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জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল।

জাতীয় সঞ্চয় অফিেপ্তর

অভ্ুন্তরীণ সম্পে ফবভ্াগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়

ক্রফমক

 নাং
জসবার নাম

জসবা প্রোন

পদ্ধফত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

এবাং প্রাফপ্তস্থান

সরকাফর ফি 

পফরদশাি 

পদ্ধফত

জসবা প্রোদনর

সদব থাচ্চ সময়সীমা

োফয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা

(নাম, পেফব, জিান নম্বর ও ই-

জমইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

১

জনসািারণদক 

জাতীয় সঞ্চয় 

ফিদমর  নীফতমালা ও 

অনুানু ফবষয়ক 

তর্ু প্রোন।

পত্র জ াগাদ াগ/ 

জেফলদিান/ 

ইদমইল এবাং 

সাক্ষাদত পরামশ থ 

প্রোদনর মািুদম;

 ক)  ভ্ারপ্রাপ্ত কম থকতথা

জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল  বরাবর, সাো 

কাগদজ আদবেন;

 খ) সাংফিষ্ট জেদি জমৌফিক প্রদনাত্তদরর মািুদম
প্রদ াজু নয়।

ক) লিলখতভাবে জানবত চাইবি 

পত্র প্রালির পর ৩ (লতন) 

কর্ মলিেস;

 খ) টেলিব াবন জানবত চাইবি 

তৎক্ষণাৎ;

জনাব ফমঠুন হালোর

সঞ্চয় অফিসার

জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল 

জমাবাইলঃ ০১৭৪৮-৪৮১৮০৭ 
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২

জনসািারণদক 

জাতীয় সঞ্চয় ফিদম 

ফবফনদয়াদগর জনু  

প্রদয়াজনীয় পত্রাফে 

সাংক্রান্ত পরামশ থ ।

পত্র জ াগাদ াগ/ 

জেফলদিান/ 

ইদমইল এবাং 

সাক্ষাদত পরামশ থ 

প্রোদনর মািুদম;

 ক)  ভ্ারপ্রাপ্ত কম থকতথা

জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল  বরাবর, সাো 

কাগদজ আদবেন;

 খ) সাংফিষ্ট জেদি জমৌফিক প্রদনাত্তদরর মািুদম
প্রদ াজু নয়।

ক) লিলখতভাবে জানবত চাইবি 

পত্র প্রালির পর ৩ (লতন) 

কর্ মলিেস;

 খ) টেলিব াবন জানবত চাইবি 

তৎক্ষণাৎ;

জনাব ফমঠুন হালোর

সঞ্চয় অফিসার

জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল 

জমাবাইলঃ ০১৭৪৮-৪৮১৮০৭ 
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২। জসবা প্রোন প্রফতশ্রুফত ২.১ নাগফরক জসবা

                      ফসটেদজন চােথার

        

১। ফভ্শন ও ফমশন 

  ফভ্শনঃ আিযফনক সঞ্চয় বুবস্থাপনায় অর্ থনীফতদক শক্তিশালীকরণ।

 ফমশনঃ অফিক সাংিুক জনগণদক সঞ্চদয় সম্পিৃকরণ এবাং অদোদমশন চালযর মািুদম জাতীয় সঞ্চয় আহরণ বকৃ্তদ্ধ করা;
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জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল।

