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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায   

অথ থ ভন্ত্রণারয় 

জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ধফবাগীয় কাম থারয়, যাংপুয 

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

 

স্মাযক নাং-০৮.০৪.৮৫০০.০০০.১৯.০৩২.১৮.৫১৯                                  তাধযখ:         ২০ কাধতথক, ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ।             

                        ০৪ নদবম্বয, ২০১৮ ধিস্টাব্দ। 

ধফলয়:  অধপদয কাজকভ থ ারনাগাদকযণ  প্রাংদগ।  

 

ধপ্রয় কভীবৃন্দ, আভায ারাভ ধনদফন এফাং সানাধর ধাদনয সভৌ সভৌ গদে বযা ফাাংরা সভন্তকাদরয একযা শুদবচ্ছা গ্রণ কযদফন। আা 

কধয, ভান স্রষ্টায অদল কৃায় বাদরা আদেন। আনাদদয অফগধতয জন্য জানাধচ্ছ সম, আধভ অত্র ধফবাদগ উধযচারক (Deputy Director) 

ধদদফ সমাগদাদনয য সথদক আনাদদয ঐকাধন্তক দমাধগতায় অপ্রতুর জনফর দে অত্র ধফবাগীয় কাম থারদয়য াধফ থক দাধয়ে সুষ্ঠুবদফ চাধরদয় 

সনয়ায প্রদচষ্টা অব্যাত সযদখধে। প্রজাতদন্ত্রয কভ থচাযী ধদদফ আভাদদয উধচত ধনজ ধনজ দপ্তদযয মাফতীয় দাপ্তধযক কাজকভ থ ধনয়ধভত ারনাগাদ কযা, 

মাদত যফতীদত উদ্ধুত সকান ভস্যায সৃধষ্ট না য়। অধপদয কাজকভ থ ধনয়ধভত ারনাগাদ থাকদর াযীধযক  ভানধক প্রাধন্ত রাদগ, কভ থকতথা-

কভ থচাযীদদয ভাদে ম্পৃক্ততা ফাদে এফাং সুম্পকথ গদে উদে। অধধধকন্তু রক্ষ্য কযা মায়, ধকছু ধকছু অধপ তাদদয দাপ্তধযক কাজকভ থ ধনয়ধভত ারনাগাদ 

কদযন না এফাং দীঘ থধদন সথদক এ অফস্থা চদর আদে। এদত অধপ ধযদ থন/অধিদেয ভয় প্রদয়াজনীয় নধথত্র ধনয়ভ অনুমায়ী ারনাগাদ ায়া মায় 

না, পদর নানামূখী ভস্যায সৃধষ্ট য়।   

ধপ্রয় কভীবৃন্দ, আধন ধনশ্চই অফগত আদেন, অধপ প্রধান ধদদফ দাপ্তধযক কর কাদজয দায়বায স্বাবাধফকবাদফ আনায উযই 

ফতথায়। সুতযাাং আনায অধপদয মাফতীয় কাম থাফরী সুষ্ঠ ুকভ থফন্টদনয ভাধ্যদভ কদর ধভদর ম্পাদন কযদর ভস্যাফরী থাকদফ না এফাং বধফষ্যদত 

সকান অনাকাধিত ভস্যা ততধয দফ না। আনায ধনদজয এফাং অধপদয স্বাদথ থ দাপ্তধযক কাম থাধি ধনয়ধভত ারনাগাদ কযা একান্ত প্রদয়াজন। ধনদে ধকছু 

গুরুেপূণ থ দাপ্তধযক নধথত্র/সযধজষ্টাদযয নাভ এফাং সগুদরা ারনাগাদ থাকা আফশ্যক ভদভ থ উদেখ কযা দরা:-   

১। ধযদ থন সযধজষ্টায  ২। াধজযা সযধজষ্টায  ৩। গাি থ পাইর  ৪। ইসুয সযধজষ্টায ৫। ত্র প্রাধপ্ত সযধজষ্টায  

৬। নধথ সযধজষ্টায   ৭। তনধভধিক ছুটি সযধজষ্টায   ৮। ভারাভাদরয স্টক সযধজষ্টায ৯। পুস্তক/াভধয়কী সযধজষ্টায   

