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এবাং 

 

সেস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব ববার্ ব-এর িদে স্বাক্ষমরত 

 

 

 

 

 

 

বামষ বক কি বসম্পােন চুমি 
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কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমমশনারেট, ঢাকা (পূর্ ব) এে  

কম বসম্পাদরনে সামর্ বক মিত্র  
 

(Overview of the Performance of the  

Customs, Excise & VAT Commissionerate, Dhaka-East) 
 

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভতবষ্যৎ পতিকল্পনা 

 

সাম্প্রমতক বছরসমূদহর (মতন বছর) প্রিান অজবনসমূহ: 

 

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমমশনারেট, ঢাকা (পূর্ ব), ঢাকাে প্রধান কাজ হচ্ছে মূল্য সংচ্ছ াজন কর (ভ্যাট) আহরণ। 

2016-17 ও 2017-18 অর্ বর্ছরে মমাট লক্ষ্যমাত্রা 1517 মকাটি টাকা ও 1918 ককাটি টাকা;  ার বিপরীচ্ছে 

আদায়কৃে রাজচ্ছের পবরমাণ  থাক্রচ্ছম 1524 মকাটি টাকা ও 1803 মকাটি টাকা। 2018-19 অর্ বর্ছরের লক্ষ্যমাত্রা 

2452 মকাটি টাকা;  ার বিপরীচ্ছে আদায়কৃে রাজচ্ছের পবরমাণ 2200 (সামমিক) মকাটি টাকা। 2017-18 

অর্ বর্ছরেে তুলনাি 2018-19 অর্ বর্ছরেে প্রবৃমি 22% (সামমিক)।

সিস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ: 

o উচ্চ লক্ষযিাত্রার রাজস্ব আহরণ, মূসক ফাঁমক বরাি, মূসদকর আওতা সম্প্রসারণ, তনিীক্ষা ও 

পতিদর্ জন, বলকয়া আদায়, তবচ্ািাধীন মামো দ্রুি তনষ্পতিকিণ (মামো িদািতক  ও তবকল্প তবলিাধ 

তনষ্পতিকিলণি মাধ্যলম) ও প্রতর্তক্ষি র্নবে স্বল্পিা।   

o মূসক মবষদয় জনগদণর সদিতনতার অভ্াব, মূসক েপ্তরসমূদহর স্থায়ী ভ্বন ও লমজমস্টক-এর অভ্াব।  

 

ভ্মবষ্যৎ পমরকল্পনা:  

রাজস্ব আোয় বৃমদ্ধর জন্য  অনলাইদন মূসক মরটান ব োমিল, তথ্য প্রযুমি (আইমসটি) অবকাঠাদিা মবমনি বাণ ও 

অদটাদিশন কার্ বক্রিসমূহ বজারোরকরণ, মূসকদনট সম্প্রসারণ, মূসক ফাঁমক বরাি এবাং আইন ও মূসক প্রোন পদ্ধমত 

সহজীকরণ, মূসক মশক্ষা, মবজ্ঞাপন প্রিার, ট্যাক্স বপয়াস ব সামভ্ বস মনমিতকরণ; প্রদয়াজনীয় উদযাদগর িােদি উচ্চ 

আোলদতর বপমডাং িািলাসমূহ মনষ্পমি ও সংতিষ্ট রাজস্ব আোয়; কি বকতবা/কি বিারীদের প্রমশক্ষদণর িােদি 

কি বক্ষিতা বৃমদ্ধ  এবাং মবকল্প মবদরাি মনষ্পমির (ADR) িােদি রাজস্ব আোয় বজারোর করার পেদক্ষপ গ্রহণ করা 

হদে। 

 

২০১৯-২০ অর্ ব বছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজবনসমূহ:  

 ২০১৯-২০ অর্ ববছদর িার্ বকৃত 3295 বকাটি টাকা রাজস্ব আহরদণর লক্ষযিাত্রা অজবন, 

 মূল্য সংল ার্ন কি ও সম্পূিক শুল্ক আইন ২০১২ বাস্তবায়ন 

 মূসক প্রর্াসলনি আধুতনকায়ন ও কিদািা বান্ধবকিণ, উপলর্ো প জালয় ভযাট অতিস স্থাপন, 

o ই-িাইতেং এ  তিটান জ দাতিে বাস্তবায়ন, 

o ই-পপলমন্ট পদ্ধতি বাস্তবায়ন, 

o ইলেকট্রতনক তিসকযাে তিভাইস (EFD) চ্ালুকিণ, 

ভযাট অনোইন প্রলর্ক্ট  

কার্টি সম্পন্ন কিলব।  
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প্রস্তাবনা (Preamble) 