জাতীয় সঞ্চয় অফিেপ্তর

অভ্ুন্তরীণ সম্পে ফবভ্াগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়

৩ সঞ্চয়পত্র ফবক্রয়

জজলা সঞ্চয় 

অফিস/ বযুদরা, 

নড়াইল।

সাংফিষ্ট কম থকতথা ও 

কম থচারী।

সঞ্চয়পত্র রুলস-১৯৭৭, জপনশনার সঞ্চয়পত্র নীফতমালা-

২০০৪ ও পফরবার সঞ্চয়পত্র নীফতমালা-২০০৯ এর 

আদলাদক সকল প্রকার সঞ্চয়পত্র ক্রদয়র জনু-              

১। ফনি থাফরত িরদম আদবেন সহ জক্রতার ও নফমনীর 

প্রদতুদকর পাসদপােথ সাইদজর ০২ কফপ কদর সতুাফয়ত 

ছফব, জাতীয় পফরচয়পত্র/জন্ম ফনবন্ধন/ পাসদপােথ 

প্রেশ থন ও উহার িদোকফপ সাং যি করদত হদব। ২। 

নগে/জচদক সঞ্চয় বযুদরার বুাাংক ফহসাদব োকা জমার 

মািুদম সঞ্চয়পত্র ইসযু করা হয়। ৩। রাউটোং নম্বর ও 

অনলাইন বুাাংক ফহসাব নম্বর। ৪। E-TIN সাটেথফিদকে (১ 

লক্ষ োকার ঊদি থ) অবশুয়ী প্রদয়াজন।

প্রদ াজু নয়।

    ১ লক্ষ োকা প থন্ত নগে 

অর্বা জচদকর (রাউটোং নম্বর 

সহ) মািুদম ফবফনদয়াগ করা 

 াদব এবাং ঐ ফেন সঞ্চয়পত্র 

ইসযু করা হয়।            জচদকর 

মািুদম হদল সদব থাচ্চ (৩) ফতন 

কম থফেবস।

জনাব ফমঠুন হালোর

সঞ্চয় অফিসার

জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল 

জমাবাইলঃ ০১৭৪৮-৪৮১৮০৭ 

ইদমইলঃ savingsofficenarail@gmail, 

com

ওদয়বসাইেঃ 
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৪

পফরবার সঞ্চয়পত্র     

    এবাং   ফতন মাস 

অন্তর মযনািা 

ফভ্ফত্তক সঞ্চয়পত্র 

ফবক্রয়

জজলা সঞ্চয় 

অফিস/ বযুদরা, 

নড়াইল,

এ ফনি থাফরত িরম 

পূরদণর  মািুদম 

ফবফনদয়াগকারীদক 

আদবেন করদত 

হদব

 ১। ফনি থাফরত িরদম আদবেন সহ জক্রতার ও নফমনীর 

প্রদতুদকর পাসদপােথ সাইদজর ০২ কফপ কদর সতুাফয়ত 

ছফব, জাতীয় পফরচয়পত্র/জন্ম ফনবন্ধন/ পাসদপােথ 

প্রেশ থন ও উহার িদোকফপ সাং যি করদত হদব। ২। 

নগে/জচদক সঞ্চয় বযুদরার বুাাংক ফহসাদব োকা জমার 

মািুদম সঞ্চয়পত্র ইসযু করা হয়। ৩। রাউটোং নম্বর ও 

অনলাইন বুাাংক ফহসাব নম্বর। ৪। E-TIN সাটেথফিদকে (১ 

লক্ষ োকার ঊদি থ) অবশুয়ী প্রদয়াজন। ৫। নফমনী প্রাপ্ত 

বয়ষ্ক না হদল তার জন্ম ফনবন্ধন নম্বদরর িদোকফপর 

