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১৮১০ খ্রি�স্টা�ব্দে
 স্কটল্যা��ব্দে�র এক গী�র্জা� �য় প্রথম সঞ্চয় ব্যাং���ক স্থা�খ্রি ত হয়। সঞ্চয় ব্যাং���ব্দেকর র্জানক খ্রিহব্দেসব্দেব্যাং

খ্যা��ত রেরভা�ব্দের� রেহনখ্রির ডা�নক�ন এখ্রিট স্থা� ন কব্দেরন ।  রব্যাংত� �ক�ব্দেল্যা ১৯২৪ স�ব্দেল্যার ৩০ অব্দে-�ব্যাংর ইত�খ্রিল্যার

খ্রিমল্যা�ব্দেন প্রথম আন্তর্জা� �খ্রিতক সঞ্চয় ব্যাং���ক ক�ব্দে1স (ওয়�র্ল্ড�  রেস�স�ইখ্রিট অব্যাং রেসখ্রিভা�স ব্যাং���কস) প্রখ্রিতখ্রি4ত

হয়। উব্দে7শ্য�, র্জানগীণব্দেক অথ� স�শ্রব্দেয়র গুরুত্ব সম্পব্দেক�  সব্দে?তন কর�। 

`সঞ্চয় সম@খ্রিA আব্দেন  এ কথ�খ্রিট অনBধা�ব্যাংন কব্দের অখ্রিব্যাংভাক্ত ভা�রব্দেতর খ্রিসমল্যা�য়  �ব্যাংখ্রিল্যাক রেডাট এ��- ১৯৪৪’ এ কথাটি অনুধাবন করে অবিভক্ত ভারতের সিমলায় পাবলিক ডেট এ্যাক্ট ১৯৪৪
এর আওত�য় সব্যাং�প্রথম ১৯৪৪ স�ব্দেল্যা সঞ্চয় দপ্তব্দেরর ক�র্য�ক্রম শুরু হয়। ত  রব্যাংত� � শ্য�সন�মব্দেল্যা এ দপ্তরখ্রিটৎপরবর্তী শাসনামলে এ দপ্তরটি
অথ� মন্ত্রণ�ল্যাব্দেয়র অধা�ন ক�র্য�ক্রম  খ্রির?�ল্যান� করব্দেত�।

স্বা�ধা�নত�র  র র্জা�খ্রিতর খ্রি ত� ব্যাংঙ্গব্যাংন্ধুB  রেশ্যখ্যা মBখ্রির্জাব্যাংBর রহম�ব্দেনর খ্রিনব্দেদ� শ্যন�য়  �ব্যাংখ্রিল্যাক রেডাট এ��-, ১৯৪৪ এর

ক্ষমত� ব্যাংব্দেল্যা র্জা�ত�য় সঞ্চয় স�স্থা� প্রখ্রিত4� কর� হয়। ত ক�ল্যা�ন সরক�র র্জানগীব্দেণর ক্ষB দ্র ক্ষB দ্র সঞ্চয় র্জা�ত�য়ৎপরবর্তী শাসনামলে এ দপ্তরটি

সঞ্চয় খ্রিস্কব্দেমর ম�ধা�ব্দেম আহরব্দেণর র্জান�  র্য��য়ক্রব্দেম ব্যাং��ল্যা�ব্দেদশ্য সঞ্চয় ত্র , ডা�কঘর সঞ্চয় ব্যাং���ক, প্রখ্রিতরক্ষ�

সঞ্চয় ত্র,  রেব্যাং�ন�স  সঞ্চয় ত্র,  ৩ ব্যাংছর  রেময়�দ� সঞ্চয় ত্র ,  ৬ ম�স  অন্তর  মBন�ফা� খ্রিভাখ্রিUক সঞ্চয় ত্র ,

র্জা�ম�নত সঞ্চয় ত্র প্রব্যাংত� ন কব্দের। এর উব্দে7শ্য� ও ল্যাক্ষ� খ্রিছল্যা রেদব্দেশ্যর র্জানব্দেগী�4�ব্দেক সঞ্চব্দেয় উদ্বুBA কব্দের

