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সিটিজেনি চার্ট ার 
 

১। সিশন ও সিশন t 

 সিশনঃ   আিুধিক সঞ্চয় বযবস্থাপিায় অর্থিীধতদক শধিশালীকরণ। 
 সিশনঃ অধিক সাংখ্যক জিগণদক সঞ্চদয় সমৃ্পিকরণ এবাং অদ াদমশি চালুর মািযদম জাতীয় সঞ্চয় আহরণ বৃধি করা; 
০২। সিবা প্রদান প্রসিশ্রুসি t 

 ২.১) নাগসরক সিবাঃ 
ক্র/িাং সসবার িাম সসবা প্রোি 

পিধত 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থাি 

সরকাধর ধি 

পধরদশাি পিধত 

সসবা প্রোদির 

সদবথাচ্চ সময়সীমা 
োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথ া 

(িাম, পেধব, সিাি িম্বর ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

0১ জাতীয় সঞ্চয় 

ধিদমর আইি, 

ধবধিমালা, 
িীধতমালা ইতযাধে 

ধবষয়ক বযাখ্যা 
প্রোি; 

পত্র স াগাদ াগ/ 

স ধলদিাি/ ইদমইল 

এবাং সাক্ষাদত 

পরামশথ প্রোদির 

মািযদম; 

ক)  Dc-পধরচালক, জাতীয় সঞ্চয় 

অধিেপ্তর, বিভাগীয় কাযার্লয়, 
খুর্না বরাবর সাো কাগদজ 

আদবেি; 

 খ্) োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথ ার সাদর্ 

স ধলদিাদির মািযদম; 

প্রদ াজয িয়। ক) ধলধখ্তভ্াদব জািদত 

চাইদল পত্র প্রাধপ্তর পর ৩ 

(ধতি) কমথধেবস; 

 খ্) স ধলদিাদি জািদত চাইদল 

তাৎক্ষwbক; 

জিাব ম া: আি ুতার্হা 
উপ-পধরচালক 

জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, বিভাগীয় 
কাযার্লয়, খরু্না 
সমাবাইলঃ ৮৮-০১৭১২-৭৭৯৬০৪ 
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২.২) প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত সেবা 

 জাতীয় সঞ্চয় 

ধিদমর আইি, 

ধবধিমালা, 
িীধতমালা 
ইতযাধে ধবষদয় 

পত্র স াগাদ াগ/ স ধলদিাি/ 

ইদমইল ইতযাধে। 
ক)  উপ-পধরচালক, 

জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, 

বিভাগীয় কাযার্লয়, খুর্না 
বরাবর সাো কাগদজ আদবেি; 

খ্) োধয়ত্বপ্রাপ্ত কমথকতথ ার সাদর্ 

প্রদ াজয িয়। ক) ধলধখ্তভ্াদব জািদত 

চাইদল পত্র প্রাধপ্তর পর ৩ 

(ধতি) কমথধেবস; 

খ্) স ধলদিাদি জািদত 

চাইদল তাৎক্ষধিক। 

জিাব ম া: আি ুতার্হা 
উপ-পধরচালক 

জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, বিভাগীয় কাযার্লয়, খুর্না 
সমাবাইলঃ ৮৮-০১৭১২-৭৭৯৬০৪ 
ইদমইলঃ nsddkhulna@gmail,com 
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বযাখ্যা প্রোি; স ধলদিাদির মািযদম; 

০২ জাতীয় সঞ্চয় 

ধিদমর ধিপ 

সরবরাহ; 

পত্র 

স াগাদ াগ 

ক) Dc-পধরচালক, জাতীয় 

সঞ্চয় অধিেপ্তর, বিভাগীয় 
কাযার্লয়, খরু্না এর  াধ্যম  
 হাপবরচার্ক জাতীয় সঞ্চয় 
অবধ্দপ্তর বরাবর সাো কাগদজ 

আদবেি; 