সাদর্ তার পদক্ষর ১ জন ফনকেস্থ বুক্তির জাতীয় 

পফরচয়পত্র নম্বর।

প্রব াজয নয়।

    ১ লক্ষ োকা প থন্ত নগে অর্বা 

জচদকর (রাউটোং নম্বর সহ) মািুদম 

ফবফনদয়াগ করা  াদব এবাং ঐ ফেন 

সঞ্চয়পত্র ইসযু করা হয়।     জচদকর 

মািুদম হদল সদব থাচ্চ (৩) ফতন 

কম থফেবস।

জনাব ফমঠুন হালোর

সঞ্চয় অফিসার

জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল 

জমাবাইলঃ ০১৭৪৮৪৮১৮০৭ 

ইদমইলঃ savingsofficenarail@gmail, 

com

ওদয়বসাইেঃ 

www.savings.narail.gov.bd

৫
জপনশনার সঞ্চয়পত্র 

ফবক্রয়

জজলা সঞ্চয় 

অফিস/ বযুদরা, 

নড়াইল,

এ ফনি থাফরত িরম 

পূরদণর  মািুদম 

ফবফনদয়াগকারীদক 

আদবেন করদত 

হদব

সঞ্চয়পত্র রুলস- ১৯৭৭, জপশনার সঞ্চয়পত্র নীফতমালা-

২০০৪   এর আদলাদক সঞ্চয়পত্র ক্রদয়র জনু-              

১। ফনি থাফরত িরদম আদবেন সহ জক্রতার ও নফমনীর 

প্রদতুদকর পাসদপােথ সাইদজর ০২ কফপ কদর সতুাফয়ত 

ছফব, জাতীয় পফরচয়পত্র/জন্ম ফনবন্ধন/ পাসদপােথ 

প্রেশ থন ও উহার িদোকফপ সাং যি করদত হদব। ২। 

নগে/জচদক সঞ্চয় বযুদরার বুাাংক ফহসাদব োকা জমার 

মািুদম সঞ্চয়পত্র ইসযু করা হয়। ৩। রাউটোং নম্বর ও 

অনলাইন বুাাংক ফহসাব নম্বর। ৪। E-TIN  সাটেথফিদকে (১ 

লক্ষ োকার ঊদি থ) অবশুয়ী প্রদয়াজন।  ৫। প্রাপ্ত 

আনযদতাফষক ও ভ্ফবষু তহফবদলর মঞ্জযরীপত্র এবাং 

জপনশন বই অর্বা ফনদয়াগকারী কতৃপক্ষ কতৃক 

ফপ.এস.ফস. িরম-২ পূরণ কদর ইসূুকারী অফিদস জমা 

ফেদত হদব।

প্রব াজয নয়।

১ লক্ষ োকা প থন্ত নগে অর্বা 

জচদকর (রাউটোং নম্বর সহ) 

মািুদম ফবফনদয়াগ করা  াদব 

এবাং ঐ ফেন সঞ্চয়পত্র ইসযু করা 

হয়।                   জচদকর 

মািুদম হদল সদব থাচ্চ (৩) ফতন 

কম থফেবস।

জনাব ফমঠুন হালোর

সঞ্চয় অফিসার

জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল 

জমাবাইলঃ ০১৭৪৮-৪৮১৮০৭  

ইদমইলঃ savingsofficenarail@gmail, 

com

ওদয়বসাইেঃ 

www.savings.narail.gov.bd
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জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল।

