
অফিসের পফরফিফি 

১৮১০ ফিস্টাসে স্কটল্যাসের এক গীর্জায় প্রথম েঞ্চয় ব্াাংক স্থাফপি হয়। েঞ্চয় ব্াাংসকর র্নক ফহসেসে খ্যাি ররভাসরে 

রহনফর ডানকান এটি স্থাপন কসরন। পরেিীকাসে প্রাফিক আসয়র র্নসগাষ্ঠীসক েঞ্চসয় উদু্বদ্ধ করসি ইাংল্যাসে ‘র্ািীয় েঞ্চয় 

োংস্থা’ কার্ শুরু কসর। এরই ধারাোফহকিায় ১৯৪৪ োসে ভারসি এোং রেশফেভাসগর পর িোনীিন েরকাসরর অথ জ 

মন্ত্রণােসয়র অধীসন এসেসশ েঞ্চয় োংফিষ্ট কার্ জক্রম শুরু হয়। রক্তক্ষয়ী মহান মুফক্ত োংগ্রাসমর মাধ্যসম োাংোসেশ স্বাধীন 

হওয়ার পর ১৯৭২ োসে র্াফির ফপিা েঙ্গেন্ধু রশখ মুফর্বুর রহমাসনর উসযাসগ র্ািীয় েঞ্চয় পফরেপ্তর প্রফিষ্ঠা োভ কসর 

এোং েীর্ জ ৪২ েছর পর েিজমান েরকাসরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রশখ হাফেনার রনতৃসে ২০১৪ োসের রিব্রুয়াফর মাসে র্ািীয় 

েঞ্চয় পফরেপ্তর ‘র্ািীয় েঞ্চয় অফধেপ্তর’-এ উন্নীি হয়। র্ািীয় েঞ্চয় অফধেপ্তর অথ জ মন্ত্রণােসয়র অভযিরীণ েম্পে ফেভাসগর 

অফধনস্থ একটি প্রফিষ্ঠান। ঢাকায় রসয়সছ র্ািীয় েঞ্চয় অফধেপ্তসরর প্রধান কার্ জােয়। আটটি ফেভাগীয় শহসর রসয়সছ ফেভাগীয় 

অফিে। রিৌষফি রর্ো েেসর রসয়সছ রর্ো েঞ্চয় অফিে। এছাড়াও েঞ্চয় ফস্কসমর িাফহোর রপ্রফক্ষসি ঢাকাশহরেহ ফেভাগীয় 

শহরগুসোসি ১১টি ফেসশষ বুযসরা স্থাপন করা হসয়সছ। 

র্ািীয় েঞ্চয় অফধেপ্তসরর প্রধান কার্ হসো র্নগণসক েঞ্চসয় উদু্বদ্ধ করা, এর িসে জনগণের সঞ্চয় প্রবেতা বৃদ্ধি পায়; 

দ্ধিতব্যয়ীতা দ্ধিক্ষার িাধ্যণি জনগে আদ্ধথ িকভাণব স্বাবলম্বী হয়; যা দেিণক আদ্ধথ িকভাণব স্বাবলম্বী হণত সাহায্য কণর। সঞ্চণয়র 

িাধ্যণি জনগণের ক্রয় ক্ষিতা হ্রাসণহতু মুদ্রাস্ফীদ্ধত দ্ধনয়ন্ত্রণের িাধ্যণি সরকাণরর আদ্ধথ িক নীদ্ধত বাস্তবায়ন সহজ হয়।  

এছাড়া র্ািীয় েঞ্চয় অফধেপ্তর ফেফক্ষপ্তভাসে থাকা জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র েঞ্চয় র্ািীয় েঞ্চয় ফস্কসমর মাধ্যসম আহরণ কসর 

জাতীয় োসর্ট র্াটফিসি অথ জায়ন কসর থাসক। এসি জনগণের জন্য দ্ধনরাপে দ্ধবদ্ধনণয়াণগর সুণযাগ সৃদ্ধি হয়, সিাণজর প্রাদ্ধিক 

জনণগাদ্ধির আথ ি-সািাদ্ধজক দ্ধনরাপত্তা দবিনী ততরী, তবধ পণথ দরদ্ধিট্যান্স সরবরাহ বৃদ্ধি, ব্যাাংক ব্যবস্থা হণত ঋে গ্রহণের 

প্রণয়াজনীয়তা কণি, অথ ি সাংগ্রণহর জন্য সরকাণরর প্রগদ্ধতিীল হাণর কর গ্রহণের প্রণয়াজনীয়তা কণি, তবণেদ্ধিক ঋে/সাহায্য 

প্রণয়াজনীয়তা কণি, ফণল তবণেদ্ধিক দ্ধনভিরিীলতা হ্রাস পায়। 

বতিিাণন জাতীয় সঞ্চয় অদ্ধধেপ্তণরর অধীণন ১১ (এগার)টি সঞ্চয়দ্ধিি চালু রণয়ণে। দ্ধিিগুণলা হণে ৫-বের দিয়ােী বাাংলাণেি সঞ্চয়পত্র, 

