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1|  Stakeholder-দদয াথথ 

ফাথজট পূফ য অথরাচনায অথ াজন 

এফং ফাথজট প্রণ থণয মাফতী  

কাম যক্রভ; 

Stakeholder-

        

      /         

       ভ  

Stakeholder 

              

               

     

   -      

          

                                 

          

                 

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩৪৮ 

2|  বফদ্যভান অআন  বফবধ বফধাথনয 

অতা  ফাংরাথদথ উৎাবদত 

ণ্য যফযা, দফা প্রদান, 

ব্যফা ম যাথ   যপ্তাবনয দেথে 

ব্যাবত প্রদান এফং এংক্রান্ত 

অথদ, ব্যাখ্যা জাবয ম্পবকযত 

কাম যক্রভ; 

                

              

           । 

    

 ভ      

            

                                 

          

                      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪৪০ 

3|  ব্যফা ী ম যাথ  (ফাবণবজিক 

অভদাবনকাযক এফং স্থানী  

াআকাযী  খুচযা বফথক্রতা) 

মূক দ্ধবত ফাস্তফা ন ংক্রান্ত 

কাম যক্রভ; 

                            

(  )      

                                    

          

              

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪১১ 

4|  থণ্যয দেথে টাণ যবায কয 

ম্পবকযত কাম যক্রভ ভবনটবযং; 

                            

(  )      

                                    

          

              

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪১১ 
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5|  মূক ব্যফস্থা  কুটিয বল্প 

ম্পবকযত কাম যক্রভ ভবনটবযং; 

                            

(  )      

                                    

          

              

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪১১ 

6|  ফাবণজি দভরা, বল্প দভরা 

কর দভরা ংক্রান্ত কাম যক্রভ 

ভবনটবযং; 

                            

(  )      

                                    

          

              

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪১১ 

7|  মূক (থফা) এয দেথে 

টাণ যবায কয ম্পবকযত কাম যক্রভ 

ভবনটবযং; 

                            

(  )      

                                    

          

              

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪১১ 

8|  মূক ব্যফস্থানায উন্ন ন, দেতা 

বৃবদ্ধ  িবতীর কযথণয রথেি 

মূক ব্যফস্থায কবম্পউটাযা ন 

কযায বফলথ  প্রকল্প প্রণ ন  

ফাস্তফা ন;  

                       

           

        

     

                                    

          

                -      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৬ 

9|  নরাআথন মূক বনফন্ধন, 

দাবিরে দাবির কযা এ 

ংক্রান্ত এফং মূক ব্যফস্থায 

ন্যান্য তথ্যাবদ কবম্পউটায 

ডাটাথফথজ ধাযণ, ংযেণ এফং 

প্রথ াজনী  বযথাট য প্রস্তুত কযায 

জন্য জাতী  যাজস্ব দফাথড যয তথ্য 

দমািাথমাি প্রযুবি (অআবটি) 

বফবাি এয াথথ প্রথ াজনী  

ভন্ব  াধন; 

       /       

      

       

           

        

     

                                    

          

                -      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৬ 
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(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

10|  মূক বনফবন্ধত প্রবতষ্ঠাথনয 

ব্যফা ীক কাম যক্রভ 

কবম্পউটাযা থনয জন্য 

Software ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

কাম যক্রভ; 

       /       

      

       

           

        

     

                                    

          

                -      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৬ 

11|  জাতী  যাজস্ব দফাথড যয থ ফ-

াআট এ মূক নুবফবাি ংক্রান্ত 

তথ্যাবদ ার নািাদ (Up to 

date) যািায বফলথ  প্রথ াজনী  

কাম যক্রভ; 

       /       

      

       

           

        

     

                                    

          

                -      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৬ 

12|  তথ্য প্রযুবি বফলথ  স্থানী   

অন্তজযাবতক যাভ যক বনথ াি 

ংক্রান্ত কাম যক্রভ; 

       /       

      

       

           

        

     

                                    

          

                -      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৬ 

13|  মূক নুবফবাথিয 

ফকাঠাথভািত  দ্ধবতিত 

উন্ন ন এফং এয বযকল্পনা  

প্রকল্প প্রণ ন  ফাস্তফা ন 

ংক্রান্ত কাম যক্রভ; 

       /       

      

       

           

        

     

                                    

          

                -      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৬ 

14|  তথ্য প্রযুবিয উন্ন ন  ব্যফায 

এফং প্রকল্প বযকল্পনা  

ব্যফস্থানা ম্পবকযত বফদ্যভান 

অআন, বফবধ, প্রজ্ঞান, অথদ, 

বনথদ যথয দেথে বযফতযন, 

বযফধ যন  ংথাধথনয 

প্রথ াজনী তা নুবফ কযথর দ 

বফলথ  মূক অআন  বফবধ 

ািাথক যাভ য প্রদান। 

                 

             

                

       

           

        

     

                                    

          

                -      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৬ 



 . 
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(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

15|  ভাঠ ম যাথ  মূক ব্যফস্থা 

ফাস্তফা থন প্রথ াজনী  জনফথরয 

বযভাণ বনধ যাযণ, বফদ্যভান 

জনফথরয দািত ভান মাচাআ, 

প্রথমাজি দেথে প্রবেথণয 

বযকল্পনা/ব্যফস্থা গ্রণ কযা; 

               

           

          

             

                                    

          

            

           

16|  মূক কবভনাথযট মূথয আন-

াউ প্রবেণ ংক্রান্ত 

বযকল্পনা প্রণ ন দকা য বডজাআন 

এফং প্রবেথণয ংক্রান্ত মাফতী  

কাম যক্রভ; 

               

           

          

             

                                    

          

            

           

17|  মূক বফলথ  ন্যান্য 

কযদাতািণ stakeholder 

িথণয স্থানী  প্রবেণ বযকল্পনা, 

দকা য বডজাআন এফং প্রবেথণয 

ব্যফস্থা গ্রণ ংক্রান্ত কাম যক্রভ; 

               

           

           

             

                                    

          

            

           

18|  দকন্দ্রী  বনফন্ধন মূক বনফন্ধন 
ংক্রান্ত কাম যক্রভ; 

       /       

      

          

             

                                    

          

            

           

19|  মূল্য ংথমাজন কয যাভ যক 

রাআথন্প প্রদান ম্পবকযত 

কাম যক্রভ; 

       /       

      

          

             

                                    

          

            

           

20|  বৃৎ কযদাতা আউবনট (মূক) 
এয অতা  প্রবতষ্ঠান বনফ যাচন 

ংক্রান্ত কাম যক্রভ; 

       /       

      

          

             

                                    

          

            

           

21|  মূক অআন  বফবধয প্রাথ াবিক 

বফলথ  কযদাতা  জনাধাযথণয 

ভথে থচতনতা সৃবিয রথেি 

বপ্রন্ট, আথরক্ট্রবনক বভবড া এফং 

ন্যবফধবাথফ প্রচাযণা মূরক 

কাম যক্রভ গ্রণ; 

       /       

      

           

          

                                    

          

                -      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৬ 



 . 

   

                                    

           

        

             

             

                                     

(   ,     ,         ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

22|  মূক ংক্রান্ত বফববন্ন পুস্তক-

পুবস্তকা, দাস্টায প্রকা, বেকা 

 ন্যান্য িণভােথভ বফজ্ঞান, 

প্রফন্ধ আতিাবদ প্রকাথয ব্যফস্থা 

কযা, বা দবভনাথযয ব্যফস্থা 

কযা এফং প্রথ াজনী  দেথে 

বপল্ম ততযী ংক্রান্ত কাম যক্রভ 

গ্রণ  ব্যফস্থানা; 

       /       

      

           

          

                                    

          

                -      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৬ 

23|  স্থানী  ণ্য  দফায মূল্য 

ংথমাজন কয  ম্পূযক শুল্ক 

বফল ক অীর কবভনাথযট  

অীরাত ট্রাআব্যিনার ংবিি 

কাম যক্রভ; 

       /       

      

      

          

       

         

     

                                    

          

            

           

24|  অফিাযী কয বফল ক অীর  

বযববন ংবিি কাম যক্রভ; 

       /       

      

      

          

       

         

     

                                    

          

            

           

25|  অটক  ফাথজ াপ্তকৃত থণ্যয 

ব্যফস্থানা/বনষ্পবি ংক্রান্ত; 

       /       
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(   ,     ,         ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1|  বফববন্ন ভন্ত্রণার , বফবাি, দপ্তয  

ংস্থায উন্ন ন প্রকল্প বফলথ  

মূক নুবফবাথিয ভতাভত 

দপ্রযণ ম্পবকযত কাম যক্রভ; 

                          

          

                           

                   

                 

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩৪৮ 

2|  মূল্য ংথমাজন কয (মূক) নীবত 

বফলথ  জাতী  ংদ, ংদী  

স্থা ী কবভটি, ভন্ত্রণার , দপ্তয  

ংস্থা কর্তযক চাবত তথ্য/বফববন্ন 

প্রথেয জফাফ যফযা/থমািাথমাি 

কযা; 

                          

          

                           

                   

                 

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩৪৮ 

3|  অআন ভন্ত্রণারথ য দরবজথরটিব 

বফবাি  বফবজ দপ্রথয াথথ 

প্রথ াজনী  দমািাথমাি এফং থ য 

অআন, প্রজ্ঞান, অথদ, 

বনথদ যনা আতিাবদ ছাাথনা এফং 

ধীনস্থ দপ্তযমূথয ভথে 

বফতযণ; 

                          

          

                           

                   

                 

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩৪৮ 

4|  জাতী  যাজস্ব দফাথড যয ফাথজট 

ভন্ব  দথরয াথথ প্রথ াজনী  

দমািাথমাি  ভন্ব াধন; 

                          

          

                           

                   

                 

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩৪৮ 

5|  জাতী  ংদ, ংদী  স্থা ী 

কবভটি, ভন্ত্রণার , দপ্তয  ংস্থা 

কর্তযক চাবত তথ্য/বফববন্ন প্রথেয 

জফাফ যফযা/থমািাথমাি কযা 

 বা  দমািদান কযা; 

       /       

      

    

 ভ      

            

                           

                   

                      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪৪০ 



 . 

   

                                    

           

        

             

             

                                     

(   ,     ,         ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

6|  অন্তজযাবতক ংস্থা, উন্ন ন 

থমািী এফং দূতাফাথয াথথ 

দমািাথমাি এফং এতৎংক্রান্ত 

কাম য ম্পাদন; 

       /       

      

    

         

       

        

            

                           

                   

                      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪৪০ 

7|  অন্তজযাবতক ংস্থা, উন্ন ন 

থমািী ংস্থা থত প্রাপ্ত মূক 

ম্পবকযত প্রস্তাফাবদ যীোপূফ যক 

প্রথ াজনী  ব্যফস্থা গ্রণ; 

                 

             

                

    

         

       

        

            

                           

                   

                      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪৪০ 

8|  ফাংরাথদ যকাথযয বফববন্ন 

ংস্থায াথথ বফথদী যকায ফা 

প্রবতষ্ঠাথনয ভথে স্বােবযত 

অন্তজযাবতক চুবিয মূক ংক্রান্ত 

বফলথ  কাম যক্রভ গ্রণ; 

                 

             

                

    

         

       

        

            

                           

                   

                      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪৪০ 

9|  বফদ্যভান অআন  বফবধ বফধাথনয 

অতা  কূটননবতক, অন্তজযাবতক 

ংস্থা, তাথদয কভ যকতযা, বফথদব 

এনবজ, বফথদব  ফাংরাথদ 

যকাথযয দমৌথ থ যা থন উন্ন ন 

প্রকল্প, উন্ন ন প্রকথল্প কভ যযত 

বফথদী যাভ যক প্রৃতবতথক 

ফাংরাথদথ উৎাবদত ণ্য 

যফযা, দফা প্রদান ফা 

অভদাবনকৃত ফা দদথ উৎাবদত 

থণ্যয ব্যফা  ম যাথ  প্রথমাজি 

মূক/ম্পূযক শুল্ক ব্যাবত 

প্রদান ম্পবকযত কাম যক্রভ; 

                 

             

                

    

         

       

        

            

                           

                   

                      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪৪০ 



 . 

   

                                    

           

        

             

             

                                     

(   ,     ,         ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

10|  কূটননবতক  উন্ন ন থমািী 
ব্যাবত প্রদান ম্পবকযত 

বফদ্যভান অআন, বফবধ, প্রজ্ঞান, 

অথদ, বনথদ যথয দেথে 

বযফতযন, বযফধ যন  

ংথাধথনয প্রথ াজনী তা 

নুবফ কযথর দ বফলথ  মূক 

অআন  বফবধ ািাথক যাভ য 

প্রদান। 

                 

             

                

    

         

       

        

            

                           

                   

                      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪৪০ 

11|  মূক স্টিাম্প  ব্যান্ডথযার মুদ্রণ, 

যফযা  চ  ম্পবকযত 

বফল  ভবনটবযং কযা এফং  বফর 

প্রদান ংক্রান্ত কাম যক্রভ;  

                            

(  )      

                           

                   

              

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪১১ 

12|  মূক স্টিাম্প  ব্যান্ডথযার দটন্ডায 

ংক্রান্ত অনুপূবফ যক কাম যক্রভ; 

                            

(  )      

                           

                   

              

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪১১ 

13|  বফদ্যভান অআন  বফবধবফধান 

মথামথ ফাস্তফা থনয দেথে 

কবভনাথযট, কাস্টভ াউ, 

বধদপ্তয, ব্যফা ী দনর্তবৃন্দ, 

অ কয বপ ংবিি দম 

দকান যকাবয-দফযকাবয 

দপ্তথযয াথথ প্রথ াজনী  ভন্ব , 

দমািাথমাি, অথরাচনা যাভ য 

প্রদান; 

       /       

      

            

(  )      

                           

                   

              

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪১১ 

14|  থফ যাচ্চ মূক বযথাধকাযী 

বনফবন্ধত প্রবতষ্ঠানথক পুযস্কায 

প্রদান ংক্রান্ত কাম যক্রভ; 

       /       

      

          

             

                           

                   

            

           

15|  মূল্য ংথমাজন কয ম্মাননাে 

প্রদান ম্পবকযত কাম যক্রভ; 

       /       

      

          

             

                           

                   

            

           



 . 

   

                                    

           

        

             

             

                                     

(   ,     ,         ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

16|  বঅআব বনফ যাচন ংক্রান্ত 

মাফতী  কাম যক্রভ; 

       /       

      

          

             

                           

                   

            

           

17|  কাম যকয  িবতীর বনযীো 

ম্পাদথনয রথেি প্রথ াজথন দম 

দকান দপ্তথযয াথথ দমািাথমাি 

কযা; 

       /       

      

           

          

     

                           

                   

                    

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৭ 

18|  যকাবয বাফ ংক্রাভত 

ংদী  স্থা ী কবভটি 

(Public Accounts 

Comittee) কর্তযক চাবত 

তথ্যাবদ যফযা, বা  দমািদান 

আতিাবদ; 

       /       

      

           

          

     

                           

                   

                    

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৭ 

19|  মূল্য ংথমাজন কয  অফিাবয 

বফলথ  জাতী  ংদ, ংদী  

স্থা ী কবভটি,  ভন্ত্রণার , দপ্তয  

ংস্থা কর্তযক চাবত তথ্য/বফববন্ন 

প্রথেয জফাফ যফযা/ দমািাথমাি 

কযা  বা  দমািদান কযা। 

       /       

      

    

       , 

           

          

                           

                   

              

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪১১ 

20|  ভাভরা বনষ্পবি বফলথ  অীর 

কবভনাথযট  অআন 

ভন্ত্রণারথ য বরবটয উআং এফং 

িাটবন য দজনাথযথরয দপ্তথযয 

থে দমািাথমাি; 

       /       

      

            

            

                           

                   

            

           

 



২.৩)  ভ           

 . 

   

                                    

       

            

             

             

            

        

                 

(   ,     ,         ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1|  The Excises and Salt 

Act, 1944 এফং  মূল্য 

ংথমাজন কয অআন, ১৯৯১ এয 

অতা  নীবত প্রণ ন, এয 

ংথাধন, বযফতযন, বযফধ যন, 

বফবধ প্রণ ন  ংথাধন, 

প্রজ্ঞান  অথদ জাবয, ব্যাখ্যা 

প্রদান; 

                          

          

                      

              

          

                 

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩৪৮ 

2|  The Excises and Salt 

Rules, 1944 এফং মূল্য 

ংথমাজন কয বফবধভারা, ১৯৯১ 

এয ংথাধন, বযফতযন এফং এয 

অতা  প্রজ্ঞান, অথদ, 

বফজ্ঞবপ্ত, ব্যাখ্যা প্রদান  বযে 

জাবয; 

                          

          

                      

              

          

                 

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩৪৮ 

3|  মূল্য ংথমাজন কয অআন, 

১৯৯১; মূল্য ংথমাজন কয 

বফবধভারা, ১৯৯১  এফং এয 

অতা  জাবযকৃত প্রজ্ঞান  

অথদ মূথয ব্যাখ্যা প্রদান  

স্পিীকযণ; 

                          

          

                      

              

          

                 

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩৪৮ 

4|  The Excises and Salt 

Act, 1944 এফং The 

Excises and Salt Rules, 

1944 এয অতা  জাবযকৃত 

প্রজ্ঞান  অথদমূথয ব্যাখ্যা 

প্রদান  স্পিীকযণ; 

                          

          

                      

              

          

                 

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩৪৮ 

5|  শুল্ক  অ কয নুবফবাথিয                                                                  



 . 

   

                                    

       

            

             

             

            

        

                 

(   ,     ,         ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

াথথ অভদাবন ম যাথ য মূক, 

ম্পূযক শুল্ক  অ কয 

ম্পবকযত বফল  ভন্ব  াধন; 

                        

          

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩৪৮ 

6|  উবযউি উথেথে মূক 

নুবফবাথিয বফববন্ন ািামূথয 

কাম যক্রভ ভন্ব  াধন; 

                          

          

                      

              

          

                 

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩৪৮ 

7|  মূক নুবফবাথিয ািামূথয 

কাম যতাবরকা ম্পবকযত বফল , 

কভ যফন্টন  ভন্ব ; 

                          

          

                      

              

          

                 

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩৪৮ 

8|  ব্যাবত প্রদান ম্পবকযত 

বফদ্যভান অআন, বফবধ, প্রজ্ঞান, 

অথদ, বনথদ যথয দেথে 

বযফতযন, বযফধ যন  

ংথাধথনয প্রথ াজনী তা 

নুবফ কযথর দ বফলথ  মূক 

অআন  বফবধ ািাথক যাভ য 

প্রদান। 

                 

             

                

    

 ভ      

       

     

                      

              

          

                      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪৪০ 

9|  মূক (ণ্য) এয বফলথ  বফদ্যভান 

অআন, বফবধ, প্রজ্ঞান এফং 

জাতী  যাজস্ব দফাথড যয অথদ, 

বনথদ য, ব্যাখ্যা, রুবরং এয মথামথ 

ফাস্তফা ন ভবনটয কযা; 

                    

        

(  )      

                      

              

          

              

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪১১ 

10|  বফদ্যভান অআন, বফবধ, প্রজ্ঞান, 

অথদ, বনথদ য আতিাবদ 

ম যাথরাচনা কযা এফং প্রথমাজি 

দেথে ভস্যা বচবিত কযা এফং 

প্রথ াজনী  বযফতযন, বযফধ যন  

ংথাধথনয বফলথ  অআন  

                 

             

                

    

        

(  )      

                      

              

          

              

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪১১ 



 . 

   

                                    

       

            

             

             

            

        

                 

(   ,     ,         ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

বফবধ ািাথক যাভ য প্রদান; 

11|  মূক (থফা)  অফিাবয এয 

বফলথ  বফদ্যভান অআন, বফবধ, 

প্রজ্ঞান এফং জাতী  যাজস্ব 

দফাথড যয অথদ, বনথদ য, ব্যাখ্যা, 

রুবরং এয মথামথ ফাস্তফা ন 

ভবনটয কযা; 

                  

             

                

    

        

(       

      ) 

     

                      

              

          

                             

           

12|  মূক (থফা)  অফিাবয 

ংক্রাভত বফদ্যভান অআন, বফবধ, 

প্রজ্ঞান, অথদ, বনথদ যথয দেথে 

প্রথ াজনী  বযফতযন, বযফধ যন  

ংথাধথনয বফলথ  অআন  

বফবধ ািাথক যাভ য প্রদান। 

                 

             

                

    

        

(       

      ) 

     

                      

              

          

                             

           

13|  মূক নুবফবাথিয কবম্পউটায 

ািা  দপ্রাগ্রাভ ংবিি 

কভ যকতযা-কভ যচাযীিথণয কাম যক্রভ 

তত্ত্বাফধান এফং কবম্পউটাযা ন 

ংক্রান্ত মাফতী  প্রাবনক 

কাজ; 

                       

       

    

        

     

                      

              

          

                -      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৬ 

14|  কাস্টভ, এক্সাআজ  বিাট দট্রবনং 
একাথডভী দদথ  বফথদথ 

বফববন্ন প্রবেণ আনবস্টটিউথট 

মূক ংক্রাভত 

প্রবেণ/ াকযথয ব্যফস্থা কযা 

এফং কভ যকতযা-কভ যচাযীথদয 

ভথনান ন প্রদান; 

               

           

          

        

     

                      

              

          

            

           

 

 



 . 

   

                                    

       

            

             

             

            

        

                 

(   ,     ,         ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

15|  অফিাযী অআন  মূক অআথনয 

ধীথন কয পাঁবক উদঘাটন  

দযাথধ কৃবতথেয জন্য পুযস্কায 

প্রদান ম্পবকযত কাম যক্রভ;    

       /       

      

          

        

     

                      

              

          

            

           

 

 

16|  বফদ্যভান প্রথণাদনা/ পুযস্কায/ 

ম্মাননা ংক্রান্ত বফবধভারায 

দেথে প্রথ াজনী  বযফতযন, 

বযফধ যন  ংথাধথনয বফলথ  

অআন  বফবধ ািাথক যাভ য 

প্রদান। 

                 

             

                

          

        

     

                      

              

          

            

           

 

 

17|  দফাথড যয ধীথন বফববন্ন মূক 

কবভনাথযথটয ভথে ফাবল যক, 

ভাবক, এরাকা এফং িাতবববিক 

 অআথটভবববিক যাজস্ব 

রেিভাো ফন্টন  অদা -

ভবনটবযং ম্পবকযত কাম যক্রভ; 

       /       

      

    

       , 

           

          

                      

              

          

              

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪১১ 

18|  বফববন্ন মূক কবভনাথযট দথথক 
প্রাপ্ত যাজস্ব বযংখ্যান 

ম যাথরাচনা  ংযেণ এফং এআ 

ংক্রান্ত ভাবক, লান্াবক  

ফাবল যক প্রবতথফদন ততযী  

দকযণ এফং ভাবক/বফথল 

যাজস্ব বা নুষ্ঠান কযা; 

       /       

      

    

       , 

           

          

                      

              

          

              

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪১১ 

19|  যাজস্ব রেিভাো জযথনয রথেি 
বদক বনথদ যনা প্রদান এফং বফববন্ন 

কবভনাথযট ফা বধদপ্তয কর্তযক 

গৃীত কাম যক্রভ/ দথে এয 

বযফীেণ/ভবনটবযং; 

                    

       , 

           

          

                      

              

          

              

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪১১ 



 . 

   

                                    

       

            

             

             

            

        

                 

(   ,     ,         ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

20|  মূক অআন  বফবধভারা, 

এঅয, প্রজ্ঞান, অথদ, 

ব্যাখ্যাে, বযে আতিাবদয 

ারনািাদ মুদ্রণ  (থিথজট মুদ্রণ 

ব্যতীত), মূক ংক্রাভত দম 

দকান প্রকানা, বফতযণ  

ব্যফস্থানা ংক্রান্ত কাম যক্রভ; 

       /       

      

    

       , 

           

          

                      

              

          

              

           

৮৩১৮১২০ 

  -৪১১ 

21|  মূক বদফ উদ্যাথনয রথেি 
কাম যক্রভ গ্রণ এফং ভাঠ ম যাথ য 

দপ্তয মূ কর্তযক এবফলথ  গৃীত 

কাম যক্রথভয ভথে ভন্ব  াধন; 

                           

          

                      

              

          

                -      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৬ 

22|  মূক নুবফবাথিয রাআথেযীয 

কাম যক্রভ বযচারনা কযা; 

                           

          

                      

              

          

                -      

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৬ 

23|  বনযীো কাম যক্রভ বযচারনায 

দেথে নীবতভারা বনধ যাযণ কযা; 

                 

             

                

           

          

     

                      

              

          

                    

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৭ 

24|  কাম যকয এফং পরপ্রসূ বনযীো 
কাম যক্রভ গ্রথণয রথেি মূক 

কবভনাথযট  মূক বনযীো, 

দিাথ ন্দা  তদন্ত বধদপ্তযথক 

মথামথ বদকবনথদ যনা প্রদান; 

                           

          

     

                      

              

          

                    

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৭ 

25|  মূক কবভনাথযট  মূক 

বনযীো, দিাথ ন্দা  তদন্ত 

বধদপ্তয এয যাজস্ব বনযীো 

কাম যক্রভ তদাযকী এফং মূক 

বনযীো ংক্রান্ত ারনািাদ তথ্য 

ংগ্র, ংযেণ  বফথিলণ; 

       /       

      

           

          

     

                      

              

          

                    

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৭ 



 . 