সঞ্চব্দেয়র ম�ধা�ব্দেম আ দক�ল্যা�ন আখ্রিথ�ক খ্রিনর� U� স@খ্রিW এব্যাং�  রখ্রিনভা� রশ্য�ল্যাত� রেথব্দেক রেব্যাংখ্রিরব্দেয় এব্দেস খ্রিনব্দের্জাব্দেদর

স্বাখ্রিনভা� র র্জা�খ্রিত খ্রিহব্দেসব্দেব্যাং প্রখ্রিত4� কর�। র্যBA খ্রিব্যাংধ্বস্ত এই রেদব্দেশ্যর ভাঙ্গBর অথ�নৈনখ্রিতক অব্যাংস্থা�ব্দেক সম@A কর�র

ল্যাব্দেক্ষ� স্বা�ধা�নত�র  স্থা খ্রিত র্জা�খ্রিতর  খ্রি ত� বঙ্গবন্ধু	  শে�খ  মু	রি�ব	�  �হমু�ন  ১৯৭২  স�ব্দেল্যা র্জা�ত�য়  সঞ্চয়‘জাতীয় সঞ্চয়

 খ্রিরদপ্তর  প্রখ্রিত4� কব্দেরন।’ এ কথাটি অনুধাবন করে অবিভক্ত ভারতের সিমলায় পাবলিক ডেট এ্যাক্ট ১৯৪৪

১৯৮১ স�ব্দেল্যা Remittance স�1ব্দেহর র্জান� ওব্দেয়র্জা আন��র রেডাব্দেভাল্যা ব্দেমন্ট ব্যাং� এর প্র?ল্যান কর� হয়

এব্যাং� একই স�ব্দেথ সঞ্চয় খ্রিস্কমসম]ব্দেহর খ্রিব্যাংখ্রিক্র ব্যাং@খ্রিAর উব্দে7ব্দেশ্য� ঢা�ক�সহ রেদব্দেশ্যর গুরুত্ব ]ণ � স্থা�ব্দেন ৭খ্রিট খ্রিব্যাংব্দেশ্যষ

সঞ্চয় ব্যাংB�ব্দের� ?�ল্যাB কর� হয় । ২০০২ স�ব্দেল্যা আব্যাং�ব্দের� Remittance  আহরব্দেণর  র্জান� ইউ এস ডাল্যা�র

খ্রিপ্রখ্রিময়�ম ব্যাং�, ইউ এস ডাল্যা�র ইনব্দেভাস্টাব্দেমন্ট ব্যাং� ন�ব্দেম আব্দের� দBখ্রিট ব্যাংব্দে�র প্রব্যাংত� ন কর� হয় । অব্যাংসরপ্র�প্ত

সরক�খ্রির,  আধা�-সরক�খ্রির,  স্বা�য়ত্ত্বশ্য�খ্রিসত,  আধা�-স্বা�য়ত্বশ্য�খ্রিসত প্রখ্রিত4�ব্দেনর কম�কত� �/  কম�?�র� এব্যাং� ম@ত

?�কB র�র্জা�ব্যাং�র   �খ্রিরব্যাং�খ্রিরক  রে নশ্যন  সBখ্রিব্যাংধা�ব্দেভা�গী�  স্বা�ম� /স্ত্রী�/সন্ত�নরেদর  র্জান� ২০০৪  স�ব্দেল্যা রে নশ্যন�র

সঞ্চয় ত্র প্রব্যাংত� ন কর� হয় । ২০০৯ স�ব্দেল্যা ১৮  (আঠা�র)  ও তদBধ্ব� ব্যাংয়ব্দেসর রের্যব্দেক�ন ব্যাং��ল্যা�ব্দেদশ্য� মখ্রিহল্যা�,



ব্যাং��ল্যা�ব্দেদশ্য� শ্য�র�খ্রিরক প্রখ্রিতব্যাংন্ধু� ( Bরুষ ও মখ্রিহল্যা�)  এব্যাং� ৬৫  (   dয়ষখ্রিe)  ও তদBধ্ব� রের্যব্দেক�ন ব্যাং��ল্যা�ব্দেদশ্য�

