i evejy ¯’vbxqfv‡e Ôevejy
†`vKvb`viÕ e‡jB mevi wbKU mgwaK cwiwPZ| Zuviv Qq fvB-‡evb| wZb fvB I wZb †evb| fvB‡`i g‡a¨
wZwbB eo| evev g„Z. Avwgi †nv‡mb iv¯Ívq iv¯Ívq cvb wewµ Ki‡Zb Ges gv †gvQvt Avwnjv †eMg gvby‡li
evwo‡Z evwo‡Z KvR K‡i Qq mšÍv‡bi gy‡L Avnvi Zz‡j w`‡Zb| Zuv‡`i gv_v †MuvRvi g‡Zv GKLÐ RvqMv
Qvov Avev`-myev‡`i †Kvb Rwg-wRivZ wQjbv| †mLv‡bB Qq fvB-†evb eo n‡q‡Qb| A‡_©i Afv‡e †Kvb
†Q‡j-‡g‡q‡KB †jLv-covi g‡Zv g~j¨evb Av‡jvwUi gyL †`Lv‡Z cv‡ibwb evev Avwgi †nv‡mb| Awkÿvi
AÜKv‡iB wbgw¾Z wQj QqwU †Q‡j-‡g‡qi Rxeb| `yB †ejv LveviB Zz‡j w`‡Z cv‡ibbv Avevi †jLvcov| gv‡S gv‡S GKw`b wKsev `yÕw`b hveZ Abvnv‡i Aa©vnv‡iB w`bvwZcvZ Ki‡Z n‡q‡Q Zuv‡`i| `xbZv
†hb wKQz‡ZB wcQz Qvo‡Z Pvqbv|
†QvU‡ejv †_‡K msmv‡ii ˆ`b¨`kv I `ytL-K‡ói g‡a¨ eo n‡jI evejy †`vKvb`vi †jLv-covi g‡Zv gnvb
¯^cœwU‡K me©`v ü`‡q jvjb K‡iwQ‡jb| wKš‘ mva I mv‡a¨i g‡a¨ we¯Íi e¨eavb nIqvq †mB ¯^cœwU †hb Zvi
wbKU `yt¯^cœ n‡q Aaivq i‡q hvq| ZviciI nvjQvovi g‡Zv cvÎ bb wZwb| wKQz †kLvi †bkv Zuv‡K †hb
Zvov K‡i †eovq| ZvB gv_vq Av‡m GK Awfbe eyw×| Zuv‡`i evwoi Av‡k-cv‡ki `yB GKUv jwRs
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gv÷vi‡`i mv‡_ cwiPq nb| Zvici jwRs gv÷vi‡`i Kvco KvPv, Kvco Bw¯¿ Kiv wKsev †nv‡Uj †_‡K
Pv Avbvi wewbg‡q wZwb wb‡Ri bvg †jLvwU ch©šÍ †k‡Lb| GUv †hb Zuvi g‡Zv AhvR¨ ˆmwb‡Ki wbKU hy×
Rq Kivi g‡Zv Ae¯’v| Zvi ci †_‡KB †mUv‡K a‡i ivLvi Rb¨ wZwb wbZ¨ ˆbwgwËK cwÎKv covUv‡K
†bkvq cwiYZ K‡ib| hv GL‡bv Ae¨vnZ Av‡Q| GKRb AwkwÿZ gvby‡li †mvdvi †Uwe‡j ˆ`wbK cwÎKv
†`‡L A‡b‡KB AwffzZ n‡q hvb|
evejy †`vKvb`vi Kó K‡i e‡ov n‡q‡Qb e‡j †QvU †_‡KB wZwb mshgx, wgZe¨wq I mÂqx| Aí eqm
†_‡KB Av‡qi Drm LyuR‡Z _v‡Kb wZwb| wKš‘ cuywRi Afv‡e eo †Kvb e¨emvq bvg‡Z cv‡ibwb| ZvB‡Zv
Rxe‡bi cÖ_g †ckv wn‡m‡e gyw` †`vKvb‡KB †e‡Q wb‡qwQ‡jb| Ab¨ RvqMvq †`vKvb w`‡Z †M‡j gv‡m fvov
¸Y‡Z n‡e e‡j Zuvi _vKvi N‡ii †cQ‡bB wUb Avi euv‡ki †eov w`‡q GKwU †`vKvb w`‡qwQ‡jb wZwb|
†mB †_‡KB Zuvi msMÖvgx Rxe‡bi †ivRMvi ïiæ|
evejy †`vKvb`vi we‡q K‡ib GKB gnjøvi †gvQvt mvnvbv †eMg‡K| mvnvbv †eMg Mwi‡ei †g‡q e‡j Mwie
¯^vgxi N‡i G‡m `yÕR‡b †hb gvwbK‡Rvo e‡bwQj| iscy‡ii ¸ßcvovq Aew¯’Z mv‡jgv LvZzb D”P we`¨vjq
†_‡K mßg †kÖwY ch©šÍ c‡o‡Qb wZwb| evejy †`vKvb`v‡ii cwiKíbvi mv‡_ †hvM nq mvnvbvi mvZ †kÖwY
cov †gav I gbb| Ô¯^vgxi DbœwZ Z_v msmvi I Avgvi DbœwZÕ- G a¨vb-aviYv me©`v gv_vq NyicvK †L‡Z
_v‡K mvnvbvi| msmvi bvgK Mvwoi PvKvwU Av‡ivI MwZkxj Kivi Rb¨ †`vKv‡bi cvkv-cvwk `yBwU wi·v
wK‡b fvov w`‡q †`b evejy-mvnvbv| `yBwU wi·vi QqwU PvKv †Nv‡i Avi gvm †k‡l fvov eve` evejy-mvnvbvi
msmv‡i Avm‡Z _v‡K evikZ UvKv K‡i| †`vKv‡bi Avq w`‡q msmvi Pvjvb Avi wi·vi Avq †_‡K cÖ_‡g
e¨vs‡K GKwU ÔwWwcGmÕ †Lv‡jb|
ÔwWwcGmÕ Gi †gqv` cÖ_g cuvP eQi c~Y© n‡j GK †gv‡U †ek wKQz UvKv Av‡m evejy-mvnvbvi msmv‡i| mv‡_
†`vKv‡bi Avq †_‡K Av‡iv UvKv †hvM K‡i cÂvk nvRvi UvKv nq| Gici fve‡Z _v‡Kb UvKvwU †Kv_vq
LvUv‡bv hvq| GgbB gv‡n›`ªÿ‡Y R‰bK cÖwZ‡ewk Rbve †gvt AvgRv` †nv‡m‡bi wbKU Rvb‡Z cv‡ib mÂq
Awdm m¤ú‡K©| Rbve †gvt AvgRv` †nv‡mb †mvbvwj e¨vsK iscyi K‡c©v‡iU kvLvq PvKzwi Ki‡Zb|
mgqUv Lye GKUv g‡b †bB evejy †`vKvb`v‡ii| Z‡e AvbygvwbK 1990 wKsev 1991 wLª÷vã n‡e nq‡Zv|
iscy‡ii AvjgbMi¯’ K‡jR †iv‡W Aew¯’Z †Rjv mÂq Awdm/ey¨‡iv‡Z G‡m cÖ_g cÂvk nvRvi UvKvi
GKwU ÔcuvP eQi †gqvw` evsjv‡`k mÂqcÎÕ µq K‡ib wZwb| †mB †_‡KB mÂqcÎ †Kbv ïiæ| †cQ‡bi
AÜKvi nvZQvwb Avi euvKv c_ Zuv‡K †div‡Z cv‡iwb| mvg‡bi Av‡jvi SjKvwb Avi †mvRv iv¯Ív Zuv‡K
cÖwZwbqZ ¯^vMZ Rvbvq| Zuvi Kv‡Q g‡b n‡q‡Q, `ye©vi MwZ‡Z mvg‡b GMy‡bvi GLbB †gvÿg mgq| KviY
AvR‡Ki mÂq †h AvMvwg w`b¸‡jv‡K †mvbvjx D¾¦j fwel¨r G‡b †`‡e ¯^wkwÿZ evejy †`vKvb`vi Zv
ZLb †_‡KB Dcjwä K‡iwQ‡jb| †Kbbv †QvU‡ejvi iKg‡di Afve¸‡jv Zuv‡K cvMjv KzËvi g‡Zv Zvwo‡q
†ewi‡q‡Q| Zuvi Kv‡Q ZLb myKvšÍ fÆvPv‡h©i †mB KweZvi jvBbLvwb Òÿzavi iv‡R¨ c„w_ex M`¨gq, c~wY©gvi
Puv` †hb Sjmv‡bv iæwUÓ c„w_exi mZ¨ evYx¸‡jvi g‡a¨ Ab¨Zg g‡b n‡qwQj| Abœvfv‡e RV‡ii R¦vjv †h
mqwb, Zv‡K eySv‡bvI hv‡ebv Ges AbyfeI Kiv hv‡ebv|
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cuvP eQi †k‡l evejy †`vKvb`v‡ii mÂqcÎwU †gqv` DËxY© n‡j gybvdv I Avmjmn cuPvbeŸB nvRvi UvKv
GK‡gv‡U nv‡Z cvb| G‡Z Zuvi †Pv‡L-gy‡L †hb Avb‡›`i QUv Si‡Z _v‡K| mÂqc‡Îi Avmj I gybvdvi
UvKvi mv‡_ †hvM K‡ib wi·vfvovi Av‡qi UvKv| GKz‡b cieZ©x‡Z `yB jÿ UvKvi mÂqcÎ µq K‡ib
wZwb| Gfv‡eB mÂqc‡Îi cwigvY evo‡ZB _v‡K evejy-mvnvbv `¤úwZi msmv‡i|
GKw`‡K mÂqc‡Îi cwigvY evo‡Z _v‡K Ab¨ w`‡K wi·vi cwigvYI evo‡Z _v‡K| Zvici ˆcwÎK wf‡UB
wZb fvB‡qi GK‡Î RvqMv bv nIqvq evwoi AbwZ`~‡i mvZ kZvsk Rwg wK‡b †mLv‡b Avjv`v cvKv `vjv‡bi
evwo K‡ib evejy †`vKvb`vi| c~‡e©i g‡Zv evwoi mv‡_ GeviI GKwU †`vKvb K‡ib wZwb| Z‡e Gevi euvk
Avi wU‡bi †eov bq, cvKv `vjvb| †`vKv‡bi cwiwa AviI eo| n‡iK iKg cY¨ †Zv‡jb †`vKv‡b|
†`vKvbwU AvevwmK GjvKvq nIqvq †ek †ePv-‡Kbv nq| Gfv‡e mÂqc‡Îi cwigvY evo‡Z _v‡K Avi
wi·vi cwigvYI evo‡Z _v‡K Zuvi| wZwb Lye wgZe¨wq| Avi wgZe¨wq e‡j ¯¿x †Q‡j-‡g‡q‡`i AwZwi³ mva
Avnjv` e‡jI wKQz †bB| evowZ LiPI Kivi †Kvb AwfcÖvq wQjbv Zuv‡`i|
evejy-mvnvbv `ßwZi N‡i `yB †Q‡j I GK †g‡q| eo †g‡q Kvqmvi Rvnvb evejx‡K we‡q w`‡q w`‡q‡Qb
bM‡ii gvwnMÄ-mvZgv_v GjvKvq| †g‡qi RvgvB †gvUi BwÄb wgw¯¿| ¯^”Qj cwievi| RvgvB‡qi evwo‡Z
†g‡q my‡LB Av‡Q| `yB †Q‡ji g‡a¨ eo †Q‡j kvwKj Avn‡g` mygb D”P gva¨wgK cvm K‡i GL‡bv †Kvb
K‡g© wb‡qvwRZ n‡Z cv‡iwb| †QvU †Q‡j kvnwiqvi Avn‡g` mwRe Aóg †kÖwY‡Z co‡Q| †Q‡j `y‡UvB †jLvcovi Aem‡i evevi †`vKv‡b e‡m e¨emvq mnvqZv K‡i| †Q‡j †g‡q wZb‡UB evev-gvÕi Kó †ev‡S| Zviv
Lye f`ª I webqx|
GK mgq mÂqc‡Îi gybvdv, †`vKv‡bi Avq Ges wi·vfvovi Avq †_‡K wi·vi msL¨v `uvovq †ZwÎkwU‡Z|
Gfv‡e fv‡jvB PjwQj Zuvi msmv‡ii †mvcvb| Zvici BwRevBK I PvR©vi A‡Uvi QovQwo‡Z wi·vi K`‡i
hLb fvUv c‡o, ZLb evejy-mvnvbv e¨emvwqK c×wZ cwieZ©b K‡ib| `yBwU ev‡` ch©vqµ‡g me wi·v
wewµ K‡i †`b| wi·v wewµi cqmv Ab¨ e¨emvq bv LvUv‡q mÂqc‡Î wewb‡qvM K‡ib| †Kbbv e¨emvq
SuywK I ÿwZ `y‡UvB Av‡Q| cÿvšÍ‡i mÂqc‡Î wewb‡qv‡M G`y‡Uvi †KvbwUB †bB| ZvB‡Zv ÿz`ª ÿz`ª †_‡K
ïiæ K‡i eZ©gv‡b Zuv‡`i ¯^vgx-¯¿xi bv‡g c‡bi jÿ UvKvi mÂqcÎ µq Kiv Av‡Q| †g‡q evejx‡K GK
jÿ UvKvi mÂqcÎ wK‡b w`‡q‡Qb| Dr‡mKi ev` w`‡q cÖwZ gv‡m mÂqcÎ †_‡K M‡o Avq nq cÖvq †Zi
nvRvi UvKvi Dc‡i| †`vKvb †_‡K gvwmK Avq AvbygvwbK AvU `k nvRvi Ges `yBwU wi·v †_‡K gvwmK
Avq cÖvq mvZ nvRv‡ii Dc‡i| eZ©gv‡b evejy-mvnvbvi msmv‡i gvwmK Avq GKy‡b cÖvq wÎk nvRvi UvKvi
Dc‡i|
GKRb †Q‡j wn‡m‡eI evejy †`vKvb`vi mdj| †Kbbv AkxwZci e„×v gvÕ‡K GL‡bv wb‡Ri Kv‡Q †i‡L‡Qb|
Avjøvni ingZ, gv‡qi †`vIqv, wb‡Ri eyw× I cwikÖg Ges ¯¿xi mn‡hvwMZvq evejy †`vKvb`vi AvR mdj
GKRb gvbyl| ej‡Z wØav †bB †h, evejy †`vKvb`vi mÂ‡qi GKRb mdj wewb‡qvMKvwi Ges mÂqc‡Î
wewb‡qvMKvwii ZvwjKvq evejy-mvnvbv GKRb mdj `¤úwZ|
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নতুন অরফস স্থাপন ও উব্দদ্বানন:
র্াতীয় সঞ্চয় লবলশষ বুযলরা, বোরহাট, েট্রোি 22-09-২০১9 লরঃ তালরলখ উলদ্বাধে করা হয়ঃ

