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িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান 
প িত 

01 02 03 

01. পিরবার স য়প  
মৗিখক এবং 

িলিখত 

(ক) তা ক ক 

(খ) তার 0

(গ) তা ক ক সত ািয়ত নিমিনর 

(ঘ) তা ও নিমিনর

(ঙ) তার TIN 

(চ) তার াংক িহসাব ন র ও তার হালনাগাদ িতেবদন।

(ছ) 1,00,000/

(জ) 1,00,000

 
উপপিরচালেকর কাযালয়, জাতীয় স য় অিধদ র, রং র 
http://savings.rangpurdiv.gov.bd/ 

ddsavingsrangpur@gmail.com  
স য়প  িবষায়ক নাগিরক সবা 

েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সরকাির
পিরেশাধ প িত

04 05 

তা ক ক িনধািরত ফরেম আেবদন। 

02 ( ই) কিপ স েতালা পাসেপাট সাইেজর ছিব। 

তা ক ক সত ািয়ত নিমিনর 02 ( ই) কিপ স েতালা পাসেপাট সাইেজর ছিব। 

ও নিমিনর জাতীয় পিরচয়প  িকংবা াট কাড এর সত ািয়ত ছায়ািলিপ। 

TIN সনদ। 

তার াংক িহসাব ন র ও তার হালনাগাদ িতেবদন। 

) 1,00,000/- (এক ল ) পয  হেল নগদ টাকার মা েম টাকা দান ( মা  একবার) 

000/- (এক ল ) এর উে  হেল MICR চেকর মা েম টাকা দান।  

েযাজ  নয়

 

সরকাির িফ 
প িত 

সবা দােনর সে া  সময়সীমা 

 06 

েযাজ  নয় 

(ক) নগদ টাকার মা েম হেল 
একই িদেন। 

(খ) চেকর মা েম হেল সেবা  
03 (িতন) কমিদবস। 



(ঝ) তা ও নিমিন উভেয়র উপি িত। 

02. 
03-মাস অ র 

নাফািভি ক স য়প  
মৗিখক এবং 

িলিখত 

(ক) তা ক ক িনধািরত ফরেম আেবদন। 

(খ) তার 02 ( ই) কিপ স েতালা পাসেপাট সাইেজর ছিব। 

(গ) তা ক ক সত ািয়ত নিমিনর 02 ( ই) কিপ স েতালা পাসেপাট সাইেজর ছিব। 

(ঘ) তা ও নিমিনর জাতীয় পিরচয়প  িকংবা াট কাড এর সত ািয়ত ছায়ািলিপ। 

(ঙ) তার TIN সনদ। 

(চ) তার াংক িহসাব ন র ও তার হালনাগাদ িতেবদন। 

(ছ) 1,00,000/- (এক ল ) পয  হেল নগদ টাকার মা েম টাকা দান ( মা  একবার) 

(জ) 1,00,000/- (এক ল ) এর উে  হেল MICR চেকর মা েম টাকা দান।  

(ঝ) তা ও নিমিন উভেয়র উপি িত। 

েযাজ  নয় 

(ক) নগদ টাকার মা েম হেল 
একই িদেন। 

(খ) চেকর মা েম হেল সেবা  
03 (িতন) কমিদবস। 

03. পনশনার স য়প  
মৗিখক এবং 

িলিখত 

(ক) তা ক ক িনধািরত ফরেম আেবদন। 

(খ) তার 02 ( ই) কিপ স েতালা পাসেপাট সাইেজর ছিব। 

(গ) তা ক ক সত ািয়ত নিমিনর 02 ( ই) কিপ স েতালা পাসেপাট সাইেজর ছিব। 

(ঘ) তা ও নিমিনর জাতীয় পিরচয়প  িকংবা াট কাড এর সত ািয়ত ছায়ািলিপ। 

(ঙ) তার TIN সনদ। 

(চ) তার াংক িহসাব ন র ও তার হালনাগাদ িতেবদন। 

(ছ) 1,00,000/- (এক ল ) পয  হেল নগদ টাকার মা েম টাকা দান ( মা  একবার) 

