
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় সঞ্চয় ববভাগীয় কার্ যালয়, ঢাকা 

জাতীয় সঞ্চয় অবিেপ্তর, অভযন্তরীণ সম্পে ববভাগ। 

 ০৯, বঙ্গবন্ধু এবভবিউ (৫ম তলা), ঢাকা - ১০০০   

http://savings.dhakadiv.gov.bd 

 

 
সিটিজেনি চার্ টার 

 
১। সিশন ও সিশন t 

 সিশনঃ   আধুসনক িঞ্চয় ব্যবস্থাপনায় অর্ টনীসিজক শসিশালীকরণ। 

 সিশনঃ অসিক িংখ্যক েনগণজক িঞ্চজয় িম্পৃিকরণ এবং অজর্াজিশন চালুর িাধ্যজি োিীয় িঞ্চয় আহরণ বৃসি করা; 

০২। সিবা প্রদান প্রসিশ্রুসি t 

 ২.১) নাগসরক সিবাঃ 

ক্র/

নং 

সিবার নাি সিবা প্রদান 

পিসি 

সিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িিয়িীিা 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/  

আজবদন ফরি 

প্রাসিস্থান 

সিবামূল্য এবং 

পসরজশাি পিসি 

(যসদ র্াজক) 

শাখার নািিহ দাসয়ত্বপ্রাি 

কি ট-কিটার পদসব, রুি নম্বর, 

সেলা/ উপজেলার 

সকাড,অসফসিয়াল সর্সলজফান 

ও ই-সিইল 

উধ্বিটন কি টকিটার পদসব, 

রুি নম্বর, 

সেলা/উপজেলার সকাড, 

অসফসিয়াল সর্সলজফান ও 

ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

0১ োিীয় িঞ্চয় 

সিজির আইন, 

সবসিিালা, 

নীসিিালা 

ইিযাসদ সবষয়ক 

ব্যাখ্যা প্রদান; 

পত্র সযাগাজযাগ/ 

সর্সলজফান/ ই-

সিইল এবং 

িাক্ষাজি পরািশ ট 

প্রদাজনর িাধ্যজি; 

ক) সলসখিিাজব 

োনজি চাইজল 

পত্র প্রাসির পর ৩ 

(সিন) কি টসদবি; 

 খ) সর্সলজফাজন 

োনজি চাইজল 

িাৎক্ষসনক; 

ক)  উপ-পসরচালক, 

োিীয় িঞ্চয় সবিাগীয় 

কায টালয়, ঢাকা বরাবর 

িাদা কাগজে আজবদন; 

 খ) দাসয়ত্বপ্রাি 

কি টকিটার িাজর্ 

সর্সলজফাজনর িাধ্যজি; 

প্রজযােয নয়।  উপ-পসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় সবিাগীয় কায টালয়, 

ঢাকা। 

ফ োনঃ ০২-২২৩৩৮৭৫৮৯ 

ইজিইলঃ ddsdha@gmail

.com 

 

২.২  প্রতিষ্ঠোনকে প্রদত্ত ফেবো  
 

০১ োিীয় িঞ্চয় 

সিজির আইন, 

সবসিিালা, 
নীসিিালা 

ইিযাসদ সবষজয় 

ব্যাখ্যা প্রদান; 

পত্র সযাগাজযাগ/ 

সর্সলজফান/ ই-

সিইল ইিযাসদ। 

ক) সলসখিিাজব 

োনজি চাইজল 

পত্র প্রাসির পর ৩ 

(সিন) কি টসদবি; 

 খ) সর্সলজফাজন 

োনজি চাইজল 

িাৎক্ষসনক; 

ক)  উপ-পসরচালক, 

োিীয় িঞ্চয় সবিাগীয় 

কায টালয়, ঢাকা বরাবর 

িাদা কাগজে আজবদন; 

 খ) দাসয়ত্বপ্রাি 

কি টকিটার িাজর্ 

সর্সলজফাজনর িাধ্যজি; 

প্রজযােয নয়।  উপ-পসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় সবিাগীয় কায টালয়, 

ঢাকা। 

ফ োনঃ ০২-২২৩৩৮৭৫৮৯ 

ইজিইলঃ ddsdha@gmail

.com 

 

০২ োিীয় িঞ্চয় 

সিজির সিপ 

িরবরাহ; 

পত্র 
সযাগাজযাগ 

০৩ (সিন) 

কি টসদবি। 
ক) Dc-পসরচালক, 
োিীয় িঞ্চয় 

অসিদির, wefvMxq 

Kvh©vjq, ঢাকা Gi 

gva¨‡g gnvcwiPvjK, 
RvZxq mÂq Awa`ßi 
বরাবর িাদা কাগজে 

আজবদন; 