 

 

 

কমমশনাে, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমমশনারেট, ঢাকা (পূর্ ব), ঢাকা  

 

এবাং 

 

সদস্য (মূসক িাস্তিায়ন ও আইটি), জােীয় রাজে কিার্ ড এর মচ্ছে ২০১৯ সাচ্ছের জুন মাচ্ছসর ২০ োবরচ্ছে এই 

 

িাবষ ডক কম ডসম্পাদন চুবি োক্ষবরে হে। 

 

 

এই চুমিদত স্বাক্ষরকারী উভ্য়পক্ষ মনম্নমলমিত মবষয়সমূদহ সম্মত হদলন : 
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বসকশন ১ 

 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমমশনারেট, ঢাকা (পূর্ ব), ঢাকাে রূপকল্প (Vision), অমভ্লক্ষ্য (Mission), 

মকৌশলগত উরেশ্যসমূহ এর্ং কার্ বার্লী: 

 

1.1 রূপকল্প (Vision):  অভ্যন্তরীণ সম্পদে গড়দবা উন্নত বাাংলাদেশ।  

 

1.2 অমভ্লক্ষয (Mission): আন্তজবামতকভ্াদব স্বীকৃত করনীমত অনুসরদণ ন্যায়মভ্মিক, আধুমনক 

প্রযুমিমনভ্বর, অাংশগ্রহণমূলক, জনবান্ধব রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রমতষ্ঠাকরদণর িােদি পর্ বাপ্ত অভ্যন্তরীণ 

সম্পে আহরণ 

 

1.3 বকৌশলগত উদেশ্য সমূহ:  

১.৩.১ পকৌর্েগি উলেশ্যসমূহ 

১. রাজস্ব আহরণ বজারোরকরণ; 

২. মূসক ব্যবস্থাি আধুতনকায়ন ও মূসকোতা বান্ধবকিণ; ও 

 

১.৩.২ আবমশ্যক বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 
 

১.  কার্ বপদ্ধমত, কি বপমরদবশ ও বসবার িাদনান্নয়ন; 

২.  জাতীয় শুদ্ধািার বকৌশল ও তথ্য অমিকার বাস্তবায়ন বজারোরকরণ; 

৩. বামষ বক কি বসম্পােন চুমি বাস্তবায়ন মনমিত করা; ও  

৪. োপ্তমরক কি বকাদে স্বেতা বৃমদ্ধ ও জবাবমেমহ মনমিতকরণ।  

 

1.4 কার্ বাবমল:  

১. মূল্য সাংদর্াজন কর ও আবগামর আইদনর আওতায় কর আহরণ; 

২. বাদজদটর রাজস্ব আহরণ সাংক্রান্ত মনি বামরত লক্ষযিাত্রা বণ্টন; 

৩. কদরর বক্ষত্রসমূহ মিমিত কদর আওতা ও পমরমি মনি বারণ এবাং বস্বো প্রমতপালদন উবুদ্দ্ধকরদণর  

 িােদি মূসকোতার সাংখ্যা বৃমদ্ধ এবাং রাজস্ব আহরণ বৃমদ্ধ; 

৪. মূল্য সাংদর্াজন কর ও আবগামর শুল্ক আহরদণ মনদয়ামজত েপ্তরসমূদহর কার্ বক্রি পমরবীক্ষণ ও   

 মনয়ন্ত্রণ; 

৫. মনয়মিত পমরেশ বন কার্ বক্রি পমরিালনা;  

৬. মূল্য সাংদর্াজন কর সাংক্রান্ত  িািলাসমূহ মনষ্পমির িােদি রাজস্ব আোয়; 

৭. মবকল্প মবদরাি মনষ্পমি (এমর্আর) িােদি রাজস্ব আোয় কার্ বক্রি বজারোর করা; 

৮. মনরীক্ষা কার্ বক্রি বজারোরকরণ; 