   

                                    

       

            

             

             

            

        

                 

(   ,     ,         ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

26|  মূক কবভনাথযট  মূক 

নীবযো, দিাথ ন্দা  তদন্ত 

বধদপ্তয কর্তযক ম্পাবদত দম 

দকান নীবযো কাম যক্রভ বফলথ  

নীবযো প্রবতথফদন ম যাথরাচনা ফা 

সুবনবদ যি ববথমাথিয বববিথত তা 

পুনযা  নীবযো কযা; 

       /       

      

           

          

     

                      

              

          

                    

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৭ 

27|  মূক বনযীো ম্যানুথ র ংক্রান্ত 

কাজ। প্রথ াজথন ম্যানুথ র 

ংথাধন, বযফতযন এয ব্যফস্থা 

দন া এফং ারনািাদ যািা; 

       /       

      

           

          

     

                      

              

          

                    

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৭ 

28|  স্থানী  বনযীো বধদপ্তয কর্তযক 
উত্থাবত বডট অবি 

বনষ্পবিকযণ ংক্রান্ত কাম যক্রভ; 

       /       

      

           

          

     

                      

              

          

                    

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৭ 

29|  উি বডট অবি বনষ্পবিয 

রথেি ংবিি কবভনাথযট 

কর্তযে কর্তযক গৃীত কাম যক্রভ 

বযফীেণ, প্রথমাজি দেথে 

বেেী  বা নুষ্ঠান কথয 

বডট অবি মূথয কাম যকয 

বনষ্পবি কযা; 

       /       

      

           

          

     

                      

              

          

                    

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৭ 

30|  বনযীো  বযদ যন ম্পবকযত 

বফদ্যভান অআন, বফবধ, প্রজ্ঞান, 

অথদ, বনথদ যথয দেথে 

বযফতযন, বযফধ যন  

ংথাধথনয প্রথ াজনী তা 

নুবফ কযথর দ বফলথ  মূক 

অআন  বফবধ ািাথক যাভ য 

প্রদান। 

                 

             

                

           

          

     

                      

              

          

                    

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৭ 



 . 

   

                                    

       

            

             

             

            

        

                 

(   ,     ,         ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

31|  যাজস্ব পাঁবক আতিাবদ বফলথ  

উত্থাবত ববথমাথিয তদন্ত 

ম্পবকযত বফল ;  

       /       

      

           

          

     

                      

              

          

                    

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৭ 

32|  মূক  অফিাবযয দিাথ ন্দা 

কাম যক্রভ ম্পবকযত বফল ; 

       /       

      

           

          

     

                      

              

          

                    

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৭ 

33|  মূক কবভনাথযট এফং মূক 
বনযীো, দিাথ ন্দা  তদন্ত 

বধদপ্তয কর্তযক ম্পাবদত 

দিাথ ন্দা  তদন্ত কাম যক্রভ 

তদাযকী এফং এতৎংক্রান্ত তথ্য 

ংযেণ; 

       /       

      

           

          

     

                      

              

          

                    

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৭ 

34|  মূক  অফিাবয বফল  এফং 

মূক দপ্তযমূথয যাজস্ব 

ব্যফস্থানা  ংক্রান্ত কাম যক্রভ 

বযদ যন; 

       /       

      

           

          

     

                      

              

          

                    

           

৮৩১৮১২০ 

  -৩০৭ 

35|  বফবািী  ভাভরা কর 

অদারথত বফচাযাধীন ভাভরা 

ংক্রান্ত কাম যাফরী (সুপ্রীভথকাথট যয 

যীট অথফদন  অীর 

ভাভরা); 

       /       

      

      

          

       

         

     

                      

              

          

            

           

36|  বফথযাধ বনষ্পবিকযণ ম্পবকযত 

বফদ্যভান অআন, বফবধ, প্রজ্ঞান, 

অথদ, বনথদ যথয দেথে 

বযফতযন, বযফধ যন  

ংথাধথনয প্রথ াজনী তা 

নুবফ কযথর দ বফলথ  মূক 

অআন  বফবধ ািাথক যাভ য 

                 

             

                

      

          

       

         

     

                      

              

          

            

           



 . 

   

                                    

       

            

             

             

            

        

                 

(   ,     ,         ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রদান। 

37|  মূক অআথনয অতা  শুল্ক  

কয প্রতি যণ ংক্রান্ত বফল ; 

                 

             

                

             

        

        

     

                      

              

          

            

           

38|  দডথডা ংবিি ন্যান্য বফল াবদ;                  

             

                

             

        

        

     

                      

              

          

            

           

39|  যপ্তানী ংক্রান্ত বফল ;                  

             

                

             

        

        

     

                      

              

          

            

           

40|  মূক অআন  অফিাবয অআথনয 

অতা  শুল্ক  কয দপযত 

(বযপান্ড) প্রদান ংক্রান্ত বফল ; 

                 

             

                

             

        

        

     

                      

              

          

            

           

41|  ফথক া যাজস্ব অদা  ভবনটবযং 

ংক্রান্ত বফল ; 

                 

             

                

             

        

        

     

                      

              

          

            

           

 



 

২.৪)                          

           ভ                                                     । 

 

৩)   ভ                  (GRS) 

                                                        ।                                                                          । 

 

 .                  

      

                                 

(১) (২) (৩) (৪) 

1|                   

                

    

GRS                     

           :                    ,          (    

    ) 

    : ৮৩১৮১২০,   -২৩১ 

     : mfyzur@yahoo.com 

 

৩ (   )     

 

 

৪)                          

 

     

   
     /                            

1)                    ভ                         

2)                                     

3)                                             

 

mailto:mfyzur@yahoo.com


AvqKi Abywefv‡Mi 2q cÖR‡b¥i wmwU‡Rb PvU©vi 

কয প্রান  ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা 

২। দফা প্রদান প্রবতশ্রুবত    

২.১) নািবযক দফা 

ক্রবভক দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধবত প্রথ াজনী  কািজে 

এফং প্রবপ্তস্থান 

দফায মূল্য 

এফং বযথাধ 

দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয ভ ীভা দ্বাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা (নাভ, দবফ, 

দপান নম্বয  আ-দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ বধথেে কযদাতায অথফদথনয 

দপ্রবেথত/ স্বপ্রথণাবদত থ  

বফববন্ন কয ঞ্চথরয জন্য 

বধথেে বনধ যাযণ কথয 

দদ া  । 

 

দকাম্পানীয দেথে 

RJSC/BOI এয 

নদে। ংবদাযী 

কাযফাথযয দেথে দট্রড 

রাআথথন্পয কব, 

NGO-য দেথে 

NGO ব্যিথযায নদ, 

ব্যবিয দেথে দবাটায 

অআবড কাড য/ াথাথট যয 

কব। 

প্রাবপ্তস্থানঃ ংবিি কয 

ঞ্চর এফং বদ্বতী  

বচথফয বনকট থত। 

 

বফনামূথল্য 

 

প্রস্তাফ প্রাবপ্তয য ম্ভাব্য দ্রুততয 

ভ । 

দভাঃ অব্দুয যাজ্জাক দস্য (কয 

প্রান  ভানফ ম্পদ 

ব্যফস্থানা)। 

দপানঃ ৩৯১১৭৯ 

আ-দভআরঃ 

razzaque.nbrbd@yaho

o.com 

দভাঃ াভীমুয যভান 

প্রথভ বচফ (কয বযফীেণ  

প্রবেণ) 

দপানঃ ৯৩৫৫৩৩১ 

আ-দভআরঃ 

nbrtax5@gmail.com 

mailto:razzaque.nbrbd@yahoo.com
mailto:razzaque.nbrbd@yahoo.com
mailto:nbrtax5@gmail.com


 

দভাঃ জাথদুর আরাভ 

বদ্বতী  বচফ (কয বযফীেণ  

ভন্ব ) 

দপানঃ ৮৩৯১৬১১ 

আ-দভআরঃ 

nbrtax5@gmail.com 

 

 

ক্রবভক দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধবত প্রথ াজনী  কািজে 

এফং প্রবপ্তস্থান 

দফায মূল্য 

এফং বযথাধ 

দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয ভ ীভা দ্বাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা (নাভ, দবফ, দপান নম্বয  

আ-দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ বফবফধ কয মথাঃ 

বফথদ ভ্রভণ কয 

ংক্রান্ত মাফতী  

কাজ। 

থ য অআথনয ভােথভ 

বনবদ যিকৃত াথয ভ্রভন কয 

অদাথ য জন্য চাবদা 

ভাবপক ংখ্যক ভ্রভণ কয 

অদা  যবদ দানারী/ 

জনতা ব্যাংক কর্তযক 

চাবদায দপ্রবেথত বফবজ 

দপ্র থত মুদ্রণ  যফযা 

। 

দানারী/ জনতা ব্যাংক 

কর্তযক চাবদা ে। 

প্রাবপ্তস্থানঃ  

বদ্বতী  বচফ (কয-৬)। 

 

বফনামূথল্য 

 

চাবদা প্রাবপ্তয য বফবজ 

দপ্র থত মুদ্রণ  

যফযা াথথে দ্রুততয 

ভথ য ভথে  

দভাঃ অব্দুয যাজ্জাক দস্য (কয প্রান  

ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা)। 

দপানঃ ৩৯১১৭৯ 

আ-দভআরঃ 

razzaque.nbrbd@yahoo.com 

 

দভাঃ াভীমুয যভান 

প্রথভ বচফ (কয বযফীেণ  প্রবেণ) 

mailto:nbrtax5@gmail.com
mailto:razzaque.nbrbd@yahoo.com


দপানঃ ৯৩৫৫৩৩১ 

আ-দভআরঃ nbrtax5@gmail.com 

 

দভাঃ বযাজুভ মুনীয 

বদ্বতী  বচফ (কয-৬) 

দভফাআরঃ ০১৭১৬-২৭৮৭৫৬ 

আ-দভআরঃ 

nbrtax006@gmail.com 

 

mailto:nbrtax5@gmail.com
mailto:nbrtax006@gmail.com


 

ক্রবভক দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধবত প্রথ াজনী  কািজে এফং 

প্রবপ্তস্থান 

দফায মূল্য 

এফং বযথাধ 

দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয ভ ীভা দ্বাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা (নাভ, দবফ, 

দপান নম্বয  আ-দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩ দজরা  বটি 

কথ যাথযন 

এরাকায 

থফ যাচ্চ  দীর্ঘ 

দভ াদী 

কযদাতা 

ননর্ঘাচন। 

াযাথদথয কয 

ঞ্চর থত 

ংগৃীত তথথ্যয 

বববিথত দজরা  

বটি কথ যাথযন 

এরাকায থফ যাচ্চ 

 দীর্ঘ দভ াবদ 

কযদাতাথদয 

ম্মাননা নদ, 

কাড য, দক্রি প্রদান 

কযা  ।  

“দজরা বববিক  দীঘ য ভ  

অ কয প্রদানকাযী কযদাতাথদয 

পুযস্কায প্রদান নীবতভার, 

২০০৮” এয বফধান নুমামী 

ংবিি দজরা পুবর সুায/ 

দভথট্রাবরটন পুবর 

কবভনাথযয ছাড়ে, ংবিি 

এরাকায ব্যাংক  থ য 

রবিকাযী প্রবতষ্ঠাথনয বনকট 

থত ঋণ দিরাী বকনা দ 

ংক্রন্ত ছাড়ে, কযদাতায 

ম্মবতে, অনর্তনকঘ ত কাস্টভ 

শুল্ক, মূল্য ংথমাজন কয, 

ম্পুযক শুল্ক, অফিাযী শুল্ক 

ংক্রান্ত প্রতি নে। 

প্রবপ্তস্থানঃ  

ংবিি কয ঞ্চর। 

 

 

বফনামূথল্য প্রবতফছয জাতী  অ কয বদফথয 

অনুষ্ঠাবনক বাথফ ফগুথরা বফবািী  থয 

এআ পুযস্কায দদ া  । 

তথ্য ংগ্র থত শুরু কথয ফাছাআ কাজ দল 

থত ৫/৬ ভা ভ  ব্যব ত  । 

দভাঃ অব্দুয যাজ্জাক দস্য (কয 

প্রান  ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা)। 

দপানঃ ৩৯১১৭৯ 

আ-দভআরঃ 

razzaque.nbrbd@yahoo.

com 

 

দভাঃ াভীমুয যভান 

প্রথভ বচফ (কয বযফীেণ  

প্রবেণ) 

দপানঃ ৯৩৫৫৩৩১ 

আ-দভআরঃ 

nbrtax5@gmail.com 

 

দভাঃ জাথদুর আরাভ 

বদ্বতী  বচফ (কয বযফীেণ  

ভন্ব ) 

mailto:razzaque.nbrbd@yahoo.com
mailto:razzaque.nbrbd@yahoo.com
mailto:nbrtax5@gmail.com


দপানঃ ৮৩৯১৬১১ 

আ-দভআরঃ 

nbrtax5@gmail.com 

 

 

mailto:nbrtax5@gmail.com


 

ক্রবভক দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধবত প্রথ াজনী  কািজে এফং 

প্রবপ্তস্থান 

দফায মূল্য এফং 

বযথাধ দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয 

ভ ীভা 

দ্বাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা (নাভ, দবফ, দপান 

নম্বয  আ-দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ কয দভরা  জাতী  

অ কয বদফ 

উদমান ংক্রান্ত 

মাফতী  কাজ 

সুষ্ঠুবাথফ বযারথন 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

জাতী  অ কয বদফথ ৪টি 

বফবাথি য িারী নুবষ্ঠত  । 

এছাড়া প্রবতটি বফবাথি 

ননর্ঘানচত থফ যাচ্চ  দীর্ঘমেয়ানদ 

করদাতামদর ুরসৃ্কত করা হয়। 
ঢাকা নর্ভামে অননুিত 
অনষুঠামন “ট্যাক্স কার্ঘ ’ প্রাপ্ত 
ননর্ঘানচত করদাতামদর রসৃ্কত 
করা হয়। 

অ কয দভরা  কযদাতািণ 

নতুন e-TIN দযবজথেন , 

বয-দযবজথেন, দাবির, 

কযপ্রদান কযা, বধথেে 

বফলথ  তথ্য জানথত াথযন। 

অ কয দভরা  বযটাণ য 

দাবিথরয জন্য ূরণকৃত বযটাণ য 

পভ য, চারাথনয কব, নতুন e-

TIN এয জন্য ১ কব ছবফ, 

দবাটায অআবড কাড য/ দট্রড 

রাআথন্প আতিাবদ কািজে 

দাবির কযথত  ।  

 

 

প্রবপ্তস্থানঃ অ কয 

দভরা প্রােণ  

জাতী  অ কয 

বদফথয জন্য 

বনধ যাবযত েন। 

বফনামূথল্য অথফদন ে, ংবিি কািজে 

দাবিথরয বববিথত দ্রুততয ভথ য ভথে। 

৫ বফথদী বল্পী, কলা 
কুশলীমদর র্াাংলামদমশ 
আময়ানিত অনিুামন 
অাংশগ্রহণ নর্ষময় 
েতােত প্রদান ও 
আয়কর আদায় 
নরর্ীক্ষণ। 

ংগ্রণকাযী বফথদী বল্পী/ 

করাকুরীথদয অথফদথনয 

দপ্রবেথত এফং  ধাম যকৃত 

কথযয দ- ড যায প্রদাথনয 

দপ্রবেথত ে দদ া  । 

 

ংস্কবত ভন্ত্রণার  থত প্রপ্তে, 

াসমামট্ঘ র কন ও ধার্ঘকৃত 
কমরর প-অর্ঘ ার।  

প্রাবপ্তস্থানঃ  

বদ্বতী  বচফ (কয-৬)। 

িাতীয় রািস্ব পর্ার্ঘ । 

বফনামূথল্য অথফদন ে, 

ংবিি কািজে 

দাবিথরয বববিথত 

দ্রুততয ভথ য 

ভথে 

 

 



 

২.২) প্রাবতষ্ঠাবনক দফা 

ক্রবভক দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধবত প্রথ াজনী  কািজে এফং 

প্রবপ্তস্থান 

দফায মূল্য এফং 

বযথাধ দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয ভ ীভা দ্বাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা (নাভ, দবফ, দপান 

নম্বয  আ-দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ বঅআব  ববঅআব 

কযদাতা বনফ যাচন 

ফাবনজি ভন্ত্রণার , বল্প, 

প্রফাী কল্যাণ 

ভন্ত্রণার থক চাবদা 

নুমা ী তথ্য দপ্রযণ। 

ফাবনজি, বল্প  প্রফাী 

কল্যাণ ভন্ত্রণার  থত 

চাবদা ে 

প্রাবপ্তস্থানঃ  

বদ্বতী  বচফ (কয-৬)। 

জাতী  যাজস্ব দফাড য। 

বফনামূথল্য প্রপ্ত চাবদা থেয 

বববিথত কয ঞ্চর থত 

তথ্য ংগ্র পূফ যক ম্ভফ 

দ্রুততয ভথ । 

 

 

 

 



 

 

২.৩) বিন্তযীণ দফা 

ক্রবভক দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধবত প্রথ াজনী  

কািজে এফং 

প্রবপ্তস্থান 

দফায মূল্য এফং 

বযথাধ দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয ভ ীভা দ্বাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা (নাভ, দবফ, দপান 

নম্বয  আ-দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ যাজস্ব অদাথ য রেভাো 

বনধ যাযণ (ফাথজট বফবাজন), 

অদাথ য দকৌর প্রণ ন  

ভন্ব । 

প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন   

২ যাজস্ব অদা  ভবনটবযং।  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন   

 

৩ পুযস্কায  ম্মান্নী প্রদাথনয 

দেথে কবভটি িঠন এফং 

পুযস্কায  ম্মানী বফর ফন্টন।  

পুযস্কাথযয জন্য 

বনফ যাবচত 

কভ যকতযাথদয অথদ 

বরবিতবাথফ দপ্রযণ 

বনধ যাবযত ছথক 

পুযস্কাথযয জন্য 

অথফদনে, 

অদা কৃত কথযয 

বযভান। 

বফনামূথল্য 

 

  

৪ অ কয নুবফবাথিয কর 

দথস্যয ভথে ভন্ব  াধন।  

প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন   

৫ স্থানী   তফথদবক 

প্রবেথনয জন্য প্রাথী বনফ যাচন 

প্রবেথণয জন্য 

বপ্রাবথ য বনফ যাচন কথয 

কভ যকতযাথদয 

বরবিতবাথফ জানাথনা 

ংবিি প্রবেথণয 

জন্য চাবদা 

ভাবপক কািজ। 

তফথদবক 

GOB Fund 

থর াকযভূি 

প্রবেথনয িযচ 

ফন। ন্যাথা  

ংবিি প্রবতষ্ঠান কর্তযক 

বনধ যাবযত ভথ য পূথফ যআ 

কাম যক্রভ দল কযথত  । 

 



 । প্রবেথণয জন্য 

াথাট য  

Ofvis 

Form । 

প্রাবপ্তস্থানঃ  

বদ্বতী  বচফ 

(কয-৬)। 

জাতী  যাজস্ব 

দফাড য। 

ংবিি 

অথ াজকিণ ফন 

কথয থাথক। 

৬ স্থানী   তফথদবক 

প্রবেথনয জন্য নতুন নতুন 

দেে সৃবি 

প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন   

৭ 

বনথ াি নীবত, দ্ধবত প্রণ ন  

ফাস্তফা ন 

প্রস্তাফ া ায য 

বফদ্যভান বনথ াি 

নীবত, দ্ধবত মাচাআ 

ফাছাআপূফ যক নতুন 

বনথ াি নীবত, দ্ধবত 

প্রণ ন এফং তা 

নুথভাদথনয জন্য 

বিন্তযীণ ম্পদ 

বফবাথি দপ্রযণ।   

যকাযী বফবধ  

াকুযরায 
বফনামূথল্য প্রথমাজি ন  

১। দভাঃ অব্দুয যাজ্জাক দস্য  

(কয প্রান  ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা)। 

দপানঃ ৩৯১১৭৯ 

আ-দভআরঃ 

razzaque.nbrbd@yahoo.com 

2| Gg Bw`ªm wmwÏKx, cÖ_g mwPe (Ki 

cÖkvmb) 

দভআর-midris1963@gmail.com 
3| wØZxq mwPe (Ki cÖkvmb-1) 

দভআর- sstaxad1nbr@gmail.com 

 ৮ 

বনথ াি ংক্রান্ত অআন  বফবধ 

প্রণ ন  

বফদ্যভান বনথ াি 

ংক্রান্ত অআন  বফবধ  

মাচাআ ফাছাআপূফ যক 

নতুন বনথ াি ংক্রান্ত 

অআন  বফবধ 

বনথ াি ংক্রান্ত 

িড়া অআন 
বফনামূথর ৬ ভা 

ঐ 

mailto:razzaque.nbrbd@yahoo.com
mailto:midris1963@gmail.com
mailto:sstaxad1nbr@gmail.com


প্রণ থনয প্রস্তাফ   

নুথভাদথনয জন্য 

বিন্তযীণ ম্পদ 

বফবাথি দপ্রযণ।   

৯ 

থদান্নবতয নীবতভারা প্রণ ন 

নীবতভারায িড়া 

প্রণ ন কথয 

বিন্তযীণ ম্পদ 

বফবাথি দপ্রযণ 

প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  
ঐ 

১০ 

অ কয নুবফবাথিয কর 

কভ যকতযা/কভ যচাযীথদয বনথ াি, 

থদান্নবত  ফদবর (দজিষ্ঠতা 

বনধ যাযণ  তাবরকা প্রস্তুত এফং 

ংথাধন) 

(ক) বএব থত 

অআঅযবড’য ভােথভ 

সুাবয দথর দ্রুত 

বনথ ািদান 

(ি) 

কভ যকতযা/কভ যচাযীিণ 

থদান্নবতয দমাগ্য থর 

দ্রুত থদান্নবত প্রদান 

(ি) অআন কানুন/বফবধ 

ম যাথরাচনা কথয 

দজিষ্ঠতায তাবরকা 

বনধ যাযণ  থদান্নবত 

প্রদাথন তা নুযণ 

(ঘ) ভ  ভ  

দজিষ্ঠতা তাবরকা 

ংথাধন 

১। স্থা ীকযণ 

অথদ 

২। এবঅয 

৩। বপডায পূযণ 

 া ংক্রান্ত তথ্য 

৪। মুবিথমাদ্ধা থর 

মুবিথমাদ্ধা    

   নথদয প্রতি ন 

 

এফং প্রাবপ্তস্থানঃ 

 

কয প্রান-১ ািা 

কয প্রান-২ ািা 

প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  
ঐ 

১১ 
কিাডায  নন কিাডায 

কভ যকতযা/কভ যচাযীথদয মূল্যা ন, 

শৃঙ্খরা এফং অচযণ 

প্রথভ দেণীয 

কভ যকতযাথদয বফবািী  

ভাভরায কািজে 

প্রস্তুত কথয 

১। এবঅয 

২। ংবিি বফবধ 

বফধান  

  
ঐ 



অআঅযবড দত দপ্রযণ এফং প্রাবপ্তস্থানঃ 

কয প্রান-১-২ 

ািা 

১২ 

কিাডায  নন কিাডায 

কভ যকতযা/কভ যচাযীথদয ফয  

বতবযি কাযী 

কয কবভনায দফাড য 

থত এফং কাযী 

কয কবভনায থত 

কয কবভনায মন্তয  

১। ফয অআন  

বফবধভারা নুমা ী 

কািজে 

এফং প্রাবপ্তস্থানঃ 

কয প্রান-১-২ 

ািা 

বনধ যাবযত ন   
ঐ 

১৩ 

অ কয নুবফবাথিয কর 

কভ যকতযা/কভ যচাযীথদয ফয 

বতবযি কাযী 

কয কবভনায দফাড য 

থত এফং কাযী 

কয কবভনায থত 

কয কবভনায মন্তয 

১। ফয অআন  

বফবধভারা নুমা ী 

কািজে 

এফং প্রাবপ্তস্থানঃ 

 

কয প্রান-১-২ 

ািা 

বনধ যাবযত ন  
অথফদন প্রাবপ্তয ০১ (এক) 

ভাথয ভথে ঐ 

১৪ 

অ কয নুবফবাথিয কর 

কভ যকতযা/কভ যচাযীথদয ছুটি 
ঐ 

ছুটি বফবধভারা 

নুমা ী প্রথ াজনী  

কািজে 

এফং প্রাবপ্তস্থানঃ 

 

কয প্রান-১-২ 

ািা 

বফনামূথর 
অথফদন প্রাবপ্তয ৭ বদথনয 

ভথে ঐ 

১৫ অ কয নুবফবাথিয কর 

মুবিথমাদ্ধা 

কভ যকতযা/কভ যচাযীথদয তথ্য 

মুবিথমাদ্ধা 

কভ যচাযীথদয তথ্য 

ংগ্র  বফবধভত তা 

১। মুবিথমাদ্ধা নদ 

২। মুবিথমাদ্ধা 

প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  

ঐ 



ংযেণ প্রথ াি বফল ক ভন্ত্রণার  

কর্তযক প্রতি ন ে 

এফং প্রাবপ্তস্থানঃ 

 