খ্) সঞ্চয় ধিদমর িাম, মূলযমাি, 

পধরমাণ ইতযাধে উদেখ্পবূথক 

চাধহোপত্র; 

প্রদ াজয িয়। ০৩ (ধতি) কমথধেবদসর 

মদিয। 
জিাব ম া: আি ুতার্হা 
উপ-পধরচালক 

জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, বিভাগীয় কাযার্লয়, খুর্না 
সমাবাইলঃ ৮৮-০১৭১২-৭৭৯৬০৪ 
ইদমইলঃ nsddkhulna@gmail,com 

০৩ সঞ্চয় ধিদমর 

ক্রয় আদবেি 

িরম, কুপি 

পযাড, 

সরধজস্টার 

ইতযাধে 

সরবরাহ; 

পত্র 

স াগাদ াগ 

ক) Dc-পধরচালক, জাতীয় 

সঞ্চয় অধিেপ্তর, বিভাগীয় 
কাযার্লয়, খরু্না এর মািযদম 
মহাপধরচালক, জাতীয় সঞ্চয় 

অধিেপ্তর বরাবর ধলধখ্ত 

আদবেি; 

খ্) িরম বা কুপি পযাড, 

সরধজস্টার ইতযাধের িাম, 

পধরমাণ ইতযাধে উদেখ্পবূথক 

চাধহোপত্র; 

প্রদ াজয িয়।    জিাব ম া: আি ুতার্হা 
উপ-পধরচালক 

জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, বিভাগীয় কাযার্লয়, খুর্না 
সমাবাইলঃ ৮৮-০১৭১২-৭৭৯৬০৪ 
ইদমইলঃ nsddkhulna@gmail,com 

২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবাাঃ 

 ক্র/িাং সসবার িাম সসবা প্রোি পিধত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থাি 

সসবার মলূয এবাং 
পধরদশাি পিধত 

সসবা প্রোদির 

সময়সীমা 
োধয়ত্তপ্রাপ্ত কমথকতথ া 

(িাম, পেধব, সিাি িম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
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 ক্র/িাং সসবার িাম সসবা প্রোি পিধত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থাি 

সসবার মলূয এবাং 
পধরদশাি পিধত 

সসবা প্রোদির 

সময়সীমা 
োধয়ত্তপ্রাপ্ত কমথকতথ া 

(িাম, পেধব, সিাি িম্বর ও ইদমইল) 

০১ িি- সগদজদ ড 

কমথচারীদের ধপ.আর 

এল/ লাম্প 

গ্রান্ট/সপিশি মঞ্জরুী 

পত্র এবাং ইদমইদল 

 স াগাদ াগ   

ক) Dc-পধরচালক, জাতীয় সঞ্চয় 

অধিেপ্তর, জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, 

বিভাগীয় কাযার্লয়, খুর্না এর মািযদম 
মহাপধরচালক, জাতীয় সঞ্চয় 

অধিেপ্তর,বরাবর ধিম্নধলধখ্ত 

কাগজপত্রসহ আদবেি;   

সি.আর.এল 

ক) সাধভ্থ স বধহ; 
খ্)  ছুটির ধহসাব; 

গ) এস,এস,ধস পাদসর সিে (সতযাধয়ত 

কধপ) 

ঘ) জাতীয় পধরচয়পদত্রর সতযাধয়ত কধপ 

লাম্প গ্রান্ট 

ক) ছুটির ধহসাব; 

খ্) ধপ.আর.এল মজু্ঞরীর কধপ; 

গ) সাধভ্থ স বধহ; 
সিনশন 

ক) ধিিথাধরত সস  ২ কধপ 

খ্) সশষ ৩ (ধতি) অধিদসর িা োধব; 

গ) অধিকার িামা; 
ঘ) সপিশি ১০০% হদল সমপথদণর সঘাষণা 
পত্র; 

ঙ)  ািবাহি ও সরকারী বাসা বযবহাদরর 

প্রতযয়ি; 