৯. বদকয়া আোয় বজারোর করা; ব্যবসায়বান্ধব পমরদবশ সৃমি করা; 

১০. প্রযুমি মনভ্বর মূসক ব্যবস্থা িালু করা; এবাং 

১১. জনসদিতনতা বৃমদ্ধর জন্য কার্ বক্রি গ্রহণ করা।
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 বসকশন-২ 

 

 
মূসক অনুমবভ্াদগর মবমভ্ন্ন কার্ বক্রদির চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভ্াব  (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভ্াব 

(Outcome/Impact) 

কি বসম্পােন 

সূিকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক  

(Unit) 

 

প্রকৃত  

 

লক্ষিাত্রা 

২০১৯-২০২০ 

(প্রদক্ষপণ) 

 

 

প্রদক্ষপণ (Projection) 
মনি বামরত লক্ষযিাত্রা 

অজবদনর বক্ষদত্র 

বর্ৌর্ভ্াদব োময়ত্ব 

প্রাপ্তিন্ত্রণালয়/ মবভ্াগ/ 

সাংস্থাসমূদহর নাি 

উপািসূত্র (Source’s of data) 

২০১৭-১৮ 
২০১৮-১৯ 

(প্রদক্ষপণ) 
২০২০-২১ ২০২১-২২ 

 

িার্স্ব আহিণ বৃতদ্ধ কর মজমর্মপর 

অনুপাত বৃমদ্ধ 
র্িকিা হাি ৮.৭ ১১.৭* ১১.৯* ১২.৩*  

এটতন জ পর্নালিলেি দপ্তি, 

বাংোলদর্ ব্যাংক, 

মহাতহসাব তনিীক্ষলকি ও 

তনয়ন্ত্রলকি দপ্তি 

মধ্যলময়াতদ সামতষ্টক অর্ জননতিক নীতি 

তববৃতি ২০১৮-১৯ পর্লক ২০২০-২১, অর্ জ 

তবভাগ 
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আমি, কমিশনার, কাস্টিস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনাদরট, ঢাকা (পূব ব), ঢাকা সেস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব 

ববার্ ব এর  মনকট অঙ্গীকার করমছ বর্, এই চুমিদত বমণ বত ফলাফল অজবদন সদিি র্াকব। 

 

 

আমি, সেস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব ববার্ ব কমিশনার, কাস্টিস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনাদরট, ঢাকা (পূব ব), 

ঢাকা এর মনকট অঙ্গীকার করমছ বর্, এই চুমিদত বমণ বত ফলাফল অজবদন সাংতিি মূসক কমিশনাদরটদক সব বাত্মক সহদর্ামগতা 

প্রোন করব। 

 

 

 

 



13 | P a g e  

 

সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

 

 

মূসক   - মূল্য সাংদর্াজন কর  

ADR   - Alternative Dispute Resolution 

VAT   -  Value Added Tax 

e-Payment  - electronic Payment 

EFD                  -  Electronic Fiscal Device 

 

 

ভ্যাট   - ভ্যালু এযাদর্র্ ট্যাক্স 

ই-বপদিন্ট   -  ইদলদরামনক  বপদিন্ট 

ই-ফাইমলাং  - ইদলদরামনক ফাইমলাং 
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সাংদর্াজনী-২: কি বসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/মবভ্াগ/সাংস্থা এবাং পমরিাপ পদ্ধমতর মববরণ 

 

কার্ বক্রি কি বসম্পােন 

সূিকসমূহ 

মববরণ বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সাংস্থা 

পমরিাপ পদ্ধমত 

 

উপািসূত্র 

[১.১] িার্স্ব েক্ষযমাত্রা অর্জন [১.১.১]আোয়কৃত 

মূসক 

২০১৯-২০ অর্ ববছদর  বাদজদট মনি বামরত রাজস্ব আোয়। এ লদক্ষয বাদজট বাস্তবায়ন 

পমরকল্পনা গ্রহণ করা হদয়দছ এবাং বস বিাতাদবক কার্ বক্রি িলদছ।  

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ব িামসক সভ্া 

 

অভযন্তিীণ 

সম্পদ তবভালগি 

বাতষ জক 

প্রতিলবদন 

 