( Bরুষ ও মখ্রিহল্যা�) ন�গীখ্রিরব্দেকর র্জান�  খ্রিরব্যাং�র সঞ্চয় ত্র প্রব্যাংত� ন কর� হয়।

রেস সময় একর্জান  খ্রির?�ল্যাব্দেকর অধা�ব্দেন স�র� রেদব্দেশ্য রের্জাল্যা� সঞ্চয় অখ্রিফাব্দেসর ক�র্য�ক্রম  খ্রির?�খ্রিল্যাত হব্দেত� ।

তখ্যান  রেদব্দেশ্যর  স�খ্রিব্যাং�ক  অথ�নৈনখ্রিতক উন্নয়ব্দেন সঞ্চয়  খ্রিরদপ্তব্দেরর  ক�র্য�ক্রম খ্রিব্যাংব্দেশ্যষ  ভা] খ্রিমক� রেরব্দেখ্যাব্দেছ।  স্কB ল্যা

ব্যাং���খ্রিক� রেথব্দেক শুরু কব্দের সঞ্চয় স্টা��ম্প স�1হ খ্রিছল্যা সঞ্চয় ক�র্য�ক্রব্দেমর একখ্রিট গুরুত্ব ]ণ � খ্রিব্যাংষয় |

র্জা�ত�য় ব্যাং�ব্দের্জাট ঘ�টখ্রিতব্দেত  অথ��য়ন, র্জানগীব্দেণর র্জান� খ্রিনর� দ খ্রিব্যাংখ্রিনব্দেয়�ব্দেগীর সBব্দের্য�গী স@খ্রিW, সম�ব্দের্জার প্র�খ্রিন্তক

র্জানব্দেগী�খ্রি4র আথ�-স�ম�খ্রির্জাক খ্রিনর� U� রেব্যাংWন� তৈতখ্রির ,  তৈব্যাংধা  ব্দেথ রেরখ্রিমট��ন্স প্রব্যাং�হ ব্যাং@খ্রিA ,  মখ্রিহল্যা�,  ব্যাংব্দেয়�ব্দের্জা�4

ন�গীখ্রিরক,  অব্যাংসরপ্র�প্ত সরক�খ্রির কম�কত� � -কম�?�র�,  প্রব্যাং�স� ব্যাং��ল্যা�ব্দেদশ্য�,  শ্য�র�খ্রিরক প্রখ্রিতব্যাংন্ধু� ও সম�ব্দের্জার

অন1সর র্জানব্দেগী�4�ব্দেক আখ্রিথ�ক ও স�ম�খ্রির্জাক খ্রিনর� U� রেব্যাংWখ্রিনর আওত�য় আনয়ন ইত��খ্রিদর উ র গুরুত্ব

আব্দের�  কব্দের দ�ঘ� ৪২ ব্যাংছর  র ২০১৪ স�ব্দেল্যার রেফাব্রুয়�খ্রির  ম�ব্দেস  ব্যাংঙ্গব্যাংন্ধুB র রের্য�গী� কন�� ব্যাংত� ম�ন সরক�ব্দেরর

ম�নন�য় প্রধা�নমন্ত্র� র্জানব্দেনত্র� রেশ্যখ্যা হ�খ্রিসন� র্জা�ত�য় সঞ্চয়  খ্রিরদপ্তরব্দেক র্জা�ত�য় সঞ্চয় অখ্রিধাদপ্তর‘জাতীয় সঞ্চয় -এ উন্ন�ত

কব্দেরন।

ফাব্দেল্যা দপ্তরখ্রিটর  স��গীঠাখ্রিনক  ক�ঠা�ব্দেম�র  কল্যাব্যাংর  ব্যাং@খ্রিA  �য় ।  সরক�ব্দেরর  অখ্রিতখ্রিরক্ত সখ্রি?ব্যাং  দমর্য��দ�র