RvZxq mÂq we‡kl ey¨‡iv, enÏvinvU PÆMÖvg Gi ïf D‡Øvab
 র্ািীয় সঞ্চয় রস্কমসমূব্দহি 2019-20 অথ জ েেি এি ে সমাত্রা ও অর্জন
2019-20 অথ জবছলর র্াতীয় সঞ্চয় লিলির িাধ্যলি সঞ্চয় আহরলণর সিাট েক্ষযিাত্রা লছে 64,364.90 সকাটি
টাকা তলব সাংলশালধত েক্ষযিাত্রা 79470.00 সকাটি টাকা। েক্ষযিাত্রার লবপরীলত সিাট অর্জে 67,127.75
সকাটি টাকা; র্া েক্ষযিাত্রার 104.29 শতাাংশ এবাং সাংলশালধত েক্ষযিাত্রার 84.00 শতাাংশ । অনুরূপ ালব উক্ত
অথ জ বছলর সঞ্চয় আহরলণ েীট েক্ষযিাত্রা লছে 27000. সকাটি টাকা তলব সাংলশালধত েীট েক্ষযিাত্রা লছে
11,924.00 সকাটি টাকা র্ার লবপরীলত েীট অর্জে 14428.35 সকাটি টাকা; র্া েক্ষযিাত্রার 53.44 শতাাংশ
এবাং সাংলশালধত েক্ষযিাত্রার 121.00 শতাাংশ।

েক্ষযিাত্রা
অর্জে
শতকরা হার

2019-20 অথ জ েেি এি ে সমাত্রা ও অর্জন
র্িা
মূে পলরলশাধ
সুদ পলরলশাধ
েীট
79470.00
67546.00
32800.00
27000.00
67,127.75
52,699.40
28,105.04
14,428.35
84%
78%
86%
121%
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 র্ািীয় সঞ্চয় রস্কম অনোইন ম্যাব্দনর্ব্দমন্ট রসব্দেম
সঞ্চয়পত্র সাংক্রান্ত র্াবতীয় সেেলদে কার্ জক্রি সঠিক, সুন্দি ও রনর্ভজেভাব্দে পলরোেো ও অে সাংখ্যাক র্েবে
িারা অলধক সাংখ্যাক োহক সসবা প্রদালের েলক্ষয র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তি অথ জ রেভাগ কতৃক
জ োস্তোয়নানীন
‘সিকারি ব্য় ব্েস্থাপনা েরক্তোেীকিণ কমজসূরি’ি সহব্দোরগিায় র্ািীয় সঞ্চয় রস্কম অনোইন ম্যাব্দনর্ব্দমন্ট
রসব্দেম নাব্দম একটি ওব্দয়ে রভরিক সফ্টওয়াি প্রস্তুি কব্দিব্দে। গি 03/02/2019 রিঃ িারিখ হব্দি োাংোব্দেে
ব্াাংক, মরিরঝে, ঢাকা, রসানােী ব্াাংক, রোকাে অরফস, মরিরঝে, ঢাকা, রর্রপও, ঢাকা ও রর্ো সঞ্চয়
অরফস/বুসব্দিা, গুরেস্তান, ঢাকায় পাইেট রভরিব্দি এ রসব্দেম িালু কিা হয়। মাি জ 2019 মাব্দসি মব্দধ্য ঢাকা
মহানগরিব্দি, এরপ্রে 2019 মাব্দসি মব্দধ্য রেভাগীয় েহব্দি, জুন 2019 মাব্দসি মব্দধ্য সকে রর্োয় এোং 1 জুোই
2019 হব্দি সািাব্দেব্দে এ রসব্দেম িালু কিা হয়। এ রসব্দেব্দমি মাধ্যব্দম বাধল্পিম সমব্দয় গ্রাহকব্দক সঞ্চয়পত্র ক্রয়
ও নগোয়ব্দনি সুরেনা প্রোন কব্দি, বাধয়াংরক্রয়ভাব্দে বেরনক সকে প্রকাি রেেিণী প্রণয়ন কব্দি ও গ্রাহব্দকি কি
রকরস্ত মুনাফা পরিব্দোন কিা হব্দয়ব্দে এোং কি রকরস্ত পাওনা আব্দে িা বাধয়াংরক্রয়ভাব্দে প্রদশজে কলর। সিয়াদপূিীর
পূলব জ সঞ্চয়পত্র েগদায়ে ছাড়া গ্রাহকব্দক সঞ্চয়পব্দত্রি মুোফা ও মূে অথ জ েহলণর র্ন্য িালসক/তত্রিালসক/
সিয়াদালন্ত এখে আর ইসুয অলফলস আসলত হয়ো। মুনাফা ও আসে অথ জ Bangladesh Electronic
Funds Transfer Network (BEFTN) এি মাধ্যব্দম গ্রাহব্দকি ব্াাংক রহসাব্দে র্মা হয়। র্মাকৃি
অব্দথ জি িথ্য গ্রাহব্দকি রমাোইব্দে ক্ষুব্দে োিজাি মাধ্যব্দম অেরহি কিা হয়। গ্রাহকব্দেি সুরেনাব্দথ জ সফটওয়সািটিব্দি
সঞ্চয়পত্র scrip-less কিা হব্দয়ব্দে। এোড়া ডাকঘি সঞ্চয় ব্াাংব্দকি সনািণ রহসাে ও রময়ােী রহসাব্দেি
রেনব্দেন কাে জক্রম গি 01/07/2020 রিঃ িারিখ হব্দি র্ািীয় সঞ্চয় রস্কম অনোইন ম্যাব্দনর্ব্দমন্ট রসব্দেব্দমি
মাধ্যব্দম পরিিারেি হব্দে।