[১.২] প্রেমশ বত রাজস্ব আোদয়র 

সাদর্ বেজারী মহসাদবর সিন্বয় 

সািন 

[১.২.১] অি ব-বামষ বক 

সিন্বয় সািন 

বাাংলাদেশ ব্যাাংদক জিাকৃত রাজদস্বর সাদর্ মহসাব িহামনয়ন্ত্রদকর কার্ বালয় ও সাংমিি 

অমফস কর্তবক প্রেি বেজামর িালাদনর সাদর্ মহসাদবর সিন্বয় সািন করা। 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ব, 

মহসাব িহামনয়ন্ত্রদকর 

কার্ বালয় 

অধ জবাতষ জক প্রতিলবদন ঐ 

[১.২.২] বামষ বক 

সিন্বয় সািন 

জিাকৃত রাজস্ব সাংমিি অমফসসমূহ ও বেজামরর মহসাদবর সিন্বয় সািন  

 

 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ব বাতষ জক প্রতিলবদন ঐ 

[১.৩] িাঠ অমফসসমূহ পমরেশ বন [১.৩.১] োমিলকৃত 

প্রমতদবেন: মূসক 

িাঠ পর্ বাদয়র অমফসসমূদহর িািলা মনষ্পমির গুণগত িান পর্ বাদলািনা ও কর 

ফাঁমকদরাদি র্র্ার্র্ মনদে বশ ও পমরপালন, প্রমতদবেদন ত্রুটিসমূহ মবদিষণপূব বক আইননুগ 

কার্ বক্রি গ্রহণ বজারোরকরণ 

 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ব মাতসক প্রতিলবদন ঐ 

[১.৪] িাঠ অমফস পমরেশ বদনর 

সুপামরশ বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] িাঠ অমফস 

পমরেশ বদনর 

সুপামরশ বাস্তবাময়ত 

িাঠ অমফসসমুহ হদত প্রাপ্ত পমরেশ বন প্রমতদবেন পর্ বাদলািনাদন্ত প্রদয়াজনীয় মনদে বশনা 

প্রোন 

 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ব বাস্তবাতয়ি 

সুপাতিলর্ি সংখ্যা 

ঐ 

[১.৫] িাঠ অমফস পমরেশ বদনর 

সুপামরশ বাস্তবায়ন 

[১.৫.১] িাঠ অমফস 

পমরেশ বদনর 

সুপামরশ বাস্তবাময়ত 

রাজস্ব আহরণ কার্ বক্রি শমিশালীকরণ সাংক্রান্ত কার্ বকর সুপামরশ বাস্তবায়দনর 

কার্ বক্রি গ্রহণ বজারোরকরণ 

 

মাঠ প জালয়ি অতিস 

পতিদর্ জন 

পতিদর্ জন প্রতিলবদন ঐ 

[১.৬] অমভ্দর্াগ ও বগাদয়ন্দা 

তদথ্যর মভ্মিদত অনুসন্ধান  

কার্ বক্রি 

[১.৬.১] োদয়রকৃত 

িািলা: মূসক 

অমভ্দর্াগ ও বগাদয়ন্দা তদথ্যর মভ্মিদত আহমরত তথ্য পরীক্ষা-মনরীক্ষাপূব বক আইদনর 

প্রদয়াগ কদর ফাঁমক/দগাপনকৃত আয় পুনরুদ্ধার করা 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ব িামসক সভ্া 

 

ঐ 

[১.৭] িািলা বর্দক রাজস্ব 

আোয়: বিাট 

 

[১.৭.১] আোয়কৃত 

মূসক  

রাজস্ব সম্ভাবনািয় বড় িািলাসমূহ দ্রুত মনষ্পমি ও োবীকৃত রাজস্ব দ্রুত আোদয়র জন্য 

তোরকী বজারোরকরণ 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ব িামসক সভ্া ঐ 

[১.৮] উৎদস কর কতবন িমনটমরাং [১.৮.১] পমরবীমক্ষত 

মূসক 

প্রদতযক সরকামর েপ্তদরর মর্মর্ও-গণ সরবরাহকারী, বসবা প্রোনকারী ও ঠিকাোরদের 

মবল হদত প্রিমলত মনয়ি অনুর্ায়ী উৎদস কর কতবন কদর র্াদকন 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ব িামসক সভ্া ঐ 