কম�কত� �ব্দেক এ অখ্রিধাদপ্তব্দেরর কন�ধা�র কর� হয়। এর স�খ্রিব্যাং�ক তত্ত্বব্যাংধা�ব্দেন আব্দেছন অভা�ন্তর�ন সম্পদ খ্রিব্যাংভা�ব্দেগীর

দ�খ্রিয়ব্দেত্ব খ্রিনব্দেয়�খ্রির্জাত খ্রিসখ্রিনয়র সখ্রি?ব্যাং। নতB ন রেনত@ ত্ব এ দপ্তব্দেরর উন্নয়ব্দেন ন�ন�খ্রিব্যাংধা  দব্দেক্ষ  1হণ কব্দের। এর

রেপ্রখ্রিক্ষব্দেত দপ্তরখ্রিটব্দেত ক�ব্দের্জার গীখ্রিত ও 1�হক রেসব্যাং�র ম�ন ব্যাং@খ্রিA  �য়।  

ব্যাংত� ম�ন সরক�ব্দেরর খ্রিডাখ্রির্জাট�ল্যা ব্যাং��ল্যা�ব্দেদশ্য গীড়া�র ল্যাব্দেক্ষ� 1�হকব্দেসব্যাং� সহর্জা ও উন্নততর কর�র র্জান� র্জা�ত�য়

সঞ্চয় অখ্রিধাদপ্তর সঞ্চয় ব্দেত্রর র্জান� অথ� মন্ত্রণ�ল্যাব্দেয়র সহব্দের্য�খ্রিগীত�য় একখ্রিট কম�স]খ্রি?র ম�ধা�ব্দেম  র্জা�ত�য় সঞ্চয়

খ্রিস্কম অনল্যা�ইন ম��ব্দেনর্জাব্দেমন্ট খ্রিসব্দেস্টাম ন�ব্দেম একখ্রিট অনল্যা�ইন খ্রিভাখ্রিUক  সফ্ টওয়��র প্রস্তুত কব্দের। র্জা�ত�য়

সঞ্চয় ব্যাংB�ব্দের�, ব্যাং��ল্যা�ব্দেদশ্য ব্যাং���ক, ব্যাং�খ্রিণখ্রির্জা�ক ব্যাং���ক ও ডা�কঘর এখ্রিট ব্যাং�ব্যাংহ�র কব্দের সঞ্চয় ত্র খ্রিব্যাংক্রয় এব্যাং�

নগীদ�য়ন ক�র্য�ক্রম  খ্রির?�ল্যান� কব্দের। 1�হকব্দেক রেময়�দ�ব্দেন্ত ইসB� অখ্রিফাব্দেস এখ্যান আর আসব্দেত হয়ন�। মBন�ফা� ও

আসল্যা অথ� Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN)-এর ম�ধা�ব্দেম 1�হব্দেকর ব্যাং���ক

খ্রিহস�ব্দেব্যাং র্জাম� হয় । র্জাম�ক@ ত অব্দেথ�র  তথ� 1�হব্দেকর রেম�ব্যাং�ইব্দেল্যা ক্ষB ব্দেদ ব্যাং�ত� �র  ম�ধা�ব্দেম অব্যাংখ্রিহত কর� হয়।

1�হকব্দেদর সBখ্রিব্যাংধা�ব্দেথ� সফাটওয়��রখ্রিটব্দেত সঞ্চয় ত্র  scrip less কর� হব্দেয়ব্দেছ।

র্জা�ত�য় সঞ্চয় অখ্রিধাদপ্তর অথ� মন্ত্রণ�ল্যাব্দেয়র অভা�ন্তর�ণ সম্পদ খ্রিব্যাংভা�ব্দেগীর অখ্রিধানস্থা একখ্রিট প্রখ্রিত4�ন । ঢা�ক�য়

রব্দেয়ব্দেছ র্জা�ত�য় সঞ্চয় অখ্রিধাদপ্তব্দেরর প্রধা�ন ক�র্য��ল্যায়। আটখ্রিট খ্রিব্যাংভা�গী�য় শ্যহব্দের রব্দেয়ব্দেছ খ্রিব্যাংভা�গী�য় অখ্রিফাস।