 সঞ্চয় অসাপ
সঞ্চয় অসাপ র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তি, অভসন্তিীণ সম্পে রেভাগ কতৃক
জ প্রেরিজি রেরভন্ন সঞ্চয় রস্কব্দমি
মূেি একটি িথ্যমূেক অসাপ। এ অসাব্দপি মাধ্যব্দম রডরর্টাে পদ্ধরিব্দি খুে সহব্দর্ ঘব্দি েব্দস রমাোইব্দেি মাধ্যব্দম
সঞ্চয় রস্কব্দম রেরনব্দয়াগ সাংক্রান্ত িথ্যারে র্ানা োব্দে। এ অসাব্দপ রনব্দন্মাক্ত ১০টি রমনু িব্দয়ব্দে এোং রমনুি অনীব্দন
রেরভন্ন সাে-ব্দমনু িব্দয়ব্দে।
সঞ্চয় অসাব্দপি েণ জনাঃ
1) ভূরমকাঃ সঞ্চয় অসাব্দপি প্রথম রমনু ভূরমকায় র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তব্দিি ইরিহাস, উব্দেশ্য ও
কাে জােেীি রেস্তারিি েণ জনা িব্দয়ব্দে।
2) র্ািীয় সঞ্চয় রস্কমঃ অসাব্দপি ২য় রমনুব্দি র্ািীয় সঞ্চব্দয়ি ১১টি রস্কম সম্পরকজি রেরভন্ন িথ্যারে
িব্দয়ব্দে। এ রমনু রথব্দক প্ররিটি সঞ্চয় রস্কব্দমি মুনাফাি হাি, মূল্যমান, রেরনব্দয়াব্দগি ঊধ্বজসীমা, রময়াে,
কািা রেরনব্দয়াগ কিব্দি পািব্দেন ইিসারে সম্পজব্দক নািণা রনয়া োব্দে।
3) রোগাব্দোব্দগি ঠিকানাঃ সঞ্চয় অসাব্দপ রোগাব্দোব্দগি ঠিকানা নামক রমনুব্দি র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তব্দিি
প্রনান কাে জােয়, রেভাগীয় কাে জােয়, রর্ো কাে জােয়, রেব্দেষ সঞ্চয় বুসব্দিা, োাংোব্দেে ব্াাংক, ডাক
অরনেপ্তব্দিি রেরভন্ন কাে জােয়সমূব্দহি ঠিকানা, রফান নম্বি, রমাোইে নম্বি, ই-ব্দমইে ইিসারে িথ্য
সরন্নব্দেে কিা হব্দয়ব্দে।
4) রকাথায় পাওয়া োয়ঃ সঞ্চয় অসাব্দপি ৪থ জ রমনুব্দি রেদ্যমান সঞ্চয় রস্কমসমূহ রে সকে অরফব্দস
রেরনব্দয়াগ কিা োয় অথ জাৎ সঞ্চয়পত্র রে সকে অরফস রথব্দক ক্রয় কিা োয় -ব্দস সকে অরফব্দসি নাম
রেয়া আব্দে।
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5) আব্দেেন পদ্ধরিঃ রেরভন্ন সঞ্চয় রস্কব্দম রেরনব্দয়াব্দগি র্ন্য রকভাব্দে আব্দেেন কিব্দি হব্দে, আব্দেেন
পব্দত্রি সাব্দথ রক রক কাগর্পত্র োগব্দে, িাি রেস্তারিি েণ জনা এ রমনুব্দি রেয়া আব্দে।
6) রেরনমাো/নীরিমাোঃ র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তব্দিি রেরভন্ন সঞ্চয় রস্কম রভন্ন রভন্ন রেরনমাো/নীরিমাো
দ্বািা পরিিারেি হয়। এ রমনুব্দি এ সকে রেরনমাো/নীরিমাো সাংব্দোর্ন কিা হব্দয়ব্দে এোং সহব্দর্ই
সঞ্চয় রস্কব্দমি র্ন্য প্রব্দোর্স সকে রেরনমাো/ নীরিমাো ডাউনব্দোড কব্দি রেখাি সুব্দোগ িাখা হব্দয়ব্দে।
7) রেরেনঃ উপব্দি উরিরখি রমনুব্দি সরন্নব্দেরেি িথ্যসমূব্দহি োইব্দি রেরেন রেষব্দয় িথ্যারে এ রমনুব্দি
সরন্নব্দেে কিা হব্দয়ব্দে। রেমনঃ সঞ্চয়পত্র হারিব্দয় রগব্দে, পুব্দড় রগব্দে অথো অন্য রকানভাব্দে নষ্ট হব্দে
রকভাব্দে ডুরিব্দকট সঞ্চয়পত্র পাওয়া োয়, রক্রিা মািা রগব্দে সঞ্চয়পত্র নগোয়ব্দনি পদ্ধরি, রকভাব্দে
র্ািীয় পরিিয়পত্র পাওয়া োয়, রকভাব্দে টিআইএন সাংগ্রহ কিা োয়-এি রেস্তারিি রেেিন।
8) ডাউনব্দোডঃ এ রমনু রথব্দক প্রাইর্ েে েটািীি ফোফে র্ানা োব্দে। িাোড়া সকে নিব্দনি সঞ্চয়পত্র
ও সঞ্চয় েে ক্রব্দয়ি আব্দেেন ফিম ডাউনব্দোড কব্দি ব্েহাি কিা োব্দে।
9) মুনাফা কসােকুব্দেটিঃ মুনাফা কসােকুব্দেটি এ অসাব্দপি একটি আকষ জনীয় রেক। এ রমনু ব্েহাি
কব্দি রকান সঞ্চয় রস্কব্দম কি রেরনব্দয়াগ কিব্দে কি সময় পব্দি রক পরিমাণ মুনাফা পাওয়া োব্দে, রক
পরিমাণ উৎব্দস আয়কি কিজন হব্দে, নীট মুনাফা কি হব্দে ইিসারে র্ানা োব্দে।
10) সিিািি রর্জ্ঞাসাঃ সঞ্চব্দয়ি রেরভন্ন রস্কম সম্পজব্দক রেরভন্ন সমব্দয় নানা প্রব্দেি উেয় হয়। সিিািি রে
সকে প্রব্দেি উেয় হয় সঞ্চয় অরনেপ্তব্দিি অরভজ্ঞিাি আব্দোব্দক রস িকম প্রায় ১২৬টি প্রব্দেি উিি
এ রমনুব্দি সরন্নব্দেে কিা হব্দয়ব্দে।

র্ালতর লপতা বঙ্গবন্ধু সশখ মুলর্বুর রহিালের র্ন্মশতবালষ জকী উপেলক্ষ সঞ্চয় অযাপলসর উলদ্বাধে কলরে র্োব আবু সহো সিাঃ রহিাতুে
মুলেি, লসলেয়র সলেব, অ যন্তরীণ সম্পদ লব াগ ও সেয়ারম্যাে র্াতীয় রার্স্ব সবাে জ
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 র্াতীয় শুিাোর ও তেলতকতা কার্ জক্রি
প্রলশক্ষণ
2019-20 অথ জ বছলর 8টি বাাংোলদশ ব্াাংক ও এর আওতাধীে ব্ালণলর্যক ব্াাংক,
োকঘর এবাং র্াতীয় সঞ্চয় অলধদপ্তলরর কিজকতজালদর সিন্বলয় লবদ্যিাে সঞ্চয় লিলির
উপর প্রায় -- র্ে কিজকতজা-কিজোরীলক প্রলশক্ষণ প্রদাে করা হয়।

র্াতীয় সঞ্চয় লব াগীয় কার্ জােয়, েট্রোলির উলদ্যালগ বাাংোলদশ ব্াাংক,েট্টোি অঞ্চলের আওতাধীে সকে বালণলর্যক
ব্াাংক,োকঘর ও সঞ্চয় অলফলসর কিজকতজাগলের সিন্বলয় প্রলশক্ষণ কিজশাো-২০১৯
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সলেেে
র্াতীয় সঞ্চয় অলধদপ্তর, লব াগীয় সলেেলের িাধ্যলি লব াগ ল লিক অলফস সমূলহর সিস্যা ও
সিাধালের লবষলয় অলোেো হলয় থালক। কিজকতজালদর সুলবধা ও অসুলবধাগুলো এ সলেেলের
িাধ্যলি তুলে ধরা হয়। বালষ জক লবলেলয়াগ েক্ষযিাত্রার উপর ল লি কলর এ লবষলয় আলোেো –
পর্ জালোেো করা হয়।

র্াতীয় সঞ্চয় লব াগীয় কার্ জােয়, েট্রোলির উলদ্যালগ লব াগীয় কিজকতজা সলেেণ-২০১৯