খ) িঞ্চয় সিজির নাি, 

মূল্যিান, পসরিাণ 

ইিযাসদ উজেখপূব টক 

চাসহদাপত্র; 

প্রজযােয নয়।  উপ-পসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় সবিাগীয় কায টালয়, 

ঢাকা। 

ফ োনঃ ০২-২২৩৩৮৭৫৮৯ 

ইজিইলঃ ddsdha@gmail

.com 
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০৩ িঞ্চয় সিজির 

ক্রয় আজবদন 

ফরি, কুপন 

প্যাড, সরসেস্টার 

ইিযাসদ 

িরবরাহ; 

পত্র 
সযাগাজযাগ 

03(তিন) 
ের্ মতদবে।  

ক) Dc-পসরচালক, 

োিীয় িঞ্চয় অসিদির, 

wefvMxq Kvh©vjq, ঢাকা  

Gi gva¨‡g 
িহাপসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় অসিদির বরাবর 

সলসখি আজবদন; 

খ) ফরি বা কুপন প্যাড, 

সরসেস্টার ইিযাসদর নাি, 
পসরিাণ ইিযাসদ 

উজেখপূব টক চাসহদাপত্র; 

 প্রক োজ্য নয়  উপ-পসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় সবিাগীয় কায টালয়, 

ঢাকা। 

ফ োনঃ ০২-২২৩৩৮৭৫৮৯ 

ইজিইলঃ ddsdha@gmail

.com 

 

২.৩ অভ্যন্তরীণ ফেবোঃ 

 

০১ নন- সগজেজর্ড 

কি টচারীজদর 

সপ.আর এল/ 

লাম্প 

গ্রান্ট/জপনশন 

িঞ্জুরী 

পত্র এবং ইজিইজল 

 সযাগাজযাগ   

০৭ (িাি) 

কি টসদবি 

ক) Dc-পসরচালক, 

োিীয় িঞ্চয় অসিদির, 

wefvMxq Kvh©vjq, ঢাকা 

Gi gva¨‡g 
িহাপসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় অসিদির,বরাবর 

সনম্নসলসখি কাগেপত্রিহ 

আজবদন;   
সপ.আর.এল 

ক) িাসি টি বসহ; 

খ)  ছুটির সহিাব; 

গ) এি,এি,সি পাজির 

িনদ (িিযাসয়ি কসপ) 
ঘ) োিীয় পসরচয়পজত্রর 

িিযাসয়ি কসপ 
লাম্প গ্রান্ট 

ক) ছুটির সহিাব; 
খ) সপ.আর.এল িজু্ঞরীর 

কসপ; 

গ) িাসি টি বসহ; 
সপনশন 
ক) সনি টাসরি সির্ ২ কসপ 
খ) সশষ ৩ (সিন) 

অসফজির না দাসব; 

গ) অংগীকার নািা; 
ঘ) সপনশন ১০০% হজল 

িিপ টজণর সঘাষণা পত্র; 
ঙ) যানবাহন ও িরকারী 

বািা ব্যবহাজরর প্রিযয়ন; 
চ) ছসব ৪ (চার) কসপ 

(পািজপার্ ট িাইের) 
ছ) উপ-পসরচালক কর্তটক 

দাসব প্রিযয়ন  

ে) সনজয়াজগর কসপ; 

ঝ) ই.এল.সপসির কসপ; 

ঞ) সে.সপ.এফ এর কসপ; 

র্) িাসি টি বই; 

প্রজযােয নয়।  উপ-পসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় সবিাগীয় কায টালয়, 

ঢাকা। 

ফ োনঃ ০২-২২৩৩৮৭৫৮৯ 

ইজিইলঃ ddsdha@gmai

l.com 
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০২  সগজেজর্ড 

কি টচারীজদর 

সপ.আর এল/ 

লাম্প 

গ্রান্ট/জপনশন 

িঞ্জুরী 

পত্র এবং 

ইজিইj  

০৭ (িাি) 

কি টসদবি  

Dc-পসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় wefvMxq Kvh©vjq, 

ঢাকা Gi gva¨‡g 

িহাপসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় অসিদির,বরাবর 

সনম্নসলসখি কাগেপত্রিহ 

আজবদন;  
সপ.আর.এল 
ক) িাসি টি বসহ (প্রজযােয 

সক্ষজত্র) 

খ)  ছুটির সহিাব; 

গ) এি,এি,সি পাজির 

িনদ (িিযাসয়ি কসপ); 
ঘ) নাগসরকত্ব/োিীয় 

পসরচয়পত্র (িিযাসয়ি 

কসপ); 
লাম্প গ্রান্ট 

ক) ছুটির সহিাব; 
খ) সপ.আর.এল িজু্ঞরীর 

কসপ; 