জাতীয় সঞ্চয় অফিেপ্তর

অভ্ুন্তরীণ সম্পে ফবভ্াগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়

সঞ্চয়পত্র রুলস-১৯৭৭,  পফরবার সঞ্চয়পত্র নীফতমালা-

২০০৯ এর আদলাদক সকল প্রকার সঞ্চয়পত্র ক্রদয়র 

জনু-              ১। ফনি থাফরত িরদম আদবেন সহ 

জক্রতার ও নফমনীর প্রদতুদকর পাসদপােথ সাইদজর ০২ 

কফপ কদর সতুাফয়ত ছফব, জাতীয় পফরচয়পত্র/জন্ম 

ফনবন্ধন/ পাসদপােথ প্রেশ থন ও উহার িদোকফপ সাং যি 

করদত হদব। ২। নগে/জচদক সঞ্চয় বযুদরার বুাাংক 

ফহসাদব োকা জমার মািুদম সঞ্চয়পত্র ইসযু করা হয়। 

৩। রাউটোং নম্বর ও অনলাইন বুাাংক ফহসাব নম্বর। ৪। 

E-TIN সাটেথফিদকে (১ লক্ষ োকার ঊদি থ) অবশুয়ী 

প্রদয়াজন।

৭

(৫ বছর জময়ােী 

বাাংলাদেশ 

সঞ্চয়পত্র) আয়কর 

অিুাদেশ ১৯৮৪ 

এর ৬ষ্ঠ তিফসল 

অনযসাদর এর পােথ এ 

এর অনযদেে ৩৪ 

অনয ায়ী কর 

অবকাশপ্রাপ্ত 

প্রফতষ্ঠানসমূহ।

জজলা সঞ্চয় 

অফিস/ বযুদরা, 

নড়াইল,

এ ফনি থাফরত িরম 

পূরদণর  মািুদম 

ফবফনদয়াগকারীদক 

আদবেন করদত 

হদব

সঞ্চয়পত্র রুলস- ১৯৭৭, পফরবার সঞ্চপত্র নীফতমালা-

২০০৯   এর আদলাদক সকল প্রকার সঞ্চয়পত্র ক্রদয়র 

জনু-              ১। ফনি থাফরত িরদম আদবেন সহ 

জক্রতার ও নফমনীর প্রদতুদকর পাসদপােথ সাইদজর ০২ 

কফপ কদর সতুাফয়ত ছফব, জাতীয় পফরচয়পত্র/জন্ম 

ফনবন্ধন/ পাসদপােথ প্রেশ থন ও উহার িদোকফপ সাং যি 

করদত হদব। ২। নগে/জচদক সঞ্চয় বযুদরার বুাাংক 

ফহসাদব োকা জমার মািুদম সঞ্চয়পত্র ইসযু করা হয়। 

৩। রাউটোং নম্বর ও অনলাইন বুাাংক ফহসাব নম্বর। ৪। 

E-TIN / BIN সাটেথফিদকে (১ লক্ষ োকার ঊদি থ) অবশুয়ী 

প্রদয়াজন। 

৫। কর কফমশনার কতৃক কর বকাশ প্রাফপ্তর 

প্রতুয়নপত্র।

প্রব াজয নয়।

১ লক্ষ োকা প থন্ত নগে অর্বা 

জচদকর (রাউটোং নম্বর সহ) 

মািুদম ফবফনদয়াগ করা  াদব 

এবাং ঐ ফেন সঞ্চয়পত্র ইসযু করা 

হয়।            জচদকর মািুদম 

হদল সদব থাচ্চ (৩) ফতন কম থফেবস।

জনাব ফমঠুন হালোর

সঞ্চয় অফিসার

জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল 

জমাবাইলঃ ০১৭৪৮-৪৮১৮০৭ 

ইদমইলঃ savingsofficenarail@gmail, 

com

ওদয়বসাইেঃ 

www.savings.narail.gov.bd

৬
৫ বছর জময়ােী 

বাাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র

জজলা সঞ্চয় 

অফিস/ বযুদরা, 

নড়াইল,

এ ফনি থাফরত িরম 

পূরদণর  মািুদম 

ফবফনদয়াগকারীদক 

আদবেন করদত 

হদব

প্রব াজয নয়।

    ১ লক্ষ োকা প থন্ত নগে 

অর্বা জচদকর (রাউটোং নম্বর 

সহ) মািুদম ফবফনদয়াগ করা 

 াদব এবাং ঐ ফেন সঞ্চয়পত্র 

ইসযু করা হয়।            জচদকর 

মািুদম হদল সদব থাচ্চ (৩) ফতন 

কম থফেবস।

জনাব ফমঠুন হালোর

সঞ্চয় অফিসার

জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল 

জমাবাইলঃ ০১৭৪৮-৪৮১৮০৭ 

ইদমইলঃ savingsofficenarail@gmail, 

com

ওদয়বসাইেঃ 

www.savings.narail.gov.bd৫। কর কফমশনার কতৃক ভ্ফবষু তহফবদলর 

স্বীকৃফত বা প্রতুয়নপত্র এবাং জবােথ অব ট্রাটষ্ট 

কতৃক জরজযদলশন। 
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জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল।