তথ্য বাতায়ে কার্ জক্রি হােোগাদকরণ
র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তি অভসন্তিীণ সম্পে রেভাগ, অথ জ মন্ত্রণােব্দয়ি একটি সাংযুক্ত প্ররিষ্ঠান। র্ািীয় সঞ্চয়
অরনেপ্তব্দিি প্রনান কার্ হব্দো গ্রাহক রভরিক রসো রেব্দয় বাধল্প আব্দয়ি মানুব্দষি হাি েরক্তোেী কব্দি িাব্দেি
সামারর্ক রনিাপিা েেব্দয় রনব্দয় আসা, পাোপারে রেব্দেি িার্বাধ ঘাটরি োব্দর্ব্দট অথ জায়ন কিা। র্ািীয় সঞ্চয়
অরনেপ্তব্দিি আওিারনন ৮টি রেভাগীয় অরফস, ৬৪টি রর্ো সঞ্চয় অরফস, ১১টি রেব্দেষ সঞ্চয় বুসব্দিা িব্দয়ব্দে।
র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তি এি উব্দেশ্য সফে কিব্দি ও এি অরননস্ত েপ্তি সমূব্দহ োপ্তরিক িথ্য প্রোহ সিে িাখাি
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র্ন্য www.nationalsavings.gov.bd নাব্দম একটি িথ্য োিায়ন িব্দয়ব্দে। র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তি
োপ্তরিক িথ্য প্রোহ সিে িাখব্দি িথ্য োিায়ব্দনি কব্দন্টন্ট গুব্দোব্দি নতুন নতুন িথ্য সাংব্দোর্ব্দনি মাধ্যব্দম
হােনাগাে িথ্য প্রকাে কব্দি থাব্দক। র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তব্দিি িথ্য োিায়ব্দন আমাব্দেি রেষয়, রেদ্যমান
রস্কমসমূহ, রোগাব্দোগ, আইন-রেরন, সাংোে ও প্রকােনা, ফব্দটাগ্যাোিী, ডাউনব্দোড নাব্দম ৭টি রমনু িব্দয়ব্দে।
প্ররিটি রমনুি অনীব্দন সাে রমনু িব্দয়ব্দে । িথ্য োিায়ব্দনি রসো েক্স এ মুরর্ে েষ জ কনাি জ, কমজসম্পােন ব্েস্থাপনা,
ফব্দটাগ্যাোিী, সুোসন প্ররিষ্ঠা, িথ্য অরনকাি, অরভব্দোগ ও প্ররিকাি ব্েস্থাপন, ই রর্ রপ, শুদ্ধািাি, িথ্য ও
রসো, রেরনাং ও প্ররে ণ কমজোো, ফিম, নীরিমাো ও প্রকােনা, রেরেন ও উদ্ভােনী কাে জক্রম নাব্দম ১৪টি রসো
েব্দক্সি িব্দয়ব্দে। প্ররিটি রসো েক্স অনীন কব্দন্টন্ট িব্দয়ব্দে। প্ররিটি সাে রমনু ও কব্দন্টন্ট এ সঞ্চয়পব্দত্রি ক্রয় সাংক্রান্ত
িথ্য, নীরিমাে/রেরনমাোসহ গুরুত্বপূণ জ হােনাগাে িথ্য প্রকাে কিা হয়। এোড়া েেেী, রপনেন, রপ.আি, এে,
জ অনাপরি, রকাব্দটেন আহোন রেজ্ঞপ্তীসহ রেরভন্ন গুরুত্বপূণ জ িথ্য িথ্যোিায়ব্দনি রনাটিেজ রোব্দড জ
রোকোিজা, রনাটিে,
প্রকাে কিা হয়। রসো েব্দক্সি ডান পাব্দবজ সাইট রমনুব্দি মহাপরিিােক মব্দহােব্দয়ি রেস্তারিি রপ্রাফাইে, অভসন্তিীণ
রসো েক্স, গুরুত্বপূণ জ রোংক, গুরুত্বপূণ জরটাে এোং র্নসব্দিিনমূেক রেজ্ঞাপন িব্দয়ব্দে। সাইট রমনুি অভসন্তিীণ রসো
েক্স এ র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তি, অভসন্তিীণ সম্পে রেভাগ কতৃক
জ প্রেরিজি রডরর্টাে পদ্ধরিব্দি খুে সহব্দর্ ঘব্দি
েব্দস রমাোইব্দেি মাধ্যব্দম সঞ্চয় রস্কব্দম রেরনব্দয়াগ সাংক্রান্ত িথ্যারে র্ানাি একমাত্র সঞ্চয় অসাপব্দসি রোংক
সাংব্দোর্ন কিা হব্দয়ব্দে। এোড়া সাইট রমনুি গুরুত্বপূণ জ রোংক, গুরুত্বপূণ জ রটাে এোং র্নসব্দিিনমূেক রেজ্ঞাপন
প্রিাি কাে জক্রম িেমান ও হােনাগাে িথ্য প্রকাে কিব্দে।

অলেট লেষ্পলি
র্াতীয় সঞ্চয় অলধদপ্তলরর 2019-20 অথ জবছলর সিাট 319-টি অলেট আপলি অলিিাাংলসত অবস্থায় লছে।
2019-20 অখবজ ছলরর বালষ জক কিজসম্পাদে চুলক্ত অনুর্ায়ী অলিিাাংলসত অলেট আপলির শতকরা 50 াগ অথাৎজ
160 টি অলেট আপলি লেস্পলির বাধ্যবাধকতা লছে। 2019-20 অথ জ বছলর সিাট 89 টি অলেট আপলি লেস্পলি
হলয়লছ। অথাৎজ বালষ জক কিজসম্পাদে চুলক্ত েক্ষযিাত্রার শতকরা 26 াগ অলর্জত হলয়লছ।

 উদ্বুদ্ধকিণ কাে জক্রমঃ
র্াতীয় সঞ্চয় অলধদপ্তর 2019-20 অথ জ বছলর উদ্বুিকরণ প্রোর কার্ জক্রলির অাংশ লহলসলব সঞ্চয় সপ্তাহ
গণশুোেী, উঠাে তবঠক ও িাধ্যলিক পর্ জালয়র লশক্ষাথীলদর সঞ্চলয় সলেতেতা বৃলি ও উদ্বুিকরণ
কার্ জক্রলি র্াতীয় সঞ্চয় অলধদপ্তলরর অাংশেহণ লছে প্রশাংসেীয়।
 (ক) সঞ্চয় সপ্তাহ-২০১৯:
অপেয় ো কলর সঞ্চয় কর, সিার্ ও সদশলক সমৃি কর এ প্ররিপাদ্য রেষয়ব্দক সামব্দন রিব্দখ গি
২০১9-20 অথ জ েেব্দি 18 র্ানুয়ারী - 24 র্ানুয়ারী 2020 রিঃ িারিখ পে জন্ত রেেব্াপী ‘‘সঞ্চয়
সপ্তাহ-২০20’’ উেোরপি হয়। সঞ্চয় সপ্তাহ ২০20 এি শুভ উব্দদ্বানন কব্দিন অ যন্তরীণ সম্পদ
লব ালগর লসলেয়র সলেব এবাং র্াতীয় রার্স্ব সবালে জর সেয়ারম্যাে র্োব আবু সহো সিাঃ রহিাতুে
মুলেি। সঞ্চয় সপ্তাহ ২০20 পােন উপেসক্ষ র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তি রেভাগ ও রর্ো পে জাব্দয় রেরভন্ন
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পেব্দ প গ্রহণ কব্দি। রপ্রন্ট ও ইব্দেক্ট্ররনক রমরডয়াি মাধ্যব্দম সঞ্চয় উদ্বুদ্ধকিণ োিজা প্রিাি কিা হয়।
এোড়া রমাোইব্দে ক্ষুব্দে োিজাি মাধ্যব্দম সঞ্চয় উদ্বুদ্ধকিণ কাে জক্রম সম্পব্দকজ র্নগণব্দক অেরহি কিা
হয়। সঞ্চয় সপ্তাহ-২০20 িোকােীন সময় রেভাগ ও রর্োি সকে গুরুত্বপূণ জ স্থাব্দন ব্ানাি, রপাষ্টাি
এি মাধ্যব্দম ব্াপক প্রিাব্দিি ব্েস্থা কিা হয়। সঞ্চয় সপ্তাহ-২০20 উপেব্দ রেেব্াপী মব্দনাজ্ঞ িসারেি
আব্দয়ার্ন কিা হয়। এোড়া সািা রেেব্াপী সিকারি-ব্দেসিকারি অরফসসমূহ, কেকািখানা, ব্েসা
প্ররিষ্ঠান, রে া প্ররিষ্ঠান, রেরভন্ন রপোর্ীেী এোং োড়ী োড়ী সঞ্চয় অরভোন উদ্বুদ্ধকিণ কাে জক্রম
পরিিারেি হয়।

সঞ্চয় সপ্তাহ-২০20 এর উলদ্বাধেী অনুিালে অ যন্তরীণ সম্পদ লব ালগর লসলেয়র সলেব এবাং র্াতীয় রার্স্ব সবালেরজ সেয়ারম্যাে র্োব আবু সহো সিাঃ
রহিাতুে মুলেি িলহাদয় ও র্াতীয় সঞ্চয় অলধদপ্তলরর িহাপলরোেক সািছুন্নাহার সবগি।
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সর্ো পর্ জায় সঞ্চয় সপ্তাহ পােে

সর্ো সঞ্চয় অলফস, েট্টোি এর সঞ্চয় সপ্তাহ-২০২০ এর রযালে

সর্ো সঞ্চয় অলফস, িয়িেলসাংহ এর সঞ্চয় সপ্তাহ-২০২০ এর রযালে

সর্ো সঞ্চয় অলফস, সিৌে ীবার্ার এর সঞ্চয় সপ্তাহ-২০২০ এর রযালে

সর্ো সঞ্চয় অলফস, োপাইেবাবগি এর সঞ্চয় সপ্তাহ-২০২০ এর রযালে

উঠাে তবঠক

লব াগীয় কার্ জােয়, েট্টোি এর উলদ্যালগ উঠাে তবঠক

সর্ো সঞ্চয় অলফস/বুযলরা, োঁপাইেবাবগি এর উসদ্যালগ উঠাে তবঠক
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সর্ো সঞ্চয় অলফস/বুযলরা, বগুড়া এর উলদ্যালগ উঠাে তবঠক

লব াগীয় কার্ জােয়, েট্টোি এর উলদ্যালগ উঠাে তবঠক

িতলবলেিয় স া

সর্ো সঞ্চয় অলফস/বুযলরা, ঢাকায় লবলেলয়াগকারীলদর সালথ র্াতীয় সঞ্চয় অলধদপ্তলরর িহাপলরোেলকর িতলবলেিয় স া