 ঘ) এল.সপ.সির কসপ; 
সপনশন 
ক) সনি টাসরি সির্ ৩ (সিন) 

কসপ (সনি টাসরি ফরি নং 

২.১); 
খ) সশষ ৩ (সিন) অসফজির 

না দাসব ৩ (সিন)কসপ; 
গ) অসিকার নািা ৩ 

(সিন) কসপ; 
ঘ) সপনশন ১০০% হজল 

িিপ টজণর সঘাষণা পত্র; 
ঙ) যানবাহন ও িরকারী 

বািা ব্যবহাজরর প্রিযয়ন ৩ 

(সিন) কসপ; 
চ) ছসব ৪ (চার) কসপ 

(পািজপার্ ট িাইে); 

ছ) উপ-পসরচালক কর্তটক 

না দাসব প্রিযয়ন 
ে) সনজয়াজগর কসপ ৩ 

(সিন) কসপ; 

প্রজযােয নয়।  উপ-পসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় সবিাগীয় কায টালয়, 

ঢাকা। 

ফ োনঃ ০২-২২৩৩৮৭৫৮৯ 

ইজিইলঃ ddsdha@gmail.

com 

 

০৩ কি টকিটা এবং  
কি টচারীজদর 

শ্রাসি সবজনাদন 

িািা ও ছুটি 

িঞ্জুরী 

পত্র এবং 

ইজিইজল  

সযাগাজযাগ  

০3 (সিন) 

কি টসদবি 

Dc-পসরচালক, োিীয় িঞ্চয় 

অসিদির, wefvMxq Kvh©vjq, 

ঢাকা বরাবর আজবদন; 
ক)পূব টবিী িিজয় শ্রাসি 

সবজনাদন িািা ও ছুটি িঞ্জুর 

হজয় র্াকজল িার কসপ; 
খ) ছুটির সহিাব ( প্রর্ি ও 

সিিীয় সশ্রসণর কি টকিটাজদর 

সক্ষজত্র সহিাব রক্ষণ অসফি 

হজি ছুটি পাওনা আজছ িজি ট 

প্রিযয়ন); 

প্রজযােয নয়।  উপ-পসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় সবিাগীয় কায টালয়, 

ঢাকা। 

ফ োনঃ ০২-২২৩৩৮৭৫৮৯ 

ইজিইলঃ ddsdha@gmail.

com 
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০৪ র্তিীয় ও চতুর্ ট 

সশ্রসণর  
কি টচারীজদর 

বাসষ টক বসি টি 

সবিন, র্াইি 

সিল,সিজলকশন 

সগ্রড িঞ্জুরী 

পত্র এবং 

ইজিইজল  

সযাগাজযাগ  

০২ (দুই) 

কি টসদবি। 

Dc-পসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় wefvMxq Kvh©vjq, 

ঢাকা বরাবর আজবদন; 
র্াইি সিল এবং সিজলকশন 

সগ্রড প্রাসির সক্ষজত্র- 

ক) হালনাগাদ িাসি টি বই; 
খ) বাসষ টক সগাপনীয় 

প্রসিজবদন (প্রর্ি র্াইি 

সিজলর সক্ষজত্র ৮ (আর্) 

বছজরর, সিিীয় র্াইি সিল 

প্রাসির সক্ষজত্র ০৪ (চার) 

বছর এবং র্তিীয় র্াইি 

সিজলর সক্ষজত্র ৩ (সিন) 

বছর); 
গ) চাকুরী িজিাষেনকিাজব 

প্রসিপন্ন; 

প্রজযােয নয়।  উপ-পসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় সবিাগীয় কায টালয়, 

ঢাকা। 

ফ োনঃ ০২-২২৩৩৮৭৫৮৯ 

ইজিইলঃ ddsdha@gmail.

com 

 

০৫ র্তিীয় ও চতুর্ ট 

সশ্রসণর  
কি টচারীজদর 

পজদান্নসি প্রদান 

পত্র এবং 

ইজিইজল  

সযাগাজযাগ  

০২ (দুই) 

কি টসদবি 

Dc-পসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় wefvMxq Kvh©vjq, 

ঢাকা Gi gva¨‡g 

িহাপসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় অসিদির বরাবর 

আজবদন; 

ক) হালনাগাদ িাসি টি বই; 
খ) বাসষ টক সগাপনীয় 

প্রসিজবদন (জশষ ৫ বছর); 
গ) চাকুরী িজিাষেনকিাজব 

িম্পাদন; 

প্রজযােয নয়।  উপ-পসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় সবিাগীয় কায টালয়, 

ঢাকা। 

ফ োনঃ ০২-২২৩৩৮৭৫৮৯ 

ইজিইলঃ ddsdha@gmail.