কয প্রান-১-২ 

ািা 

১ ৬ বন ন্ত্রণাধীন কভ যকতযা, ভাঠ 

ম যাথ  দটবযথটাবয ার দজান 

মুথ কভ যযত 

কভ যকতযা/কভ যচাযীথদয ফাবল যক 

দিানী  নুথফদন 

নুস্বােয/প্রবতস্বােয  

প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  

ঐ 

১৭ 

চাকুযীয দযকড য ংযেণ   

এবঅয ংযেণ 

চাকুযীয দযকড য 

ংযেণ এবঅয 

ংযেণ  ভ ভত 

অআঅযবডথত দপ্রযণ 

বদ্বতী  বচফ, কয 

প্রান-১-২ ািা  

বদ্বতী  বচফ, কয-৭ 

ািা 

বফনামূথর প্রথমাজি ন  

১। দভাঃ অব্দুয যাজ্জাক 

দস্য (কয প্রান  ভানফ ম্পদ 

ব্যফস্থানা) 

দভআর- 

razzaque.nbrbd@yahoo.co

m 

2| Gg Bw`ªm wmwÏKx, cÖ_g mwPe (Ki 

cÖkvmb) 

দভআর-
midris1963@gmail.com 
3| wØZxq mwPe (Ki cÖkvmb-1) 

দভআর- 

sstaxad1nbr@gmail.com 

৪। বদ্বতী  বচফ (কয-৭) 

দভআর- nbrtax07@gmail.com 

 

mailto:razzaque.nbrbd@yahoo.com
mailto:razzaque.nbrbd@yahoo.com
mailto:midris1963@gmail.com
mailto:sstaxad1nbr@gmail.com
mailto:nbrtax07@gmail.com


কয নীতত 

 

২। সফা প্রদান প্রততশ্রুতত    

২.১) নাগতযক সফা 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রতিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধ দ্ধতত 

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দ্বাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দতফ, সপান নম্বয  আ-

সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1 অয়কয 

অআয়নয তফলয়য় 

তযত্র, ব্যাখ্যা 

 স্পতিকযণ 

প্রণয়ন  জাযী 

1। থ ম অআয়নয ভাধ্যয়ভ অয়কয 

ধ্যায়দ, 1984, অয়কয 

তফতধভারা, 1984 সত অনীত 

তযফতময়নয প্রায়য়াতগক তদক 

ব্যাখ্যা কয়য তযত্র জাযী। 

 

2। কযদাতা, কয উয়দিা, উৎয় 

কতমন/অদায়য় তনয়য়াতজত 

কর্তমক্ষ এফং কয কভ মকতমাগয়ণয  

অয়ফদয়নয সপ্রতক্ষয়ত অয়কয 

ধ্যায়দ, ১৯৮৪ এফং অয়কয 

তফতধভারা, ১৯৮৪ এয প্রায়য়াতগক 

স্পিতা দূযীকযয়ণয তনতভয়ে 

ব্যাখ্যা, ভতাভত  স্পতিকযণ 

জাযী। 

 

1।     তত াখা 

সথয়ক স্বউয়যায়গ প্রতত 

ফছয তযত্র জাযী কযা 

য়। 

 

 

 

 

2। কযদাতা, কয 

উয়দিা, উৎয় 

কতমন/অদায়য় 

তনয়য়াতজত কর্তমক্ষ 

এফং কয 

কভ মকতমাগয়ণয  

স্বব্যাখ্যাত অয়ফদন 

ত্র, প্রয়য়াজনীয় 

তফনামূয়ল্য 

 

থ ম অআন 

ায়য য 

দ্রুততভ 

ভয়য়য ভয়ধ্য 

 

 

 

 

 

 

অয়ফদন 

প্রাতিয য 

ম্ভাব্য দ্রুততভ 

ভয়য় 

াযয়বজ আকফার, দস্য (কয নীতত)। 

সপানঃ ৮৩১৫৮৭৯  

আ-সভআরঃ taxpolicynbr@yahoo.com 

ঞ্জন কুভায াা  

প্রথভ তচফ (কয তফতধ) 

সপানঃ ৮৩১৪১২০ 

আ-সভআরঃ taxpolicynbr@yahoo.com 

সভাঃ তিয অভদ 

প্রথভ তচফ (কয নীতত) 

সপানঃ ৮৩৯২৩১২ 

আ-সভআরঃ taxpolicynbr@yahoo.com 

mailto:taxpolicynbr@yahoo.com
mailto:taxpolicynbr@yahoo.com


ংযুতি। 

  

প্রাতিস্থানঃ তদ্বতীয় 

তচয়ফয তনকট য়ত। 

 

সভাঃ জীমুতিন অয়েদ 

তদ্বতীয় তচফ (কয অআন-১) 

সপানঃ ৮৩৯১৬১৪ 

আ-সভআরঃ taxpolicynbr@yahoo.com 

তভত কুভায দা 

তদ্বতীয় তচফ (কয অআন-২) 

সপানঃ ৮৩৯১৬১৫ 

আ-সভআরঃ taxpolicynbr@yahoo.com 

 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রতিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং তযয়াধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দ্বাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দতফ, সপান নম্বয  আ-

সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

2 ভ্রভণ কয  

দানকয তফলয়ক 

সফা প্রদান।  

ভ্রভণ কয অআন  

দানকয অআয়নয ধীন 

প্রয়য়াজনীয় তফতধ-তফধান 

প্রণয়ন, প্রায়য়াতগক 

ব্যাখ্যা  স্পতিকযণ 

জাযী। 

কযদাতায  স্বব্যাখ্যাত 

অয়ফদন ত্র, প্রয়য়াজনীয় 

ংযুতি। 

  

প্রাতিস্থানঃ তদ্বতীয় তচয়ফয 

তনকট য়ত। 

 

তফনামূয়ল্য অয়ফদন প্রাতিয 

য ম্ভাব্য 

দ্রুততভ ভয়য়।  

াযয়বজ আকফার, দস্য (কয নীতত)। 

সপানঃ ৮৩১৫৮৭৯  

আ-সভআরঃ taxpolicynbr@yahoo.com 

ঞ্জন কুভায াা  

প্রথভ তচফ (কয তফতধ) 

সপানঃ ৮৩১৪১২০ 

mailto:taxpolicynbr@yahoo.com
mailto:taxpolicynbr@yahoo.com
mailto:taxpolicynbr@yahoo.com


আ-সভআরঃ taxpolicynbr@yahoo.com 

 

সভাঃ তিয অভদ 

প্রথভ তচফ (কয নীতত) 

সপানঃ ৮৩৯২৩১২ 

আ-সভআরঃ taxpolicynbr@yahoo.com 

সভাঃ জীমুতিন অয়েদ 

তদ্বতীয় তচফ (কয অআন-১) 

সপানঃ ৮৩৯১৬১৪ 

আ-সভআরঃ taxpolicynbr@yahoo.com 

তভত কুভায দা 

তদ্বতীয় তচফ (কয অআন-২) 

সপানঃ ৮৩৯১৬১৫ 

আ-সভআরঃ taxpolicynbr@yahoo.com 

 

mailto:taxpolicynbr@yahoo.com
mailto:taxpolicynbr@yahoo.com
mailto:taxpolicynbr@yahoo.com


২.২) প্রাততষ্ঠাতনক সফা 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রতিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং তযয়াধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দ্বাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দতফ, সপান 

নম্বয  আ-সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ তফতবন্ন ভন্ত্রণারয় কর্তমক 

ম্পাতদত চুতিয়ত 

অয়কয তফলয়ক সবটং 

প্রদান। 

তফতবন্ন ভন্ত্রণারয়/দিয 

কর্তমক সপ্রতযত চুতিমূ 

ম মায়রাচনাপূফ মক অয়কয 

ধ্যায়দ, ১৯৮৪ এফং 

অয়কয তফতধভারা, ১৯৮৪ 

এয অয়রায়ক অআনী 

সবটং প্রদান। 

 

অয়ফদন খড়া 

চুতিত্র এফং 

অনুলতিক 

দতররাতদ। 

 

প্রাতিস্থানঃ  

তদ্বতীয় তচফ (কয 

অআন-২)। 

 

তফনামূয়ল্য 

 

অয়ফদনত্র প্রাতিয য 

য়ত দ্রুততভ ভয়য়য 

ভয়ধ্য।  

াযয়বজ আকফার, দস্য (কয নীতত)। 

সপানঃ ৮৩১৫৮৭৯  

আ-সভআরঃ 

taxpolicynbr@yahoo.com 

ঞ্জন কুভায াা  

প্রথভ তচফ (কয তফতধ) 

সপানঃ ৮৩১৪১২০ 

আ-সভআরঃ 

taxpolicynbr@yahoo.com 

সভাঃ তিয অভদ 

প্রথভ তচফ (কয নীতত) 

সপানঃ ৮৩৯২৩১২ 

আ-সভআরঃ 

taxpolicynbr@yahoo.com 

সভাঃ জীমুতিন অয়েদ 

mailto:taxpolicynbr@yahoo.com
mailto:taxpolicynbr@yahoo.com


তদ্বতীয় তচফ (কয অআন-১) 

সপানঃ ৮৩৯১৬১৪ 

আ-সভআরঃ 

taxpolicynbr@yahoo.com 

তভত কুভায দা 

তদ্বতীয় তচফ (কয অআন-২) 

সপানঃ ৮৩৯১৬১৫ 

আ-সভআরঃ 

taxpolicynbr@yahoo.com 

 

mailto:taxpolicynbr@yahoo.com
mailto:taxpolicynbr@yahoo.com


 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রতিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং তযয়াধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দ্বাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দতফ, সপান নম্বয  আ-

সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

5 জাতীয় ংয়দ 

উত্থাতত প্রয়েয 

উেযদান। 

ভান জাতীয় ংয়দ 

সম সকান দস্য কর্তমক 

অয়কয তফলয়ক 

উত্থাতত প্রে  

ম্পূযক প্রয়েয জফাফ 

প্রস্তুত  সপ্রযণ। 

ংয়দ উত্থাতত 

প্রয়েয তাতরকা মা 

ংতিি ভন্ত্রণারয় 

কর্তমক সপ্রতযত। 

 

প্রাতিস্থানঃ  

তদ্বতীয় তচফ (কয 

অআন-১)। 

 

তফনামূয়ল্য 

 

তাতরকা প্রাতিয য 

য়ত দ্রুততভ ভয়য়য 

ভয়ধ্য।  

াযয়বজ আকফার, দস্য (কয নীতত)। 

সপানঃ ৮৩১৫৮৭৯  

আ-সভআরঃ taxpolicynbr@yahoo.com 

ঞ্জন কুভায াা  

প্রথভ তচফ (কয তফতধ) 

সপানঃ ৮৩১৪১২০ 

আ-সভআরঃ taxpolicynbr@yahoo.com 

সভাঃ তিয অভদ 

প্রথভ তচফ (কয নীতত) 

সপানঃ ৮৩৯২৩১২ 

আ-সভআরঃ taxpolicynbr@yahoo.com 

সভাঃ জীমুতিন অয়েদ 

তদ্বতীয় তচফ (কয অআন-১) 

সপানঃ ৮৩৯১৬১৪ 

mailto:taxpolicynbr@yahoo.com
mailto:taxpolicynbr@yahoo.com


আ-সভআরঃ taxpolicynbr@yahoo.com 

তভত কুভায দা 

তদ্বতীয় তচফ (কয অআন-২) 

সপানঃ ৮৩৯১৬১৫ 

আ-সভআরঃ taxpolicynbr@yahoo.com 

 

mailto:taxpolicynbr@yahoo.com
mailto:taxpolicynbr@yahoo.com


২.৩) বযন্তযীণ সফা 

ক্রতভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রতিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধ দ্ধতত 

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দ্বাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, 

দতফ, সপান নম্বয  আ-

সভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

6 কয তক্ষা  তফজ্ঞান ংক্রান্ত।  কয তক্ষা  তফজ্ঞান 

ংক্রান্ত মাফতীয় 

কাম মক্রভ ম্পাদন 

কযা। 

প্রয়মাজয নয় প্রয়মাজয নয় প্রয়মাজয নয়  

7 যাজস্ব অদায় বৃতদ্ধয রয়ক্ষয 

প্রয়য়াজনীয় কভ ময়কৌর প্রণয়ন।  

প্রয়মাজয নয় প্রয়মাজয নয় প্রয়মাজয নয় প্রয়মাজয নয়  

 

8 অয়কয নুতফবায়গয কর দিযয়ক 

অআনী তযফতমন/ংয়াধনীমূ 

ফততকযণ 

প্রয়মাজয নয় প্রয়মাজয নয় প্রয়মাজয নয় প্রয়মাজয নয়  

9 অয়কয নুতফবায়গয কর দয়স্যয 

ভয়ধ্য ভন্বয় াধন।  

প্রয়মাজয নয় প্রয়মাজয নয় প্রয়মাজয নয় প্রয়মাজয নয়  

 

 

 

 

 

 



Ki Avcxj I Ae¨vnwZ 

2| †mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ 

2.1) bvMwiK †mev 

 

µt bs ‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ Ges 

cÖvwß¯’vb 

‡mevi g~j¨ 

Ges cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (bvg, c`ex, †dvb b¤̂i 

I B-‡gBj 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Ki AeKvk 

Aby‡gv`b| 

Income Tax 

Ordinance 1984 

Abyhvqx wba©vwiZ ÔÔQKÕÕ 

†gvZv‡eK AvB‡bi aviv 

46(we) Ges 46(wm) 

Abyhvqx Av‡e`b Ki‡Z 

nq| 

AvqKi g¨vby‡qj cÖ_g 

LÛ, wØZxq LÛ Ges 

Z…Zxq LÛ Ges RvZxq 

ivR¯^ ivR¯̂ †ev‡W©i 

wewfbœ Gm.Avi.I Gi 

gva¨‡g| 

webvg~‡j¨ Av‡e`‡bi w`b 

†_‡K 45 

(cuqZvwjøk) w`b| 

Kvwjc` nvj`vi, m`m¨ (Ki Avcxj I 

Ae¨vnwZ) 

Awdm †dvb- 8391817 

‡mj †dvb- 01819242189 

B-‡gBj- kalipadah @ Yahoo.com 

‡gvt bvRgyj Kwig, cÖ_g mwPe (Ki 

Avcxj I Ae¨vnwZ) 

Awdm †dvb-8392309 

‡mj †dvb- 01752675809 

B-‡gBj- mnaz-karim @ 

yahoo.com 

gZz©Rv kwidzj Bmjvg 



wØZxq mwPe (Ki gIKzd/Ki Ae¨vnwZ) 

Awdm †dvb-8318120-26/226 

‡mj †dvb-01712763721 

B-‡gBj-rana22nd@yahoo.com 

2 MÖ¨vPzBwU dvÛ/‡cbkb 

dvÛ Aby‡gv`b| 

Income Tax 

Ordinance 1984 

Abyhvqx wba©vwiZ ÔÔQKÕÕ 

†gvZv‡eK AvB‡bi aviv 

Abyhvqx Av‡e`b Ki‡Z 

nq| 

Income Tax 

Ordinance 1984 Ges 

First Schedule Part-

C Ges Part-A gva¨‡g 

 

 

webvg~‡j¨  

MÖ¨vPzBwU dvÛ 

Av‡e`‡bi ZvwiL 

n‡Z 03 (wZb) gvm 

Ges †cbkb dvÛ 

Av‡e`‡bi ZvwiL 

n‡Z 06 (Qq) gvm 

ch©šÍ| 

 

------- 

3 we‡`kx cÖKgx‡`i Ki 

Ae¨vnwZ Aby‡gv`b| 

Income Tax 

Ordinance 1984 

Abyhvqx wba©vwiZ ÔÔQKÕÕ 

†gvZv‡eK AvB‡bi aviv 

Abyhvqx Av‡e`b Ki‡Z 

nq| 

Gm.Avi.I bs-28-

AvBb/2010 Gi gva¨‡g 

 

webvg~‡j¨ wba©vwiZ †Kvb 

ZvwiL †bB| 

 

--------- 

4 wewfbœ mieiv‡ni †ÿ‡Î Income Tax 

Ordinance 1984 

Gi wewa 16 Abyhvqx 

ivR¯^ †ev‡W©i Gm.Avi.I 

Gi gva¨‡g 

webvg~‡j¨ wba©vwiZ †Kvb 

ZvwiL †bB| 

 

------- 



 

5 Avg`vbx ch©v‡q Income Tax 

Ordinance 1984 

Gi wewa 17G Abyhvqx 

ivR¯^ †ev‡W©i Gm.Avi.I 

Gi gva¨‡g 

 

webvg~‡j¨ wba©vwiZ †Kvb 

ZvwiL †bB| 

 

------- 

6 e¨vs‡K Mvw”QZ Avgvb‡Zi 

Dci Ae¨vnwZ 

Income Tax 

Ordinance 1984 

Gi wewa 17GBP 

Abyhvqx 

ivR¯^ †ev‡W©i Gm.Avi.I 

Gi gva¨‡g 

 

webvg~‡j¨ wba©vwiZ †Kvb 

ZvwiL †bB| 

 

------- 

7 ißvbx ch©v‡q Ae¨vnwZ Income Tax 

Ordinance 1984 

Gi wewa 53wewe Ges 

53wewewewe Abyhvqx 

ivR¯^ †ev‡W©i Gm.Avi.I 

Gi gva¨‡g 

 

 

webvg~‡j¨ wba©vwiZ †Kvb 

ZvwiL †bB| 

 

-------- 

8 cvnvox DcRvZx‡`i 

wewfbœ wVKv`vix Kv‡Ri 

Dci Ae¨vnwZ 

Income Tax 

Ordinance 1984 

Gi wewa 16 Abyhvqx 

ivR¯^ †ev‡W©i Gm.Avi.I 

Gi gva¨‡g 

 

webvg~‡j¨ wba©vwiZ †Kvb 

ZvwiL †bB| 

 

------ 

9 wewfbœ 

Rb‡mev/dvD‡Wkb/Uªv‡ói 

Dci Ae¨vnwZ 

Income Tax 

Ordinance 1984 

Gi wewa 44(4)we 

Abyhvqx 

ivR¯^ †ev‡W©i Gm.Avi.I 

Gi gva¨‡g 

 

webvg~‡j¨ wba©vwiZ †Kvb 

ZvwiL †bB 

 

------- 

 



 

AwWU, B‡›Uwj‡RÝ GÛ Bb‡fw÷‡‡Mkb 

২। দফা প্রদান প্রবতশ্রুবত    

২.১) নািবযক দফা 

ক্রবভক দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধবত প্রথ াজনী  কািজে 

এফং প্রবপ্তস্থান 

দফায মূল্য 

এফং বযথাধ 

দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয 

ভ ীভা 

দ্বাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা (নাভ, দবফ, 

দপান নম্বয  আ-দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  

 

  

 

২.২) প্রাবতষ্ঠাবনক দফা 

ক্রবভক দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধবত প্রথ াজনী  কািজে 

এফং প্রবপ্তস্থান 

দফায মূল্য এফং 

বযথাধ দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয 

ভ ীভা 

দ্বাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা (নাভ, দবফ, 

দপান নম্বয  আ-দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  প্রথমাজি ন  

 

 

২.৩) বিন্তযীণ দফা 



ক্রবভক দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধবত প্রথ াজনী  কািজে 

এফং প্রবপ্তস্থান 

দফায মূল্য এফং 

বযথাধ দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয 

ভ ীভা 

দ্বাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা (নাভ, দবফ, দপান 

নম্বয  আ-দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ AvqKi Aa¨v‡`k 1984 Gi 

aviv 82 wewe Abymv‡i mve©Rbxb 

¯^wba©viYx c×wZi AvIZvq 

`vwLjK…Z wiUvb©mg~n AwW‡Ui 

Aby‡gv`b |   

K) AvqKi Aa¨v‡`k 

1984 Gi aviv 82 

wewe (3) I Ab¨vb¨ 

wewaweav‡bi 

Av‡jv‡K ¯̂wba©vibx 

wiUvb© AwW‡Ui 

w`Kwb‡ ©̀kbv cÖYqb 

I Ki AÂjmg~‡n 

weZib|  

L) AwWU 

w`Kwb‡ ©̀kbvi 

Av‡jv‡K Ki 

AÂjmg~n n‡Z 

evQvBK…Z wiUvb©mg~n 

n‡Z ZvwjKv MÖnb, 

ch©v‡jvPbv I 

AwW‡Ui Aby‡gv`b, 

Abby‡gv`b I 

AwaKZi 

ch©v‡jvPbvi wbwgË 

†di‡Zi wm×všÍ 

AewnZKib|  

RvZxq ivR¯̂ †ev‡W©i 

AvqKi Abywefv‡Mi 

AwWU, B‡›Uwj‡RÝ 

GÛ Bb‡fw÷‡‡Mkb 

kvLv  

webvg~‡j¨  01 (GK) gvm gxi gy Í̄vK Avjx 

m`m¨ (AwWU, B‡›Uwj‡RÝ GÛ 

Bb‡fw÷‡‡Mkb)| 

‡dvb t9358728 

B-‡gBjt 

mmali56@yahoo.com 

 

‡gvt wmivRyj Kwig 

cÖ_g mwPe (AwWU, B‡›Uwj‡RÝ GÛ 

Bb‡fw÷‡‡Mkb)| 

‡dvb t 8391613 

B-‡gBjt 

sirajcic@yahoo.com 

 

‡gvt wmivRyg gybxi 

wØZxq mwPe  

(AwWU, B‡›Uwj‡RÝ GÛ 

mailto:mmali56@yahoo.com
mailto:sirajcic@yahoo.com


Bb‡fw÷‡‡Mkb)| 

‡dvb t 8318120-26,  G·-239 

B-‡gBjt 

sirazum82@gmail.com 

 

 

mailto:sirazum82@gmail.com


কয তথ্য ব্যফস্থানা  মূল্যায়ন 

২. সফা প্রদান প্রততশ্রুতত 

২.১) নাগতযক সফা  

 

ক্রভ সফায নাভ  সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান  

সফায মূল্য 

এফং তযয়াধ 

দ্ধতত   

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা  

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা  

(নাভ, দফী সপান নম্বয  আয়ভআর)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১।  জাতীয় তযচয় 

ত্র ব্যফায কয়য 

ব্যতি কযদাতায 

আ-টঅআএন আস্যয 

কযা   

জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময 

তনধ মাতযত পযভ পূযণ কয়য 

তথ্য উস্থান কযা য়র 

তা তনফ মাচন কতভয়নয 

ডাটায়ফ সথয়ক মাচাআ 

কয়য আ-টঅআএন আস্যয 

কযা য়।   

জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময তনধ মাতযত 

পযভ।  

প্রাতিস্থানঃ কক্ষ নং-২২৯, জাতীয় 

যাজস্ব সফাড ম।    

শুন্য এক কভ মতদফ কযদাতা ঘয়য ফয় এ প্রতক্রয়া ম্পন্ন কযয়ত 

ায়যন; থফা 

কয ায়কময়রয দাতয়ত্ব প্রাি কভ মকতমা ফা 

কয তথ্য  সফা সকয়ে দাতয়ত্ব প্রাি কভ মকতমা; 

থফা  জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময কাযী 

সপ্রাগ্রাভায জনাফ সভাঃ অতনস্যয যভান 

(য়পান নম্বযঃ +৮৮০১৭১২২৭৯০৬৭  

আ-সভআরঃ arahman_1972@gmail.com) 

এয  ায়থ সমাগায়মাগ কযয়ত ায়যন। 

০২ ায়াট ম ফা 

ন্যান্য প্রভাণক 

কাগজত্র ব্যফায 

কয়য ব্যতি ফা 

প্রততষ্ঠান 

স্ট্যাটায়য 

কযদাতায আ-

তয়স্ট্ভ সজনায়যয়টড 

টয়কয়টয ভাধ্যয়ভ e-

TIN সযতজয়েন ফা তয-

সযতজয়েন কযায সক্ষয়ত্র 

প্রভাণক কাগজত্র 

অয়রাড কয়য ায়কমর 

সথয়ক টয়কট Verify 

ায়াট ম ফা ন্যান্য প্রভাণক 

কাগজত্র 

শুন্য তয়স্ট্ভ সজনায়যয়টড 

টয়কয়টয ভাধ্যয়ভ 

e-TIN 

সযতজয়েন ফা তয-

সযতজয়েন কযায 

সক্ষয়ত্র টয়কয়ট ১৫ 

তদয়নয ভয় সদয়া 

নাভঃ জনাফ সভাঃ া অরভ।  

দফীঃ তদ্বতীয় তচফ (কয-১৭)।  

সপান নম্বযঃ +৮৮০১৯১২১২০৮৭০ 

আ-সভআরঃ shahalamnbr@gmail.com 



টঅআএন আস্যয 

কযা   

কযায য তা NBR 

এডতভন আউজায়যয সতডং 

তরয়স্ট্ অয়।  জাতীয় 

যাজস্ব সফায়ড ময  এডতভন 

আউজায নুয়ভাদন প্রদান 

কযয়র আ-টঅআএন আস্যয 

য়।     

থাকয়র দ্রুততভ 

ভয়য় নুয়ভাদন 

সদয়া য়। 

০৩ অযয়জএতয়ত 

তনফতিত 

সকাম্পানী 

কযদাতায আ-

টঅআএন আস্যয 

কযা 

জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময 

তনধ মাতযত পযভ পূযণ কয়য 

তথ্য উস্থান কযা য়র 

তা অযয়জএত সথয়ক 

মাচাআ কয়য আ-টঅআএন 

আস্যয কযা য়।   

জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময তনধ মাতযত 

পযভ।  

প্রাতিস্থানঃ কক্ষ নং-২২৯, জাতীয় 

যাজস্ব সফাড ম।    

শুন্য এক কভ মতদফ কযদাতা ঘয়য ফয় এ প্রতক্রয়া ম্পন্ন কযয়ত 

ায়যন; থফা 

কয ায়কময়রয দাতয়ত্ব প্রাি কভ মকতমা ফা 

কয তথ্য  সফা সকয়ে দাতয়ত্ব প্রাি কভ মকতমা; 