(জ) 1,00,000/- (এক ল ) এর উে  হেল MICR চেকর মা েম টাকা দান।  

েযাজ  নয় 

(ক) নগদ টাকার মা েম হেল 
একই িদেন। 

(খ) চেকর মা েম হেল সেবা  
03 (িতন) কমিদবস। 



(ঝ) তা ও নিমিন উভেয়র উপি িত। 

(ঞ) িপআরএল ম িরপ , া  আ েতািষক ও ভিব  তহিবেলর ড়া  ম রীপ  এবং 
পনশন বিহর সত ািয়ত ছায়ািলিপ/ পনশন বিহ না থাকেল িনেয়াগকাির ক প  ক ক 

িপএসিপ-2 ফরম রণ বক জমা দান। 

04. 
প চ বছর ময়ািদ 

বাংলােদশ স য়প  
( ি র ে ) 

মৗিখক এবং 
িলিখত 

(ক) তা ক ক িনধািরত ফরেম আেবদন। 

(খ) তার 02 ( ই) কিপ স েতালা পাসেপাট সাইেজর ছিব। 

(গ) তা ক ক সত ািয়ত নিমিনর 02 ( ই) কিপ স েতালা পাসেপাট সাইেজর ছিব। 

(ঘ) তা ও নিমিনর জাতীয় পিরচয়প  িকংবা াট কাড এর সত ািয়ত ছায়ািলিপ। 

(ঙ) তার TIN সনদ। 

(চ) তার াংক িহসাব ন র ও তার হালনাগাদ িতেবদন। 

(ছ) 1,00,000/- (এক ল ) পয  হেল নগদ টাকার মা েম টাকা দান ( মা  একবার) 

(জ) 1,00,000/- (এক ল ) এর উে  হেল MICR চেকর মা েম টাকা দান।  

(ঝ) তা ও নিমিন উভেয়র উপি িত। 

েযাজ  নয় 

(ক) নগদ টাকার মা েম হেল 
একই িদেন। 

(খ) চেকর মা েম হেল সেবা  
03 (িতন) কমিদবস। 

05. 
প চ বছর ময়ািদ 

বাংলােদশ স য়প  
( িত ােনর ে ) 

মৗিখক এবং 
িলিখত 

(ক) িত ােনর পে  তা য় ক ক িনধািরত ফরেম আেবদন। 

(খ) িত ােনর TIN সনদ। 

(ঙ) িত ােনর াংক িহসাব ন র ও তার হালনাগাদ িতেবদন। 

(ছ) MICR চেকর মা েম টাকা দান।  

(গ) কর কিমশনার ক ক কি িবউটির িভেড  ফাে র ী িতপ । 

(ঘ) বাড অব াি জ/পিরচালনা পষদ ক ক স য়প  েয়র র েলশন। 

েযাজ  নয় 

(ক) নগদ টাকার মা েম হেল 
একই িদেন। 

(খ) চেকর মা েম হেল সেবা  
03 (িতন) কমিদবস। 



06. 

প চ বছর ময়ািদ 
বাংলােদশ স য়প  

(আয়কর অ ােদশ, 1984 
এর 6  তফিসল এর 

অ ে দ 34 অ যািয় কর 
অবকাশ া  িত ানস হ) 