রে?mষখ্রিe রের্জাল্যা� সদব্দের রব্দেয়ব্দেছ রের্জাল্যা� সঞ্চয় অখ্রিফাস।  এছ�ড়া�ও সঞ্চয় খ্রিস্কব্দেমর  ?�খ্রিহদ�র  রেপ্রখ্রিক্ষব্দেত ঢা�ক�

শ্যহরসহ খ্রিব্যাংভা�গী�য় শ্যহরগুব্দেল্যা�ব্দেত ১১খ্রিট খ্রিব্যাংব্দেশ্যষ ব্যাংB�ব্দের� স্থা� ন কর� হব্দেয়ব্দেছ। 

র্জা�ত�য় সঞ্চয় অখ্রিধাদপ্তব্দেরর ক�র্য��ব্যাংল্যা�

 সঞ্চয় ত্র রেল্যানব্দেদন ক�র্য�ক্রম সখ্রিঠাক,  সBন্দর ও খ্রিনভাB� ল্যাভা�ব্দেব্যাং  খ্রির?�ল্যান�র র্জান� অনল্যা�ইন খ্রিভাখ্রিUক

সফাটওয়��ব্দেরর ম�ধা�ব্দেম  সঞ্চয় ব্যাংB�ব্দের�, ব্যাং��ল্যা�ব্দেদশ্য ব্যাং���ক,  ডা�কঘর এক ও অখ্রিভান্নভা�ব্দেব্যাং ক�র্য�ক্রম

 খ্রির?�ল্যান�র ব্যাং�ব্যাংস্থা� কর�;

 1�হক ব্যাং�ন্ধুব্যাং সফাটওয়��ব্দেরর ম�ধা�ব্দেম সঞ্চয় ত্র রেল্যানব্দেদন ক�র্য�ক্রম  খ্রির?�ল্যান�;

 মBন�ফা� ও  আসল্যা অথ� Bangladesh  Electronic  Funds  Transfer  Network  (BEFTN)-এর

ম�ধা�ব্দেম 1�হব্দেকর ব্যাং���ক খ্রিহস�ব্দেব্যাং খ্রিহস�ব্দেব্যাং রেপ্ররণ;

 র্জাম�ক@ ত অব্দেথ�র তথ� 1�হব্দেকর রেম�ব্যাং�ইব্দেল্যা ক্ষB ব্দেদ ব্যাং�ত� �র ম�ধা�ব্দেম অব্যাংখ্রিহত কর�;

 র্জানগীণব্দেক সঞ্চব্দেয় উদ্বুBAকরণ;

 র্জা�ত�য় সঞ্চয় খ্রিস্কব্দেমর রেল্যানব্দেদন ক�র্য�ক্রম  খ্রির?�ল্যান�;

 সঞ্চয় খ্রিস্কব্দেমর ফারম,রেরখ্রির্জাস্টা�র ইত��খ্রিদ মBদ্রণ,স�রক্ষণ ও খ্রিব্যাংতরণ;

 সঞ্চয় খ্রিস্কব্দেমর খ্রিহস�ব্যাং স�রক্ষণ ও সমন্বয় স�ধান;

 ব্যাং��ল্যা�ব্দেদশ্য ব্যাং���ক,  তফাখ্রিসখ্রিল্যা ব্যাং���ক,  ডা�কঘর ও সঞ্চয় অখ্রিফাসসহ অ�শ্য�র্জানব্দেদর স�ব্দেথ সমন্বয়

স�ধান;

 দক্ষত� উন্নয়ব্দেনর ল্যাব্দেক্ষ� প্রখ্রিশ্যক্ষণ ক�র্য�ক্রম  খ্রির?�ল্যান�;

 আখ্রিথ�ক ও প্রশ্য�সখ্রিনক ক�র্য�ক্রম  খ্রির?�ল্যান�;

 সঞ্চয় খ্রিস্কব্দেমর খ্রিব্যাংখ্রিধাম�ল্যা�/ন�খ্রিতম�ল্যা� প্রণয়ন ও ব্যাং�স্তব্যাং�য়ন।