থফা  জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময কাযী 

সপ্রাগ্রাভায জনাফ সভাঃ অতনস্যয যভান 

(য়পান নম্বযঃ +৮৮০১৭১২২৭৯০৬৭ 

আ-সভআরঃ arahman_1972@gmail.com) 

এয  ায়থ সমাগায়মাগ কযয়ত ায়যন। 

০৪ আ-টঅআএয়ন 

কযদাতায ততা, 

ভাতায নাভ, 

ফতমভান ঠকানা 

তযফতমন   

জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময 

তনধ মাতযত পযভ পূযণ কয়য 

প্রভাণক কাগজত্র  

তথ্য উস্থান কযা য়র 

তা  মাচাআ কয়য তযফতমন 

কযা য়।   

জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময তনধ মাতযত 

পযভ।  

প্রাতিস্থানঃ কক্ষ নং-২২৯, জাতীয় 

যাজস্ব সফাড ম।    

শুন্য এক কভ মতদফ নাভঃ জনাফ সভাঃ অতনস্যয যভান।  

দফীঃ কাযী সপ্রাগ্রাভায।  

সপান নম্বযঃ +৮৮০১৭১২২৭৯০৬৭ 

আ-সভআরঃ arahman_1972@gmail.com 

 

 

২.2) প্রাতষ্ঠাতনক সফা  

 

mailto:arahman_1972@gmail.com


ক্রভ সফায নাভ  সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাতিস্থান  

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধ দ্ধতত   

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা  

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা  

(নাভ, দফী সপান নম্বয  আয়ভআর)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ e-TIN এয Third 

Party 

Verification  এয 

User ID 

জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময 

e-TIN তয়স্ট্ভ 

ব্যফায  কয়য Third 

Party 

Verification  এয 

User ID এয জন্য 

অয়ফদন কযয়র জাতীয় 

যাজস্ব সফাড ম সথয়ক 

নুয়ভাদন সদয়া য়র 

অয়ফদনকাযী প্রততষ্ঠান 

User ID প্রাি য়ফন।  

প্রততষ্ঠান এয  ভয়নানীত 

প্রতততনতধয জাতীয় 

তযতচতত ত্র।   

শুন্য ০৭ কাম ম তদফ নাভঃ জনাফ সভাঃ া অরভ।  

দফীঃ তদ্বতীয় তচফ (কয-১৭)।  

সপান নম্বযঃ +৮৮০১৯১২১২০৮৭০ 

আ-সভআরঃ shahalamnbr@gmail.com 

 

২.৩) বযন্তযীণ সফা  

ক্রভ সফায নাভ  সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাতিস্থান  

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধ দ্ধতত   

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা  

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা  

(নাভ, দফী সপান নম্বয  আয়ভআর)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

       

  

 

২.৩) অতাধীন তধদিয/ দিয/ ংস্থা কর্তমক প্রদে সফা  

 



৩) তবয়মাগ ব্যফস্থানা দ্ধতত (GRS) 

সফা প্রাতিয়ত ন্তুি য়র দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায য়ি সমাগায়মাগ করুন। তততন ভাধায়ন ব্যথ ম য়র তনয়নাি দ্ধততয়ত সমাগায়মাগ কয়য অনায ভস্যা ফতত করুন।  

ক্রভ কখন সমাগায়মাগ কযয়ফন সমাগায়মায়গয ঠিকানা  তনষ্পতেয ভয়ীভা  

০১ দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান তদয়ত ব্যথ ম য়র   GRS সপাকার য়য়ন্ট কভ মকতমা  

নাভ  দফীঃ জনাফ সভাঃ আকফার ফাায, প্রথভ 

তচফ (কয তথ্য ব্যফস্থানা  মূল্যায়ন), জাতীয় 

যাজস্ব সফাড ম।  

সপানঃ +৮৮০১৭১৫১৮৬৮২৬ 

আ-সভআরঃ iqbal_bhr@yahoo.com 

য়য়ফ সাট মারঃ 

০৭ কাম ম তদফ 

০২ GRS সপাকার য়য়ন্ট কভ মকতমা তনতদ মি ভয়য় ভাধান তদয়ত ব্যথ ম 

য়র 

সকেীয় তবয়মাগ ব্যফস্থানা দ্ধতত (GRS) 

নাভ  দফীঃ জনাফ সভাঃ সরাকভান সচৌধুযী, দস্য 

(তথ্য ব্যফস্থানা  সফা), জাতীয় যাজস্ব সফাড ম।  

সপানঃ +৮৮০১৮১৯৩০৮৯২৬ 

আ-সভআরঃ 

lukmanchowdhury@yahoo.com 

য়য়ফ সাট মারঃ 

০৭ কাম ম তদফ 

    

 

 

4) অনায কায়ছ অভায়দয প্রতযাা 



 

ক্রভ প্রততশ্রুত/ কাতিত সফা প্রাতিয রয়ক্ষয কযণীয়  

০১ তনধ মাতযত পযয়ভ ম্পূণ মবায়ফ পূযণকৃত অয়ফদন জভা প্রদান 

০২ ঠিক ভাধ্যয়ভ প্রয়য়াজনীয় তপ তযয়াধ কযা 

০৩ াক্ষায়তয জন্য তনধ মাতযত ভয়য়য পূয়ফ মআ উতস্থত থাকা 

 

 

তটয়জন চাট মায 

(য়দয়ায়র প্রদ ময়নয জন্য) 

 

১. সফা প্রদান প্রততশ্রুতত 

 

ক্রভ সফায নাভ  সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান  

সফায মূল্য এফং 

তযয়াধ দ্ধতত   

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা  

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা  

(নাভ, দফী সপান নম্বয  আয়ভআর)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১।  জাতীয় তযচয় ত্র 

ব্যফায কয়য ব্যতি 

কযদাতায আ-টঅআএন 

আস্যয কযা   

জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময 

তনধ মাতযত পযভ পূযণ 

কয়য তথ্য উস্থান 

কযা য়র তা তনফ মাচন 

কতভয়নয ডাটায়ফ 

সথয়ক মাচাআ কয়য আ-

টঅআএন আস্যয কযা 

জাতীয় যাজস্ব 

সফায়ড ময তনধ মাতযত 

পযভ।  

প্রাতিস্থানঃ কক্ষ নং-

২২৯, জাতীয় যাজস্ব 

সফাড ম।    

শুন্য এক কভ মতদফ কযদাতা ঘয়য ফয় এ প্রতক্রয়া ম্পন্ন কযয়ত ায়যন; 

থফা 

কয ায়কময়রয দাতয়ত্ব প্রাি কভ মকতমা ফা 

কয তথ্য  সফা সকয়ে দাতয়ত্ব প্রাি কভ মকতমা; 

থফা  জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময কাযী সপ্রাগ্রাভায 



য়।   জনাফ সভাঃ অতনস্যয যভান 

(য়পান নম্বযঃ +৮৮০১৭১২২৭৯০৬৭ 

আ-সভআরঃ arahman_1972@gmail.com) এয  ায়থ 

সমাগায়মাগ কযয়ত ায়যন। 

০২ ায়াট ম ফা ন্যান্য 

প্রভাণক কাগজত্র 

ব্যফায কয়য ব্যতি ফা 

প্রততষ্ঠান স্ট্যাটয়য 

কযদাতায আ-টঅআএন 

আস্যয কযা   

তয়স্ট্ভ সজনায়যয়টড 

টয়কয়টয ভাধ্যয়ভ e-

TIN সযতজয়েন ফা 

তয-সযতজয়েন কযায 

সক্ষয়ত্র প্রভাণক 

কাগজত্র অয়রাড 

কয়য ায়কমর সথয়ক 

টয়কট Verify 

কযায য তা NBR 

এডতভন আউজায়যয 

সতডং তরয়স্ট্ অয়।  

জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময  

এডতভন আউজায 

নুয়ভাদন প্রদান 

কযয়র আ-টঅআএন 

আস্যয য়।     

ায়াট ম ফা ন্যান্য 

প্রভাণক কাগজত্র 

শুন্য তয়স্ট্ভ 

সজনায়যয়টড 

টয়কয়টয ভাধ্যয়ভ 

e-TIN 

সযতজয়েন ফা 

তয-সযতজয়েন 

কযায সক্ষয়ত্র 

টয়কয়ট ১৫ 

তদয়নয ভয় 

সদয়া থাকয়র 

দ্রুততভ ভয়য় 

নুয়ভাদন সদয়া 

য়। 

নাভঃ জনাফ সভাঃ া অরভ।  

দফীঃ তদ্বতীয় তচফ (কয-১৭)।  

সপান নম্বযঃ +৮৮০১৯১২১২০৮৭০ 

আ-সভআরঃ shahalamnbr@gmail.com 

০৩ অযয়জএতয়ত 

তনফতিত সকাম্পানী 

কযদাতায কযদাতায আ-

টঅআএন আস্যয কযা 

জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময 

তনধ মাতযত পযভ পূযণ 

কয়য তথ্য উস্থান 

কযা য়র তা 

অযয়জএত সথয়ক 

মাচাআ কয়য আ-

টঅআএন আস্যয কযা 

য়।   

জাতীয় যাজস্ব 

সফায়ড ময তনধ মাতযত 

পযভ।  

প্রাতিস্থানঃ কক্ষ নং-

২২৯, জাতীয় যাজস্ব 

সফাড ম।    

শুন্য এক কভ মতদফ কযদাতা ঘয়য ফয় এ প্রতক্রয়া ম্পন্ন  কযয়ত ায়যন; 

থফা 

কয ায়কময়রয দাতয়ত্ব প্রাি কভ মকতমা ফা 

কয তথ্য  সফা সকয়ে দাতয়ত্ব প্রাি কভ মকতমা; 

থফা  জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময কাযী সপ্রাগ্রাভায 

জনাফ সভাঃ অতনস্যয যভান 

(য়পান নম্বযঃ +৮৮০১৭১২২৭৯০৬৭ 



আ-সভআরঃ arahman_1972@gmail.com) এয  ায়থ 

সমাগায়মাগ কযয়ত ায়যন। 

০৪ আ-টঅআএয়ন কযদাতায 

ততা, ভাতায নাভ, 

ফতমভান ঠকানা 

তযফতমন   

জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময 

তনধ মাতযত পযভ পূযণ 

কয়য প্রভাণক 

কাগজত্র  তথ্য 

উস্থান কযা য়র তা  

মাচাআ কয়য তযফতমন 

কযা য়।   

জাতীয় যাজস্ব 

সফায়ড ময তনধ মাতযত 

পযভ।  

প্রাতিস্থানঃ কক্ষ নং-

২২৯, জাতীয় যাজস্ব 

সফাড ম।    

শুন্য এক কভ মতদফ নাভঃ জনাফ সভাঃ অতনস্যয যভান।  

দফীঃ কাযী সপ্রাগ্রাভায।  

সপান নম্বযঃ +৮৮০১৭১২২৭৯০৬৭ 

আ-সভআরঃ arahman_1972@gmail.com 

০৫ e-TIN এয Third 

Party 

Verification  

এয User ID 

জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময 

e-TIN তয়স্ট্ভ 

ব্যফায  কয়য 

Third Party 

Verification  

এয User ID এয 

জন্য অয়ফদন কযয়র 

জাতীয় যাজস্ব সফাড ম 

সথয়ক নুয়ভাদন সদয়া 

য়র অয়ফদনকাযী 

প্রততষ্ঠান User ID 

প্রাি য়ফন।  

প্রততষ্ঠান এয  

ভয়নানীত প্রতততনতধয 

জাতীয় তযতচতত 

ত্র।   

শুন্য ০৭ কাম ম তদফ নাভঃ জনাফ সভাঃ া অরভ।  

দফীঃ তদ্বতীয় তচফ (কয-১৭)।  

সপান নম্বযঃ +৮৮০১৯১২১২০৮৭০ 

আ-সভআরঃ shahalamnbr@gmail.com 

 

৩) তবয়মাগ ব্যফস্থানা দ্ধতত (GRS) 

সফা প্রাতিয়ত ন্তুি য়র ফা দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান ব্যথ ম য়র তনয়নাি দ্ধততয়ত সমাগায়মাগ করুন।  

ক্রভ কখন সমাগায়মাগ কযয়ফন সমাগায়মায়গয ঠিকানা  তনষ্পতেয ভয়ীভা  

০১ দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান তদয়ত ব্যথ ম য়র   GRS সপাকার য়য়ন্ট কভ মকতমা  

নাভ  দফীঃ জনাফ সভাঃ আকফার ফাায, প্রথভ 

০৭ কাম ম তদফ 



তচফ (কয তথ্য ব্যফস্থানা  মূল্যায়ন), জাতীয় 

যাজস্ব সফাড ম। 

সপানঃ +৮৮০১৭১৫১৮৬৮২৬ 

আ-সভআরঃ iqbal_bhr@yahoo.com 

য়য়ফ সাট মারঃ 

০২ GRS সপাকার য়য়ন্ট কভ মকতমা তনতদ মি ভয়য় ভাধান তদয়ত 

ব্যথ ম য়র 

সকেীয় তবয়মাগ ব্যফস্থানা দ্ধতত (GRS) 

নাভ  দফীঃ জনাফ সভাঃ সরাকভান সচৌধুযী, দস্য 

(তথ্য ব্যফস্থানা  সফা), জাতীয় যাজস্ব সফাড ম।  

সপানঃ +৮৮০১৮১৯৩০৮৯২৬ 

আ-সভআরঃ 

lukmanchowdhury@yahoo.com 

য়য়ফ সাট মারঃ 

০৭ কাম ম তদফ 

    

 

4) অনায কায়ছ অভায়দয প্রতযাা 

 

ক্রভ প্রততশ্রুত/ কাতিত সফা প্রাতিয রয়ক্ষয কযণীয়  

০১ তনধ মাতযত পযয়ভ ম্পূণ মবায়ফ পূযণকৃত অয়ফদন জভা প্রদান 

০২ ঠিক ভাধ্যয়ভ প্রয়য়াজনীয় তপ তযয়াধ কযা 

০৩ াক্ষায়তয জন্য তনধ মাতযত ভয়য়য পূয়ফ মআ উতস্থত থাকা 

 



(ট্যাকথ বরগ্যার এন্ড এনথপা যথভন্ট) 

২। দফা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

২.১) নািবযক দফা 

ক্রবভক  দফায নাভ দফা প্রদান 

দ্ধবত 
প্রথ াজনী  কািজে 

এফং প্রাবপ্তস্থান 
দফায মূল্য এফং 

বযথাধ দ্ধবত 
দফা প্রদাথনয 

ভ ীভা  
দাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা (নাভ, দবফ, দপান নম্বয  

আ-দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 



 কযদাতায এবডঅয অথফদথনয 

দপ্রবেথত প্রথ াজনী  ব্যফস্থা গ্রণ 

 া তাকাযী ভথনান ন বদক 

বনথদ যনা প্রদান। 

 ংবিি কয ঞ্চর বফনামূল্য অথফদন প্রাবপ্তয 

য ৩ 

কাম যবদফথয 

ভথে 

া তাকাযী 

ভথনান ন কযা 

 । 

ড. ভাব্যব্যয যভান 

দস্য (ট্যাকথ বরগ্যার এন্ড এনথপা যথভন্ট) 

দভাফাআরঃ ০১৭১৭-০২৫৮৭৮ 

mahbub.azadnbr@gmail.com 

দভাঃ অব্যর কারাভ অজাদ 

প্রথভ বচফ (ট্যাকথ বরগ্যার এন্ড 

এনথপা যথভন্ট) 

দভাফাআরঃ ০১৭১১-৩০১৫৭৯ 

akazadtax15@gmail.com 

দভানাবরা াযীন সুবিতা 

বদ্বতী  বচফ (ট্যাকথ বরগ্যার এন্ড 

এনথপা যথভন্ট) 

দভাফাআরঃ ০১৯১১-৮২৯৭৮৫ 

monalisa.bcs27tax@gmail.com 

২ ট্রাআব্যিনার এফং াআথকাট য 

বডববন কর্তযক বনষ্পন্নকৃত দমফ 

ভাভরায যা  চূড়ান্ত বাথফ 

জাতী  যাজস্ব দফাড য কর্তযক 

বফথফবচত থফ এফং দমকর 

ভাভরায যাথ য বফরুথদ্ধ পুনযা  

উচ্চতয অদারথত অীর 

দাথ থযয বদ্ধান্ত গৃীত থফ তায 

বফফযণী ংবিি কয ঞ্চথর 

  বফনামূল্য গৃীত ফায য 

৩ কাম যবদফথয 

ভথেআ। 

ঐ 

 

 

 

 



ক্রবভক  দফায নাভ দফা প্রদান 

দ্ধবত 
প্রথ াজনী  কািজে 

এফং প্রাবপ্তস্থান 
দফায মূল্য এফং 

বযথাধ দ্ধবত 
দফা প্রদাথনয 

ভ ীভা  
দাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা (নাভ, দবফ, দপান নম্বয  

আ-দভআর) 

(অঞ্চবরক/অীরাত) জানাথনায 

ব্যফস্থা। 
 

 

 

 

 

 

 

 

২.২) প্রাবতষ্ঠাবনক দফা 

 

ক্রবভক  দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধবত প্রথ াজনী  

কািজে 

এফং 

প্রাবপ্তস্থান 

দফায মূল্য 

এফং বযথাধ 

দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয 

ভ ীভা  

দাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা(নাভ, দবফ, 

দপান নম্ব  আ-দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ অ কয োথদ এয 

Offence & 

Procecution অতা  

ভাভরা নুথভাদন কাম যক্রভ 

কয ঞ্চর দথথক তথ্য মূ 

ংগ্র পূফ যক এট যনী 

দজনাথযর বপথয 

কাম যাথথ য দপ্রযণ 

কয ঞ্চর 

মূ 
বফনামূল্য প্রস্তাফ প্রাবপ্তয 

য দ্রুততয 

ভথ । 

ড. ভাব্যব্যয যভান 

দস্য (ট্যাকথ বরগ্যার এন্ড 

এনথপা যথভন্ট) 



ক্রবভক  দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধবত প্রথ াজনী  

কািজে 

এফং 

প্রাবপ্তস্থান 

দফায মূল্য 

এফং বযথাধ 

দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয 

ভ ীভা  

দাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা(নাভ, দবফ, 

দপান নম্ব  আ-দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

বযচারনা  ভবনটবযং Civil 

& Criminal ভাভরা  

যকায এয প্রবতবনবধ বনথ াি। 

বনবিতকযণ। দভাফাআরঃ ০১৭১৭-০২৫৮৭৮ 

mahbub.azadnbr@gmail.com 

দভাঃ অব্যর কারাভ অজাদ 

প্রথভ বচফ (ট্যাকথ বরগ্যার এন্ড 

এনথপা যথভন্ট) 

দভাফাআরঃ ০১৭১১-৩০১৫৭৯ 

akazadtax15@gmail.com 

দভানাবরা াযীন সুবিতা 

বদ্বতী  বচফ (ট্যাকথ বরগ্যার এন্ড 

এনথপা যথভন্ট) 

দভাফাআরঃ ০১৯১১-৮২৯৭৮৫ 

monalisa.bcs27tax@gmail.com 

২ কয বফবাি কর্তযক সুপ্রীভ 

দকাথট যয াআথকাট য  অীর 

বফবাথি ভাভরা দাথ য এয 

নুথভাদন  দাপ্তবযক 

তদাযকীকযণ। 

উচ্চতয অদারথত ভাভরা 

কাম যক্রভ এয পথরাঅ 

এফং এট যনী বপথ 

াফ যেবনক দমািাথমাথিয 

জন্য ৫ জন আন্পথক্টয 

 বফনামূল্য প্রস্তাফ প্রাবপ্তয 

য দ্রুততয 

ভথ । 

ঐ 

 

 



ক্রবভক  দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধবত প্রথ াজনী  

কািজে 

এফং 

প্রাবপ্তস্থান 

দফায মূল্য 

এফং বযথাধ 

দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয 

ভ ীভা  

দাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা(নাভ, দবফ, 

দপান নম্ব  আ-দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ভথনান ন  তদাযকীকযণ  

 

 

৩ সুপ্রীভথকাথট য দযপাথযন্প দাথ য 

এফং বরব টু অীর ভাভরা 

বযচারনায ব্যাাথয ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

 কয ঞ্চর 

এফং এট যনী 

দজনাথযর 

বপ 

বফনামূল্য প্রস্তাফ প্রাবপ্তয 

য দ্রুততয 

ভথ । 

ঐ 

৪ ট্রাআব্যিনার এফং াআথকাট য 

বডববন কর্তযক বনষ্পন্নকৃত 

দমফ ভাভরায যা  চূড়ান্ত থফ 

তায দেথে দাপ্তবযক কাম যক্রভ 

গ্রণ। 

  বফনামূল্য প্রস্তাফ প্রাবপ্তয 

য দ্রুততয 

ভথ । 

ঐ 

 

 

 

৫ ট্রাআব্যিনার এফং াআথকাট য 

বডববন কর্তযক বনষ্পকৃত 

দমফ ভাভরায দাথ য বফরুথদ্ধ 

উচ্চতয কয অদারথত অীর 

দাথ য কযা থফ তায দাপ্তবযক 

কাম যক্রভ গ্রণ। 

  বফনামূল্য প্রস্তাফ প্রাবপ্তয 

য দ্রুততয 

ভথ । 

ঐ 

 

 

 



ক্রবভক  দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধবত প্রথ াজনী  

কািজে 

এফং 

প্রাবপ্তস্থান 

দফায মূল্য 

এফং বযথাধ 

দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয 

ভ ীভা  

দাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা(নাভ, দবফ, 

দপান নম্ব  আ-দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬ ভান জাতী  ংথদ 

উত্থাবত (বনজস্ব কাম যাফরী 

ংবস্দি) বফববন্ন তথ্য/প্রথেয 

উিযদাথনয ব্যফস্থা গ্রণ। 

 অথফদথনয 

য দ্রুততভ 

ভথ  

বফনামূল্য চাবদায 

বববিথত 

তাৎেবনক বাথফ 

উিযদান। 

ঐ 

৭ অআন প্রথ ািকাযী ংস্থায 

াথথ দমািাথমাি  াায্য 

চা া। 

 অথফদথনয 

য দ্রুততভ 

ভথ  

বফনামূল্য প্রথ াজন 

াথথে দ্রুততয 

ভথ  ভথে। 

ঐ 

 

২.৩) বিন্তযীণ দফা 

 

ক্রবভক  দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধবত প্রথ াজনী  

কািজে এফং 

প্রাবপ্তস্থান 

দফায মূল্য 

এফং 

বযথাধ 

দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয 

ভ ীভা  

দাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা(নাভ, 

দবফ, দপান নম্ব  আ-

দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ এবডঅয ভাভরায পরাপর 

ভবনটবযং তথ্য ংযেণ এফং 

অদা  তদাযকী 

 ংবিি কয 

ঞ্চর 

বফনামূথল্য  

 

ড. ভাব্যব্যয যভান 

দস্য (ট্যাকথ বরগ্যার এন্ড 

এনথপা যথভন্ট) 



ক্রবভক  দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধবত প্রথ াজনী  

কািজে এফং 

প্রাবপ্তস্থান 

দফায মূল্য 

এফং 

বযথাধ 

দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয 

ভ ীভা  

দাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা(নাভ, 

দবফ, দপান নম্ব  আ-

দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 দভাফাআরঃ ০১৭১৭-০২৫৮৭৮ 

mahbub.azadnbr@gmail.c

om 

দভাঃ অব্যর কারাভ অজাদ 

প্রথভ বচফ (ট্যাকথ বরগ্যার 

এন্ড এনথপা যথভন্ট) 

দভাফাআরঃ ০১৭১১-৩০১৫৭৯ 

akazadtax15@gmail.com 

দভানাবরা াযীন সুবিতা 

বদ্বতী  বচফ (ট্যাকথ বরগ্যার 

এন্ড এনথপা যথভন্ট) 

দভাফাআরঃ ০১৯১১-৮২৯৭৮৫ 

monalisa.bcs27tax@gmail

.com 

২ বনধ যবযত কয ঞ্চর মূ 

বন বভত ভবনটবযং  
বন বভত কয ঞ্চর 

বযদ যন এফং বনথদ যনা 

প্রদান 

বনধ যাবযত কয 

ঞ্চর মূ 
বফনামূল্য  ঐ 

 