মৗিখক এবং 
িলিখত 

(ক) িত ােনর পে  তা য় ক ক িনধািরত ফরেম আেবদন। 

(খ) িত ােনর TIN সনদ। 

(ঙ) িত ােনর াংক িহসাব ন র ও তার হালনাগাদ িতেবদন। 

(ছ) MICR চেকর মা েম টাকা দান।  

(গ) কর কিমশনার ক ক কি িবউটির িভেড  ফাে র ী িতপ । 

(ঘ) বাড অব াি জ/পিরচালনা পষদ ক ক স য়প  েয়র র েলশন। 

েযাজ  নয় 

(ক) নগদ টাকার মা েম হেল 
একই িদেন। 

(খ) চেকর মা েম হেল সেবা  
03 (িতন) কমিদবস। 

07. স য়প  নগদায়ন 
নগদ অথবা 

প-অডার 

(ক) যথাযথভােব িডসচাজ ত স য়প  অথবা স য়প সহ নাফা পন। 

(খ) বাড অব াি জ ক ক স য়প  নগদায়েনর জ  র েলশন ( মা  িত ােনর 
ে )। 

(গ) ইএফ ’র মা েম সংি  াংক িহেসেব নাফা ও আসল পিরেশাধ। 

েযাজ  নয় একই িদেন। 

08. ি েকট স য়প  ই  িলিখত 

(ক) হারােনা িবষেয় অবগিতর জ  সাদা কাগেজ আেবদনপ । 

(খ) িনকট  থানায় সাধারণ ডােয়রী  এর অ িলিপ। 

(গ) 02 ( ই)  ব ল চািরত জাতীয় দিনক পি কায় ‘হািরেয়েছ’ মেম িব াপন দান।  

(ঘ) 300.00 (িতনশত) টাকা মােনর নন- িডিসয়াল াে  িডিসয়াল ািজে ট 
ক ক হলফনামা। 

(ঙ) 300.00 (িতনশত) টাকা মােনর নন- িডিসয়াল াে  ইনেডমিন  ব । 

(চ) তা/ তােদর এবং নিমিনেদর েত েকর 02 ( ই) কিপ কের পাসেপাট সাইেজর 
সত ািয়ত ছিব। 

(ছ) জাির চালােনর মা েম 1-1151-0000-2681 কােড সরকাির কাষাগাের িনধািরত 
অংেকর িফ জমা দান। 

জাির চালােনর 
মা েম িত  

ীে র জ  
05 (প চ) টাকা 

জমা দান 

িব মান িবিধ-িবধান, পিরপে  
বিণত িনয়ম-কা ন 
পিরপালন বক “ই ভেম  
অফ পাবিলক ফাই াি য়াল 
সািভেসস ডিলভারী  
ইমি েমে শন অফ BACS 
এ  iBAS++ ি ম” এর 
কাযালেয় প  রণ করেল 
সংি  ইউজারেদর ি েকট 
স য়প  ই  করার জ  রাল 
দওয়ার ি েত ি েকট 

স য়প  ই  করা হেব। 



(জ) তার াংক িহসাব ন র এবং MICR চেকর ছায়ািলিপ। 

09. 
স য়প  এক ান হেত 

অ  ােন ানা র 
িলিখত 

(ক) ভার া  কমকতা বরাবর সাদা কাগেজ আেবদনপ । 

(খ) সনা করণ রিশদসহ স য়পে র ছায়ািলিপ। 
েযাজ  নয় 03 (িতন) কমিদবস। 

10. 

তার েত মেনানীত 
নিমিন বা 

উ রািধকািরগণেক অথ 
দান 

িলিখত 

(ক) নিমিন অথবা উ রািধকাির ক ক পইং অিফসার বরাবর সাদা কাগেজ আেবদনপ । 

(খ) ডা ার এবং ানীয় সরকার ক ক তার র সনদপ । 

(গ) নিমিনর নাগিরক  সনদপ । 

(ঘ) নিমিন বা উ রািধকাির েত েকর 02 ( ই) কিপ কের পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত 
ছিব। 

(ঙ) যথাযথভােব রণ ত ত সং া  তদ  ফরম। 

(চ) ইউিনয়ন/ পৗরসভা/ িস  কেপােরশন হেত ওয়ািরশান সনদপ । 

(চ) নিমিন অথবা উ রািধকাির অ া  বয়  হেল পািরবািরক আদালত ক ক 
অিভভাবকে র সনদপ । 

েযাজ  নয় 15 (পেনর) কমিদবস। 

 