com 

 

০৬ কি টকিটা/ 
কি টচারীগজণর 

অসেটি ছুটি 

িঞ্জুরী 

পত্র এবং 

ইজিইজল  

সযাগাজযাগ  

০২ (দুই) 

কি টসদবি 

Dc-পসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় wefvMxq Kvh©vjq, 

ঢাকা বরাবর আজবদন; 
ক) প্রাপ্য ছুটির সহিাব 

(প্রর্ি ও সিিীয় সশ্রসণর 

কি টকিটাজদর সক্ষজত্র সহিাব 

রক্ষণ অসফি হজি ছুটি 

পাওনা আজছ িজি ট প্রিযয়ন) 

প্রজযােয নয়।  উপ-পসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় সবিাগীয় কায টালয়, 

ঢাকা। 

ফ োনঃ ০২-২২৩৩৮৭৫৮৯ 

ইজিইলঃ ddsdha@gmail.

com 
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০৭ সিিীয়,র্তিীয় 

ও চতুর্ ট 

সশ্রসণর  
কি টচারীজদর 

বসহঃ 

বাংলাজদশ ছুটি 

িঞ্জুরী 

পত্র এবং 

ইজিইজল  

সযাগাজযাগ  

 03(সিন) 

কি টসদবি 
Dc-পসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় wefvMxq Kvh©vjq, 

ঢাকা Gi gva¨‡g 

িহাপসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় অসিদির বরাবর 

আজবদন; 
ক) প্রাপ্য ছুটির সহিাব 

(প্রর্ি ও সিিীয় সশ্রসণর 

কি টকিটাজদর সক্ষজত্র 

সহিাবরক্ষণ অসফি হজি 

ছুটি পাওনা আজছ িজি ট 

প্রিযয়ন); 

খ) (Offvis) ফরি; 
গ) ব্যসিগি কারজণ 

কি টকিটা/ কি টচারীজদর 

সবজদশ ভ্রিজণর আবজদনপত্র 

প্রজযােয নয়।  উপ-পসরচালক, োিীয় 

িঞ্চয় সবিাগীয় কায টালয়, 

ঢাকা। 

ফ োনঃ ০২-২২৩৩৮৭৫৮৯ 

ইজিইলঃ ddsdha@gmail.

com 

 

৩) অসিজযাগ ব্যবস্থাপনা পিসি (GRS) t 

 ক্র/নং কখন সযাগাজযাগ করজবন সযাগাজযাজগর ঠিকানা সনস্পসির িিয়িীিা 

০১ দাসয়ত্বপ্রাি কি টকিটার 

িিািান সদজি ব্যর্ ট হজল 
GRS সফাকাল পজয়ন্ট কি টকিটাঃ  

নাি ও পদসব: েনাব রাজিয়া বেগম, Dc-পসরচালক 

োিীয় িঞ্চয় wefvMxq Kvh©vjq, ঢাকা Gi gva¨‡g  
সফান: ০২২২৩৩৮৭৫৮৯  

সিাবাইল: ৮৮-০১৭৪২-৯৬২৬২৬ 

ই-সিইল: ddsdha@gmailcom 

ওজয়ব সপার্ টাল: http://savings.dhakadiv.gov.bd   

১০ (দশ) কি টসদবি। 

০২ GRS সফাকাল পজয়ন্ট 

কি টকিটা সনসদ টষ্ট িিজয় 

িিার্ান সদজি ব্যর্ ট হজল 

ককন্দ্রীয় অবভদর্াগ ব্যবস্থাপিা পদ্ধবত (GRS) 

িাম ও পেবীীঃ জিাব বমাোঃ শাহ আলম  

পেবব: পবরচালক (যুগ্মসবচব) 

িীবত, অবিট ও আইি, ব্যযদরা ও পবরসাংখ্যাি 

ক াি: ৮৮-০২-৪১০৫০৫০৭; 

কমাবাইল: ৮৮-০১৫৫২-৩১১৫৪০ 

ই-কমইল: directorpolicynsd@gmail.com 

ওদয়ব কপাট যাল: nationalsavings.gov.bd 

১০ (দশ) কি টসদবি। 

৪) আপনার কাজছ আিাজদর প্রিযাশা t 

 ক্র/নং প্রসিশ্রুসি/কাসিি সিবা প্রাসির  লজক্ষয করণীয় 

১) সনি টাসরি ফরজি িম্পূণ টিাজব পূরণকৃি আজবদন েিা প্রদান 

২) িঠিক িাধ্যজি প্রজয়ােনীয় সফি পসরজশাি করা 

৩) িাক্ষাজির েন্য সনি টাসরি িিজয়র পূজব টই উপসস্থি র্াকা। 
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