[১.৯] কিপ্লাইন্ট করোতার 

সাংখ্যা বৃমদ্ধকরণ 

[১.৯.১] মরট বাণ ব 

োমিদলর হার: 

মূসক  

বর্ সকল করোতা সঠিক সিদয় মরট বাণ ব োমিদল ব্যর্ ব হন, তাদের মরটান ব োমিদলর জন্য 

বনাটিশ জামর, জমরিানাসহ অন্যান্য আইনানুগ কার্ বক্রি গ্রহণ বজারোরকরণ 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ব িামসক সভ্া ঐ 
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কার্ বক্রি কি বসম্পােন 

সূিকসমূহ 

মববরণ বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সাংস্থা 

পমরিাপ পদ্ধমত 

 

উপািসূত্র 

[১.১০] বিচারাধীন মামলাসমূহ 

দ্রুত বনষ্পবিকরণ 

[১.১০.১] িািলা 

মনষ্পমি: মূসক 

করোতাদের উদ্ভত্ মবদরািসমূহ দ্রুত মনষ্পমির মনমিদি আমপদলর পমরবদতব মবকল্প 

মবদরাি মনষ্পমি ব্যবস্থা গ্রহদণ করতাোগণদক উব্ুদদ্ধকরণ  

ঐ িামসক সভ্া ঐ 

[১.১১] করদাতগণকক বিকল্প 

বিকরাধ বনষ্পবি পদ্ধবত গ্রহকণ 

উদ্বুদ্ধকরণ 

[১.১১.১] মবদরাি 

মনষ্পমি: মূসক 

করোতাদের উদ্ভতূ মবদরািসমূহ দ্রুত মনষ্পমির মনমিি আমপদলর পমরবদতব মবকল্প 

মবদরাি মনষ্পমি ব্যবস্থা গ্রহদণ করতাোগণদক উব্ুদদ্ধকরণ  

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ব িামসক সভ্া ঐ 

[১.১২] িককয়া কর আদায় 

ত্বরাবিতকরণ 

[১.১২.১] 

আোয়কৃত বদকয়া: 

মূসক 

বদকয়া কর আোদয়র জন্য জমরিানা, ব্যাাংক মহসাব জব্দ ও সাটি বমফদকট িািলাসহ 

আইনানুগ কার্ বক্রি গ্রহণ ও তোরমক বজারোরকরণ 

ঐ িামসক সভ্া ঐ 

[১.১৩] বরটান ন পরীক্ষাকরণ [১.১৩.১] মরটান ব 

পরীক্ষা: মূসক 

করোতা কর্তবক োমিলকৃত মরটান বসমূহ পরীক্ষাপূব বক ক্রুটিপূণ ব মরটান ব বাছাই কদর বর্স্ক 

অমর্ট ও প্রদর্াজয বক্ষদত্র মফল্ড অমর্টসহ অন্যান্য আইনানুগ কার্ বক্রি গ্রহণ 

বজারোরকরণ 

ঐ িামসক সভ্া ঐ 

[১.১৪] জবরপ কার্ নক্রম [১.১৪.১] করোতা 

বৃমদ্ধ: মূসক 

জমরদপর িােদি তর্া আন্ত:প্রমতষ্ঠানসমূহ হইদত তথ্য সাংগ্রহপূব বক নতুন করোতাদের 

কর বনদটর আওতায় বজারোরকরণ 

ঐ িামসক সভ্া ঐ 

[২.১] বিন্ট ও ইকলকট্রবনক 

বমবিয়ায় বিজ্ঞাপন/অনুষ্ঠান িচার 

[২.১.১] 

মবজ্ঞাপন/অনুষ্ঠান 

প্রিার: মূসক 

বিন্ট ও ইকলকট্রবনক বমবিয়ায় বিজ্ঞাপন ও অনুষ্ঠান িচাকরর মাধ্যকম করদাতাগণকক 

কর িদাকন উদ্বুদ্ধকরণ 

ঐ িামসক সভ্া ঐ 

[২.২] করদাতাগণকক 

সকচতন/বমথবিয়া/কর্াগাকর্াগ 

স্থাপন 

[২.২.১] অনুমষ্ঠত 

সভ্া/দর্াগাদর্াগ: 