১০। ফযাদ্দ সযধজষ্টায   ১১। ধফর সযধজষ্টায  ১২। দয়ফাইে ারনাগাদকযণ ১৩। ইউধনদকাদিয ব্যফায  

১৪। ধটিসজনস্ চ থাোয  ১৫। কযা ফধ  ১৬। প্রাইজ ফন্ড সযধজষ্টায ১৭। সেধরদপান কর সযধজষ্টায  

১৮। িাক টিধকে সযধজষ্টায ১৯। অধপ বাো ম্পধকথত ২০। ঞ্চয়ত্র ভজুদ সযধজষ্টায  ২১। যকাধয মানফান াংক্রান্ত রগ ফধ 

 

ধপ্রয় কভীবৃন্দ, আনায অধপ সমদকান ভয় ভাধযচারক ভদাদয়/ধযচারক ভদাদয়/Commercial Audit/উধযচারক 

আকধস্মক ধযদ থন/অধিে কযদত াদযন। সদক্ষ্দত্র আনায অধপদয মাফতীয় নধথত্র ারনাগাদ থাকা ফাঞ্চনীয়। কাদজয প্রধত আগ্র, ধদচ্ছা  দৃঢ় 

ভদনাফরই াদয আনায অধপটি সুন্দযবাদফ াজাদত, সগাোদত এফাং ারনাগাদ যাখদত। অধপদয নধথত্রই প্রভাণ কযদফ আভযা কতো আন্তধযক  

দাধয়েীর। ভাধযচারক ভদাদয় ফদরদেন, অধপদয গ্রাকগণই আভাদদয রক্ষ্ী, তাদদয ধনদয়ই আভাদদয অধপ। অতএফ, আভযা এভন সকান 

অননধতক আচযণ কযফনা মাদত গ্রাকগণ াংক্ষুদ্ধ ন এফাং অধপদয বাফমূধতথ ধফনষ্ট য়। প্রজাতদন্ত্রয কভ থচাযী ধদদফ তাদদয সফা কযা আভাদদয 

দাধয়ে। সম অধপদয ভাধ্যদভ আভাদদয াংাদয রুটি-রুধজয ব্যফস্থা য়, সম অধপদয কাযদণ আভযা ধযচয় ধদদত াধয একজন যকাধয দস্থ 

কভ থকতথা ধদদফ, সুতযাাং সই অধপদয কাম থাফরী সুষ্ঠ ু সুন্দযবাদফ ম্পাদন কযা আভাদদয তনধতক দাধয়ে। তাই আসুন, আভযা ফাই ধনদজয স্বাদথ থ, 

ফ থধয অধপদয স্বাদথ থ দাপ্তধযক কাজকভ থ ধনয়ধভত ারনাগাদ কধয। উর্ধ্থতন কর্তথদক্ষ্য ধনদদ থ মথামথবাদফ অনুযণ কধয। আভাদদয কভ থদক্ষ্তাই 

আভাদদযদক মূল্যায়ন কযদফ, আভাদদয বধফষ্যতদক উজ্জ্বর কযদফ। কদরয সুস্বাস্থয  দীঘ থায়ু প্রতযাা কযধে। ভান আো আভাদদয ায় সান।   

 

        ধন্যফাদাদন্ত:                   

          

                  (ম ো:  হর  আলী) 

উপপররচোলক  

জোতীয় সঞ্চয় রিভোগীয় কোর্ যোলয়, রংপুর 

রিতরণ:   

০১। সহকোরী পররচোলক/সঞ্চয় অরিসোর, মজলো সঞ্চয় অরিস/ব্যুররো-রংপুর/রদনোজপুর/নীলিো োরী/ঠোকুরগাঁ/পঞ্চগড়/গোইিোন্ধো/কুরড়গ্রো /লোল রনরহোট। 
 

দয় অফগধতয জন্য অনুধরধ সপ্রযণ কযা দরা: 

০১। ভাধযচারক (অধতধযক্ত ধচফ), জাতীয় ঞ্চয় অধধদপ্তয, ঢাকা-১০০০। 

০২। অরিস নরথ।  

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