ইব্দনাব্দভেন কাে জক্রম:
 োাংোব্দেে ব্াাংক, োরণরর্সক ব্াাংক, রপাষ্ট অরফস, সঞ্চয় বুসব্দিা এক ও অরভন্ন নািায় সঞ্চয়পত্র রেনব্দেন
কাে জক্রব্দমি র্ন্য র্ািীয় সঞ্চয় রস্কম অনোইন ম্যাব্দনর্ব্দমন্ট রসব্দেম সফটওয়সাি িালু কিা হব্দয়ব্দে;
 রডরর্টাে পদ্ধরিব্দি খুে সহব্দর্ ঘব্দি েব্দস রমাোইব্দেি মাধ্যব্দম সঞ্চয় রস্কব্দম রেরনব্দয়াগ সাংক্রান্ত িথ্যারে
র্ানাি র্ন্য সঞ্চয় অসাপ িালু কিা হব্দয়ব্দে;
 প্রনান কাে জােয় ও এি অনীনস্থ সকে অরফব্দস রসরসটিরভ কসাব্দমিা স্থাপন কিা হব্দয়ব্দে;
 অরনেপ্তব্দিি কমজকিজাব্দেি সমন্বব্দয় একটি গ্রুপ রমইে িালু কিা হব্দয়ব্দে;
 সঞ্চয় বুসব্দিাগুব্দোি কাে জক্রব্দম ই-রসরভাংস সফটওয়সাি এি মাধ্যব্দম পরিিারেি হব্দে;
 উঠান বেঠব্দকি মাধ্যব্দম গ্রাব্দমি তৃণমূে পে জাব্দয়ি র্নগণ রেব্দেষি: বাধল্প আব্দয়ি মরহোব্দেিব্দক সঞ্চব্দয়ি
প্ররি উদ্বুদ্ধকিণ কিা হব্দে;
 মাধ্যরমক পে জাব্দয়ি রে াথীব্দেি সঞ্চব্দয়ি প্ররি উদ্বুদ্ধকিণ কাে জক্রম পরিিারেি হব্দে;
 র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তব্দিি প্রনান কাে জােব্দয় িথ্য ও পিামেজ রকন্দ্র স্থাপন কিা হব্দয়ব্দে;
 র্ািীয় সঞ্চয় অরনেপ্তব্দিি নাব্দম একটি রফইসবুক রপইর্ িালু কিা হব্দয়ব্দে।

সঞ্চয়পত্র সেেলদে কার্ জক্রলির সালথ র্লড়ত ব্াাংক সমূলহর োলির তালেকা
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োং
১
২
৩
৪
৫
৬
োং
১

রকন্দ্রীয় ব্াাংক : োাংোব্দেে ব্াাংক

োরণরর্সক ব্াাংক (িাষ্ট্রায়ত্ব) :
ব্াাংলকর োি
রসানােী ব্াাংক লেঃ
অগ্রণী ব্াাংক লেঃ
রূপােী ব্াাংক লেঃ
র্নিা ব্াাংক লেঃ
োাংোব্দেে রডব্দভেপব্দমন্ট ব্াাংক রেরমব্দটড
রেরসক ব্াাংক রেরমব্দটড
ইসোমী ব্াাংক
ব্াাংলকর োি
ব্াাংক আে-ফাোহ লেলিলটে

োং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯

ব্রক্তমারেকানানীন (সানািণ) :
ব্াাংলকর োি
আইএফআইরস ব্াাংক রেরমব্দটড
ইউনাইব্দটড কমারেজয়াে ব্াাংক রেরমব্দটড
ইোন জ ব্াাংক রেরমব্দটড
উিিা ব্াাংক
এনআিরে কমারেজয়াে ব্াাংক রেরমব্দটড
এনআিরে রলাোে ব্াাংক রেরমব্দটড
এনআিরে ব্াাংক রেরমব্দটড
এরে ব্াাংক রেরমব্দটড
এনরসরস ব্াাংক রেরমব্দটড
ওয়ান ব্াাংক রেরমব্দটড
কিালশজয়াে ব্াাংক অব লসেে
োে ব্াাংক রেরমব্দটড
ডাি-োাংো ব্াাংক রেরমব্দটড
রে ফািমাস জ ব্াাংক রেরমব্দটড
ন্যােনাে ব্াাংক রেরমব্দটড
এইে এস লব লস লেঃ
ঢাকা ব্াাংক রেরমব্দটড
ন্যাশোে ব্াাংক অব পালকস্তাে
পূোেী ব্াাংক রেরমব্দটড
প্রাইম ব্াাংক রেরমব্দটড
লদ রপ্ররময়াি ব্াাংক রেরমব্দটড
োাংোব্দেে কমাস জ ব্াাংক রেরমব্দটড
বাাংোলদশ কৃলষ ব্াাংক
ব্র্যাক ব্াাংক রেরমব্দটড
ব্াাংক এরেয়া রেরমব্দটড
মধুমরি ব্াাংক রেরমব্দটড
মাব্দকজন্টাইে ব্াাংক রেরমব্দটড
রমউচুয়াে োে ব্াাংক
রমডল্যাে ব্াাংক রেরমব্দটড
রমঘনা ব্াাংক রেরমব্দটড
েমুনা ব্াাংক রেরমব্দটড
সাউথইে ব্াাংক রেরমব্দটড
সাউথ োাংো এরগ্রকােিাি এে কমাস জ ব্াাংক রেরমব্দটড
লদ রসটি ব্াাংক রেরমব্দটড
লসটি এে এ
রার্শাহী কৃলষ উন্নয়ে ব্াাংক লেঃ
সীিান্ত ব্াাংক লেঃ
সস্টট ব্াাংক অব ইলন্ডয়া
হালবব ব্াাংক লেঃ

সঞ্চয়পত্র ক্রলয় প্রলয়ার্েীয় তথ্যাবেী
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 পূরণকৃত সঞ্চয়পত্র ফরি;
 সক্রতার 17 লেলর্লটর NID েম্বর অথবা 10 লেলর্লটর Smart কাে জ ; (ফলটাকলপ)
 েলিেীর 17 লেলর্লটর NID েম্বর অথবা 10 লেলর্লটর Smart কাে জ ; (ফলটাকলপ)
 সক্রতার পাসলপাট জ সাইলর্র 2 কলপ ছলব;
 েলিেীর পাসলপাট জ সাইলর্র 2 কলপ ছলব;
 টি আই এে েম্বর (এক েক্ষ টাকার অলধক হলে);
 সক্রতার অেোইে ব্াাংক ব্রালঞ্চর োি, একাউলন্টর লশলরাোি ও েম্বর।
 এক েক্ষ টাকা পর্ন্তজ কযাশ অথবা সেক প্রদাে;
 এক েক্ষ টাকার অলধক হলে সেক প্রদাে ;
 সেলকর সক্ষলত্র সেলকর পাতার ফলটাকলপ;
 েলিেী োবােক হলে েলিেীর র্ন্ম লেবন্ধে (ফলটাকলপ) ও েলিেীর পলক্ষ সোক্তকারীর 17
লেলর্লটর NID েম্বর অথবা 10 লেলর্লটর Smart কাে জ ; (ফলটাকলপ) প্রলতিাে েলিেী
হলে প্রলতিালের টিআইএে/লবআইএে েম্বর

র্াতীয় সঞ্চয় অলধদপ্তলরর প্রধাে কার্ জােয়-এর অলফসারলদর োলির তালেকা
োি

পদলব

র্োব সািছুন্নাহার সবগি

িহাপলরোেক

সফাে (অলফস): ৮৮০-২-৯৫৫৯৯০৮

ইলিইে: dg.nsd.bd@gmail.com

র্োব মুহােদ এোি সেৌধুরী

পলরোেক

সফাে (অলফস): ৮৮০-২-৯৫৫৯৯০৮

-

র্োব সিাঃ এোলয়ত সহালসে

র্োব রালর্য়া সবগি

র্োব মুহােদ লির্ানুর রহিাে

র্োব সিাহােদ িলহনুে ইসোি

উপ-পলরোেক (বুযলরা ও অলেট ও আইে )

উপ-পলরোেক (প্রশাসে ও র্েসাংলর্াগ)

উপ-পলরোেক (পলেলস, ও পলরসাংখ্যাে)

উপ-পলরোেক (কযাশ ও বালর্ট)

র্োব সিাঃ িাসুদুর রহিাে

সহকারী পলরোেক (র্েসাংলর্াগ)

র্োব সিাহােদ খলেলুর রহিাে

সহকারী পলরোেক (কযাশ)

সফাে ও সিাবাইে েম্বর

সফাে (অলফস): ৮৮০-২-41050511
সিাবাইেঃ ৮৮-০১৭১২-১৪০৭৫০
সফােঃ ০২-৯৫৭৭৮০৩ (অলফস)
সিাবাইেঃ ৮৮-০১৮১৭-৬৪৩৪৩৪
সফােঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৪
সিাবাইেঃ ৮৮-০১৭১৪০২৮৬৯৪
সফােঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৫
সিাবাইেঃ ৮৮-০১৭১২-৮৪৩৩৬২
সিাবাইেঃ ৮৮-০১৯১৭-৯৬৯০৯৬
সফােঃ ৮৮-০২-41050512

ইলিইে এলেস

ইলিে-d.enayet@gmail.com

ইলিইেঃ pro.dns.bd@gmail.com

ইলিইেঃ mizannsd@gmail.com

ইলিইেঃmohinuldns@gmail.com
ইলিইেঃ masudrahman226@yahoo.com
ইলিইেঃ krahman624@gmail.com

সিাবাইেঃ ৮৮-০১৯২৫-১৪২৮৮৬
র্োব সুেতাো র্ালকয়া

সহকারী পলরোেক (পলরসাংখ্যাে)

র্োব ফরহাদ হাসাে

সহকারী পলরোেক (বালর্ট)

সফােঃ ৮৮-০২-৯৫৮৭৫৭৩
সফােঃ ৮৮-০২-41050512
সিাবাইে-01817-005827
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ইলিইেঃ ad.stat.nsd@gmail.com
ইলিইেঃ forhadnsd1970@gmail.com

োি

পদলব

সফাে ও সিাবাইে েম্বর

র্োব সিাসােৎ রুিাো লসলেকা

সহকারী পলরোেক (অলেট ও আইে)

র্োব আব্দুিাহ আে িামুে

সহকারী পলরোেক (প্রশাসে)

ইলিইে এলেস

সফােঃ
সিাবাইেঃ ৮৮-০১৭১৬-৭৭১৪০৮
সফােঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৮
সিাবাইেঃ ৮৮-0171133032

ইলিইেঃ adauditnsd@gmail.com

ইলিইেঃ ad.nsd.bd@gmail.com

র্াতীয় সঞ্চয় অলধদপ্তর প্রধাে কার্ জােয়-এর আওিানীন রেভাগীয় কাে জােব্দয়ি অরফসসমূহঃ
ক্র/ অরফব্দসি নাম
নাং