ক্রবভক  দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধবত প্রথ াজনী  

কািজে এফং 

প্রাবপ্তস্থান 

দফায মূল্য 

এফং 

বযথাধ 

দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয 

ভ ীভা  

দাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা(নাভ, 

দবফ, দপান নম্ব  আ-

দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

৩ দম কর কয দাফীসৃবিয 

একফছয য নাদা ী দথথক 

মা , দ কর কয অদা  

ম্পবকযত বফলথ  বযকল্পনা 

প্রণ ন, মূল্যা ণ এফং 

ভবনটবযং। 

 

 

  বফনামূল্য প্রবতভাথ ভবনটবযং 

কাম যক্রভ ব্যাত। 
ঐ 

 

 

 

 

 

 

৪ প্রথমাজি দেথে উথযাি কয 

অদা  ংক্রান্ত কাম যাফরীয জন্য 

বফথল ‘বনযীো  তদন্ত দর’ 

িঠন। 

  বফনামূল্য কর কয ঞ্চথর 

ফথক া ভবনটবযং দর 

িঠন কযা থ থছ এফং 

ভবনটবযং ব্যাত 

অথছ।  

ঐ 

 

 

৫ ফথক া দাফী ফথরান 

ভবনটবযং 
  বফনামূল্য প্রস্তাফ প্রাবপ্তয য 

দ্রুততয ভথ । 
ঐ 

 



ক্রবভক  দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধবত প্রথ াজনী  

কািজে এফং 

প্রাবপ্তস্থান 

দফায মূল্য 

এফং 

বযথাধ 

দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয 

ভ ীভা  

দাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা(নাভ, 

দবফ, দপান নম্ব  আ-

দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬ দাথ যকৃত বববর  যীট 

ভাভরা মূথয উয দফাথড যয 

জফাফ প্রদান  অআনিত 

ব্যফস্থা গ্রণ এফং যীট 

দযপাথযন্প ভাভরা মূথয 

অযজীয কব, প্যাযা াআজ 

জফাফ, কারতনাভা প্রস্তুত 

পূফ যক উ বরবটয ফযাফথয 

দপ্রযণ বনবিত কযা। 

 এট যনী দজনাথযর 

দপ্তয  ংবিি 

কয ঞ্চর 

বফনামূল্য প্রস্তাফ প্রাবপ্তয য 

দ্রুততয ভথ । 

ঐ 

 

 

 

 

 

 

৭ ট্রাআব্যিনার এফং াআথকাট য 

বডববন কর্তযক বনষ্পন্নকৃত 

দমফ ভাভরায যা  চূড়ান্ত 

বাথফ জাতী  যাজস্ব দফাড য 

কর্তযক বফথফবচত থফ এফং 

দমকর ভাভরায যাথ য বফরুথদ্ধ 

পুনযা  উচ্চতয অদারথত 

অীর দাথ থযয বদ্ধান্ত গৃীত 

থফ তায বফফযণী ংবিি কয 

ঞ্চথর(অঞ্চবরক/অীরাত) 

জানাথনায ব্যফস্থা। 

  বফনামূল্য গৃীত ফায য ৩ 

কাম যবদফথয 

ভথেআ। 

ঐ 

 

 

 

 

 



ক্রবভক  দফায নাভ দফা প্রদান দ্ধবত প্রথ াজনী  

কািজে এফং 

প্রাবপ্তস্থান 

দফায মূল্য 

এফং 

বযথাধ 

দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয 

ভ ীভা  

দাব েপ্রাপ্ত কভ যকতযা(নাভ, 

দবফ, দপান নম্ব  আ-

দভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 

 

 

 

৮ উচ্চতয অদারথত ভাভরা 

প্রবক্র া ফাস্তফা থনয জন্য এটবন য 

দজনাথযর বপথয বত 

দমািাথমাি যো কযণ। 

  বফনামূল্য প্রাতিবক বববিথত 

দমািাথমাি যো 

কযা  । 

ঐ 

৯ ম্পাবদত কাথজয ফাবল যক 

প্রবতথফদন ততবয। 
 প্রথমাজি ন  বফনামূল্য প্রস্তাফ প্রাবপ্তয য 

দ্রুততয ভথ । 
ঐ 

১০ বন ন্ত্রণাধীন কভ যকতযাথদয 

ফাবল যক দিানী  নুথফদন 

নুস্বােয/প্রবতস্বােয কযা। 

 অথফদথনয য 

দ্রুততভ ভথ  
বফনামূল্য প্রস্তাফ প্রাবপ্তয য 

দ্রুততয ভথ । 
ঐ 

১১ জাতী  যাজস্ব দফাথড যয 

দচ াযম্যান ভথাদ  কর্তযক 

প্রথদ  বফবফধ দাব তফ। 

  বফনামূল্য তাৎেবনক বাথফ 

কাম যক্রভ গ্রণ কযা 

 । 

ঐ 

 



Ki Rixc I cwi`k©b 

2| †mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZt 

2.1) bvMwiK †mevt 

 

µwgK ‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ Ges 

cÖvwß¯’vb 

‡mevi g~j¨ Ges 

cwi‡kva c×wZ 

‡mev 

cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (bvg, c`we, †dvb 

b¤^i I B-‡gBj) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

AvqKi 

†ckvRxex 

(AvB,wU,wc) 

wbeÜb 

RvZxq ivR¯^ †evW© KZ…©K 

cixÿv MÖnY I cÖwkÿb 

cÖ`v‡bi gva¨‡g DËxY© 

cÖv_©x‡`i AvqKi Aa¨v‡`k, 

1984 Gi 174(2) aviv I 

AvqKi wewa 37(2)(wm) Gi 

weavb †gvZv‡eK AvqKi 

†ckvRxex mb` cÖ`vb Kiv 

nq| 

RvZxq ivR¯^ †evW© KZ…©K 

cÖYxZ wba©vwiZ dig 

cixÿvi weÁwß cÖPv‡ii ci 

RvZxq ivR¯^ †ev‡W©i Ki 

Rixc, Ki dvuwK I 

AvB,wU,wc wbeÜb kvLv n‡Z 

msMÖn Ki‡Z n‡e| 

cixÿvi weÁwß 

cÖPviKv‡j RvZxq 

ivR¯^ †evW© KZ©„K 

wba©vwiZ wd|  

‡c-AW©v‡ii 

gva¨‡g cÖ`vb 

Ki‡Z nq| 

cÖ‡hvR¨ 

bq| 

Rbve wRqv DwÏb gvngy`  

m`m¨ (Ki Rixc I cwi`k©b) 

‡dvb bst +88 (02) 58312973 

B-‡gBjt 

memberinspection@gmail.com 

 

Rbve ‡gvt gvneyeyi ingvb 

cÖ_g mwPe (Ki Rixc I cwi`k©b) 

‡dvb bst +88 (02) 8391388 

B-‡gBjt 

princemahbub@yahoo.com 

 

mailto:princemahbub@yahoo.com


Rbve ‡gvnv¤§v` Kvgvj †nv‡mb 

wØZxq mwPe (Ki Rixc, Ki dvuwK I 

AvB,wU,wc wbeÜb) 

‡dvb bst +88 (02) 8391661 

B-‡gBjt 

meetkamal34@yahoo.com 

2 

AemicÖvß 

AvqKi 

Kg©KZ©vMY‡K 

AvqKi 

†ckvRxex 

mb` cÖ`vb 

RvZxq ivR¯^ †evW© KZ©„K 

wba©vwiZ di‡g Av‡e`b Ki‡j 

Zv hvPvB evQvB Gi ci 

AvqKi Aa¨v‡`k, 1984 Gi 

174(2) aviv I AvqKi wewa 

37(2)(wm) Gi weavb 

†gvZv‡eK AvqKi †ckvRxex 

mb` cÖ`vb Kiv nq| 

RvZxq ivR¯̂ †evW© KZ…©K 

cÖYxZ wba©vwiZ dig RvZxq 

ivR¯^ †ev‡W©i Rixc, Ki 

dvuwK I AvB,wU,wc wbeÜb 

kvLv n‡Z msMÖn Kiv hv‡e| 

webvg~‡j¨ 30 w`b 

(Ki 

cÖkvmb 

n‡Z 

AbvcwË 

mb` cÖvwß 

mv‡c‡ÿ) 

H 

 2.2) cÖvwZôvwbK †mevt 

 

µwgK ‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ Ges 

cÖvwß¯’vb 

‡mevi g~j¨ 

Ges cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev 

c Ö`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (bvg, c`we, †dvb b¤̂i I B-

‡gBj) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

gvV ch©v‡q 

Ki AÂj 

mg~n KZ©„K 

cwiPvwjZ 

RvZxq ivR¯^ †ev‡W©i m`m¨ (Ki 

Rixc I cwi`k©b) Gi cÖZ¨ÿ 

ZË¡veav‡b gvV ch©v‡q Rixc 

Kvh©µg cwiPvwjZ nq| Rixc 

cÖ‡hvR¨ bq| cÖ‡hvR¨ bq| cÖ‡hvR¨ bq| Rbve wRqv DwÏb gvngy`  

m`m¨ (Ki Rixc I cwi`k©b) 



Af¨šÍixY I 

ewniv½b 

Rixc Kvh©µg 

gwbUwis Kiv  

Kvh©µ‡gi cÖvi‡¤¢ RvZxq ivR¯^ 

†evW© KZ©„K Rixc jÿ¨gvÎv wbav©ib 

K‡i †`qv nq hv AR©‡b cÖwZwU Ki 

AÂj Kg©‡Kvkj cÖYq‡bi gva¨‡g 

gvV ch©v‡q Rixc Kvh©µg 

cwiPvjbv K‡i _v‡K| cÖwZwU Ki 

AÂj wbqwgZfv‡e G Kvh©µ‡gi 

AMÖMwZ cÖwZ‡e`b RvZxq ivR¯^ 

†ev‡W© †ciY K‡i _v‡K| 

‡dvb bst +88 (02) 58312973 

B-‡gBjt memberinspection@gmail.com 

 

Rbve ‡gvt gvneyeyi ingvb 

cÖ_g mwPe (Ki Rixc I cwi`k©b) 

‡dvb bst +88 (02) 8391388 

B-‡gBjt princemahbub@yahoo.com 

 

Rbve ‡gvnv¤§v` Kvgvj †nv‡mb 

wØZxq mwPe (Ki Rixc, Ki dvuwK I AvB,wU,wc 

wbeÜb) 

‡dvb bst +88 (02) 8391661 

B-‡gBjt meetkamal34@yahoo.com 

2 

gvV ch©v‡q 

Ki AÂj 

mg~n KZ©„K 

cwiPvwjZ 

¯úU-

G¨v‡mm‡g›U 

Kvh©µg 

gwbUwis Kiv  

RvZxq ivR¯^ †ev‡W©i m`m¨ (Ki 

Rixc I cwi`k©b) Gi cÖZ¨ÿ 

ZË¡veav‡b gvV ch©v‡q ¯úU-

G¨v‡mm‡g›U Kvh©µg cwiPvwjZ 

nq| Kvh©µ‡gi ïiæ‡Z cÖwZwU Ki 

AÂj Zvi Aax‡ÿ‡Î †m mKj 

¯ú‡U G Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Z 

B”QzK Zvi ZvwjKv I ¯úU-

G¨v‡mm‡g›U Kvh©µg cwiPvjbvi 

ZvwiL RvZxq ivR¯^ †evW©‡K 

cÖ‡hvR¨ bq| cÖ‡hvR¨ bq| cÖ‡hvR¨ bq| 

H 

mailto:princemahbub@yahoo.com


AewnZ K‡i _v‡K| 

2.3) Af¨šÍixY †mevt 

 

µwgK ‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ 

Ges cÖvwß¯’vb 

‡mevi g~j¨ Ges 

cwi‡kva c×wZ 

‡mev 

cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (bvg, c`we, †dvb b¤̂i I B-‡gBj) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Ki duvwKi 

Awf‡hvM 

cÖwµqvKib| 

m‡PZb bvMwiKMY †hmKj Ki 

duvwKi Awf‡hvM RvZxq ivR¯^ 

†ev‡W© †cÖiY K‡ib Zv Awa‡ÿÎ 

†gvZv‡eK mswkøó Ki AÂ‡j ‡cÖiY 

Kiv nq Ges cieZx©‡Z †cÖwiZ 

Awf‡hv‡Mi wel‡q Ki AÂj wK 

e¨e¯’v MÖnY K‡i‡Q Zv Z`viwK Kiv 

n‡q _v‡K| 

cÖ‡hvR¨ bq| cÖ‡hvR¨ bq| 30 w`b| Rbve wRqv DwÏb gvngy`  

m`m¨ (Ki Rixc I cwi`k©b) 

‡dvb bst +88 (02) 58312973 

B-‡gBjt memberinspection@gmail.com 

 

Rbve ‡gvt gvneyeyi ingvb 

cÖ_g mwPe (Ki Rixc I cwi`k©b) 

‡dvb bst +88 (02) 8391388 

B-‡gBjt princemahbub@yahoo.com 

 

Rbve ‡gvnv¤§v` Kvgvj †nv‡mb 

wØZxq mwPe (Ki Rixc, Ki dvuwK I AvB,wU,wc wbeÜb) 

‡dvb bst +88 (02) 8391661 

mailto:princemahbub@yahoo.com


B-‡gBjt meetkamal34@yahoo.com 

 

 

আন্টায

ন্যানা

র 

ট্যাথক্স 

2| †mev 

cÖ`vb 

cÖwZkÖæwZ

t 2.1) 

bvMwiK 

†mevt 

 

ক্রবভক 

নং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

দ্ধবত 

প্রথ াজনী  

কািজে 

এফং 

প্রাবপ্তস্থান 

দফায মূল্য এফং 

বযথাধ দ্ধবত 

দফা প্রদাথনয  

ভ ীভা 

দাব ে কভ যকতযা 

(নাভ দবফ, দপান নম্বায  আথভআর) 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ তফথদবক 

বফবনথ ািকাযীথদয 

অথফদথনয উব  দদথয বি দ্রুততভ ভথ য িন্দকায খুযীদ কাভার 



অ কয বফল ক 

ভস্যায অআনিত 

ভাধান প্রদান। 

দপ্রবেথত ভথডর ড্রাফ্ট 

বফবনভ   কয পাঁবক  

প্রবতথযাধ অথরাচনায 

ভােথভ ঐকিভত 

দৌছান। 

ভথে বনষ্পবিয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

      প্রথভ বচফ  

(অন্তজযাবতক চুবি  ভতাভত) 

দপান: +৮৮০২৯৩৪৬৮২১ 

যদায দভাঃ অব্য দরার 

 বদ্বতী  বচফ (কয-২৩)  

দপান:৮৩১৮১২০-২৬/২৫২ 

আ-দভআর: (Internationaltaxesnbr@gmail.com) 

২ Transfer 

pricing  

বফলথ  ভতাভত 

প্রদান। 

অথফদথনয 

দপ্রবেথত 

ঐ বি দ্রুততভ ভথ য 

ভথে বনষ্পবিয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

ঐ 

৩ অন্ত:যাষ্ট্রী   

উন্ন ন থমািী 

ংস্থায াথথ 

ম্পাবদত চুবিয 

অতা  

বযথাবধত ণ্য  

দফায মূথল্যয উয 

কয কতযথনয 

তদাযকী  

ব্যফস্থানা। 

অথফদথনয 

দপ্রবেথত 

প্রথ াজনী  

কািজে 

অথফদন 

বি দ্রুততভ ভথ য 

ভথে বনষ্পবিয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

ঐ 

৪ তদ্বত বযায 

ংক্রান্ত চুবি  

অ কয োথদ 

১৯৮৪ এয অথরাথক 

চাবত বফববন্ন 

অথফদথনয 

দপ্রবেথত 

প্রথ াজনী  

কািজে 

অথফদন 

বি দ্রুততভ ভথ য 

ভথে বনষ্পবিয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

ঐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অআনিত বফলথ  

স্পষ্ঠীকযণ। 

৫ Transfer 

Pricing এফং 

Money 

Laundering 

নীবতভারায 

প্রথ াবিক বদক 

ম যাথরাচনা  

প্রথ াি। 

অথফদথনয 

দপ্রবেথত 

িড়া চুবি 

অথফদন 

বি দ্রুততভ ভথ য 

ভথে বনষ্পবিয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

ঐ 



 

প্রাবতষ্ঠাবনক দফাঃ 

ক্রবভক 

নং 

দফায নাভ দফা প্রদান 

দ্ধবত 

প্রথ াজনী  

কািজে 

এফং 

প্রাবপ্তস্থান 

দফায মূল্য 

এফং বযথাধ 

দ্ধবত 

দফা 

প্রদাথনয  

ভ ীভা 

দাব ে কভ যকতযা 

(নাভ দবফ, দপান নম্বায  আথভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ বফববন্ন দদথয াথথ তদ্বত 

কযাথযান বযায 

(Avoidance of 

Double Taxation) 

ংক্রান্ত চুবি ম্পাদথনয জন্য 

অথরাচনা মাফতী  কাম যাফরী 

ম্পাদন। (ফাংরাথদ এিন 

মন্ত ৩৩টি দদথয থে তদ্বত 

কযাথযান বযায ংক্রান্ত চুবি 

স্বােয কথযথছ)। 

অথফদথনয 

দপ্রবেথত 

প্রথ াজনী  

কািজে 

অথফদন। 

বি দ্রুততভ 

ভথ য ভথে 

বনষ্পবিয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

িন্দকায খুযীদ কাভার 

      প্রথভ বচফ  

(অন্তজযাবতক চুবি  ভতাভত) 

দপান: +৮৮০২৯৩৪৬৮২১ 

 

যদায দভাঃ অব্য দরার 

 বদ্বতী  বচফ (কয-২৩)  

দপান:৮৩১৮১২০-২৬/২৫২ 

আ-দভআর: 

(Internationaltaxesnbr@gmail.com) 

২ চুবি ম্পাদনকাযী দদ মূথয 

াথথ তথথ্যয অদান-প্রদান কযা 

 বফদ্যভান চুবি ংথাধথনয 

প্রথ াজন থর প্রথটাকর স্বােয 

অথফদথনয 

দপ্রবেথত 

প্রথ াজনী  

কািজে 

বি দ্রুততভ 

ভথ য ভথে 

বনষ্পবিয 

ঐ 



 

 

কযা। অথফদন। ব্যফস্থা গ্রণ 

৩ ফাংরাথদ যকায কর্তযক 

ম্পাবদত অন্তজযাবতক চুবিয 

উয অ কয বফলথ  ভতাভত  

vetting প্রদান। 

অথফদথনয 

দপ্রবেথত 

প্রথ াজনী  

কািজে 

অথফদন। 

বি দ্রুততভ 

ভথ য ভথে 

বনষ্পবিয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

িন্দকায খুযীদ কাভার 

      প্রথভ বচফ  

(অন্তজযাবতক চুবি  ভতাভত) 

দপান: +৮৮০২৯৩৪৬৮২১ 

যদায দভাঃ অব্য দরার 

 বদ্বতী  বচফ (কয-২৩)  

দপান:৮৩১৮১২০-২৬/২৫২ 

আ-দভআর: 

(Internationaltaxesnbr@gmail.com) 

৪ Transfer Pricing 

এফং Money 

Laundering নীবতভারায 

প্রথ াবিক বদক ম যাথরাচনা  

প্রথ াি। 

অথফদথনয 

দপ্রবেথত 

প্রথ াজনী  

কািজে 

অথফদন। 

বি দ্রুততভ 

ভথ য ভথে 

বনষ্পবিয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

ঐ 

৫ ভান জাতী  ংথদ উত্থাবত 

(বনজস্ব কাম যাফরী ংবিি) 

বফববন্ন তথ্য/প্রথেয উিযদাথনয 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

অথফদথনয 

দপ্রবেথত 

প্রথ াজনী  

কািজে 

অথফদন। 

বি দ্রুততভ 

ভথ য ভথে 

বনষ্পবিয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

ঐ 

৬ Transfer pricing  

বফলথ  ভতাভত প্রদান। 

অথফদথনয  

দপ্রবেথত 

প্রথ াজনী  

কািজে 

অথফদন। 

বি দ্রুততভ 

ভথ য ভথে 

বনষ্পবিয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

ঐ 



প্রান-১, াখা) 

তটয়জন চাট মায 

(য়য়ফাআয়ট প্রদ ময়নয জন্য) 

১। তবন  তভন  

তবনঃ যুতি ংগত ফিব্য উস্থায়নয স্যয়মাগ প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ এ জাতীয় যাজস্ব সফাড ম, ঢাকা-সক অদ মতক/ভয়ডর প্রাতনক প্রততষ্ঠান তয়য়ফ গয়ড় সতারা। 

তভনঃ ঠিক  মথাভয়য় তনযয়ক্ষবায়ফ স্বচ্ছতা  জফাফতদততা তনতিত কয়য প্রাতনক সফা প্রদান।  

২. সফা প্রদান প্রততশ্রুতত 

২.১) প্রাতষ্ঠাতনক সফা 

 

ক্রভ সফায নাভ  সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাতিস্থান  

সফায মূল্য 

এফং 

তযয়াধ 

দ্ধতত   

সফা 

প্রদায়নয 

ভয়ীভা  

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা  

(নাভ, দফী সপান নম্বয  আয়ভআর)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১।  সফায়ড ময কভ মকতমা  

কভ মচাযী ংক্রান্ত 

ংস্থান কাম মাফরী   

 wewa †gvZv‡eK 

Dchy³ KZ©„c‡ÿi 

(Avw_©K I cÖkvmwbK 

ÿgZv Abyhvqx) 

wb®úwË K‡i miKvwi 

Av‡`k Rvwi Kiv 

nq|  

(K) h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ 

(L) wba©vwiZ di‡g 

cÖavb wnmve iÿb 

Kg©KZ©v KZ©„K cÖ`Ë 

QzwUi cÖvc¨Zvi 

cÖwZ‡e`b 

- 

15 (c‡bi) 

Kvh©w`em 

(†gvmvt †mwjbv LvZzb)                                                       

wØZxq mwPe (‡evW© cÖkvmb-1) 

8318120-26/371 

০২ সফায়ড ময কভ মকতমা  

কভ মচাযীয়দয তনয়য়াগ 

ংক্রান্ত ভাভরা, 

(K) wba©vwiZ QzwU 

wewagvjv Abyhvqx 

wb®úwË K‡i miKvwi 

(K) h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ 
- 

15 (c‡bi) 

Kvh©w`em 

(†gvmvt †mwjbv LvZzb)                                                       

wØZxq mwPe (‡evW© cÖkvmb-1) 



চাকুযীয়ত স্থায়ীকযণ, 

প্রতক্ষণ,পুতর 

‡বতযতপয়কন। 

Av‡`k Rvwi Kiv 

nq| 

(L)  miKvi KZ©„K 

mg‡q mg‡q RvwiK…Z 

we‡`k åg‡Yi 

AbygwZ I Avbylvw½K 

wb‡`©kbv Abyhvqx 

(L) wba©vwiZ di‡g 

cÖavb wnmve iÿb 

Kg©KZ©v KZ©„K cÖ`Ë 

QzwUi cÖvc¨Zvi 

cÖwZ‡e`b 

(M) e¨w³MZ Kvi‡Y 

we‡`k åg‡bi Av‡e`b 

8318120-26/371 

০৩ কভ মকতমা/কভ মচাযীগয়ণয 

চাকুযীয়ত সজযষ্ঠতা, 

উচ্চতয সের প্রদান, 

োনী বাতা ভঞ্জুযী। 

mvaviY fwel¨ Znwej 

wewagvjv  Abyhvqx 

Dchy³ KZ©„c‡ÿi 

(Avw_©K I cÖkvmwbK 

ÿgZv Abyhvqx) 

wb®úwË K‡i miKvix  

Av‡`k Rvwi Kiv nq| 

(K) h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ| 

 
- 

30 (wÎk) 

Kvh©w`em 

(†gvmvt †mwjbv LvZzb)                                                       

wØZxq mwPe (‡evW© cÖkvmb-1) 

8318120-26/371 

০৪ কভ মকতমা/কভ মচাযীগয়ণয 

চাকুযীগত তপ 

শৃঙ্খরা, তবয়মাগ 

তনষ্পতে, টাআভ সের  

তয়রকন সগ্রড প্রদান। 

mswkøó wb‡qvM 

wewagvjv Abyhvqx 

Dchy³ KZ©„c‡ÿi 

Aby‡gv`bµ‡g 

wWwcwm‡Z Dc¯’vcb 

cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î 

AvBAviwW-‡Z 

†cÖiY|  

(K) h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ| 

 

- 

30 (wÎk) 

Kvh©w`em 

(†gvmvt †mwjbv LvZzb)                                                       

wØZxq mwPe (‡evW© cÖkvmb-1) 

8318120-26/371 

05 কভ মকতমা/কভ মচাযীগয়ণয 

তজতএপ তগ্রভ 

ভঞ্জুযী, ভ্রভণ বাতা 

ভঞ্জুযী, তততযি 

দাতয়ত্ব প্রদান, 

কভ মচাযীয়দয ছুট  

ফয়যােয ছুট এফং 

সনন ভঞ্জুয 

wewa ‡gvZv‡eK 

h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

Aby‡gv`bµ‡g Av‡`k 

Rvwi Kiv nq| 

cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î 

AvBAviwW-‡Z 

†cÖiY| 

(1) h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ| 

(2) wcAviGj Gi 

Av‡e`b 

(3)  †cbkb dig 

- 

15 (c‡bi)  

