
জাতীয় সঞ্চয় অনলাইন ম্যাননজনেন্ট সসনেেঃ আনেদন ফরনের সানে সংযুসিকরণ। 

জাতীয় সঞ্চয় সিে অনলাইন ম্যাননজনেন্ট সসনেে’-এর োধ্যনে সঞ্চয়পত্র ইস্যুর সনসেত্ত সনর্ ধাসরত আনেদনপনত্রর 

সানে সননমাি কাগজপত্রাসদ দাসিল করনত হনে: 

 ব্যাসির ক্ষেনত্র 

 জাতীয় পসরচয়পত্র (এনআইসি)-এর ফন াকসপ; 

 ট্যাক্সনপয়ার আইনিনটিসফনকশন নম্বর (টিআইএন)-সননদর ফন াকসপ (সেসননয়ানগর পসরোন 2 লে  াকার ক্ষেশী হইনল); 

 সেসননয়াগকারী নগদ (সেসননয়ানগর পসরোণ ২ লে  াকা পর্ ধন্ত) অেো ব্যাংক সহসাে ক্ষচনকর োধ্যনে সঞ্চয়পত্র 

ক্রনয়র অে ধ পসরনশার্ করতে হতে; 

 ক্ষর্ নানে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করনত ইচ্ছুক ক্ষস নানে ব্যাংক সহসানের ক্ষচক; 

 একক নানে সঞ্চয়পত্র ক্রনয়র ক্ষেনত্র একক নানে ব্যাংক সহসানের ক্ষচক অেো যুগ্ম-নানে সঞ্চয়পত্র ক্রনয়র ক্ষেনত্র 

যুগ্ম-নানে ব্যাংক সহসানের ক্ষচক প্রদান করনত হনে; 

 নসেনীর জাতীয় পসরচয়পনত্রর ফন াকসপ (নসেনী নাোলক হনল জম সনেন্ধন সনদ অেো পাসনপান ধর ফন াকসপ; 

নসেসনর পনে েননানীত অসিিােনকর জাতীয় পসরচয়পনত্রর ফন াকসপ)।  

 প্রসতষ্ঠান নসেসন হনল প্রসতষ্ঠাননর ক্ষরসজনেশন সনদ/স্থানীয় সরকার কর্তধপে কর্তধক প্রতুয়নপত্র; 

 ক্ষক্রতা ও নসেনী (প্রনর্াজু ক্ষেনত্র) উিনয়র ২ (দুই) কসপ পাসনপা ধ সাইনজর ছসে; ক্ষর্িানন ক্ষক্রতার ছসে ইস্যু 

অসফসার কর্তধক এেং নসেনীর ছসে ক্ষক্রতা কর্তধক সতুাসয়ত োকনে। 

 স্বীকৃত িসেষ্য তহসেনলর অে ধ সেসননয়ানগর ক্ষেনত্র: 

 সংসিষ্ট কর কসেশনানরর কার্ ধালয় কর্তধক ইস্যুকৃত স্বীকৃসতপত্র; 

 প্রতেষ্ঠাতের কর্ মচারীতের প্রতিতেন্ট ফান্ড সংরক্ষণ তেষতে সরকাতর গেতেট/প্রজ্ঞাপতের কতপ; 

 িসেষ্য তহসেনলর নানে ট্যাক্সনপয়ার আইনিনটিসফনকশন নম্বর (টিআইএন) এর সননদর ফন াকসপ; 

 িসেষ্য তহসেনলর নানে ব্যাংক সহসানের ক্ষচক ও ব্যাংক সহসানের সেেরণী; 

 সঞ্চয়পনত্র সেসননয়ানগর সসদ্ধান্ত সম্বসলত পসরচালনা পর্ ধনদর সিার কার্ ধসেেরণী; 
 দস্তিতকারী (Signatory)-ক্ষদর নাে, পদেী ও স্বাের সংক্রান্ত প্রতুয়নপত্র; এেং 

 ফরওোে ম গেটার 

 আয়কর অধ্যানদশ-১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসসল এর  পা ধ ‘এ’ এর অনুনেদ ৩৪ অনুর্ায়ী পসরচাসলত প্রসতষ্ঠাননর অে ধ 

সেসননয়ানগর ক্ষেনত্র: 

 সংসিষ্ট উপ-কর কসেশনার কর্তধক প্রতুয়নপত্র; 

 সংসিষ্ট প্রসতষ্ঠাননর ট্যাক্সনপয়ার আইনিনটিসফনকশন নম্বর (টিআইএন) এর সননদর ফন াকসপ; 

 ক্ষর্ নানে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করনত ইচ্ছুক ক্ষস নানে ব্যাংক সহসানের ক্ষচক ও ব্যাংক সহসানের সেেরণী; 

 সঞ্চয়পনত্র সেসননয়ানগর সসদ্ধান্ত সম্বসলত পসরচালনা পর্ ধনদর সিার কার্ ধসেেরণী; 
 দস্তিতকারী (Signatory)-ক্ষদর নাে, পদেী ও স্বাের সংক্রান্ত প্রতুয়নপত্র; এেং 

 ফরওোে ম গেটার 

 অটিসষ্টকনদর সশো/লালন-পালননর জন্য গঠিত প্রসতষ্ঠাননর ক্ষেনত্র: 

 সংসিষ্ট ক্ষজলা সোজনসো কার্ ধালয় কর্তধক প্রতুয়নপত্র; 

 প্রসতষ্ঠাননর ট্যাক্সনপয়ার আইনিনটিসফনকশন নম্বর (টিআইএন) এর সননদর ফন াকসপ; 

 ক্ষর্ নানে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করনত ইচ্ছুক ক্ষস নানে ব্যাংক সহসানের ক্ষচক ও ব্যাংক সেেরণী; 

 সঞ্চয়পনত্র সেসননয়ানগর সসদ্ধান্ত সম্বসলত পসরচালনা পর্ ধনদর সিার কার্ ধসেেরণী; 
 দস্তিতকারী (Signatory)-ক্ষদর নাে, পদেী ও স্বাের সংক্রান্ত প্রতুয়নপত্র; এেং 

 ফরওোে ম গেটার 

 ক্ষপনশনার সঞ্চয়পত্র ক্রনয়র ক্ষেনত্র: 

 িসেষ্য তহসেনলর চূড়ান্ত েঞ্জুরীপত্র; 

 প্রাপ্ত আনুনতাসর্নকর েঞ্জুরীপত্র; 

 ক্ষপনশন েইনয়র ফন াকসপ; অেো 

 সননয়াগকারী কর্তধপে কর্তধক স্বােসরত সপএসসপ-২ ফরে।  

 