অরফব্দসি ঠিকানা

অরফস প্রনাব্দনি নাম ও
পেেী

রটরেব্দফান নম্বি

রমাোইে নম্বি

ই-রমইে ঠিকানা

১

র্াতীয় সঞ্চয়
৯,েে প্লার্া, লব.লব
র্োব সিাঃ শলহদুে ইসোি
লব াগীয়
এল লেউ, গুলেস্তাে, ঢাকা
উপ-পলরোেক
কার্ জােয়, ঢাকা ।

02-৯৫৬৭৫৮৯

০১৭১৬-৫০৬২১২

ddsdha@gmail.com

২

র্াতীয় সঞ্চয় োড়ী নাং-২৯৯/১(নীি িো),
লব াগীয়
রিাড নাং-৮, রস.রড.এ,
কার্ জােয়, েট্টোি আগ্রাোে আোরসক এোকা,
িিগ্রাম

031-710517

01816-251539

ddsavingsctg@gmail.com

0721-776174

0171-8506773

ddsavings_raj@gmail.com

0417-21176

০১৫৫৬-৬৩০৬৮২

nsddkhulna@gmail.com

0431-71805

01721-779604

৩

র্াতীয় সঞ্চয়
লব াগীয়
কার্ জােয়,
রার্শাহী ।

েন্ডীপুর কদিতোর
সিাড়,েক্ষীপুর, রার্শাহী।

৪

র্াতীয় সঞ্চয়
লব াগীয়
কার্ জােয়, খুেো ।

৫

র্াতীয় সঞ্চয়
দয়াে টাওয়ার, 2য়
লব াগীয়
তো,পুলেশ োইে, বাাংো
কার্ জােয়,বলরশাে
বার্ার ,বলরশাে।

র্নাে োহানািা রেগম
উপ-পলরোেক

র্োব সারওয়ার সহালসে
তুলহে
উপ-পলরোেক

৬ নাং ফিার্ী পাড়া
রিাড,খুেনা।

র্োব সিাঃ সরর্ানুর রহিাে
উপ-পলরোেক
র্োব সিা: আবু তােহা
উপ-পলরোেক

৬

র্াতীয় সঞ্চয়
88/লব বৃহির
র্োব োর্িা আকতার 0821-717067 01922-221744
লব াগীয়
সাগরলদঘীর পাড়
উপ-পলরোেক
কার্ জােয়, (বণ জিাো পলয়ন্ট), লসলেট
লসলেট ।
270,পূব জ
গলেশপুর,টালিজোে
সরাে,রাংপুর

র্োব িহররি আেী
উপ-পলরোেক

0521-56810 01716-728586

ddsavingsrangpur@gmail.com

৭

র্াতীয় সঞ্চয়
লব াগীয়
কার্ জােয়,
রাংপুর সর্ো,
রাংপুর

েতুে বার্ার,ট্রালফক
সিাড়,িয়িেলসাংহ

র্োব কালের্ ফালতিা
উপ-পলরোেক

091-67638 01912-826110

ddnsd61@gmail.com

৮

র্াতীয় সঞ্চয়
লব াগীয়
কার্ জােয়,
িয়িেলসাংহ।
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ddsylhetsavings@gmail. com

র্ািীয় সঞ্চয় আঞ্চরেক কাে জােয় ঢাকাি আওিানীন সঞ্চয় অরফসসমূহঃ
ক্র/ অরফব্দসি নাম

অরফব্দসি ঠিকানা

নাং
১

র্ািীয় সঞ্চয়

রসানােী ব্াাংক প্রাঙ্গন,

রেব্দেষ বুসব্দিা,

মরিরঝে, ঢাকা

র্ািীয় সঞ্চয়

োর্ব্দম কাব্দেরিয়া,

রেব্দেষ বুসব্দিা,

কাঁটােন, ঢাকা

রেব্দেষ বুসব্দিা,

ঢাকা

ইসোম

সেিঘাট, ঢাকা
র্ািীয় সঞ্চয়
রেব্দেষ বুসব্দিা,
িাষাড়া, নািায়ণগঞ্জ

৭

৮

র্নাে মুিাদুজ্জামান

সেিঘাট, ঢাকা

সহকািী পরিিােক

িাষাড়া োস েসাে,
নািায়ণগঞ্জ

102/2 ের ণ

র্নাে রমাঃ রনহাি

রেব্দেষ বুসব্দিা,

োত্রাোড়ী,েহীে ফারুক

রহাব্দসন

োত্রাোড়ী, ঢাকা

রিাড,োত্রাোড়ী,ঢাকা।

সঞ্চয় অরফসাি

৯,ডন িার্া, রে.রে

র্নাে োরকো আব্দেেীন

এরভরনউ, গুরেস্তান, ঢাকা

সহকািী পরিিােক

অরফস, মুন্সীগঞ্জ

adnsd.mirpur@gmail.com

02-৪৭১১২৩০৮ ০১৭১৮-১৮৯৩৮১

nsb.sadarghat@gmail.com

কােীি োর্াি, পুিান
রকাট জ, নািায়ণগঞ্জ

কাঁিািী, মুন্সীগঞ্জ

০১৫৫৬ad.nsd.chasara@gmail.com

সহকািী পরিিােক

র্ািীয় সঞ্চয়

রর্ো সঞ্চয়

02-৯০০১০৫৩ 01966-313320

৬৩০৬৮২

রসটি নাং-03,উিিা,ঢাকা।

নািায়ণগঞ্জ

nsbsheymoli@gmail.com

রহাব্দসন

উিিা, ঢাকা

অরফস,

02-৯১৪০৩৮৮ 01716-906517

র্নাে রমাহাম্মে মরনি 02-৭৬৪৪৬৮৪

07,

রর্ো সঞ্চয়

১২

োাংোব্দেে ব্াাংক,

রেব্দেষ বুসব্দিা,

ঢাকা

১১

সহকািী পরিিােক

32-এ আহব্দম্মে রভো, রিাড নাং-

৯ অরফস, গুরেস্থান,

১০

র্নাে েরফকুে ইসোম

র্ািীয় সঞ্চয়

রর্ো সঞ্চয়

nsbkatabon@gmail.com

সহকািী পরিিােক

রেব্দেষ বুসব্দিা, কার্ী পাড়া, রমিপুি, ঢাকা

রেব্দেষ বুসব্দিা,

01917258188

রহাব্দসন

র্নাে রমাঃ ওোয়দুে

রমিপুি, ঢাকা

৬

র্নাে রমাহাম্মে রমািাব্দেে 02-৫৮৬১১০৯৯

কব্দের্ রগইট, শ্যামেী,

র্ািীয় সঞ্চয়

nsb.motijheel@gmail.com

রহাব্দসন রিৌরফক,

র্ািীয় সঞ্চয়

র্ািীয় সঞ্চয়

৫

র্নাে েরিফ মুহাম্মে 02-৯৫৫৪৮৫৮ ০১৮১৭-০০৫৮২৭

সহকািী পরিিােক

শ্যামেী, ঢাকা

৪

ই-রমইে ঠিকানা

সহকািী পরিিােক

কাঁটােন, ঢাকা

৩

রমাোইে নম্বি

পেরে

মরিরঝে,ঢাকা
২

অরফস প্রনাব্দনি নাম ও রটরেব্দফান নম্বি

র্নাে রমাঃ আবু সাইে
সহকািী পরিিােক

02-41090135 01717-463103

-

01715-285748

savingsuttara17@gmail.com

nhshahin78@gmail.com

02-৯৫৬৯৭৩৬ ০১৭৩৮-১৬৭১৯৪

sakilansd@gmail.com

02-৭৬৩৩৬৯০ 01914-084660

mamunur91@gmail.com

02-৭৬১১৩৭৬ ০১৭১১-০১৯২৩২

tapannso@yahoo.com

02-49273160 ০১৫৫৬-৩৫৮৪২৮

dso.gazipur@gmail.com

র্নাে মামুনুি িহমান
রমািা
সহকািী পরিিােক
র্নাে িপন কুমাি োস
সহকািী পরিিােক

রর্ো সঞ্চয়

িার্োড়ী,রডরস অরফস

র্নাে রমাোম্মাৎ মােহুো

অরফস, গার্ীপুি

প্রাঙ্গন,গার্ীপুি

রেগম
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ক্র/ অরফব্দসি নাম

অরফব্দসি ঠিকানা

অরফস প্রনাব্দনি নাম ও রটরেব্দফান নম্বি

নাং

রমাোইে নম্বি

ই-রমইে ঠিকানা

পেরে
সহকািী পরিিােক
রর্ো সঞ্চয়

১৩ অরফস, রগাপাে
গঞ্জ
রর্ো সঞ্চয়

রগাহাটা, েটিো,

র্নাে রমাঃ নুরুে আেম

রগাপােগঞ্জ

সহকািী পরিিােক

কােী োর্াি,

রেগম সাঈো

১৪ অরফস, নিরসাংে রসাহিাওয়ােী উদ্যান,
ীী

নিরসাংেী

রর্ো সঞ্চয়
১৫

অরফস,

রেেন রিাড, রকব্দোিগঞ্জ

রকব্দোিগঞ্জ
১৬

রর্ো সঞ্চয়

অরফস,
মারনকগঞ্জ

১৮

মারনকগঞ্জ

রর্ো সঞ্চয়

রঝেটুেী, মসরর্ে োড়ী

অরফস, ফরিেপুি

সড়ক, ফরিেপুি

রর্ো সঞ্চয়
১৯

অরফস,

পুিান োর্াি, মাোিীপুি

মাোিীপুি
20

রর্ো সঞ্চয়
অরফস, িার্োড়ী

পােপরি, িার্োড়ী

রর্ো সঞ্চয়
21

র্নাে রমাঃ আমান উিসা
সহকািী পরিিািক

রিয়ািম্যান িার্া,পুিািন র্নাে ফািহানা পািভীন

৯৬ নগি ভেন রিাড,

অরফস,

পাোং, েিীয়িপুি

েিীয়িপুি

mnalamdns@gmail.com

02-৯৪৬২২৭১ ০১৭১২-০০৪৯০৯

geash908@gmail.com

০৯৪১-৬১৭৯৭ 01918-915165

dnskishoreganj@gmail.com

০৯২১-৬৩৭৫৭ 01746-393587

savings.tangail@gmail.com

সহকািী পরিিােক

অরফস, টাঙ্গাইে আোেি রিাড, টাঙ্গাইে সহকািী পরিিােক
রর্ো সঞ্চয়

১৭

নার্মুন্নাহাি

02-৬৬৮৫২৬৯ ০১৭১৮-২৯৮৭৯৩

র্নাে রমাঃ ওোয়দুি
িহমান

02-৭৭১০৬৭৫

সহকািী পরিিােক
র্নাে রক এম িারর্বুে
হাসান

০৬৩১-৬৪২০৭

সহকািী পরিিােক
র্নাে রুহুে কুদ্দুে

০৬৬১-৬২৬২৩

সঞ্চয় অরফসাি
র্নাে আহসানুি িহমান
সঞ্চয় অরফসাি
রেগম নােরিন আক্তাি
সহকািী পরিিােক