Kvh©w`em 

(†gvmvt †mwjbv LvZzb)                                                       

wØZxq mwPe (‡evW© cÖkvmb-1) 

8318120-26/371 



তদ্বতীয় তচফগয়ণয 

ফতঃ ফাংরায়দ ছুট 

ভঞ্জুযীয অয়ফদন 

প্রতক্রয়াকযন কযা। 

 (4) Gm.Gm.wm mb` 

(5) DËivaxKvi Gi 

mb`cÎ 

(6) cuvP Avs¸‡ji Qvc 

(7) †cbkbv‡ii Qwe Ges 

g‡bvbqbKvixi Qwe| 

(8) mKj cÖKvi bv 

`vexcÎ  

(9) PvKzixi weeiYx 

(10) BGjwcwm 

(11) RvZxq †eZb 

wba©vi‡bi Kwc 

06 সফায়ড ময কভ মচাযীগয়ণয 

সফতন তনধ মাযণ, ফাতল মক 

আনতক্রয়ভন্ট 

wewa ‡gvZv‡eK 

h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

Aby‡gv`bµ‡g 

wefvMxq gvgjv ïiæ| 

 

(K)mswkøó `ßi n‡Z 

Awf‡hvM mswkøó cÖ¯Íve 

(L) Awf‡hv‡Mi ¯̂c‡ÿ 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

(M) Awf‡hvM mswkøó 

wewagvjv/Aa¨v‡`k/AvB

b Abyhvqx Kvh©µg MÖnY 

- 

15 (c‡bi) 

Kvh©w`em 

(†gvmvt †mwjbv LvZzb)                                                       

wØZxq mwPe (‡evW© cÖkvmb-1) 

8318120-26/371 

07 কভ মকতমা/কভ মচাযীগয়ণয 

সফায়ড ময কায়জ 

সমাগদান, চাকুযী ফত 

প্রস্তুতকযন আতযাতদ 

প্রাতনক কাম মক্রভ 

ফাস্তফায়ন। 

wPË we‡bv`bfvZv 

wewa Abyhvqx wb®úwË 

K‡i miKvwi Av‡`k 

Rvwi Kiv nq| 

cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î 

AvBAviwW-‡Z 

(K)h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ| 

(L)B‡Zvc~‡e© cÖ`Ë wPË 

we‡bv`b QzwU Av‡`k mn 

(M)wba©vwiZ di‡g cÖavb 

- 

07 (mvZ)  

Kvh©w`em 

(†gvmvt †mwjbv LvZzb)                                                       

wØZxq mwPe (‡evW© cÖkvmb-1) 

8318120-26/371 



†cÖiY| wnmve iÿb Kg©KZ©v 

KZ©„K cÖ`Ë QzwUi 

cÖvc¨Zvi cÖwZ‡e`b 

08 কভ মচাযী কল্যাণ  

কল্যাণ ততফয়রয 

ফযাি ংক্রান্ত 

কাম মাফরী 

wm‡jKkb †MÖW/UvBg 

†¯‹j gÄyixi Rb¨ 

h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

Aby‡gv`bµ‡g 

Kg©Pvix Kj¨vY †ev‡W© 

†cÖib| 

(K)h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ| 

- 

07 (mvZ)  

Kvh©w`em 

(†gvmvt †mwjbv LvZzb)                                                       

wØZxq mwPe (‡evW© cÖkvmb-1) 

8318120-26/371 

09 তফকল্প তফয়যাধ তনষ্পতে 

তফলয়ক তফর তযয়াধ 

KZ©„c‡ÿi 

Aby‡gv`bµ‡g তফর  

প্রদায়নয ভঞ্জুযী জ্ঞযান 

কযা য়। 

(K)h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ 

cÖvwßi KvMRcÎ hvPvB 

mv‡c‡ÿ 

- 

07 (mvZ)  

Kvh©w`em 

(†gvmvt †mwjbv LvZzb)                                                       

wØZxq mwPe (‡evW© cÖkvmb-1) 

8318120-26/371 

10 তফজ্ঞ তযয়টআনায 

এযাডয়বায়কটয়দয 

তপ/বাতা তযয়াধ 

KZ©„c‡ÿi 

Aby‡gv`bµ‡g gÄyix 

cÖ̀ vb Kiv 

`vwLjK…Z Av‡e`bc‡Îi 

wfwË‡Z hvPvB/ফাছাআ 

কযা 

- 

07 (mvZ)  

Kvh©w`em 

(†gvmvt †mwjbv LvZzb)                                                       

wØZxq mwPe (‡evW© cÖkvmb-1) 

8318120-26/371 

11 প্রাতিক ন্যান্য 

কাম মাফরী 

   

- 

07 (mvZ) 

Kvh©w`em 

(†gvmvt †mwjbv LvZzb)                                                       

wØZxq mwPe (‡evW© cÖkvmb-1) 

8318120-26/371 

 

 

3) অনায কায়ছ অভায়দয প্রতযাা 

 

ক্রt bs প্রততশ্রুত/ কাতিত সফা প্রাতিয রয়ক্ষয কযণীয়  



০১ তনধ মাতযত পযয়ভ ম্পূণ মবায়ফ পূযণকৃত অয়ফদন জভা প্রদান 

০২ ঠিক ভাধ্যয়ভ প্রয়য়াজনীয় তপ তযয়াধ কযা 

০৩ াক্ষায়তয জন্য তনধ মাতযত ভয়য়য পূয়ফ মআ উতস্থত থাকা 

 



‡evW© cÖkvmb-2, kvLv 

1| wfkb I wgkb 

 

wfkbt hyw³ msMZ e³e¨ Dc ’̄vc‡bi my‡hvM cÖ`v‡bi gva¨‡g G RvZxq ivR¯̂ †evW©,  XvKv †K Av`wk©K/g‡Wj cÖkvmwbK cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o †Zvjv| 

 

wgkbt mwVK I h_vmg‡q wbi‡cÿfv‡e ¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZ K‡i cÖkvmwbK †mev cÖ`vb| 

 

2. †mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ 

2.1| cÖvwZôvwbK †mev| 

 

µwgK 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ 

Ges 

cÖvwß ’̄vb 

‡mevi g~j¨ 

Ges 

cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev 

cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v(bvg, 

c`we, †dvb b¤^i I B-‡gBj 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 wewfbœ gš¿Yvjq/ms¯’v KZ©„K 

cÖYxZe¨ Lmov AvB‡bi Dci 

RvZxq ivR¯^ †ev‡W©i gZvgZ 

cÖ`vb| 

gZvgZ/ †fwUs Gi Rb¨ cÖvß 

Lmov AvBb/cÖK‡íi Pzw³ mswkøó 

gš¿Yvjq/ms ’̄v n‡Z cÖvwßi ci 

ivR¯^ †ev‡W©i wZb Abywefv‡M 

gZvgZ/‡fwUs Gi Rb¨ †cÖiY Kiv 

nq| mswkøó kvLv n‡Z cÖvß 

gZvgZ/‡fwUs mgš^q K‡i h_vh_ 

KZ©„c‡ÿi Aby‡gv`bµ‡g mswkøó 

gš¿Yvjq/ms ’̄vq †cÖiY Kiv nq|   

cÖ‡hvR¨ bq cÖ‡hvR¨ bq AwZ Riæix- 5 

(cvuP) 

Kvh©w`em 

Riæix- 

10(`k) 

Kvh©w`em 

mvaviY- 15-

20 Kvh©w`em 

Rbve †gvt †gmevn DwÏb Lvb 

wØZxq mwPe ( †evW© cÖkvmb-

2) (mgš^q) 

‡dvbt 8318120-26/ 

B›UviKgt-227 

B-‡gBjt 

admn2nbr@yahoo.com  

2 MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii gZvgZ/ †fwUs Gi Rb¨ cÖvß cÖ‡hvR¨ bq cÖ‡hvR¨ bq -H- 



mv‡_ wewfbœ AvšÍt‡`kxq wØ-

cvwÿK Pzw³ mgy‡ni cÖ‡hvR¨ 

†ÿ‡Î gZvgZ cÖ`vb| 

  

Lmov AvBb/cÖK‡íi Pzw³ mswkøó 

gš¿Yvjq/ms ’̄v n‡Z cÖvwßi ci 

ivR¯^ †ev‡W©i wZb Abywefv‡M 

gZvgZ/‡fwUs Gi Rb¨ †cÖiY Kiv 

nq| mswkøó kvLv n‡Z cÖvß 

gZvgZ/‡fwUs mgš^q K‡i h_vh_ 

KZ©„c‡ÿi Aby‡gv`bµ‡g mswkøó 

gš¿Yvjq/ms ’̄vq †cÖiY Kiv nq|   

3 MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii 

wewfbœ gš¿Yvjq/ms ’̄vi Pvwn`v 

†gvZv‡eK Z_¨vewj  †cÖiY| 

wewfbœ gš¿Yvjq/ms ’̄vi Pvwn`v 

†gvZv‡eK Z_¨vw` †ev‡W©i wewfbœ 

kvLv n‡Z msMÖn c~e©K mgš^q 

K‡i h_vh_ KZ©„c‡ÿi Aby‡gv`b 

mv‡c‡ÿ †cÖiY Kiv nq| 

cÖ‡hvR¨ bq cÖ‡hvR¨ bq -H- 

2.2| Af¨šÍixY †mev 

 

 

 

µwgK 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb 

c×wZ 

cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ 

Ges 

cÖvwß ’̄vb 

‡mevi g~j¨ Ges 

cwi‡kva c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v(bvg, c`we, 

†dvb b¤^i I B-‡gBj 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. RvZxq ivR¯^ 

‡ev‡W©i m`m¨ 

g‡nv`qM‡Yi 

wegvb e›`i 

cÖ‡UvKj msµvšÍ 

KvR| 

Pvwn`v 

†gvZv‡eK 

h_vh_ 

KZ©„c‡ÿi 

Aby‡gv`b 

mv‡c‡ÿ 

e¨e ’̄v MÖnY 

Kiv nq| 

cÖ‡hvR¨ bq cÖ‡hvR¨ bq ZvrÿwbK Rbve †gvt Rwmg DwÏb 

wØZxq mwPe (†evW© cÖkvmb-2) 

‡dvbt 8318120-26/ 

B›UviKgt- 377 

B-‡gBjt 

admn2nbr@yahoo.com 

2. RvZxq ivR¯^ 

†evW© I †ev‡W©i 

Pvwn`v 

†gvZv‡eK 

¯̂ivóª 

gš¿Yvj‡qi 

cÖ‡hvR¨ bq ZvrÿwbK 



AvIZvaxb `ßi 

mgy‡n Kg©iZ 

Kg©KZ©v‡`i 

evsjv‡`k 

mwPevj‡q cÖ‡ek 

cvk I Mvoxi 

wóKvi msµvšÍ 

KvR| 

h_vh_ 

KZ©„c‡ÿi 

Aby‡gv`b 

mv‡c‡ÿ 

e¨e ’̄v MÖnY 

Kiv nq| 

I‡qemvBU/ 

RvZxq 

ivR¯^ 

†ev‡W©i 

†evW© 

cÖkvmb-2, 

kvLv 



                        

                 

          ,           ,     । 

(           -৪,     ) 

 

তটয়জন চাট মায 

(য়য়ফাআয়ট প্রদ ময়নয জন্য) 

 

২. সফা প্রদান প্রততশ্রুতত 

২.3) বযন্তযীণ সফা 

ক্রভ সফায নাভ  সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাতিস্থান  

সফায মূল্য 

এফং 

তযয়াধ 

দ্ধতত   

সফা প্রদায়নয ভয়ীভা  দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দফী সপান নম্বয  আয়ভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

01             /      

   /              

                     

     

      KZ©„c‡ÿi           

               
Aby‡gv`bµ‡g Kg©KZ©v 

g‡bvbqb 

                     

               

           

                             

1-3     ।  

 

                    

           (           -৪) (চঃদাঃ) 

       ০১৭১৬১৫২৫৪৪ 



admn4nbr@gmail.com 

 

০2                     

                    

ও                

                              ও        ।  

           (      

     -৪)       

             ১ (এ )       

   /        ৩ (   ) 

          

 

                    

           (           -৪) (চঃদাঃ) 

       ০১৭১৬১৫২৫৪৪ 

admn4nbr@gmail.com 

 

০3         নন কযাডায 

        এ        

                  

                       

                    

এ    এ                 

                      

ফ  ।  

            (      

     -৪)      

        ১ (এ )                               

           (           -৪) (চঃদাঃ) 

       ০১৭১৬১৫২৫৪৪ 

admn4nbr@gmail.com 

 

০4     এ  (  ,        ও 

    )          

                  

                 

             

                        

                   

            

                           ১-3       

    

                    

           (           -৪) (চঃদাঃ) 

       ০১৭১৬১৫২৫৪৪ 

admn4nbr@gmail.com 

 

05                  এ   

                   

                     

         / 

      /        এ  

              

                  

                         

                   

               

                    

   

                                    

           (           -৪) (চঃদাঃ) 

       ০১৭১৬১৫২৫৪৪ 

admn4nbr@gmail.com 



             

 

 

 

(                   ) 

           (           -৪) ( :   :) 

 ফ    8318120-6/265  



(সফাড ম প্রান-৫) 

 

1. wfkb I wgkb  

wfkb t Z_¨ cÖhyw³ AMÖvq‡b wWwRUvj wnmve msiÿ‡b RvZxq ivR¯^ †evW©, ‡K wWwRUvj cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o †Zvjv|  

wgkbt  mwVK I B‡jKUªwbKm& ¯̂”QZv I Revew`wnZv wbwðZ K‡i cÖkvmwbK †mev cÖ`vb| 

 

†mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ t  

2.1) bvMwiK †mev  

ক্র: 

নং: 

সফায নাভ সফা প্রদান 

দ্ধতত 

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং তযয়াধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদায়নয ভয়ীভা দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায (নাভ, দফী, 

সপান নম্বয  আ-সভআর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময তধনস্থ তপ মূয়য 

ফাৎতযক যাজস্ব ব্যয় ফায়জয়টয উখায়তয নং 

মথাক্রয়ভ  

     (ক) “4833-প্রচায  তফজ্ঞান”   

     (খ) “4838-সগায়য়ন্দা কাম মাফরী”  

     (গ) “4847-পুযোয” 

     (ঘ) “4893-ায়াতযং চাজম” 

     (ঙ)“৪৮৮৩-োনী বাতা/তপ/াতযশ্রতভক  

 উখায়তয ফায়জট প্রণয়ন তফতযণ এফং এ 

ম্যানুয়য়র জাতীয় যাজস্ব সফাড ম 

 অতাধীণ  

দিযয ংস্থা 

তফনা মূয়ল্য প্রাতনক তফতধ 

নুমায়ী 

১৫/৭/৩ তদন তফলয় 

তবতেক তাৎক্ষতনক 

তদ্বতীয় তচফ 

 (সফাড ম প্রান-৫) 

 



তফলয়ক ব্যয় তফফযণী ভন্বয় কযা এফং   

    (চ)“4830-

িাম্প/টাকায়নাট/াট মতপয়কট/ফড মুদ্রণএয 

ব্যয় ভঞ্জুযী প্রদান কযা য় । 

২ জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময ফযাি/ব্যয় উয়মাজন 

এফং পুনঃ উয়মাজন ংক্রান্ত কাম মক্রভ গ্রণ। 

ম্যানুয়য়র ঐ তফনা মূয়ল্য ঐ ঐ 

৩ ব্রায়রস্থ য়ার্ল্ম কাস্ট্ভ গ মানাআয়জয়নয 

স্থায়ী প্রতততনতধয চাতদানুায়য ভঞ্জুযী  ব্যয় 

কাম মক্রভ গ্রণ। 

ম্যানুয়য়র ঐ তফনা মূয়ল্য ঐ ঐ 

৪ ডতিউত এফং ংতিি ন্যান্য সম কর 

অন্তমজাততক ংস্থায় ফাংরায়দয়য দস্য দ 

যয়য়য়ছ তায়দয  চাঁদা প্রদান। 

ম্যানুয়য়র ঐ তফনা মূয়ল্য ঐ ঐ 

৫ জাতীয় যাজস্ব সফাড ম এফং এয ধীনস্থ তপ 

মূয়য কভ মকতমা/কভ মচাযীয়দয গৃ তনভ মাণ/ 

সভযাভত/সভাটযাআয়কর/ াআয়কর ঋণ তগ্রভ 

ভঞ্জুযী ংক্রান্ত Kvh©µg গ্রণ । 

ম্যানুয়য়র ঐ তফনা মূয়ল্য ঐ ঐ 

৬ জাতীয় যাজস্ব সফায়ড ময তধনস্থ দিয়যয 

ফযাি/তততযি ফযাি/ফয়কয়া তফর তযয়াধ 

ব্যয় বৃতদ্ধয চাতদা ত্র বযন্তযীণ ম্পদ তফবায়গ 

গ্রগাভী কযা । 

ম্যানুয়য়র ঐ তফনা মূয়ল্য ঐ ঐ 

৭ কাস্ট্ভ াউ  কাস্ট্ভস্ এক্সাআজ  বযাট 

কতভনায়যয়টয তযপাড সৃতিয টাকা ফযায়িয 

ত্র বযন্তযীণ ম্পদ তফবায়গ গ্রগাভী কযা। 

ম্যানুয়য়র ঐ তফনা মূয়ল্য ঐ ঐ 

 

we. `ª. bvMwiKMY‡K mivmwi cÖ`Ë †mev| †emiKvwi cÖwZôvb‡K cÖ`Ë †mev hw` bvMwiKMY‡K cÖ`Ë †mevi Abyiƒc nq Z‡e 

 †mwUI bvMwiK †mev wnmv‡e AšÍfz©³ n‡e |  D`vniYt m¤úwËi †iwR‡óªkb, †UªW jvB‡mÝ| 



2.2) cÖvwZôvwbK †mev  

µ. 

bs 

‡mevi bvg   †mev 

cÖ̀ vb 

c×wZ  

cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ Ges 

cÖvwß¯’vb  

 †mevi g~j¨ 

Ges cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv  

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (bvg, c`we, †dvb b¤̂i I B‡gBj)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 ফযাি বৃতদ্ধ ম্যানুয়ার এনতফঅয 

য়য়ফাআট 

তফনা মূয়ল্য তপতর সভাতায়ফক সভাঃ ারাহ্ উতিন 

তদ্বতীয় তচফ 

(সফাড ম প্রান-৫) 

01716413984 

salahuddinmdnbr.bd@gmail.com 

2 ফযাি ংয়কাচন/হ্রা ম্যানুয়ার এনতফঅয 

য়য়ফাআট 

তফনা মূয়ল্য তপতর সভাতায়ফক 

3      

6      

  

      1| miKvwi †Kvb cÖwZôvb, Dbœqb mn‡hvMx ms ’̄v, †mevcÖ̀ vbKvix cÖwZôv‡bi AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/ms ’̄v Ges `vßwiKfv‡e m¤ú©„³  

†`wk/we‡`wk †emiKvwi  cÖwZôvb‡K cÖ`Ë †mev| D`vnibt ev‡RU eivÏ/wefvRb, A_© Qvo, gZvgZ MÖnY|  

     2| †mevMÖnYKvix †emiKvwi cÖwZôvb b n‡j A_ev †Kvb Pzw³i AvIZvq cÖ`Ë †mev cÖvwZôvwbK †mevi AšÍfz©³ n‡e| D`vnibt 

 wewUAviwm-Gi wbKU †_‡K e¨vÛDBW_& µq| 

2.3) Af¨šÍixY ‡mev 

µ. 

bs 

‡mevi bvg   †mev cÖ`vb 

c×wZ  

cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ Ges 

cÖvwß¯’vb  

 †mevi g~j¨ 

Ges cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv  

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (bvg, c`we, †dvb b¤̂i I B‡gBj)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

mailto:salahuddinmdnbr.bd@gmail.com


1 বযন্তযীণ ফায়জট চাতদা 

 তযকল্পনা এফং ব্যয় 

ম্যানুয়ার সফাড ম প্রান-৫ 

াখা 

তফনা মূয়ল্য তাতগদ সভাতায়ফক  

১৫/৭/৩/১ তদন 

সভাঃ ারাহ্ উতিন 

তদ্বতীয় তচফ 

(সফাড ম প্রান-৫) 

01716413984 

salahuddinmdnbr.bd@gmail.com 

2      

3      

5      

6      

 

we. `ª. Af¨šÍixY Rbej (AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/ms ’̄vmn) Ges GKB cÖwZôv‡bi Ab¨ kvLv/AwakvLv/AbywefvM-‡K cÖ`Ë †mev | 

D`vniYt jw÷Km, QzwU, wRwcGd AwMÖg|                                              

2.4 AvIZvaxb Aw`aßi/`ßi/ms ’̄v KZ©„K cÖ`Ë †mev 

 AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/ms ’̄vmg~‡ni wmwU‡Rmb PvU©vi wj¼ AvKv‡i hy³ Ki‡Z n‡e| 

3) Awf‡hvM e¨e ’̄vcbv c×wZ (GRS) 

‡mev cÖvwß‡Z Amš‘ó n‡j `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi ms‡M †hvMv‡hvM Kiæb| wZwb mgvavb w`‡Z e¨_© n‡j wb‡¤œv³ c×wZ‡Z †hvMv‡hvM K‡i 

 Avcbvi mgm¨v AewnZ Kiæb| 

 

µ. 

bs 

KLb †hvMv‡hvM Ki‡eb †hvMv‡hv‡Mi wVKvbv wb¯úwËi mgqmxgv 

1 `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v mgvavb w`‡Z e¨_© n‡j   GRS †dvKvj c‡q›U Kg©KZ©v bvg I c`we:  

সভাঃ ারাহ্ উতিন 

তদ্বতীয় mwPe (সফাড ম প্রান-৫) 

তদন্ত স্বায়য়ক্ষ 

mailto:salahuddinmdnbr.bd@gmail.com


2 GRS †dvKvj c‡q›U Kg©KZ©v wbw`©ó mg‡q 

mgvavb w`‡Z e¨_© n‡j 

সফায়ড ময উধ মতন কর্তমক্ষ  

 

4) Avcbvi Kv‡Q Avgv‡`i cÖZ¨vkv  

µwgK bs cÖwZkÖæwZ/Kvw•LZ †mev cÖvwßi j‡ÿ¨ KiYxq 

1) wba©vwiZ di‡g m¤ú~Y©fv‡e c~iYK…Z Av‡e`b Rgv cÖ`vb| 

2) Av‡e`‡bi mv‡_ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎvw` cÖ`vb| 

3) ‡mev cÖvwßi †ÿ‡Î †Kvb A¯úóZv _vK‡j †mev cÖ`vbKvix Kg©KZ©vi wbKU †_‡K civgk© MÖnY Ki‡eb| 

 

we. `ª. mvaviYZ †h mKj Kvi‡Y Av‡e`b evwZj nq A_ev †mev cÖ`vb m¤¢e nq bv Zv we‡kølb K‡i QK c~iY Ki‡Z n‡e| 

 wKQz welq mKj cÖwZôv‡bi Rb¨ GKB n‡e Ges wKQz welq Avjv`v n‡e| 



MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

RvZxq ivR¯^ †evW© 

ivR¯^ feb, †m¸bevwMPv, XvKv| 

(Ki cÖkvmb-1 kvLv) 

 2.30) Af¨šÍixY †mev- 

µ.bs- ‡mevi wk‡ivbvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

Ges cÖvwß¯’vb 

‡mevi 

g~j¨ I 

cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev 

cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 

(bvg, c`ex, †dvb b¤̂i I B-‡gBj) 

1 2 3 4 5 6 7 

1| wb‡qvMbxwZ c×wZ cÖYqb 

I ev¯Íevqb 

cÖ¯Íve cvIqvi ci we`¨gvb 

wb‡qvMbxwZ, c×wZ hvPvB evQvBc~e©K 

bZzb wb‡qvM bxwZ, c×wZ cÖYqb Ges 

Zv Aby‡gv`‡bi Rb¨ Af¨šÍixY m¤ú` 

wefv‡M †cÖiY| 

miKvix wewa I mvK©yjvi webvg~‡j¨ cÖ‡hvR¨ bq 1| †gv: Avãyi iv¾vK 

m`m¨ (Ki cÖkvmb I gvbe m¤ú` e¨e¯’vcbv) 

‡gBj-razzaque.nbrbd@yahoo.com 

2| Gg. Bw`ªm wmwÏKx,  

cÖ_g mwPe (Ki cÖkvmb), 

‡gBj-midris1963@gmail.com 

3| wØZxq mwPe (Ki cÖkvmb-1) 

‡gBj-sstaxad1nbr@gmail.com 

2| wb‡qvM msµvšÍ AvBb I 

wewa cÖYqb 

we`¨gvb wb‡qvM msµvšÍ AvBb I wewa 

hvPvB evQvBc~e©K bZzb wb‡qvM 

msµvšÍ AvBb I wewa cÖYq‡bi cÖ¯Íve 

Aby‡gv`‡bi Rb¨ Af¨šÍixY m¤ú` 

wefv‡M †cÖiY|  

wb‡qvM msµvšÍ Lmov 

AvBb 

webvg~‡j¨ 6 gvm 
 

 

H 

3| c‡`vbœwZi bxwZgvjv cÖYqb bxwZgvjvi Lmov cÖYqb K‡i cÖ‡hvR¨ bq cÖ‡hvR¨ bq cÖ‡hvR¨ bq 
 