৩-িাস অির মুনাফাদ্ধভদ্ধত্তক সঞ্চয়পত্র (৩-বের দিয়ােী), দপনিনার সঞ্চয়পত্র (৫-বের দিয়ােী), পদ্ধরবার সঞ্চয়পত্র (৫-বের দিয়ােী), 

ওণয়জ আন িার দেণভলপণিন্ট বন্ড (৫-বের দিয়ােী), ইউ এস েলার দ্ধপ্রদ্ধিয়াি বন্ড (৩-বের দিয়ােী), ইউ এস েলার ইনণভস্টণিন্ট বন্ড 

(৩-বের দিয়ােী), বাাংলাণেি প্রাইজবন্ড  (১০০ টাকা মূল্যিান), োকঘর সঞ্চয় ব্যাাংকঃ (ক) সাধারে দ্ধহসাব, (খ) দিয়ােী দ্ধহসাব (৩-

বের দিয়ােী) এবাং োক জীবন বীিা। জাতীয় সঞ্চয় ব্যুণরা, বাাংলাণেি ব্যাাংক, তফদ্ধসলী ব্যাাংক ও োকঘর এর িাধ্যণি এ সকল 

সঞ্চয় দ্ধিণির দ্ধবক্রয় এবাং নগোয়ন কায িক্রি পদ্ধরচাদ্ধলত হয়। 

 



অফধেপ্তসরর কায িক্রণির োংফক্ষপ্ত ফেেরণ 

 র্ািীয় েঞ্চয় বুযসরা কতৃজক েঞ্চয়পসের রেনসেন কার্ জক্রম; 

 র্নগণসক েঞ্চসয় উদ্বুদ্ধকরণ ; 

 মুদ্রণ, োংরক্ষণ এোং ফেিরণ ; 

 েঞ্চয় ফস্কসমর নীফিমাো/ফেফধমাো ফেষয়ক কার্ জক্রম; 

 কম জকিজা েসেেন ও প্রফশক্ষণ কার্ জক্রম ; 

 র্ািীয় েঞ্চয় ফস্কসমর রেনসেসনর ফহোে োংরক্ষণ ; 

 ব্াাংক ও ডাকর্র এর োসথ েমন্বয় োধন; 

 মন্ত্রণােসয়র োসথ োফষ জক কম জেম্পােন চুফক্ত প্রণয়ন, োস্তোয়ন, অফধনস্থ েপ্তসরর োসথ চুফক্ত প্রণয়ন ও োস্তোয়ন 

এোং এর অগ্রগফি প্রফিসেেন প্রস্তুিকরণ, মূল্যায়ন ও েরকারসক অেফহিকরণ;  

 র্ািীয় শুদ্ধািার ও ননফিকিার কম জপফরকল্পনা প্রণয়ন, োস্তোয়ন এোং অগ্রগফি প্রফিসেেন প্রস্তুিকরণ, মূল্যায়ন ও 

েরকারসক অেফহিকরণ; 

 ‘অফভসর্াগ প্রফিকার ব্েস্থা নীফিমাো’ অনুর্ায়ী অফভসর্াগ গ্রহণ ও ফনষ্পফিকরণ এোং এিেোংক্রাি মাফেক 

অগ্রগফি প্রফিসেেন প্রস্তুিপূে জক মন্ত্রণােসয় রপ্ররণ; 

 িথ্য অফধকার আইন, ২০০৯ অনুর্ায়ী িথ্য প্রকাশ নীফিমাো প্রণয়ন ও োস্তোয়ন;  

 ইসনাসভশন টিম গঠন, ইসনাসভশন োংক্রাি োৎেফরক কম জপফরকল্পনা প্রণয়ন, ইসনাসভশন টিসমর েেস্যসের েমন্বসয় 

প্রফিমাসে েভাকরণ ও েভার কার্ জফেেরণী মন্ত্রণােসয় রপ্ররণ এোং ইসনাসভশন োংক্রাি োৎেফরক প্রফিসেেন প্রণয়ন 

ও প্রকাশকরণ;  

 িথ্য ও রর্াগাসর্াগ প্রযুফক্ত নীফিমাো, ২০১৮ এর আসোসক র্ািীয় েঞ্চয় অফধেপ্তর-এর কম জপফরকল্পনা প্রণয়ন, 

োস্তোয়ন এোং এিেোংক্রাি র্ােিীয় কার্ জক্রম গ্রহণ। 

 মুফর্ে েষ জ ও স্বাধীনিার সুেণ জ র্য়িী পােন োংক্রাি কম জসূিী গ্রহণ ও োস্তোয়ন। 

 

 

 