০৬৪১-৬৫২১৯

01795505315

rafikulnsd@gmail.com

01731966190

01719-

savings.faridpur@gmail.com

savings.madaripur@gmail.com

391329
01912748369

০৬০১-৬১৫৫৮ ০১৯২০-২৫৬৭৪১

dnsrajbari0@gmail.com

adshariatpur@gmail.com

র্ািীয় সঞ্চয় আঞ্চরেক কাে জােয় িিগ্রাব্দমি আওিানীন সঞ্চয় অরফসসমূহঃ
১

রর্ো সঞ্চয়

োাংোব্দেে ব্াাংক প্রাঙ্গন র্নাে রমাহাম্মে র্াব্দেে 031-638510 01675-972011 jabedislam201272@gmail.mom
ইসোম, সহকািী

অরফস, িিগ্রাম
র্ািীয় সঞ্চয়

২ রেব্দেষ বুসব্দিা,

পরিিােক
রসানােী ব্াাংক প্রাঙ্গন

র্নাে অপণ জা সূত্রনি,

031-2520579

সহকািী পরিিােক

01918706321

আগ্রাোে, িিগ্রাম
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adsavings.agr.ctg@gmail.com

ক্র/ অরফব্দসি নাম

অরফব্দসি ঠিকানা

অরফস প্রনাব্দনি নাম ও রটরেব্দফান নম্বি

নাং

৩

রর্ো সঞ্চয়

রসানােী ব্াাংক প্রাঙ্গন

র্নাে রমাঃ হােীবুি

081-68301 01712-446690

পরিিােক

কারন্দপাড়া, ব্রাহ্মণোরড়য়া র্নাে রমাঃ রমেোহ

0851-58135

savingsofficebrahmanbaria@g

উরেন,

ব্রাহ্মণোরড়য়া
রর্ো সঞ্চয়

admotaleb77@gmail.com

িহমান খন্দকাি, সহকািী

অরফস, কুরমিা

৪ অরফস,

৬

ই-রমইে ঠিকানা

পেরে

রর্ো সঞ্চয়

৫

রমাোইে নম্বি

mail.com

সহকািী পরিিােক

কব্দের্ রগইট, িাঁেপুি

র্নাে রমাঃ রমর্ানুি

0841-63437 01912-050592

adchandpur@gmail.com

0331-74738 01869-532706

adfeni.nsd@gmail.com

0321-62153 01677-010206

dns.noakhali@gmail.com

0351-63234 01824-768141

juc01061976@gmail.com

0341-63835 01813-892444

nsdcoxbazar@gmail.com

0361-62469 01833-444444

nsd.bban@gmail.com

িহমান

অরফস, িাঁেপুি

সহকািী পরিিােক

রর্ো সঞ্চয়

৫৪৭-পুিািন রিরর্রি

র্নাে রসিাজুে ইমাম

অরফস, রফনী

রিাড/ পাঠানোরড় রিাড

সহকািী পরিিােক

রর্ো সঞ্চয়

নতুন োসেসাে

র্নাে মাহমুদুি িরেে

৭ অরফস,

সহকািী পরিিােক

রনায়াখােী
রর্ো সঞ্চয়

িাঙ্গামাটি আইরডয়াে স্কুে র্নাে রমাহাম্মে র্াোে
(৩য় িো)

৮ অরফস,
িাঙ্গামাটি

উরেন রিৌধুিী
সহকািী পরিিােক

রর্ো সঞ্চয়

পূে জ োর্ািঘাটা,

৯ অরফস, কক্সোর্ কক্সোর্াি

র্নাে রেোরুে আেম
সঞ্চয় অরফসাি

ীাি
রর্ো সঞ্চয়

োন্দািোন োর্াি,৩নাং

১০ অরফস, োন্দািে গরে, োন্দািোন।
ীান

র্ভইুঁ য়া
সঞ্চয় অরফসাি

রর্ো সঞ্চয়

র্রন ওয়াকজেপ(২য় িো) র্নাে সমুৎসু েে

0371-61756

িাকমা

১১ অরফস, খাগড়াে
রড়

১২

র্নাে িরফকুে আেম

01557-

sokhagrachari2017@gmail.com

058133

সঞ্চয় অরফসাি

রর্ো সঞ্চয়

উিি রিমুহুনী, েক্ষ্মীপুি

র্নাে রমাঃ িরফকুে

0381-61314

ইসোম

অরফস, েক্ষ্মীপুি

01916-

nsdsavingslaksh@gmail.com

153930

সঞ্চয় অরফসাি

র্ািীয় সঞ্চয় আঞ্চরেক কাে জােয় িার্োহীি আওিানীন সঞ্চয় অরফসসমূহঃ
১
২

রর্ো সঞ্চয় োাংোব্দেে ব্াাংক

র্নাে লুেনা সারেয়া

অরফস, িার্োহী িত্বি,কারর্হাটা,িার্োহী। সহকািী পরিিােক
রর্ো সঞ্চয়
অরফস, পােনা

আে আকসা সুপাি মাব্দকজট

ফারর্াো ইসোি

২য় িো,আব্দুে হারমে রিাড,

সহকারী পলরোে

0721-773442 01731-518901 adsavingsrajshahi@gmail.com
0731-65143

01712168875

পােনা।
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pabnasavings17@gmail.com

ক্র/ অরফব্দসি নাম

অরফব্দসি ঠিকানা

অরফস প্রনাব্দনি নাম ও রটরেব্দফান নম্বি

নাং

রমাোইে নম্বি

ই-রমইে ঠিকানা

পেরে
র্নাে রহাসব্দন আিা

৩

৪

রর্ো সঞ্চয়

োাংোব্দেে ব্াাংক

রেগম

অরফস, েগুড়া

িত্বি,ঠনঠরনয়া,েগুড়া।

সহকািী পরিিােক

রর্ো সঞ্চয়

কিব্দপেন পাড়া,এটিএম

অরফস, নওগাঁ

মাঠ, ন্ওগাঁ।

র্নাে রমাঃ
আসাদুজ্জামান

0741-61708 01682-184470 savingsnaogan@gmail.com

সহকািী পরিিােক
র্নাে রমাঃ ইফিান

রর্ো সঞ্চয়
৫ অরফস,

েিগা রিাড,রসিার্গঞ্জ

রসিার্গঞ্জ

৬

051-65076 01911-016133 savings.bogra@gmail.com

রহাব্দসন

0751-62691

সহকািী পরিিােক
র্নাে রমাঃ

রর্ো সঞ্চয়
অরফস, নাব্দটাি
রর্ো সঞ্চয়

৭ অরফস,
োঁপাইনোেগঞ্জ
রর্ো সঞ্চয়

নীিা োর্াি, নাব্দটাি।

হারেমুজ্জামান
সহকািী পরিিােক

অকেয় রমাড়,

র্নাে ওয়ারসম আহব্দমে

োঁপাইনোেগঞ্জ

সহকািী পরিিােক

রসওকব্দোনী, সেি রিাড,

র্নাে রমাঃ আব্দুে

র্য়পুিহাট (পদ্মা রিরনব্দকি র্রেে

৮ অরফস,
র্য়পুিহাট

0771-66736

পাব্দবজ)