চ) ছধব ৪ (চার) কধপ (পাসদপা থ  সাইজর) 

ছ) উপ-পধরচালক কতৃথ ক োধব প্রতযয়ি  

জ) ধিদয়াদগর কধপ; 

ঝ) ই.এল.ধপধসর কধপ; 

প্রদ াজয িয়। ৭ (সাত) কমথধেবস জিাব ম া: আি ুতার্হা 
উপ-পধরচালক 

জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, বিভাগীয় 
কাযার্লয়, খরু্না 
সমাবাইলঃ ৮৮-০১৭১২-৭৭৯৬০৪ 
ইদমইলঃ nsddkhulna@gmail,com 
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 ক্র/িাং সসবার িাম সসবা প্রোি পিধত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থাি 

সসবার মলূয এবাং 
পধরদশাি পিধত 

সসবা প্রোদির 

সময়সীমা 
োধয়ত্তপ্রাপ্ত কমথকতথ া 

(িাম, পেধব, সিাি িম্বর ও ইদমইল) 

ঞ) ধজ.ধপ.এি এর কধপ; 

 ) সাধভ্থ স বই; 



 

০২  সগদজদ ড 

কমথচারীদের 

ধপ.আর এল/ লাম্প 

গ্রান্ট/সপিশি 

মঞ্জরুী 

পত্র এবাং ইদমইj  Dc-পধরচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, বিভাগীয় 
কাযার্লয়, খরু্না এর  াধ্যম  মহাপধরচালক, জাতীয় 

সঞ্চয় অধিেপ্তর,বরাবর ধিম্নধলধখ্ত কাগজপত্রসহ 

আদবেি;  

সি.আর.এল 

ক) সাধভ্থ স বধহ (প্রদ াজয সক্ষদত্র) 

খ্)  ছুটির ধহসাব; 

গ) এস,এস,ধস পাদসর সিে (সতযাধয়ত কধপ); 

ঘ) িাগধরকত্ব/জাতীয় পধরচয়পত্র (সতযাধয়ত কধপ); 

লাম্প গ্রান্ট 

ক) ছুটির ধহসাব; 

খ্) ধপ.আর.এল মজু্ঞরীর কধপ; 

 ঘ) এল.ধপ.ধসর কধপ; 

সিনশন 

ক) ধিিথাধরত সস  ৩ (ধতি) কধপ (ধিিথাধরত িরম িাং 
২.১); 

খ্) সশষ ৩ (ধতি) অধিদসর িা োধব ৩ (ধতি)কধপ; 

গ) অধিকার িামা ৩ (ধতি) কধপ; 

ঘ) সপিশি ১০০% হদল সমপথদণর সঘাষণা পত্র; 

ঙ)  ািবাহি ও সরকারী বাসা বযবহাদরর প্রতযয়ি ৩ 

(ধতি) কধপ; 

চ) ছধব ৪ (চার) কধপ (পাসদপা থ  সাইজর); 

ছ) উপ-পধরচালক কধতথ ক িা োধব প্রতযয়ি 

জ) ধিদয়াদগর কধপ ৩ (ধতি) কধপ; 

প্রদ াজয িয়। ৭ (সাত) 

কমথধেবস 

জিাব ম া: আি ুতার্হা 
উপ-পধরচালক 

জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, বিভাগীয় 
কাযার্লয়, খরু্না 
সমাবাইলঃ ৮৮-০১৭১২-৭৭৯৬০৪ 
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০৩ কমথকতথ া এবাং  
কমথচারীদের শ্রাধন্ত 

ধবদিােি ভ্াতা ও 

ছুটি মঞ্জরুী 

পত্র এবাং ইদমইদল  

স াগাদ াগ  

Dc-পধরচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, বিভাগীয় 
কাযার্লয়, খরু্না  বরাবর আদবেি; 