জাতীয় সঞ্চয় অফিেপ্তর

অভ্ুন্তরীণ সম্পে ফবভ্াগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়

৮
সঞ্চয়পদত্রর মযনািা 

প্রোন

জজলা সঞ্চয় 

অফিস/ বযুদরা, 

নড়াইল।

সাংফিষ্ট কম থকতথা ও 

কম থচারী।   ১। E-

Savings Software 

এর মািুদম।     ১। 

EFT এর মািুদম।

১। ফলাংক বুাাংদকর মািুদম নগে 

পফরদশাি/ফবফনদয়াগকারীর ফনফেথষ্ট বুাাংক ফহসাদবর 

মািুদম। ২।EFT এর মািুদম সরাসফর 

ফবফনদয়াগকারীর ফনফেথষ্ট বুাাংক ফহসাদব পফরদশাি।

প্রব াজয নয়।
প্রফত কম থ ফেবদসর সকাল ৯ ো 

জর্দক ফবকাল ৪ ো প থন্ত

জনাব ফমঠুন হালোর

সঞ্চয় অফিসার

জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল 

জমাবাইলঃ ০১৭৪৮৪৮১৮০৭ 

ইদমইলঃ savingsofficenarail@gmail, 

com

ওদয়বসাইেঃ 

www.savings.narail.gov.bd

৯
েুফিদকে সঞ্চয়পত্র 

ইসূু

জজলা সঞ্চয় 

অফিস/ বযুদরা, 

নড়াইল,

এ সাো কাগদজ 

ফলফিত ভ্াদব 

ফবফনদয়াগকারীদক 

আদবেন করদত 

হদব

ক. জপইাং অফিসার বরাবর সাো কাগদজ 

আদবেনপত্র। ি. ফনকেস্থ র্ানায় সািারণ োদয়রী 

এর অনযফলফপ।গ. ২ েযটে বহুল প্রচফলত জাতীয় 

পক্তত্রকায় সঞ্চয়পত্র হারাদনার ফবজ্ঞফপ্ত প্রোন। ঘ. 

৩০০ োকার নন জযফেফশয়াল ষ্টুাদম্প জযফেফশয়াল 

মুাক্তজদেে কতৃক হলিনামা। ঙ. ৩০০ োকার 

নন জযফেফশয়াল ষ্টুাদম্প ইনফেফমফনটে বন্ড।চ. 

জক্রতা/জক্রতাগণ এবাং নফমনীর প্রদতুদকর ২ কফপ 

পাসদপােথ সাইদজর ছফব। ছ. জট্রজারী চালাদনর 

মািুদম ১-১১৫১-০০০০-২৬৫১ জকাদে ফনি থাফরত 

ফি জমা প্রোন।

জট্রজারী 

চালাদনর 

মািুদম 

প্রফতটে 

স্ক্রীদপর 

জনু 5 

োকা।

১ (এক) মাস।

জনাব ফমঠুন হালোর

সঞ্চয় অফিসার

জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল 

জমাবাইলঃ ০১৭৪৮৪৮১৮০৭ 

ইদমইলঃ savingsofficenarail@gmail, 

com

ওদয়বসাইেঃ 

www.savings.narail.gov.bd

১০

সঞ্চয়পত্র এক সঞ্চয় 

অফিস জর্দক অনু 

সঞ্চয় অফিদস 

স্থানান্তর

জজলা সঞ্চয় 

অফিস/ বযুদরা, 

নড়াইল,

এ সাো কাগদজ 

ফলফিত ভ্াদব 

ফবফনদয়াগকারীদক 

আদবেন করদত 

হদব

ক. জপইাং অফিসার বরাবর সাো 

কাগদজ আদবেনপত্র ি. সঞ্চয়পত্র 

ক্রয়কাদল প্রেত্ত সনািকরণ 

রফশদের িদোকফপ।

প্রব াজয নয়। ৩ (ফতন) কম থফেবস।

জনাব ফমঠুন হালোর

সঞ্চয় অফিসার

জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল 

জমাবাইলঃ ০১৭৪৮-৪৮১৮০৭ 

ইদমইলঃ savingsofficenarail@gmail, 

com

ওদয়বসাইেঃ 

www.savings.narail.gov.bd
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জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল।

জাতীয় সঞ্চয় অফিেপ্তর

অভ্ুন্তরীণ সম্পে ফবভ্াগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়

১১

জক্রতার মৃতুুদত 

মদনানীত নফমনী বা 

উত্তরািীকারগণদক 

অর্ থ পফরদশাি।

জজলা সঞ্চয় 

অফিস/ বযুদরা, 

নড়াইল,

এ সাো কাগদজ 

ফলফিত ভ্াদব 

ফবফনদয়াগকারী 

কতৃক মদনানীত 

নফমনী বা 

উত্তরািীকারগণদক 

আদবেন করদত 

হদব।

সঞ্চয়পত্র ক্রয়কালীন মদনানীত নফমনী বা 

নফমনীগদণর জক্ষদত্র জক্রতার মৃতুুর সনেপত্র, 

নফমনী বা নফমনীগদণর নাগফরক সনেপত্র, স্বাক্ষর 

সনািকরণপত্র (সতুাফয়ত), ২ কফপ পাসদপােথ 

সাইদজর সতুাফয়ত ছফবসহ আদবেনপত্র। ফকন্তু 

নফমনী ফন যি না র্াকদল ওয়াফরশগদণর জক্ষদত্র 

সাকদসশন সনেপত্র  (নফমনী করা না র্াকদল বা 

নফমনীও  ফে জক্রতার মৃতুুর পর মৃতুুবরণ কদরন) 