01728321284

01718067345

0781-52071 01733-867393

057162358

সঞ্চয় অরফসাি

savingssiraj@gmail.com

savingsnatore@gmail.com

savingschapainawbganj
@gmail.com

01714586933

dso.joypurhat@yahoo.com

র্ািীয় সঞ্চয় আঞ্চরেক কাে জােয় খুেনাি আওিানীন সঞ্চয় অরফসসমূহঃ
১

২

রর্ো সঞ্চয়
অরফস, খুেনা
রর্ো সঞ্চয়
অরফস, েব্দোি
রর্ো সঞ্চয়

৩ অরফস,

োাংোব্দেে ব্াংক ভেন, র্নাে রমাঃ আোউরেন
খুেনা

সহকািী পরিিােক

৬ হরিনাি েি রেন

র্নাে রমাঃ র্ারকি

(রনিাো পরে), েব্দোি

রহাব্দসন

(৩য় িে) সােিো

রর্ো সঞ্চয়

েরহে নার্মুে সিনী,

র্নাে কার্ী হাসান

সাি ীিা

উিাহ

সাি ীিা

৫ অরফস,
রঝনাইোহ
৬

সহকািী পরিিােক

রর্ো সঞ্চয়
অরফস, কুরষ্টয়া

0468-62598

0471-62312

েরহে সব্দিাওয়ােী সড়ক,

উরেন

রঝনাইেহ।

সহকািী পরিিােক

0451-62782

01712-

nationalsavingskhulna@gmail.com

nsdjessore1@gmail.com

bagerhat13nsd@gmail.com

569657

01718-

01714-

nsdsatkhira@gmail.com

nsdjenaidah@gmail.com

903599

সাোম োর্াি রমাড়, পে জ র্নাে রমাঃ োর্াহান
মর্মপুি, কুরষ্টয়া।

01920-

774402

সহকািী পরিিােক
রিাব্দকয়া ভেন, ৭৪ রহাব্দসন র্নাে রমাহাম্মে মব্দয়ন

01925343901

641711

প্যাব্দিন্স সুপাি মাব্দকজট র্নাে মরফজুে ইসোম
েব্দগিহাট।

রর্ো সঞ্চয়

0421-66239

সহকািী পরিিােক

োব্দগিহাট

৪ অরফস,

041-724618

071-62344

আেী
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01914608883

nationalsavingskushtia@ gmail.com

ক্র/ অরফব্দসি নাম

অরফব্দসি ঠিকানা

নাং

অরফস প্রনাব্দনি নাম ও রটরেব্দফান নম্বি

রমাোইে নম্বি

ই-রমইে ঠিকানা

পেরে
সহকািী পরিিােক
রর্ো সঞ্চয়

৭ অরফস,
রমব্দহিপুি

৮

রর্ো সঞ্চয়
অরফস, নড়াইে

রেরেক সুপাি মাব্দকজট,

র্নাে রমাঃনর্রুে

কাথুেী সড়ক, েড় োর্াি,

ইসোম

রমব্দহিপুি।

সঞ্চয় অরফসাি

প্রারন্তক ভেন মরহষব্দখাে,

র্নাে রমঠুন হােোি

রেরসক অরফব্দসি রপেব্দন,

সঞ্চয় অরফসাি

সমেয় ব্াাংক ভেন (২য়

র্নাে রমাঃ মুকুে

অরফস,

িো) কব্দের্ রিাড, রডরস

রহাব্দসন

চুয়াডাঙ্গা

অরফব্দসি সামব্দন, চুয়াডঙ্গা

সঞ্চয় অরফসাি

101 মরিক ভেন, বসয়ে

র্নাে

আিি আেী সড়ক,

রমাঃওয়ারহদুজ্জামান

পুিািন োর্াি, মাগুিা

সঞ্চয় অরফসাি

অরফস, মাগুিা

01722338362

0481-62578

01748481807

নড়াইে।

৯ রর্ো সঞ্চয়

১০ রর্ো সঞ্চয়

0791-62143

0761-62413

0488-62538

meherpur.dso@gmail.com

savigsofficenarail@gmail.com

01719-

savingsoffice.chuadanga@gmail.co

957606

m

01712-

nsd.magura@gmail.com

766005

র্ািীয় সঞ্চয় আঞ্চরেক কাে জােয় েরিোে-এি আওিানীন সঞ্চয় অরফসসমূহঃ
১

রর্ো সঞ্চয়

যুেক ভেন, রগর্জা মহিা। র্নাি সারমনা পািভীন 0431-

অরফস, েরিোে
রর্ো সঞ্চয়
২

সিাঃ আলরফুে ইসোি

রপব্দিার্পুি।

সঞ্চয় অলফসার

ফটিব্দকি রখয়া ঘাট,

র্নাে রমাঃ রিয়াজুে

পুিািন ফায়াি সারভজস

ইসোম

পটুয়াখােী

রিাড, পটুয়াখােী।

সহকািী পরিিােক

রর্ো সঞ্চয়

নতুন োর্াি , সমোয়

অরফস, রভাো

ব্াাংক ভেন, রভাো।

রপব্দিার্পুি
রর্ো সঞ্চয়
3 অরফস,

4

সহকািী পরিিােক 2173517
নড়াইে পাড়া,

অরফস,

রিানােস রিাড, ঝােকাঠি।

ঝােকাঠী

৬

রর্ো সঞ্চয়
অরফস, েিগুনা

0461-62218 01914-567755 pirojpurdns@gmail.com

0441-62820

01993-195114 dsopat78@gmail.com

0491-62919

01916-371054 saving.govbhola@gmail.com

র্নাে এ.এইি.এম িরিকুে
ইসোম
সহকািী পরিিােক
র্নাে রমাঃ িরেউে

রর্ো সঞ্চয়
5 অরফস,

01552-414810 nationalsavings.bsl@gmail.com

ইসোম

0498-62292 01758-841167 nsjkt92@gmail.com

সঞ্চয় অরফসাি
র্নাে এ.এইি. এম
কাঠ পরে রিাড, েিগুনা।

েরহদুিাহ

0448-62371 01770-603124 dnsbarguna@gmail.com

সঞ্চয় অরফসাি

র্ািীয় সঞ্চয় আঞ্চরেক কাে জােয় ময়মনরসাংহ-এি আওিানীন সঞ্চয় অরফসসমূহঃ
রর্ো সঞ্চয়
১

অরফস, ময়মনস
রীীাংহ

নতুন োর্াি,োরফক রমাড়,
ময়মনরসাংহ।

র্োব সিাঃ সালোয়ার
সহালসে

09167638 01722-639369

সহকারী পলরোেক

52

botany.097@gmail.com

ক্র/ অরফব্দসি নাম

অরফব্দসি ঠিকানা

নাং

অরফস,
রনত্রব্দকানা

৩

রর্ো সঞ্চয়
অরফস, রেিপুি

ভূইয়া িার্া, েড় োর্াি,
রনত্রব্দকানা।

খিমপুি রমাড়, র্মব্দসে
ম্যানেন, রেিপুি।

রর্ো সঞ্চয়
৪

রমাোইে নম্বি

ই-রমইে ঠিকানা

পেরে
রর্ো সঞ্চয়

২

অরফস প্রনাব্দনি নাম ও রটরেব্দফান নম্বি

অরফস,

েকুেিো, র্ামােপুি।

র্ামােপুি

র্োব সিাঃ লবপুে
সহালসে

095161392 01714-236091

farhanfattah55@gmail'com

সহকািী পরিিােক
র্নাে প্রোন্ত িন্দ্র
সিকাি

0931-61286

সহকািী পরিিােক
র্নাে ফািহান ফািাহ
সহকািী পরিিােক

098163537

07726561774

01720-321748

prahantach andrasarker@ gmail.com

dsojamalpur@gmail.com

র্ািীয় সঞ্চয় আঞ্চরেক কাে জােয় িাংপুি-এি আওিানীন সঞ্চয় অরফসসমূহঃ
১

২

রর্ো সঞ্চয়
অরফস, িাংপুি

কব্দের্ রিাড,আেম
নগি,িাংপুি।

র্নাে রমাঃ মরমনুে 0521-65689 01785-70237 1975mominulislam@gmail.com
ইসোম
সহকািী পরিিােক

রর্ো সঞ্চয়

রনমিো,খােপাড়া

র্নাে রমাঃ আবু িাব্দেে 0531-64350 01718626841 khadimul82@gmail.com

অরফস,

রিাড,রেনার্পুি

সহকািী পরিিােক

রেনার্পুি
রর্ো সঞ্চয়
৩ অরফস,

রসএেরে রমাড়,(রপৌিসভা র্নাে কৃষ্ণ কুমাি েীে 0581-61325 01855914962
সাংেগ্ন)কুরড়গ্রাম

সহকািী পরিিােক

nsd.kurigram@gmail.com

কুরড়গ্রাম
রর্ো সঞ্চয়
৪

অরফস, গাইো
ন্ধা
রর্ো সঞ্চয়

৫

অরফস, নীেফা
মািী
রর্ো সঞ্চয়

রডরে রিাড, রেআিটিরস র্নাে রমাঃ আবু েককি 0541-52025
কাউন্টাি সাংেগ্ন),

রেরেক

গাইোন্ধা।

সহকািী পরিিােক

উচ্চ রেদ্যােয় সাংেগ্ন,

হক

নীেফামািী

সহকািী পরিিােক

নথব্দেঙ্গে রমাড়,রখাে

র্নাে রমাঃ খারেমুে

রীিহাট

৭

অরফস,

রর্ো সঞ্চয়

553942

0591-61836 01795-20826 admotaleb77@gmail.com

ইসোম
সহকািী পরিিােক

নব্দিে রিৌহান সড়ক,

র্নাে রমাঃ এিোে

আমিো রমাড়,ঠাকুিগাঁও

রহাব্দসন

ঠাকুিগাঁও

৮

Adsiddque137@gmail.com

হাসপািাে রিাড,োরেকা র্নাে রমাঃ একিামুে 0551-61926 01726-102040 haqque275@gmail.com

৬ অরফস, োেমন সাপটানা,োেমরনিহাট।

রর্ো সঞ্চয়

01727-

0561-52521 01717-624615 dsothak@gmail.com

সহকািী পরিিােক
কিব্দিায়া ব্রীব্দর্ি

অরফস, পঞ্চগড় পূব্দে জ,কেমিেী,পঞ্চগড়

র্নাে রমাক্তারুজ্জামান 0568-61275 01723-892533 dsopanchagarh@gmail.com
সহকািী পরিিােক
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ক্র/ অরফব্দসি নাম

অরফব্দসি ঠিকানা

নাং

অরফস প্রনাব্দনি নাম ও রটরেব্দফান নম্বি

রমাোইে নম্বি

ই-রমইে ঠিকানা

পেরে

র্ািীয় সঞ্চয় আঞ্চরেক কাে জােয় রসব্দেট-এি আওিানীন সঞ্চয় অরফসসমূহঃ
১

রর্ো সঞ্চয়

োাংোব্দেে ব্াাংক

অরফস, রসব্দেট প্রাঙ্গণ,িােিো,রসব্দেট।

র্নাে রমাঃ আরমনুে
হক

০৮২১-৭১৬৮৬৪ 01712125620

Ad.sylhet@gmail.com

সহকািী পরিিােক
রর্ো সঞ্চয়
২ অরফস,
রমৌেভীোর্াি

৩

রর্ো সঞ্চয়
অরফস, হরেগঞ্জ
রর্ো সঞ্চয়

৪ অরফস,
সুনামগঞ্জ

োহ রমাস্তফা সড়ক,
মসরর্ে রিাড, সুেিানপুি,
রমৌেভীোর্াি।
সাংকব্দিি মুখ, ২য় িো,
োরনরর্সক এোকা,
হরেগঞ্জ

র্নাে সোনন্দ োস,

০৮৬১-৫৩০৭৩
০১৬৭০-৫৬৯০৬৫

সঞ্চয় অরফসাি

র্নাে এমার্ উরেন

savingsmoulvibazar@gmail.co
m

০৮৩১-৬৩৩৬০ 01754041984

nsdhabiganj@gmail.com

সহকািী পরিিােক

পভিে বাজার, এন

জনাব সুরঞ্জিত দাস

ইসলাে িবন, সুনােগঞ্জ।

সহকারী পভরচালক

০৮৭১-৬৩৪৩৯
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01717446663

dsosunamgonj@gmail. com
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