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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

অথ থ ভন্ত্রণারয় 

        অবযন্তযীণ ম্পদ বফবাগ                                                      অবিভ কব 

জাতীয় ঞ্চয় বফবাগীয় কাম থারয়, যাংপুয 

http://savings.rangpurdiv.gov.bd/ 

 

স্মাযক নাং-০৮.০৪.৮৫০০.০০০.১৯.০৩২.১৮.৩০                     তাবযখঃ          ১৯ ভাঘ, ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ। 

         ৩ ফপব্রুয়াবয, ২০১৯ বিস্টাব্দ। 

 

বফলয়ঃ  ফজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যযদযা, যাংপুয-ফক ফাাংরাদদ ব্াাংক প্রাঙ্গন, যাংপুয কাম থারদয় স্থানান্তয প্রবতদফদন ফপ্রযণ প্রাংদগ।  

সূত্রঃ জাতীয় ঞ্চয় অবধদপ্তয, প্রধান কাম থারয়, ঢাকায ত্র নাং-০৮.০৪.০০০০.০০৬.৯৯.০২৪.১৬.২৯৪৭; তাবযখঃ ২৫-০৭-২০১৮ বিঃ।  

 

(জাতীয় ঞ্চয় ব্যযদযা-যাংপুয স্থানান্তয প্রবতদফদন)  
 

উর্য থক্ত বফলয়  সূদত্রাক্ত দত্রয আদরাদক ভদাদয়দক জানাদনা মাদে ফম, ঞ্চয়দত্রয ফরনদদন কাম থক্রভ জীকযণ  ত্বযাবিত 

কযায রদযয ফজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যযদযা, যাংপুয-ফক ফাাংরাদদ ব্াাংক কাম থারয়, যাংপুয অবযন্তদয স্থানান্তয বফলদয় বফগত ১৭-০৭-২০১৮ বিঃ 

ফত এ  াংক্রান্ত মাফতীয় ডকুদভন্ট দঙ্গ বনদয় বনফ থাী বযচারক ভদাদয়, ফাাংরাদদ ব্াাংক, যাংপুয কর্তথদযয বত বনয়বভত ফমাগাদমাগ 

অব্াত যাখা য়। ফাাংরাদদ ব্াাংক, প্রধান কাম থারয় এয ত্র নাং-বডএভবড (াঃ)-৩০/২০১৮-৯৮৩-৯৮৪, তাবযখঃ ০৯-০৭-২০১৮ বিঃ 

ভাযপত গবন থয ভদাদদয়য দয় ম্মবতয ফপ্রবযদত ত্র নাং-বফবএ:১১১১(২)/২০১৮, তাবযখঃ ১৫-১১-২০১৮ বিঃ দ্বাযা ফাাংরাদদ ব্াাংক, 

যাংপুয কর্তথয জাতীয় ঞ্চয় ব্যযদযা, যাংপুয-ফক তাদদয ব্াাংক কাম থারদয় স্থানান্তদযয অনুভবত প্রদান কদযন (কব াংর্যক্ত)। এযই 

ধাযাফাবকতায় বফগত ১০-১২-২০১৮ বিঃ তাবযদখ জাতীয় ঞ্চয় ব্যযদযা  ফাাংরাদদ ব্াাংক, যাংপুয কর্তথদযয ভদে বকছু তথ স্বাদদয 

একটি চুবক্তনাভ ম্পাবদত য় (কব াংর্যক্ত)। ফাাংরাদদ ব্াাংক, যাংপুয াখায নতুন বফন বনভ থাণ ভাপ্ত দয় কাম থক্রভ চালুয ভয় ফথদকই 

অন্যান্য াখায ন্যায় ফহুর প্রতযাবত  দীঘ থবদদনয রাবরত স্বপ্ন জাতীয় ঞ্চয় ব্যযদযা, যাংপুয-ফক ফাাংরাদদ ব্াাংক অবযন্তদয স্থানান্তদযয 

বনবভত্ত জাতীয় ঞ্চয় অবধদপ্তয এয য ফথদক একাবধকফায উদযাগ িণ কযা দর নানা কাযদণ তা ব্হৃত দয়দে।  

 

(জাতীয় ঞ্চয় ব্যযদযা, ফাাংরাদদ ব্াাংক প্রাঙ্গন, যাংপুয কাম থক্রদভয শুব উদধাধন) 

 

০২।  আায কথা দরা অদনক চড়াই-উতযাই (Uphill-downhill) ফবযদয়- ভদাদয় আনায দয় যাভ থ, দুযদব থতা-বফচযণতা 

এফাং ফমাগ্য ফনর্তদত্বয কাযদণই অফদদল ৩০-০১-২০১৯ বিঃ তাবযদখ জাতীয় ঞ্চয় ব্যযদযা, যাংপুয-ফক ফাাংরাদদ ব্াাংক, যাংপুয কাম থারদয় 

স্থানান্তয কযা ম্ভফ দয়দে। ০১ ফপব্রয়াবয, ২০১৯ বিঃ দত ব্াাংক অবযন্তদয জাতীয় ঞ্চয় ব্যযদযা, যাংপুয এয ঞ্চয়দত্রয ফরনদদন কাম থক্রভ 