মূসক 

করদাতাগণকক িচবলত আইকন তাকদর অবধকার ও িাধ্যিাধকতা সম্পককন সম্যক 

ধারণা দদওয়ার বনবমি দর্াগাকর্াগ স্থাপন ও সভা-সমাকিশ অনুষ্ঠান 

ঐ মাতসক প্রতিলবদন ঐ 

[২.৩] দসিা দককের মাধ্যকম 

করদাতা দসিা বৃবদ্ধকরণ 

[২.৩.১] বসবা 

গ্রহণকারীর সাংখ্যা 

বসবা বকদের িােদি করোতা বসবা বৃমদ্ধকরণ ও কর প্রোদন উৎসাহ প্রোন  ঐ মাতসক প্রতিলবদন ঐ 

[২.৪] ভযাট অনলাইন িকল্প 

িাস্তিায়ন 

[২.৪.১] অনোইলন 

মূসক তিটান জ 

দাতিলেি সংখ্যা 

কিদািা  ালি সহলর্ অনোইলন মূসক তিটান জ দাতিে কিলি পালিন, পস ব্যবস্থা গ্রহণ  ঐ িামসক সভ্া ঐ 

[২.৫] ই-পেমেন্ট েদ্ধতি [২.৫.১] িার্স্ব 

আদায়: মূসক 

কিদািা সহলর্ই পিতবট কাি জ ও পেতিট কালি জি মাধ্যলম এ পদ্ধতিি আওিায় কি 

পতিলর্াধ কিলি পালিন। 

ঐ ত্রত্রমাতসক প্রতিলবদন ঐ 

[২.৬] কে মকিমা-কে মচারীমের 

প্রতিক্ষণ প্রোন 

[২.৬.১] প্রতর্ক্ষণ 

প্রদান: মূসক 

কে মকিমা-কে মচারীমের প্রতিক্ষমণর োধ্যমে েক্ষিা বৃতদ্ধ ঐ ত্রত্রিামসক সভ্া ঐ 

 

[২.৯] অনলাইদন মূসক 

বরমজদেশন 

[২.৯.১] অনলাইদন 

মূসক বরমজদেশন 

সাংখ্যা 

অনলাইদন মূসক বরমজদেশদনর প্রস্তুমত সহজীকরণ, র্াদত অনলাইদন করোতা সহদজ 

মূসক বরমজদেশন করদত পাদরন 

ঐ মাতসক প্রতিলবদন ঐ 
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সাংদর্াজনী ৩: অন্যান্য িন্ত্রণালয়/মবভ্াদগর/অমিেপ্তর/সাংস্থা-এর মনকট মনকট প্রতযামশত সুমনমে বি কি বসম্পােন সহায়তাসমূহ 

 

প্রমতষ্ঠাদনর 

িরণ 

প্রমতষ্ঠাদনর নাি সাংমিি কি বসম্পােন সূিক উি প্রমতষ্ঠাদনর মনকট সাংমিি 

িন্ত্রণালয়/মবভ্াদগর প্রতযামশত সহায়তা 

প্রতযাশার বর্ৌমিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য 

প্রভ্াব 

অন্যান্য এটনী বজনাদরদলর 

েপ্তর 

আমপল িািলা মনষ্পমি : মূসক িািলা দ্রুত মনষ্পমি রাজস্ব আোয় মনমিত 

করা 

রাজস্ব ক্ষমত ও আইন 

প্রদয়াদগ জটিলতা 

অন্যান্য বাংোলদর্ ব্যাংক দালয়িকৃি মামো: মূসক চ্াতহি িলেি দ্রুি প্রাতপ্ত কিিাঁতক উদঘাটন রাজস্ব ক্ষমত ও আইন 

প্রদয়াদগ জটিলতা 

অন্যান্য মহাতহসাব তনিীক্ষক 

ও তনয়ন্ত্রলকি দপ্তি 

বাতষ জক সমন্বয় সাধন, অধ জ-বাতষ জক 

সমন্বয় সাধন 

চ্াতহি িে দ্রুি প্রাতপ্ত িার্স্ব আদালয়ি প্রকৃি 

িে উদঘাটন 

রাজস্ব আদালয়ি সঠিক তচ্ত্র 

পাওয়া  ালব না। 

 

 

 

 

 

 