ক)পূবথবতী সমদয় শ্রাধন্ত ধবদিােি ভ্াতা ও ছুটি মঞ্জরু হদয় 

র্াকদল তার কধপ; 
খ্) ছুটির ধহসাব ( প্রর্ম ও ধিতীয় সশ্রধণর কমথকতথ াদের সক্ষদত্র ধহসাব রক্ষণ 

প্রদ াজয িয়। ২ (েইু) 

কমথধেবস 

জিাব ম া: আি ুতার্হা 
উপ-পধরচালক 

জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, বিভাগীয় 
কাযার্লয়, খরু্না 
সমাবাইলঃ ৮৮-০১৭১২-৭৭৯৬০৪ 
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০৪ তৃতীয় ও চতুর্থ 
সশ্রধণর  কমথচারীদের 

বাধষথক বধিথত সবতি, 

 াইম 

সিল,ধসদলকশি সগ্রড 

মঞ্জরুী 

পত্র এবাং 
ইদমইদল  

স াগাদ াগ  

Dc-পধরচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, বিভাগীয় কাযার্লয় , 
খুর্না এর বরাবর আদবেি; 

র্াইি সেল এবং সিজলকশন সগ্রড প্রাসির সেজে- 

ক) হালিাগাে সাধভ্থ স বই; 
খ্) বাধষথক সগাপিীয় প্রধতদবেি (প্রর্ম  াইম সিদলর সক্ষদত্র ৮ 

(আ ) বছদরর, ধিতীয়  াইম সিল প্রাধপ্তর সক্ষদত্র ০৪ (চার) বছর 

এবাং তৃতীয়  াইম সিদলর সক্ষদত্র ৩ (ধতি) বছর); 

গ) চাকুরী সদন্তাষজিকভ্াদব প্রধতপন্ন; 

প্রদ াজয 
িয়। 

২ (েইু) কমথধেবস জিাব ম া: আি ুতার্হা 
উপ-পধরচালক 

জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, 

বিভাগীয় কাযার্লয়, খুর্না 
সমাবাইলঃ ৮৮-০১৭১২-
৭৭৯৬০৪ 
ইদমইলঃ nsddkhulna@gmail,com 

০৫ তৃতীয় ও চতুর্থ 
সশ্রধণর  কমথচারীদের 

পদোন্নধত প্রোি 

পত্র এবাং 
ইদমইদল  

স াগাদ াগ  

Dc-পধরচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, বিভাগীয় কাযার্লয়, 
খুর্না এর  াধ্যম  মহাপধরচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর 

বরাবর আদবেি; 

ক) হালিাগাে সাধভ্থ স বই; 
খ্) বাধষথক সগাপিীয় প্রধতদবেি (সশষ ৫ বছর); 

গ) চাকুরী সদন্তাষজিকভ্াদব সম্পােি; 

প্রদ াজয 
িয়। 

২ (েইু) কমথধেবস জিাব ম া: আি ুতার্হা 
উপ-পধরচালক 

জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, 

বিভাগীয় কাযার্লয়, খুর্না 
সমাবাইলঃ ৮৮-০১৭১২-
৭৭৯৬০৪ 
ইদমইলঃ nsddkhulna@gmail,com 

০৬ কমথকতথ া/কমথচারীগ
সণর অধজথ ত ছুটি 

মঞ্জরুী 

পত্র এবাং 
ইদমইদল  

স াগাদ াগ  

Dc-পধরচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, বিভাগীয় কাযার্লয়, 
খুর্না বরাবর আদবেি; 

ক) প্রাপয ছুটির ধহসাব (প্রর্ম ও ধিতীয় সশ্রধণর কমথকতথ াদের সক্ষদত্র 

ধহসাব রক্ষণ অধিস হদত ছুটি পাওিা আদছ মদমথ প্রতযয়ি) 

প্রদ াজয 
িয়। 

২ (েইু) কমথধেবস জিাব ম া: আি ুতার্হা 
উপ-পধরচালক 

জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, 

বিভাগীয় কাযার্লয়, খুর্না 
সমাবাইলঃ ৮৮-০১৭১২-
৭৭৯৬০৪ 
ইদমইলঃ nsddkhulna@gmail,com 