শুরু দয়দে। আা কবয, এই কাম থক্রভ সুদুয-প্রাযী অব্াত থাকদফ। জাতীয় ঞ্চয় ব্যযদযা, যাংপুয তায ততা-ননবতকতা, কভ থদযতা-

দমাবগতা এফাং ভাবজথত  বফনয়ী ভদনাবাফ বদদয় জনাধাযণদক কাবিত ফফা বদদত যভ দফ। প্রতযাা কযবে, জাতীয় ঞ্চয় ব্যযদযা, 

যাংপুয- ফাাংরাদদ ব্াাংক, যাংপুয কাম থারদয়য বত সুম্পকথ ফজায় ফযদখ তাদদয যাভ থ  চুবক্তত্র অনুমায়ী কাম থক্রভ বযচারনা কযদফ 

এফাং জাতীয় ঞ্চয় ব্যযদযা তথা জাতীয় ঞ্চয় অবধদপ্তয  ফাাংরাদদ ব্াাংদকয াযস্পাবযক ম্পকথ উত্তদযাত্তয আয গবীয ফথদক 

গবীযতয দফ।   
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(ঞ্চয় ব্যযদযাকাম থারয়, ফাাংরাদদ ব্াাংক প্রাঙ্গন, যাংপুয) 

 

 

০৩।  বযদদল, জাতীয় ঞ্চয় অবধদপ্তদযয সুদমাগ্য ভাবযচারক ভদাদদয়য ঐকাবন্তক উদযাগ; ফাাংরাদদ ব্াাংক গবণ থয ভদাদদয়য 

ানুি অনুভবত এফাং ফাাংরাদদ ব্াাংক, যাংপুয এয বনফ থাী বযচারক ভদাদদয়য াবফ থক দমাবগতায় মাফতীয় কাম থক্রভ ম্পন্ন কদয 

জাতীয় ঞ্চয় ব্যযদযা, যাংপুয-ফক ফাাংরাদদ ব্াাংক, যাংপুয কাম থারদয় স্থানান্তয কযা দয়দে এফাং ঞ্চয়দত্রয ফরনদদন কাম থক্রভ চালু দয়দে। 

মা ভদাদদয়য দয় অফগবতয জন্য ফপ্রযণ কযা দরা। ধন্যফাদ ফাাংরাদদ ব্াাংক গবন থয ভদাদয়দক; ধন্যফাদ জাতীয় ঞ্চয় অবধদপ্তদযয 

ভাবযচারক ভদাদয়দক, এফাং ধন্যফাদ ফাাংরাদদ ব্াাংক, যাংপুদযয বনফ থাী বযচারক ভদাদয় াংবিষ্ট করদক। 

 

াংর্যবক্তঃ 

০১। ফাাংরাদদ ব্াাংক, গবন থয ভদাদদয়য দয় ম্মবতত্র ০১ (এক) াতা।  

০২। ফাাংরাদদ ব্াাংক, যাংপুয কর্তথদযয অনুভবতত্র ০১ (এক) াতা।  

০৩। জাতীয় ঞ্চয় ব্যযদযা  ফাাংরাদদ ব্াাংক, যাংপুয এয ভদে ম্পাবদত চুবক্তনাভা ০৩ (বতন) াতা।  

০৪। প্রদয়াজনীয় ভারাভার জাতীয় ঞ্চয় ব্যযদযা, ফাাংরাদদ ব্াাংক অবযন্তদয প্রদফদয অনুভবতত্র ০১ (এক) াতা। 

 

            

                 (ফভা: ভযভ আরী) 

  উবযচারক  

 ফপান: ০৫২১-৫৬৮১০ 

e-mail: ddsavingsrangpur@gmail.com  

ভাবযচারক (অবতবযক্ত বচফ), 

জাতীয় ঞ্চয় অবধদপ্তয, 

ঢাকা-১০০০।  

 

স্মাযক নাং-০৮.০৪.৮৫০০.০০০.১৯.০৩২.১৮.৩০/২                     তাবযখঃ          ১৯ ভাঘ, ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ। 

         ৩ ফপব্রুয়াবয, ২০১৯ বিস্টাব্দ। 

দয় অফগবতয জন্য অনুবরব ফপ্রযণ কযা দরাঃ 

০১। বনফ থাী বযচারক ভদাদয়, ফাাংরাদদ ব্াাংক, যাংপুয।   

০২। ভাব্ফস্থাক ভদাদয়, ফডট ম্যাদনজদভন্ট বড থাটদভন্ট, ফাাংরাদদ ব্াাংক, প্রধান কাম থারয়, ঢাকা। 

০৩। কাযী বযচারক, ফজরা ঞ্চয় অবপ/ব্যযদযা, ফাাংরাদদ ব্াাংক প্রাঙ্গন, যাংপুয (চুবক্তত্র অনুমায়ী কাম থক্রভ বযচারনায বনবভত্ত)।  

০৪। অবপ নবথ।  

 

 

     (ফভা: ভযভ আরী) 

  উবযচারক  
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