
জাতীয় ঞ্চয় বফবাগীয় কাম যারয়, যংপুয 

উদ্ভাফনী উদ্যাগ/ধাযণা 

 

ক্র/নং উদ্ভাফনী উদ্যাগ/ধাযণায বদ্যানাভ  উদ্ভাফনী উদ্যাগ/ধাযণা প্রদানকাযীয নাভ-ঠিকানা  উদ্দেশ্য/বফফযণ ভন্তব্য 

০১ কবিউটাদ্যয ভাধ্যদ্ভ 

স্বয়ংবক্রয়বাদ্ফ ঞ্চয়ত্র নম্বয 

Generate এফং অনরাইন 

অদ্টাদ্ভাদ্নয আওতায় আনা।  

মভা: ভযভ আরী 

উ-বযচারক 

জাতীয় ঞ্চয় বফবাগীয় কাম যারয় যংপুয। 

ফ োন: ০৫২১-৫৬৮১০ 

e-mail: ddsavingsrangpur@gmail.com 

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

 

কবিউটায প্রযুবিয ভাধ্যদ্ভ স্বয়ংবক্রয়বাদ্ফ ঞ্চয়ত্র নম্বয Generate কযদ্ত 

দ্ফ। মজনাদ্যটকৃত নম্বয বদদ্য় ঞ্চয়ত্র ছাাদ্ত দ্ফ। কবিউটায মজনাদ্যটকৃত 

ঞ্চয়ত্র নম্বযগুদ্রায জন্য একটি মকবিয় অনরাইন াব যায থাকদ্ফ। ঞ্চয়ত্র বফবক্রয 

ভয় ইউবনক আইবি বদ্দ্ফ এনআইবি নম্বয ব্যফায কযদ্ত দ্ফ। পদ্র মকান 

গ্রাদ্কয কাদ্ছ কত টাকায ঞ্চয়ত্র আদ্ছ তা বনবভদ্লই মফয কযা ম্ভফ। 

মজনাদ্যটকৃত ঞ্চয়ত্র নম্বযগুদ্রা ব্যতীত অন্যমকান ঞ্চয়ত্র নম্বয এবি/বফত্রয় কযদ্র 

কবিউটায স্বয়ংবক্রয়বাদ্ফ মই ঞ্চয়ত্র নম্বযটি Invalid মদখাদ্ফ। এদ্ত 

ঞ্চয়ত্র নকর/কব কযা ম্ভফ দ্ফ না এফং অদ্নক জটিরতা এড়াদ্না ম্ভফ দ্ফ।  

 

০২ ইএপটি এয ভাধ্যদ্ভ ঞ্চয়ত্র 

নগদায়ন। 

ঞ্চয়দ্ত্রয মরনদ্দদ্ন EFT (Electronics Fund Transfer) দ্ধবত 

চালু কযদ্ত দ্ফ। এয পদ্র ঞ্চয়দ্ত্রয রব্াং/মুরধদ্নয টাকা যাবয গ্রাকমদয 

ব্যাবিগত ব্যাংক বদ্দ্ফ জভা দ্ফ এফং গ্রাক তায মভাফাইদ্র 

Conformation মভদ্জ াদ্ফন। পদ্র গ্রাকগণ অবপদ্ না এদ্ তাদ্দয 

ব্যাংক একাউি দ্ত ইদ্ে ভদ্তা ঞ্চয়দ্ত্রয মূনাপায টাকা গ্রণ কযদ্ত াযদ্ফন। 

এদ্ত--  

(ক) দ্ধবতগত জটিরতা কভদ্ফ; 

(খ) মফায ভাদ্নান্নয়ন ঘটদ্ফ; 

(গ) কভ যকতযা ও কভ যচাযীদ্দয িৃিতা ফাড়দ্ফ এফং 

(ঘ) গ্রাদ্কয জন্য তা অবধক পরপ্রসূ দ্ফ। 

 

০৩ অনরাইন ববিউর ব্যফস্থানা 

বদ্েভ।  

একজন কভ যকতযা অনরাইন বববিক ববিউর ব্যফস্থানা বদ্েদ্ভ  তায দদনবিন 

কভ যসূচী প্রকা কযদ্ফন। পদ্র বনজ অবপ ও অন্য অবপদ্য কভ যকতযাবৃদ্িয াদ্থ 

বা, কভ যারা, প্রবক্ষণ ইত্াবদ ও অন্যান্য দাপ্তবযক কাদ্জয ভন্বয় জতয দ্ফ। 

একজন কভ যকতা িন্ন ও অিন্ন কাদ্জয তাবরকা ংযক্ষণ কযদ্ফন। অিন্ন 

কাদ্জয জন্য অগ্রাবধকায প্রণয়ন কযদ্ফন এফং অগ্রাবধকায বববিদ্ত ব্যফাযকাযী 

অিন্ন কাদ্জয বফলদ্য় মভাফাইদ্র ও ইদ্ভদ্র বযভাইন্ডায মভদ্জ াদ্ফন।  

 

০৪ অবপদ্য নাদ্ভ মপবুক মইজ 

ওদ্ন। 

াভাবজক মমাগাদ্মাগ ভাধ্যভ মপ বুদ্কয ভাধ্যদ্ভ বনজ বনজ অবপদ্য  কাম যক্রভ 

জনগদ্ণয ভদ্ধ্য ছবড়দ্য় বদদ্ত দ্ফ। 

 

০৫ অবপদ্য কর উন্নয়ন মূরক 

কভ যকাদ্ন্ডয তথ্য ওদ্য়ফ াইদ্ট 

প্রকা। 

তথ্যদ্ফা াধাযণ ভানুদ্লয মদাযগড়ায় ম ৌঁদ্ছ মদওয়ায রদ্ক্ষ্ অবপদ্য মাফতীয় 

কভ যকাদ্ন্ডয তথ্য বনজ বনজ ওদ্য়ফাইদ্ট বনয়বভত ারনাগাদ/প্রকা কযদ্ত দ্ফ।   

 

০৬ মফা প্রত্াীদ্দয ফায স্থান 

প্রবতষ্ঠাকযণ। 

অবপদ্ আগত গ্রাকমদয/মফা প্রত্াীদ্দয ভদ্নাযভ বযদ্ফদ্ ফায স্থান বনধ যাযণ, 

সুদ্য় াবন , স্বাস্থ্ম্মত টয়দ্রদ্টয ব্যফস্থা কযদ্ত দ্ফ। গ্রাদ্কয ভদ্নাদ্মাগ আকল যণ 

ও অবপদ্য ম িম য বৃবদ্ধয জন্য ঞ্চয়দ্ত্রয ায  ম্ববরত ফড় বিবজটার বিদ্ে 

মদয়াদ্র প্রদ যন কযা মমদ্ত াদ্য। “আনায কাজ চরদ্ছ, অনুগ্রপূফক অদ্ক্ষা করুন” 

ম্ববরত বরপদ্রট মদয়াদ্র প্রদ যন। 
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