০৭ ধিতীয়,তৃতীয় ও 

চতুর্থ সশ্রধণর  

কমথচারীদের বধহঃ 
বাাংলাদেশ ছুটি মঞ্জরুী 

পত্র এবাং 
ইদমইদল  

স াগাদ াগ  

Dc-পধরচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, বিভাগীয় কাযার্লয়, 
খুরনা এর  াধ্যম  মহাপধরচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর 

বরাবর আদবেি; 

ক) প্রাপয ছুটির ধহসাব (প্রর্ম ও ধিতীয় সশ্রধণর কমথকতথ াদের সক্ষদত্র 

ধহসাবরক্ষণ অধিস হদত ছুটি পাওিা আদছ মদমথ প্রতযয়ি); 

খ্) ওবধভ্স (OFVIS) িরম; 

গ) বযধিগত কারদণ কমথকতথ া/ কমথচারীদের ধবদেশ ভ্রমদণর 

প্রদ াজয 
িয়। 

২ (েইু) কমথধেবস জিাব ম া: আি ুতার্হা 
উপ-পধরচালক 

জাতীয় সঞ্চয় অধিেপ্তর, 

বিভাগীয় কাযার্লয়, খুর্না 
সমাবাইলঃ ৮৮-০১৭১২-
৭৭৯৬০৪ 
ইদমইলঃ nsddkhulna@gmail,com 
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আবদেিপত্র; 

২.৪) আওিাধীন অতধদপ্তর/দপ্তর/েংস্থা েিতৃ ে প্রদত্ত সেবা: 

৩) অসিজ াগ বযবস্থািনা িদ্ধসি (GRS) t 

 ক্র/নং কখন 

স াগাজ াগ 

করজবন 

স াগাজ াজগর ঠিকানা সনস্পসির িিয়িীিা 

১ োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কমথকতথ ার 

সমািাি ধেদত 

বযর্থ হদল 

GRS সিাকাল পদয়ন্ট কমথকতথ া 
িাম ও পেধব: জিাব ম া: আিু তার্হা উপ-পধরচালক, জাতীয় 

সঞ্চয় অধিেপ্তর, বিভাগীয় কাযার্লয়, খরু্না।  
সিাি: ৮৮-০৪১-৭২১১৭৬ 
সমাবাইল: ৮৮-০১৭১২-৭৭৯৬০৪ 
ইদমইলঃ nsddkhulna@gmail,com 

ওদয়ব সপা থ াল:   nationalsavings.gov.bd 

১০ (েশ) কমথধেবস। 

২ GRS সিাকাল 

পদয়ন্ট কমথকতথ া 
ধিধেথষ্ট সমদয় 

সমার্াি ধেদত 

বযর্থ হদল 

সকন্দ্রীয় অধভ্দ াগ বযবস্থাপিা পিধত (GRS) 

িাম ও পেবীঃ জিাব সমা: আবু তাদলব  

পেধব: পধরচালক (প্রশাসি); 

সিাি: ৮৮-০২-৯৫88410; 

সমাবাইল: ৮৮-০১731893806 

ইদমইল: taleb_halim@yahoo.com 

ওদয়ব সপা থ াল: nationalsavings.gov.bd 

১০ (েশ) কমথধেবস। 

 ৪) আপনার োকে আমাকদর প্রিযাশা: 

 ক্র/নং প্রসিশ্রুসি/কাসিি সিবা প্রাসির  লজেয করণীয় 

১) ধিিথাধরত িরদম সমূ্পণথভ্াদব পূরণকৃত আদবেি জমা প্রোি 

২) সঠিক মািযদম প্রদয়াজিীয় ধিস পধরদশাি করা 
৩) সাক্ষাদতর জিয ধিিথাধরত সমদয়র পূদবথই উপস্থত র্াকা। 
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