Af¨šÍixY m¤ú` wefv‡M †cÖiY| H 

4| AvqKi Abywefv‡Mi mKj 

Kg©KZ©v/ Kg©Pvix‡`i 

wb‡qvM, c‡`vbœwZ I e`wj 

(†R¨ôZv wbav©iY I 

ZvwjKv cÖ¯‘Z Ges 

ms‡kvab) 

(K) wcGmwm n‡Z AvBAviwWÕi 

gva¨‡g mycvwik †c‡j `ªyZ wb‡qvM`vb; 

(L) Kg©KZ©v/ Kg©PvixMY c‡`vbœwZi 

†hvM¨ n‡j `ªæZ c‡`vbœwZ cÖ`vb; 

(M) AvBb Kvbyb/ wewa ch©v‡jvPbv 

K‡i †R¨ôZvi ZvwjKv wbav©iY I 

c‡`vbœwZ cÖ`v‡b Zv AbymiY 

(N) mgq mgq †R¨ôZv ZvwjKv 

ms‡kvab; 

1| ¯’vqxKiY Av‡`k; 

2| GwmAvi; 

3| wdWvi c~iY nIqv 

msµvšÍ Z_¨; 

4| gyw³‡hv×v n‡j 

gyw³‡hv×v mb‡`i 

cÖZ¨qb Ges cÖvwß¯’vb: 

Ki cÖkvmb-1 kvLv 

Ki cÖkvmb-2 kvLv 

cÖ‡hvR¨ bq cÖ‡hvR¨ bq  

 

H 

5| K¨vWvi I bb-K¨vWvi 

Kg©KZ©v/ Kg©Pvix‡`i 

g~j¨vqb, k„•Ljv Ges 

AvPiY- 

cÖ_g †kÖYxi Kg©KZ©v‡`i wefvMxq 

gvgjvi KvMRcÎ cÖ¯‘Z K‡i 

AvBAviwW-‡Z †cÖiY| 

1| GwmAvi; 

2| mswkøó wewa weavb 

Ges cÖvwß¯’vb: 

Ki cÖkvmb-1 kvLv 

cÖ‡hvR¨ bq cÖ‡hvR¨ bq  

 

H 

6| K¨vWvi I bb-K¨vWvi 

Kg©KZ©v /Kg©Pvix‡`i 

Aemi 

AwZwi³ mnKvix Ki Kwgkbvi †evW© 

n‡Z Ges mnKvix Ki Kwgkbvi n‡Z 

Ki Kwgkbvi ch©šÍ 

1| Aemi AvBb I 

wewagvjv Abyhvqx 

KvMRcÎ Ges cÖvwß¯’vb: 

Ki cÖkvmb-1 kvLv 

wbav©wiZ bq   

 

H 

7| AvqKi Abywefv‡Mi mKj 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i 

Aemi 

AwZwi³ mnKvix Ki Kwgkbvi †evW© 

n‡Z Ges mnKvix Ki Kwgkbvi n‡Z 

Ki Kwgkbvi ch©šÍ 

1| Aemi AvBb I 

wewagvjv Abyhvqx 

KvMRcÎ cÖYqb Ges 

cÖvwß¯’vb: 

Ki cÖkvmb-1 kvLv 

wbav©wiZ bq Av‡e`b cÖvwßi 

01 (GK) 

gv‡mi g‡a¨ 

 

 

H 

8| AvqKi Abywefv‡Mi mKj 

Kg©KZ©v/ Kg©Pvix‡`i QzwU 

H 1| QzwU wewagvjv Abyhvqx 

KvMRcÎ cÖYqb Ges 

webvg~‡j¨ Av‡e`‡bi 07 

(mvZ) w`‡bi 

 



cÖvwß¯’vb:  

Ki cÖkvmb-1 kvLv 

g‡a¨  

H 

9| AvqKi Abywefv‡Mi mKj 

gyw³‡hv×v 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Z_¨ 

msiÿY 

gyw³‡hv×v Kg©Pvix‡`i Z_¨ msMÖn I 

wewagZ Zv cÖ‡qvM 

 

1| gyw³‡hv×v mb`; 

2| gyw³‡hv×v welqK 

gš¿Yvjq KZ©„K cÖZ¨qY 

cÎ 

Ges cÖvwß¯’vb: 

Ki cÖkvmb-1 kvLv 

cÖ‡hvR¨ bq cÖ‡hvR¨ bq  

 

H 

10| wbqš¿Yvaxb Kg©KZ©v, gvV 

ch©v‡q †Uwi‡Uvwiqvj †Rvb 

mg~‡n Kg©iZ 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i evwl©K 

†Mvcbxq Aby‡e`b 

Aby¯v̂ÿi /cÖwZ¯^vÿi 

cÖ‡hvR¨ bq cÖ‡hvR¨ bq cÖ‡hvR¨ bq cÖ‡hvR¨ bq  

H 

11| PvKyixi †iKW© msiÿY I 

GwmAvi msiÿY 

PvKzixi †iKW© msiÿY, GwmAvi 

msiÿY I mgqgZ AvBAviwW‡Z 

†cÖiY 

wØZxq mwPe (Ki 

cÖkvmb-1 I 2 kvLv Ges 

wØZxq mwPe, Ki-7 kvLv 

webvg~‡j¨ cÖ‡hvR¨ bq 1| †gv: Avãyi iv¾vK,  

m`m¨ (Ki cÖkvmb I gvbe m¤ú` e¨e¯’vcbv) 

‡gBj-razzaque.nbrbd@yahoo.com 

2| Gg. Bw`ªm wmwÏKx, cÖ_g mwPe (Ki cÖkvmb) 

‡gBj-midris1963@gmail.com 

3| wØZxq mwPe (Ki cÖkvmb-1) 

‡gBj-sstaxad1nbr@gmail.com 

4| wØZxq mwPe (Ki -7) 

‡gBj-nbrtax07@gmail.com 

 



ïé I f¨vU cÖkvmb-1 

wmwU‡Rbm PvU©vi 

(I‡qemvB‡U cÖ`k©‡bi Rb¨) 

1. †mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ  

µ. 

bs 

‡mevi bvg   cÖ‡qvRbx KvMRcÎ †mevi g~j¨ Ges 

cwi‡kva c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (bvg, c`we, †dvb b¤̂i I B‡gBj) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 AwR©Z QzwU  (K) h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ 

(L) wba©vwiZ di‡g cÖavb 

wnmve iÿb Kg©KZ©v KZ©„K 

cÖ̀ Ë QzwUi cÖvc¨Zvi 

cÖwZ‡e`b 

webvg~‡j¨ 15 (c‡bi) 

Kvh©w`em 

‡gvt kvgmyÏxb           

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-1)     

 ‡dvb:-9361509 

samsuddinnbr144@gmail.com 

 

 

2 AwR©Z QzwU (ewnt 

evsjv‡`k) 

(K) h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ 

(L) wba©vwiZ di‡g cÖavb 

wnmve iÿb Kg©KZ©v KZ©„K 

cÖ̀ Ë QzwUi cÖvc¨Zvi 

cÖwZ‡e`b 

(M) e¨w³MZ Kvi‡Y we‡`k 

åg‡bi Av‡e`b 

webvg~‡j¨ 15 (c‡bi) 

Kvh©w`em 

‡gvt kvgmyÏxb    

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-1)   

‡dvb:-9361509 

samsuddinnbr144@gmail.com 

‡gvt kvgmyÏxb  

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-1)    



‡dvb:-9361509 

samsuddinnbr144@gmail.com 

3 mvaviY fwel¨ 

Znwej n‡Z AwMÖg 

gÄywi| 

(K) h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ| 

 

webvg~‡j¨ 07 (mvZ) 

Kvh©w`em 

‡gvt kvgmyÏxb    

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-1)   

‡dvb:-9361509 

samsuddinnbr144@gmail.com 
‡gvt kvgmyÏxb  

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-1)    

‡dvb:-9361509 

samsuddinnbr144@gmail.com 
4 PvKzwi ¯’vqxKiY (K) h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ| 

 

webvg~‡j¨ 07 (mvZ)  

Kvh©w`em 

 

 

‡gvt kvgmyÏxb    

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-1)   

‡dvb:-9361509 

samsuddinnbr144@gmail.com 
‡gvt kvgmyÏxb  

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-1)    

‡dvb:-9361509 

samsuddinnbr144@gmail.com 
5 Kg©KZ©v‡`i 

wcAviGj/ 

Aemi cÖ`vb 

(1) h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ| 

(2) wcAviGj Gi Av‡e`b 

(3)  †cbkb dig 

(4) Gm.Gm.wm mb` 

(5) DËivaxKvi Gi 

mb`cÎ 

(6) cuvP Avs¸‡ji Qvc 

(7) †cbkbv‡ii Qwe Ges 

g‡bvbqbKvixi Qwe| 

(8) mKj cÖKvi bv 

webvg~‡j¨ 07 (mvZ)  

Kvh©w`em 

‡gvt kvgmyÏxb    

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-1)   

‡dvb:-9361509 

samsuddinnbr144@gmail.com 
‡gvt kvgmyÏxb  

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-1)    

‡dvb:-9361509 

samsuddinnbr144@gmail.com 



`vexcÎ  

(9) PvKzixi weeiYx 

(10) BGjwcwm 

(11) RvZxq †eZb 

wba©vi‡bi Kwc 

6 Kg©KZ©v‡`i weiæ‡× 

wewfbœ Awf‡hvM 

(K)mswkøó `ßi n‡Z 

Awf‡hvM mswkøó cÖ¯Íve 

(L) Awf‡hv‡Mi ¯̂c‡ÿ 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

(M) Awf‡hvM mswkøó 

wewagvjv/Aa¨v‡`k/AvBb 

Abyhvqx Kvh©µg MÖnY 

webvg~‡j¨ 30 (wÎk) 

w`‡bi g‡a¨ 

gvgjv `v‡qi 

Kiv nq| 

7 wPË we‡bv`b QzwU (K)h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ| 

(L)B‡Zvc~‡e© cÖ`Ë wPË 

we‡bv`b QzwU Av‡`k mn 

(M)wba©vwiZ di‡g cÖavb 

wnmve iÿb Kg©KZ©v KZ©„K 

cÖ̀ Ë QzwUi cÖvc¨Zvi 

cÖwZ‡e`b 

webvg~‡j¨ 07 (mvZ)  

Kvh©w`em 

‡gvt kvgmyÏxb    

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-1)   

‡dvb:-9361509 

samsuddinnbr144@gmail.com 
‡gvt kvgmyÏxb  

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-1)    

‡dvb:-9361509 

samsuddinnbr144@gmail.com 

8 wm‡jKkb †MÖW/UvBg 

†¯‹j gÄyix 

(K)h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ| 

(L) nvjbvMv` evwl©K 

†Mvcbxq  cÖwZ‡e`b 

webvg~‡j¨ 07 (mvZ)  

Kvh©w`em 

‡gvt kvgmyÏxb    

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-1)   

‡dvb:-9361509 

samsuddinnbr144@gmail.com 
‡gvt kvgmyÏxb  

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-1)    

‡dvb:-9361509 



 samsuddinnbr144@gmail.com 

9 c‡`vbœwZ  (K)h_vh_ KZ© „c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ| 

(L) nvjbvMv` evwl©K 

†Mvcbxq  cÖwZ‡e`b 

webvg~‡j¨ 07 (mvZ)  

Kvh©w`em 

‡gvt kvgmyÏxb    

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-1)   

‡dvb:-9361509 

samsuddinnbr144@gmail.com 
‡gvt kvgmyÏxb  

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-1)    

‡dvb:-9361509 

samsuddinnbr144@gmail.com 
10 we‡`‡k cÖwkÿY Ges 

we‡`‡k †mwgbv‡i 

Kg©KZ©v g‡bvbqb 

‡hvM¨Zv I †R¨ôZv 

Abyhvqx 

webvg~‡j¨ 07 (mvZ)  

Kvh©w`em 

‡gvt kvgmyÏxb    

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-1)   

‡dvb:-9361509 

samsuddinnbr144@gmail.com 
‡gvt kvgmyÏxb  

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-1)    

‡dvb:-9361509 

samsuddinnbr144@gmail.com 
 

 

we. `ª. bvMwiKMY‡K mivmwi cÖ`Ë †mev| †emiKvwi cÖwZôvb‡K cÖ`Ë †mev hw` bvMwiKMY‡K cÖ`Ë †mevi Abyiƒc nq Z‡e †mwUI bvMwiK †mev wnmv‡e AšÍfz©³ n‡e |  D`vniYt 

m¤úwËi †iwR‡óªkb, †UªW jvB‡mÝ| 

    

                                                         

3) Awf‡hvM e¨e ’̄vcbv c×wZ (GRS) 

‡mev cÖvwß‡Z Amš‘ó n‡j ev `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v mgvav w`‡Z e¨_© n‡j wb‡¤œv³ c×wZ‡Z †hvMv‡hvM Kiæb|  

 

µ. 

bs 

KLb †hvMv‡hvM Ki‡eb †hvMv‡hv‡Mi wVKvbv wb¯úwËi mgqmxgv 



1 `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v mgvavb w`‡Z e¨_© n‡j   GRS †dvKvj c‡q›U Kg©KZ©v bvg I c`we:  

W. bvwmg Avn‡g`  

cÖ_g mwPe (ïé I f¨vU cÖkvmb) 

 

 

2 GRS †dvKvj c‡q›U Kg©KZ©v wbw`©ó mg‡q 

mgvavb w`‡Z e¨_© n‡j 

Rbve myjZvb †gvt BKevj 

m`m¨ (ïé I f¨vU cÖkvmb) 

 

 

4) Avcbvi Kv‡Q Avgv‡`i cÖZ¨vkv  

 

µwgK bs cÖwZkÖæwZ/Kvw•LZ †mev cÖvwßi j‡ÿ¨ KiYxq 

1) wba©vwiZ di‡g m¤ú~Y©fv‡e c~iYK…Z Av‡e`b Rgv cÖ`vb| 

2) Av‡e`‡bi mv‡_ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎvw` cÖ`vb| 

3) ‡mev cÖvwßi †ÿ‡Î †Kvb A¯úóZv _vK‡j †mev cÖ`vbKvix Kg©KZ©vi wbKU †_‡K civgk© MÖnY Ki‡eb| 

 



MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

RvZxq ivR¯^ †evW© 

wmwU‡Rbm PvUv©i 

(I‡qemvB‡U cÖ`k©‡bi Rb¨) 

ïé I f¨vU cÖkvmb-2 

 

 

1. wfkb I wgkb  

wfkb t hyw³ msMZ e³e¨ Dc ’̄vc‡bi my‡hvM cÖ`v‡bi gva¨‡g RvZxq ivR¯^ †evW©, XvKv-‡K Av ©̀wkK/g‡Wj cÖkvmwbK cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o †Zvjv|  

wgkbt  mwVK I h_vmg‡q wbi‡cÿfv‡e ¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZ K‡i cÖkvmwbK †mev cÖ`vb| 

†mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ t  

2.1) bvMwiK †mev  

µ. bs ‡mevi bvg   †mev cÖ`vb 

c×wZ  

cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ Ges 

cÖvwß¯’vb  

 †mevi g~j¨ Ges 

cwi‡kva c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv  

`vwqZ¡cÖvß 

Kg©KZ©v (bvg, 

c`we, †dvb b¤^i 

I B‡gBj)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1       †dvb:  

 

B-‡gBj:  

2      

3      

4       †dvb:  

 

B-‡gBj:  

5      

6      

 

we. `ª. bvMwiKMY‡K mivmwi cÖ`Ë †mev| †emiKvwi cÖwZôvb‡K cÖ`Ë †mev hw` bvMwiKMY‡K cÖ`Ë †mevi Abyiƒc nq Z‡e †mwUI bvMwiK †mev wnmv‡e AšÍfz©³ n‡e |  D`vniYt m¤úwËi †iwR‡óªkb, †UªW jvB‡mÝ| 

 

2.2) cÖvwZôvwbK †mev  

µ. bs ‡mevi bvg   †mev cÖ`vb 

c×wZ  

cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ Ges 

cÖvwß¯’vb  

 †mevi g~j¨ Ges 

cwi‡kva c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv  

`vwqZ¡cÖvß 

Kg©KZ©v (bvg, 

c`we, †dvb b¤^i 

I B‡gBj)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 



1       †dvb:  

 

B-‡gBj:  

2      

3      

4       †dvb:  

 

B-‡gBj:  

5      

6      

     

 1| miKvwi †Kvb cÖwZôvb, Dbœqb mn‡hvMx ms¯’v, †mevcÖ`vbKvix cÖwZôv‡bi AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/ms¯’v Ges `vßwiKfv‡e m¤ú©„³ †`wk/we‡`wk †emiKvwi  cÖwZôvb‡K cÖ`Ë †mev| D`vnibt ev‡RU eivÏ/wefvRb, A_© Qvo, gZvgZ 

MÖnY|  

     

 2| †mevMÖnYKvix †emiKvwi cÖwZôvb b n‡j A_ev †Kvb Pzw³i AvIZvq cÖ`Ë †mev cÖvwZôvwbK †mevi AšÍfz©³ n‡e| 

D`vnibt wewUAviwm-Gi wbKU †_‡K e¨vÛDBW_& µq| 

 

] 

 

2.3) Af¨šÍixY ‡mev 

µ. 

bs 

‡mevi bvg †mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ Ges 

cÖvwß¯’vb 

†mevi g~j¨ 

Ges cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (bvg, c`we, 

†dvb b¤^i I B‡gBj) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1  mvsMVwbK KvVv‡gv 

MVb, c~b©MVb Ges c` 

m„wó, miÄvgvw` msµvšÍ 

 wewa †gvZv‡eK Dchy³ 

KZ©„c‡ÿi  Aby‡gv`b 

mv‡c‡ÿ cÖkvmwbK gš¿Yvj‡q/ 

`ß‡i ‡cÖi‡Yi Rb¨ Awdm 

¯§viK Rvix Kiv|  

 cÖkvmwbK gš¿Yvjq Ges  

RvZxq ivR¯^ †ev‡W©i Aaxb 

wewfbœ `ßi  †_‡K cÖvß cÎ/ 

cÖwZ‡e`b 

webvg~‡j¨ 7 (mvZ) 

Kvh©w`em 

‡gvt Aveyj nv‡kg                         

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-2)                           

‡dvb:-8318120-26/374                                               

ahshem2ndsectt@ 

gmail.com                                                                   

 

2 Kwgkbv‡iU/wWwfkb/mv

‡K©j BZ¨vw`i Awa‡ÿÎ 

wba©viY 

wewa †gvZv‡eK Dchy³ 

KZ©„c‡ÿi  Aby‡gv`b 

mv‡c‡ÿ cÖkvmwbK gš¿Yvj‡q/ 

`ß‡i ‡cÖi‡Yi Rb¨ Awdm 

¯§viK Rvix Kiv| | 

cÖkvmwbK gš¿Yvjq Ges  

RvZxq ivR¯^ †ev‡W©i Aaxb 

wewfbœ `ßi  †_‡m cÖvß cÎ/ 

cÖwZ‡e`b 

webvg~‡j¨ 7 (mvZ) 

Kvh©w`em 

‡gvt Aveyj nv‡kg                         

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-2)                           

‡dvb:-8318120-26/374                                               

ahshem2ndsectt@ 

gmail.com                                                                   

  

3 AeKvVv‡gv wbg©vb, 

A‡Uv‡gkb/ hvbevnb, 

miÄvgvw` mvsMVwbK 

wewa †gvZv‡eK Dchy³ 

KZ©„c‡ÿi  Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ 

cÖkvmwbK gš¿Yvj‡q/ `ß‡i 

cÖkvmwbK gš¿Yvjq Ges  

RvZxq ivR¯^ †ev‡W©i Aaxb 

wewfbœ `ßi  †_‡K cÖvß cÎ/ 

webvg~‡j¨ 07 (mvZ) 

Kvh©w`em 

‡gvt Aveyj nv‡kg                         

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-2)                           

‡dvb:-8318120-26/374                                               



KvVv‡gv‡Z Aby‡gv`bmn 

ev‡RU eiv‡Ïi cÖ¯Íve 

‡cÖi‡Yi Rb¨ Awdm ¯§viK 

Rvix Kiv| 

cÖwZ‡e`b ahshem2ndsectt@ 

gmail.com                                                                   

   

4 Õwewea e¨‡qiÕ gÄyix 

cÖ`vb 

wewa †gvZv‡eK Dchy³ 

KZ©„c‡ÿi  Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ 

cÖkvmwbK gš¿Yvj‡q/ `ß‡i 

‡cÖi‡Yi Rb¨ Awdm ¯§viK 

Rvix Kiv| 

cÖkvmwbK gš¿Yvjq Ges  

RvZxq ivR¯^ †ev‡W©i Aaxb 

wewfbœ `ßi  †_‡K cÖvß cÎ/ 

cÖwZ‡e`b 

webvg~‡j¨ 03 (wZb)  

Kvh©w`em 

‡gvt Aveyj nv‡kg                         

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-2)                           

‡dvb:-8318120-26/374                                               

ahshem2ndsectt@ 

gmail.com                                                                   

 

5 Awdm fvov Ges 

evm ’̄vb msµvšÍ 

wewa †gvZv‡eK Dchy³ 

KZ©„c‡ÿi  Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ 

cÖkvmwbK gš¿Yvj‡q/ `ß‡i 

‡cÖi‡Yi Rb¨ Awdm ¯§viK 

Rvix Kiv| 

cÖkvmwbK gš¿Yvjq Ges  

RvZxq ivR¯^ †ev‡W©i Aaxb 

wewfbœ `ßi  †_‡K cÖvß cÎ/ 

cÖwZ‡e`b 

webvg~‡j¨ 03 (wZb)  

Kvh©w`em 

‡gvt Aveyj nv‡kg                         

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-2)                           

‡dvb:-8318120-26/374                                               

ahshem2ndsectt@ 

gmail.com                                                                   

 

6 Mevw` cïi Kwi‡Wv‡ii 

Rb¨ ïé dig Qvcv‡bv, 

Qvcv‡bv I e›Ub 

wewa †gvZv‡eK Dchy³ 

KZ©„c‡ÿi  Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ 

cÖkvmwbK gš¿Yvj‡q/ `ß‡i 

‡cÖi‡Yi Rb¨ Awdm ¯§viK 

Rvix Kiv| 

cÖkvmwbK gš¿Yvjq Ges  

RvZxq ivR¯^ †ev‡W©i Aaxb 

wewfbœ `ßi  †_‡K cÖvß cÎ/ 

cÖwZ‡e`b 

webvg~‡j¨ 03 (wZb)  

Kvh©w`em 

‡gvt Aveyj nv‡kg                         

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-2)                           

‡dvb:-8318120-26/374                                               

ahshem2ndsectt@ 

gmail.com                                                                   

 

7 cÖvmswMK Ab¨vb¨ 

Kvh©vejx 

wewa †gvZv‡eK Dchy³ 

KZ©„c‡ÿi  Aby‡gv`b 

mv‡c‡ÿ cÖkvmwbK gš¿Yvj‡q/ 

`ß‡i ‡cÖi‡Yi Rb¨ Awdm 

¯§viK Rvix Kiv| 

cÖkvmwbK gš¿Yvjq Ges  

RvZxq ivR¯^ †ev‡W©i Aaxb 

wewfbœ `ßi  †_‡K cÖvß cÎ/ 

cÖwZ‡e`b 

webvg~‡j¨ 03 (wZb)  

Kvh©w`em 

 

 

‡gvt Aveyj nv‡kg                         

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-2)                           

‡dvb:-8318120-26/374                                               

ahshem2ndsectt@ 

gmail.com                                                                   

 

 

we. `ª. Af¨šÍixY Rbej (AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/ms¯’vmn) Ges GKB cÖwZôv‡bi Ab¨ kvLv/AwakvLv/AbywefvM-‡K cÖ`Ë †mev | 

D`vniYt jwRw÷Km, QzwU, wRwcGd AwMÖg|                                              

2.4 AvIZvaxb Aw`aßi/`ßi/ms¯’v KZ©„K cÖ`Ë †mev 

 AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/ms¯’vmg~‡ni wmwU‡Rb PvU©vi wj¼ AvKv‡i hy³ Ki‡Z n‡e| 

 

3) Awf‡hvM e¨e¯’vcbv c×wZ (GRS) 



‡mev cÖvwß‡Z Amš‘ó n‡j `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi ms‡M †hvMv‡hvM Kiæb| wZwb mgvavb w`‡Z e¨_© n‡j wb‡¤œv³ c×wZ‡Z †hvMv‡hvM K‡i Avcbvi mgm¨v AewnZ Kiæb| 

 

µ. bs KLb †hvMv‡hvM Ki‡eb †hvMv‡hv‡Mi wVKvbv wb¯úwËi mgqmxgv 

1 `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v mgvavb w`‡Z e¨_© n‡j   GRS †dvKvj c‡q›U Kg©KZ©v bvg I c`we:  

W. bvwmg Avn‡g`  

cÖ_g mwPe (ïé I f¨vU cÖkvmb) 

 

 

2 GRS †dvKvj c‡q›U Kg©KZ©v wbw`©ó mg‡q mgvavb 

w`‡Z e¨_© n‡j 

Rbve †gvt ‡iRvDj nvmvb 

m`m¨ (ïé I f¨vU cÖkvmb) 