ওয়াফরশগদনর জক্ষদত্র- সাকদসশন 

সনেপত্র,নাগফরক সনেপত্র, স্বাক্ষর 

সনািকরণপত্র (সতুাফয়ত), ২ কফপ পাসদপােথ 

সাইদজর সতুাফয়ত ছফবসহ আদবেনপত্র।

প্রব াজয নয়। ১৫ (পদনর) কম থফেবস।

জনাব ফমঠুন হালোর

সঞ্চয় অফিসার

জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল 

জমাবাইলঃ ০১৭৪৮-৪৮১৮০৭ 

ইদমইলঃ savingsofficenarail@gmail, 

com

ওদয়বসাইেঃ 

www.savings.narail.gov.bd

ক্রফমক

 নাং

৩.১.১

GRS জিাকাল পদয়ন্ট কম থকতথা

নাম ও পেফব: জনাব জমা: আবয তালহা উপ-পফরচালক, 

জাতীয় সঞ্চয় অফিেপ্তর, ফবভ্াগীয় কা াল থয়, িযলনা। 

জিান: ৮৮-০৪১-৭২১১৭৬

জমাবাইল: ৮৮-০১৭১২-৭৭৯৬০৪

ইদমইলঃ nsddkhulna@gmail.com 

ওদয়ব জপােথাল: www.nationalsavings.gov.bd  

১০ (েশ) কম থফেবস। 
োফয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথার সমািান 

ফেদত বুর্ থ হদল

৩। আওতািীন অফিেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থা কতৃথক প্রেত্ত জসবা: 

৩.১ অফভ্দ াগ বুবস্থাপনা পদ্ধফত (GRS) 

কিন জ াগাদ াগ করদবন জকার্ায় জ াগাদ াগ করদবন ফনস্পফত্তর সময়সীমা
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জজলা সঞ্চয় অফিস/বযুদরা, নড়াইল।

জাতীয় সঞ্চয় অফিেপ্তর

অভ্ুন্তরীণ সম্পে ফবভ্াগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়

৩.১.২

ক্রফমক

 নাং

১

২

৩

৪

GRS জিাকাল পদয়ন্ট কম থকতথা ফনফেথষ্ট 

সমদয় সমার্ান ফেদত বুর্ থ হদল

জকন্দ্রীয় অফভ্দ াগ বুবস্থাপনা পদ্ধফত (GRS)

নাম ও পেবীঃ জনাব জমা: আবয তাদলব 

পেফব: পফরচালক (প্রশাসন);

জিান: ৮৮-০২-৯৫88410;

জমাবাইল: ৮৮-০১731893806

ইদমইল: taleb_halim@yahoo.com

১০ (েশ) কম থফেবস।

প্রদ াজু জক্ষত্র বুতীত অববিভ্াদব জকান ফকছুর জনু অর্ থ গ্রহণ ও প্রোন উভ্য়ই আইনত েন্ডনীয় অপরাি।  

৪) আপনার কাদছ আমাদের প্রতুাশা:

প্রফতশ্রুফত/কাক্তিত জসবা প্রাফপ্তর  লদক্ষু করণীয়

ফনি থাফরত িরদম সমূ্পণ থ ও ফনভু্থলভ্াদব পূরণকৃত আদবেনপত্র জমা প্রোন। 

ফনদজর কাজ ফনদজ করুন, ফনদজর োফয়ত্ব সম্পদকথ সদচতন হন। 

সাক্ষাদতর জনু ফনি থাফরত সমদয়র পূদব থই উপস্থত র্াকা।