 

 

 

4) Avcbvi Kv‡Q Avgv‡`i cÖZ¨vkv  

 

µwgK bs cÖwZkÖæwZ/Kvw•LZ †mev cÖvwßi j‡ÿ¨ KiYxq 

1) wba©vwiZ di‡g m¤ú~Y©fv‡e c~iYK…Z Av‡e`b Rgv cÖ`vb| 

2) Av‡e`‡bi mv‡_ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎvw` cÖ`vb| 

3) ‡mev cÖvwßi †ÿ‡Î †Kvb A¯úóZv _vK‡j †mev cÖ`vbKvix Kg©KZ©vi wbKU †_‡K civgk© MÖnY Ki‡eb| 

 

we. `ª. mvaviYZ †h mKj Kvi‡Y Av‡e`b evwZj nq A_ev †mev cÖ`vb m¤¢e nq bv Zv we‡kølb K‡i QK c~iY Ki‡Z n‡e| wKQz welq mKj cÖwZôv‡bi Rb¨ GKB n‡e Ges wKQz welq Avjv`v n‡e| 



MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

RvZxq ivR¯^ †evW© 

wmwU‡Rbm PvUv©i 

(I‡qemvB‡U cÖ`k©‡bi Rb¨) 

ïé I f¨vU cÖkvmb-3 

 

1. wfkb I wgkb  

wfkb t hyw³ msMZ e³e¨ Dc ’̄vc‡bi my‡hvM cÖ`v‡bi gva¨‡g G RvZxq ivR¯^ †evW©, XvKv-‡K Av`wk©K/g‡Wj cÖkvmwbK cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o †Zvjv|  

wgkbt  mwVK I h_vmg‡q wbi‡cÿfv‡e ¯̂”QZv I Revew`wnZv wbwðZ K‡i cÖkvmwbK †mev cÖ`vb| 

†mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ t  

2.1) bvMwiK †mev  

µ. bs ‡mevi bvg   †mev cÖ`vb 

c×wZ  

cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ 

Ges cÖvwß ’̄vb  

 †mevi g~j¨ 

Ges cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv  

`vwqZ¡cÖvß 

Kg©KZ©v (bvg, 

c`we, †dvb 

b¤^i I 

B‡gBj)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1       †dvb:  



2       

B-‡gBj:  3      

4       †dvb:  

 

B-‡gBj:  

5      

6      

 

we. `ª. bvMwiKMY‡K mivmwi cÖ`Ë †mev| †emiKvwi cÖwZôvb‡K cÖ`Ë †mev hw` bvMwiKMY‡K cÖ`Ë †mevi Abyiƒc nq Z‡e †mwUI bvMwiK †mev wnmv‡e AšÍfz©³ n‡e |  D`vniYt 

m¤úwËi †iwR‡óªkb, †UªW jvB‡mÝ| 

 

2.2) cÖvwZôvwbK †mev  

µ. bs ‡mevi bvg   †mev cÖ`vb 

c×wZ  

cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ 

Ges cÖvwß ’̄vb  

 †mevi g~j¨ 

Ges cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv  

`vwqZ¡cÖvß 

Kg©KZ©v 

(bvg, c`we, 

†dvb b¤^i I 

B‡gBj)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1       †dvb:  

 

B-‡gBj:  

2      

3      



4       †dvb:  

 

B-‡gBj:  

5      

6      

  

      1| miKvwi †Kvb cÖwZôvb, Dbœqb mn‡hvMx ms¯’v, †mevcÖ`vbKvix cÖwZôv‡bi AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/ms ’̄v Ges `vßwiKfv‡e m¤ú©„³ †`wk/we‡`wk †emiKvwi  cÖwZôvb‡K cÖ`Ë 

†mev| D`vnibt ev‡RU eivÏ/wefvRb, A_© Qvo, gZvgZ MÖnY|  

     2| †mevMÖnYKvix †emiKvwi cÖwZôvb n‡j A_ev †Kvb Pzw³i AvIZvq cÖ`Ë †mev cÖvwZôvwbK †mevi AšÍfz©³ n‡e| 

D`vnibt wewUAviwm-Gi wbKU †_‡K e¨vÛDB_ µq| 

2.3) Af¨šÍixY ‡mev 

 

µ. 

bs 

‡mevi bvg   †mev cÖ`vb c×wZ  cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ   †mevi 

g~j¨ Ges 

cwi‡kva 

c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv  

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

(bvg, c`we, †dvb b¤^i I 

B‡gBj)  

(1

) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1  AwR©Z QzwU   wewa †gvZv‡eK Dchy³ 

KZ©„c‡ÿi (Avw_©K I 

cÖkvmwbK ÿgZv Abyhvqx) 

Aby‡gv`bµ‡g wb®úwË K‡i 

miKvwi Av‡`k Rvwi Kiv nq|  

(K) h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ 

(L) wba©vwiZ di‡g 

cÖavb wnmve iÿb 

Kg©KZ©v KZ©„K cÖ`Ë 

webvg~‡j¨ 15 (c‡bi) 

Kvh©w`em 

Lvb †gvt †iRv-Db-bex                          

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-3)                           

‡dvb:-9356460                                                

nbr.cev3@gmail.com                                                                   



QzwUi cÖvc¨Zvi 

cÖZ¨vqbcÎ 

 

2 AwR©Z QzwU 

(ewnt 

evsjv‡`k) 

(K) wba©vwiZ QzwU wewagvjv 

Abyhvqx wb®úwË K‡i miKvwi 

Av‡`k Rvwi Kiv nq| 

(L)  miKvi KZ©„K mg‡q 

mg‡q RvwiK…Z we‡`k åg‡Yi 

AbygwZ I Avbylvw½K wb‡`©kbv 

Abyhvqx 

(K) h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ 

(L) wba©vwiZ di‡g 

cÖavb wnmve iÿb 

Kg©KZ©v KZ©„K cÖ`Ë 

QzwUi cÖvc¨Zvi 

cÖZ¨vqbcÎ 

(M) e¨w³MZ Kvi‡Y 

we‡`k åg‡bi Av‡e`b 

webvg~‡j¨ 15 (c‡bi) 

Kvh©w`em 

Lvb †gvt †iRv-Db-bex    

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-3)                        

‡dvb:- 9356460                                                

nbr.cev3@gmail.com                                                                   

 

3 PvKzix 

’̄vqxKiY 

mswkøó wb‡qvM wewagvjv 

Abyhvqx Dchy³ KZ©„c‡ÿi 

Aby‡gv`bµ‡g AvBAviwW-‡Z 

†cÖiY Kiv nq| 

(K) h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ| 

 

webvg~‡j¨ 15 (c‡bi)  

Kvh©w`em 

Lvb †gvt †iRv-Db-bex  

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-3)                           

‡dvb:- 9356460                                               

nbr.cev3@gmail.com                                                                   

 

4 Aemi/ 

wcAviGj 

wewa ‡gvZv‡eK h_vh_ 

KZ©„c‡ÿi Aby‡gv`bµ‡g 

Av‡`k Rvwi Kiv nq| 

 

(1) h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ 

(2) Gm.Gm.wmÕi gyj 

mb`cÎ 

(3) mvwf©m ewni Gi 

mZ¨vwqZ cÖ_g 5(cvuP) 

webvg~‡j¨ 07 (mvZ)  

Kvh©w`em 

Lvb †gvt †iRv-Db-bex  

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-3)                           

‡dvb:- 9356460                                               

nbr.cev3@gmail.com                                                                   

 



cvZv 

(4) QywUi wnmve weeiYx 

5 ‡cbkb I 

Avby‡ZvwlK 

wewa ‡gvZv‡eK h_vh_ 

KZ©„c‡ÿi Aby‡gv`bµ‡g 

Av‡`k Rvwi Kiv nq| 

 

(1) h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g wba©vwiZ di‡g 

Av‡e`bcÎ| 

(2) mZ¨vwqZ Qwe 02 

(`yB) Kwc 

(3) wcAviGj gÄyixi 

Av‡`k 

(4) †kl †eZ‡bi 

cÖZ¨vqbcÎ (BGjwcwm) 

(5) bv `vexcÎ 

cÖZ¨vqbcÎ 

(6) †cbk‡bi •ea 

DËivaxKvix †Nvlbv cÎ 

(Qwemn) 

(7) bgybv ¯̂vÿi I cuvP 

Av½y‡ji Qvc 

(8) AwWU AbvcwË 

msµvšÍ cÖZ¨vqbcÎ 

(9) A½xKvi bvgv 

webvg~‡j¨ 07 (mvZ)  

Kvh©w`em 

Lvb †gvt †iRv-Db-bex  

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-3)                           

‡dvb:- 9356460                                               

nbr.cev3@gmail.com                                                                   

 



(10) RvZxq cwiPqcÎ  

(11) PvKzix weeiYx 

(12) mvwf©m ewn 

6 Awf‡hvM 

e¨e ’̄vcbv 

wewa ‡gvZv‡eK h_vh_ 

KZ©„c‡ÿi Aby‡gv`bµ‡g 

wefvMxq gvgjv `v‡qi I  

cwiPvjbv Kiv nq| 

 

(K)mswkøó `ßi n‡Z 

Awf‡hvM mswkøó  

cÖ Í̄ve 

(L) Awf‡hv‡Mi ¯̂c‡ÿ 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

(M) Awf‡hvM mswkøó 

wewagvjv/Aa¨v‡`k/AvBb 

Abyhvqx Kvh©µg MÖnY 

webvg~‡j¨ 30 (wÎk) 

w`‡bi g‡a¨ 

gvgjv `v‡qi 

Kiv nq| 

Lvb †gvt †iRv-Db-bex  

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-3)                           

‡dvb:- 9356460                                               

nbr.cev3@gmail.com                                                                   

 

7 wm‡jKkb 

†MÖW/UvBg 

†¯‹j gÄyix 

wm‡jKkb †MÖW/UvBg †¯‹j 

gÄyixi Rb¨ h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

Aby‡gv`bµ‡g AvBAviwW-‡Z 

†cÖib Kiv nq| 

(K)h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ| 

(L) nvjbvMv` evwl©K 

†Mvcbxq  Aby‡e`b 

 

webvg~‡j¨ 15 (c‡bi)  

Kvh©w`em 

Lvb †gvt †iRv-Db-bex  

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-3)                           

‡dvb:- 9356460                                               

nbr.cev3@gmail.com                                                                   

 

9 c‡`vbœwZ  h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

Aby‡gv`bµ‡g wgwb‡÷wiqvj 

I wbe©vnx Kg©Pvix‡`i wdWvi 

c‡` cÖ‡qvRbxq Kg©Kvj c~iY 

I wefvMxq c‡`vbœwZ cixÿvq 

(K)h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

gva¨‡g Av‡e`bcÎ| 

(L) nvjbvMv` evwl©K 

†Mvcbxq  Aby‡e`b 

webvg~‡j¨ 30 (wÎk)  

Kvh©w`em 

Lvb †gvt †iRv-Db-bex  

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-3)                           

‡dvb:- 9356460                                               

nbr.cev3@gmail.com                                                                   



DËxY© nIqv mv‡c‡ÿ c‡`vbœwZ 

cÖ`vb Kiv nq| 

(M) ¯§vZK Gi g~j 

mb`cÎ 

 

10 eywbqv`x 

cÖwkÿb 

h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

Aby‡gv`bµ‡g cÖwkÿbv_©x 

g‡bvbqb cÖ`vb Kiv nq| 

- webvg~‡j¨ - Lvb †gvt †iRv-Db-bex  

wØZxq mwPe (ïtftcÖt-3)                           

‡dvb:- 9356460                                               

nbr.cev3@gmail.com                                                                   

 

 

we. `ª. Af¨šÍixY Rbej (AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/ms ’̄vmn) Ges GKB cÖwZôv‡bi Ab¨ kvLv/AwakvLv/AbywefvM-‡K cÖ`Ë †mev | 

D`vniYt jww÷Km, QzwU, wRwcGd AwMÖg|                                              

2.4 AvIZvaxb Aw`aßi/`ßi/ms ’̄v KZ©„K cÖ`Ë †mev 

 AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/ms ’̄vmg~‡ni wmwU‡Rmb PvU©vi wj¼ AvKv‡i hy³ Ki‡Z n‡e| 

 

3) Awf‡hvM e¨e ’̄vcbv c×wZ (GRS) 

‡mev cÖvwß‡Z Amš‘ó n‡j `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi ms‡M †hvMv‡hvM Kiæb| wZwb mgvavb w`‡Z e¨_© n‡j wb‡¤œv³ c×wZ‡Z †hvMv‡hvM K‡i Avcbvi mgm¨v AewnZ Kiæb| 

 

µ. 

bs 

KLb †hvMv‡hvM Ki‡eb †hvMv‡hv‡Mi wVKvbv wb¯úwËi 

mgqmxgv 



1 `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v mgvavb w`‡Z e¨_© 

n‡j  

 GRS †dvKvj c‡q›U Kg©KZ©vi bvg I 

c`we:  

W. bvwmg Avn‡g`  

cÖ_g mwPe (ïé I f¨vU cÖkvmb) 

 

2 GRS †dvKvj c‡q›U Kg©KZ©v wbw`©ó 

mg‡q mgvavb w`‡Z e¨_© n‡j 

myjZvb †gvt BKevj 

m`m¨ (ïé I f¨vU cÖkvmb) 

 

 

 

4) Avcbvi Kv‡Q Avgv‡`i cÖZ¨vkv  

 

µwgK bs cÖwZkÖæZ/Kvw•LZ †mev cÖvwßi j‡ÿ¨ KiYxq 

1) h_vh_ KZ…©c‡ÿi gva¨‡g wba©vwiZ di‡g m¤ú~Y©fv‡e c~iYK…Z Av‡e`bcÎ Rgv cÖ`vb| 

2) Av‡e`‡bi mv‡_ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎvw` Rgv cÖ`vb| 

3) ‡mev cÖvwßi †ÿ‡Î †Kvb A¯úóZv _vK‡j †mev cÖ`vbKvix Kg©KZ©vi wbKU †_‡K civgk© MÖnY| 

 

we. `ª. mvaviYZ ‡hmKj Kvi‡Y Av‡e`b evwZj nq A_ev †mev cÖ`vb m¤¢e nq bv Zv we‡kølb K‡i QK c~iY Ki‡Z n‡e| wKQz welq mKj cÖwZôv‡bi Rb¨ GKB n‡e Ges wKQz welq 

Avjv`v n‡e| 



MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

RvZxq ivR¯̂ †evW© 

www.nbr.gov.bd 

 

kvLvi bvg: Kv÷gm K¬vwmwd‡Kkb GÛ G¨vWfvÝ iæwjs 

 

‡mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ (Citizen’s Charter) 

(1) wfkb I wgkb: 

 

wfkb:  

Avg`vwb ißvwb Kvh©µg mnRxKiY I ª̀æZvq‡bi gva¨‡g †`‡k wewb‡qvM I e¨emv evÜe cwi‡ek m„wóKiY| 

wgkb:  

(1) cY¨ Avg`vwbi ci wej Ae Gw›Uª Kv÷gm KZ…©c‡ÿi wbKU `vwL‡ji ci A_ev ißvwb Kv‡j wej Ae G·‡cvU© Kv÷gm KZ©„c‡ÿi wbKU `vwL‡ji ci c‡Y¨i 

GBP.Gm.†KvW wel‡q Avg`vwbKviK ev ißvwbKvi‡Ki mv‡_ Kv÷gm KZ…©c‡ÿi gZwe‡iva m„wó n‡j Av‡e`‡bi cwi‡cÖwÿ‡Z D³ c‡Y¨i GBP. Gm. †KvW 

wel‡q K¬vwmwd‡Kkb iæwjs cÖ`vb| 

(2) Avg`vwb ev ißvwb mswkøó ‡ÿ‡Î wej Ae Gw›Uª ev wej Ae G·‡cvU© `vwL‡ji b~¨bZg 60 (lvU) Kvh©w`em c~‡e© c‡Y¨i GBP.Gm.†KvW wel‡q AwMÖg iæwjs Gi 

Av‡e`‡bi cwi‡cÖwÿ‡Z c‡Y¨i †kÖwYweb¨vm welqK AwMÖg iæwjs cÖ`vb| 

 

 

http://www.nbr.gov.bd/


 

(2) cÖwZkÖæZ †mevmg~n: 

(2.1) bvMwiK †mev: 

 

µ 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ Ges 

cÖvwß¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges 

cwi‡kva c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 

(bvg, c`we, †dvb I 

B‡gBj) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 H. S. 

Classification 

Ruling cÖ`vb  

‡Kvb cY¨ Avg`vwb nIqvi ci ev ißvwbKv‡j †mB c‡Y¨i GBP. 

Gm. †KvW wel‡q Avg`vwbKviK I Kv÷gm KZ…©c‡ÿi g‡a¨ 

gZwe‡iva m„wó n‡j Avg`vwbKviK/ißvwbKviK RvZxq ivR¯̂ 

†ev‡W© Kv÷gm K¬vwmwd‡Kkb G¨vÛ G¨vWfvÝ iæwjs kvLvq c‡Y¨i 

h_vh_ weeiY, `vweK…Z GBP. Gm. †KvW Gi ¯̂c‡ÿ BCT I 

Explanatory Notes Gi e¨vL¨vi Av‡jv‡K hyw³ Dc¯’vcbc~e©K 

c‡Y¨i mwVK †kªwYweb¨vm wbav©i‡Yi Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z cv‡ib| 

RvZxq ivR¯^ †evW© mswkøó KvMRcÎ hvPvB evQvB K‡i cÖ‡hvR¨  

†ÿ‡Î Ab¨b¨ Kv÷g nvDm ev Kv÷gm Kg©KZv© ev †Kvb 

we‡kl‡Ái gZvgZ MÖnYc~e©K cÖ‡qvR‡b mfv K‡i †kªwYweb¨vm 

wel‡q wm×všÍ cÖ`vb K‡i _v‡K| 

GB Av‡e`‡bi Rb¨ wbw`©ó 

‡Kvb Av‡e`bcÎ †bB| Z‡e 

Av‡e`bKv‡j c‡Y¨i eY©bv, 

KvwiMwi bvg, evwYwR¨K bvg, 

K¨vUvjM I Ab¨b¨ cÖ‡qvRbxq 

`wjjvw`mn Av‡e`b Ki‡Z 

nq| 

G †mev webvg~‡j¨ 

cÖ`vb Kiv nq| 

mKj `wjjvw` 

cÖ`vb ¯̂v‡c‡ÿ 

Av‡e`b cÖvwßi 

ci 45 

Kvh©w`e‡mi g‡a¨ 

wb®úwË‡hvM¨| 

bvg: †gvt kidzwÏb 

wgTv  

c`we: wØZxq mwPe 

†dvb: 8318120-

26 Ges 8318101 

-8, G·: 424 

B-†gBj: 

nbrclassification

@gmail.com 

2 Customs 

Advance 

Ruling cÖ`vb 

†Kvb cY¨ Avg`vwb ev ißvwb mswkøó †ÿ‡Î wej Ae Gw›Uª ev wej 

Ae G·‡cvU© `vwL‡ji b~¨bZg 60 (lvU) Kvh©w`em c~‡e© wba©vwiZ 

wd cÖ`vbc~e©K cÖ‡qvRbxq `wjjvw`mn wba©vwiZ di‡g Av‡e`b 

Ki‡Z nq| Av‡e`b cvIqvi ci Zv hvPvB evQvBc~e©K PvwnZ 

c‡Y¨i mwVK GBP. Gm. †KvW m¤ú‡K© AwMÖg iæwjs cÖ`vb Kiv 

n‡q _v‡K| 

G msµvšÍ Av‡e`b dig Ges 

Ab¨b¨ hveZxq Z_¨ RvZxq 

ivR¯^ †ev‡W© AwMÖg iæwjs 

BDwbU A_ev I‡qe mvBU: 

www.bangladeshcustom

s.gov.bd Ges 

www.nbr.gov.bd †Z 

‡mevg~j¨:- 2000/- 

UvKv  

cwi‡kva c×wZ:- 

miKvix †UªRvix 

Pvjv‡bi gva¨‡g †KvW 

mKj `wjjvw` 

cÖ`vb ¯̂v‡c‡ÿ 

Av‡e`b cÖvwßi 

ci 45 

Kvh©w`e‡mi g‡a¨ 

wb®úwË‡hvM¨| 

bvg: †gvt kidzwÏb 

wgTv  

c`we: wØZxq mwPe 

†dvb: 8318120-

26 Ges 8318101 

http://www.bangladeshcustoms.gov.bd/
http://www.bangladeshcustoms.gov.bd/
http://www.nbr.gov.bd/


cvIqv hv‡e| bs- 1.1103.0000. 

2681 

†Z cwi‡kva‡hvM¨| 

-8, G·: 424 

B-†gBj: 

nbrclassification

@gmail.com 

 

(2.2) `vßwiK †mev 

 

µwg

K bs 

‡mevi 

bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ Ges 

cÖvwß¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges 

cwi‡kva c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 

(bvg, c`we, †dvb I 

B‡gBj) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 `vßwiK 

†mev 

‡Kvb cY¨ Avg`vwb nIqvi ci ev ißvwbKv‡j †mB c‡Y¨i GBP. Gm. 

†KvW wel‡q Avg`vwbKviK I Kv÷gm KZ…©c‡ÿi g‡a¨ gZwe‡iva m„wó 

n‡j mswkøó Kv÷g nvDm/ Kv÷gm Kv÷gm †÷kb A_ev †Kvb Kv÷g 

nvDm/ Kv÷gm †÷kb †Kvb c‡Y¨i mwVK GBP. Gm. †KvW Rvb‡Z 

†P‡q RvZxq ivR¯^ †ev‡W© Av‡e`b Ki‡Z cv‡i| RvZxq ivR¯^ †evW© 

mswkøó KvMRcÎ hvPvB evQvB K‡i cÖ‡hvR¨  †ÿ‡Î Ab¨b¨ Kv÷g nvDm 

ev Kv÷gm Kg©KZv© ev †Kvb we‡kl‡Ái gZvgZ MÖnYc~e©K cÖ‡qvR‡b 

mfv K‡i †kªwYweb¨vm wel‡q wm×všÍ cÖ`vb K‡i _v‡K| 

GB Av‡e`‡bi Rb¨ wbw`©ó 

‡Kvb Av‡e`bcÎ †bB| Z‡e 

Av‡e`bKv‡j c‡Y¨i eY©bv, 

KvwiMwi bvg, evwYwR¨K bvg, 

K¨vUvjM I Ab¨b¨ cÖ‡qvRbxq 

`wjjvw`mn Av‡e`b Ki‡Z 

n‡e| 

G †mev webvg~‡j¨ 

cÖ`vb Kiv nq| 

mKj `wjjvw` 

cÖ`vb ¯̂v‡c‡ÿ 

Av‡e`b cÖvwßi 

ci 45 

Kvh©w`e‡mi g‡a¨ 

wb®úwË‡hvM¨| 

bvg: †gvt kidzwÏb 

wgTv  

c`we: wØZxq mwPe 

†dvb: 8318120-

26 Ges 8318101 

-8, G·: 424 

B-†gBj: 

nbrclassification

@gmail.com 

(3) Awf‡hvM cÖwZKvi e¨e¯’vcbv (GRS) 

‡mev cÖvwß‡Z Amš‘ó n‡j `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi m‡½ †hvMv‡hvM Kiæb| Zvi KvQ †_‡K mgvavb cvIqv bv †M‡j wb‡¤œv³ c×wZ‡Z †hvMv‡hvM K‡i Avcbvi mgm¨v AewnZ Kiæb| 



 

µ bs KLb †hvMv‡hvM Ki‡eb Kvi m‡½ †hvMv‡hvM Ki‡eb ‡hvMv‡hv‡Mi wVKvbv wb®úwËi mgqmxgv 

1 `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v mgvavb w`‡Z 

bv cvi‡j 

Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v (AwbK) bvg I c`we: Gg dLiæj Avjg 

cÖ_g mwPe (Kv÷gm bxwZ) 

†dvb: 8391352, B-†gBj: fakhrulkrr@yahoo.com  

I‡qe: www.nbr.gov.bd  

mKj `wjjvw` cÖ̀ vb ¯̂v‡c‡ÿ 

Awf‡hvM cÖvwßi ci 45 

Kvh©w`e‡mi g‡a¨ wb®úwË‡hvM¨| 

2 Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v wbw`©ó 

mg‡q mgvavb w`‡Z bv cvi‡j 

Avwcj Kg©KZ©v bvg I c`we: †gvt jyrdi ingvb 

m`m¨ (Kv÷gm bxwZ) 

†dvb: 8316048, I‡qe: www.nbr.gov.bd  

mKj `wjjvw` cÖ̀ vb ¯̂v‡c‡ÿ 

Avwcj Av‡e`b cÖvwßi ci 30 

Kvh©w`e‡mi g‡a¨ wb®úwË‡hvM¨| 

3 Avwcj Kg©KZ©v wbw`©ó mg‡q 

mgvavb w`‡Z bv cvi‡j 

gwš¿cwil` wefv‡Mi Awf‡hvM e¨e¯’vcbv †mj Awf‡hvM MÖnY †K› ª̀ 5 bs †MBU, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv  

I‡qe: www.grs.gov.bd 

 

 

mailto:fakhrulkrr@yahoo.com
http://www.nbr.gov.bd/
http://www.nbr.gov.bd/

