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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড 
বগুনফাগগচা, ঢাকা। 

 

[ মূল্য াংদমাজন কয ] 
 

গফদল আদদ 
 

গফদল আদদ নাং- ১৫/মূক/২০১৫                  তাগযখঃ ২২অগ্রায় ণ, ১৪২২ ফঙ্গাব্দ/০৬গর্দম্বয, ২০১৫ গিস্টাব্দ।  

 

 বমদতু আঞ্জুভান মুগপদুর ইরাভ নাভীয় প্রগতষ্ঠানটি উায কভ ডগযগধদক ম্প্রাযণ কগযফায রদযে ঢাকায় গনজস্ব জায়গায় 

একটি বফন গনভ ডাণ কগযদফ এফাং আঞ্জুভান মুগপদুর ইরাভ এয প্রস্তাগফত উক্ত ফহুতর বফন ‘‘আঞ্জুভান বজ আয টাওয়ায’’ গনভ ডাদণয 

জন্য গনভ ডাদণয ম্ভাব্য প্রাক্কগরত ব্যয় উদেখপূফ ডক গনভ ডাণ াংস্থা (বফা বকার্ S০০৪.০০), কনারদটন্সী াগব ড (বফা বকার্ 

S০৩২.০০) এফাং প্রদয়াজনীয় গনভ ডাণ াভগ্রী ক্রদয়য উয প্রদমাজে মূল্য াংদমাজন কয (মূক) অব্যাগতয জন্য আদফদন কগযয়াদে; 

এফাং   

 বমদতু আঞ্জুভান মুগপদুর ইরাভ- াংস্থাটিদক জনকল্যাণমূরক াংস্থা গদদফ প্রস্তাগফত বফন গনভ ডাণ কাদজয উয ইদত 

মূক অব্যাগত প্রদান কযা ইদর গনভ ডাণ ব্যয় হ্রা াইদফ এফাং পরশ্রুগতদত বদদয তদগযদ্র ভানুল উকৃত ইদফ ভদভ ড প্রগতষ্ঠানটি  

আদফদদন উদেখ কগযয়াদে; 

বদতু, জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড, মূল্য াংদমাজন কয আইন, ১৯৯১ এয ধাযা ১৪(২) এ প্রদত্ত যভতাফদর, আঞ্জুভান মুগপদুর 

ইরাভ প্রগতষ্ঠানটিয প্রস্তাগফত ‘‘আঞ্জুভান বজ আয টাওয়ায’’ গনভ ডাদণয বযদে  ‘গনভ ডাণ াংস্থা’ ফাফদ এফাং প্রদয়াজনীয় গনভ ডাণ াভগ্রী 

ক্রয় ও গনভ ডাণ াংগিষ্ট কনারদটন্সী াগব ড এয গফযীদত প্রদমাজে মূল্য াংদমাজন কয বাবদ ৳৩ বকাটি ৳৪৩ রয টাকা গযদাধ  

ইদত অব্যাগত প্রদান কগযর। 
 

জনস্বার্থ ে এ আর্দশ জারি কিা হইল এবং উহা অরবলর্ে কা ম ডকি হইর্ব।   
 

                      জাতীয় যাজস্ব বফাদর্ ডয আদদক্রদভ, 

                
                                                     স্বাযগযত- ০৬/১২/২০১৫গিঃ                                                   

( মমাোঃ নরজবুি িহমান ) 

মেয়ািম্যান 

প্রাকঃ  

 উ-গনয়ন্ত্রক 

 ফাাংরাদদ যকাযী মুদ্রণারয়  

 বতজগাঁও, ঢাকা।  

তাঁাদক উগেগখত আদদ এয ৩০০(গতনত) বগদজট কগ মুদ্রণ ও মুগদ্রত কগ যাগয জাতীয় যাজস্ব বফাদর্ ড যফযা কযায 

গনগভদত্ত প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য অনুদযাধ কযা ইর।  
 

নগথ নাং-  ০৮.০১.০০০০.০৬৯.০৬.০০৬.১২                                তাগযখঃ ০৬/১২/২০১৫গিঃ।  
 

দয় অফগগত ও প্রদয়াজনীয় কাম ডাদথ ড বপ্রযণ কযা দরাঃ (বজেষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয়) 

     ০১।  বপ্রগদর্ন্ট, কাস্টভ, এক্সাইজ ও বোট, আীরাত ট্রাইবুনার, জীফন ফীভা বফন, গদরকুা, ঢাকা।  

০২-১৩। কগভনায, কাস্টভ, এক্সাইজ ও বোট কগভনাদযট, ঢাকা (উত্তয)/ঢাকা (দগযণ)/ঢাকা (পূফ ড)/ঢাকা (গিভ)/চট্টগ্রাভ/খুরনা/ 

মদায/গদরট/যাজাী/কুগভো/যাংপুয/বৃৎ কযদাতা ইউগনট (মূক) ঢাকা। 

১৪-১৯। কগভনায, শুল্ক বফন, ঢাকা/ চট্টগ্রাভ/ ভাংরা/বফনাদার/ানগাঁও/আইগগর্ (কভরাপুয)।  

    ২০। ভাগযচারক, মূক, গনযীযা বগাদয়ন্দা ও তদন্ত অগধদপ্তয, ৬৯, গুরদেঁা প্লাজা, ফড় ভগফাজায, ঢাকা-১২১৭।   

২১-২২।  কগভনায, শুল্ক, আফগাযী ও মূক (আীর), ঢাকা আঞ্চগরক অগপ/চট্টগ্রাভ।  

২৩-২৪। ভাগযচারক, মূক গনযীযা, বগাদয়ন্দা ও তদন্ত অগধদপ্তয/শুল্ক বযয়াত ও প্রতে ডণ গযদপ্তয, ঢাকা।  

     ২৫।  ভাগযচারক, শুল্ক, আফগাযী ও মূক প্রগযণ একাদর্ভী, াাড়তরী, চট্টগ্রাভ। 

২৬-২৮। প্রথভ গচফ (মূক নীগত ও ফাদজট)/(মূক ফাস্তঃ বফা ও প্রতে ডণ)/(মূক ফাস্তঃ ণ্য ও গনযীযা), জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড, ঢাকা।  

     ২৯। প্রথভ গচফ, শুল্ক: নীগত ও ফাদজট, জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড, ঢাকা।  

     ৩০। বচয়াযম্যান ভদাদদয়য একান্ত গচফ, জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড, ঢাকা।  

     ৩১। ব্যগক্তগত কাযী, দস্য (মূক নীগত), জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড, ঢাকা।  

     ৩২। বাগত, আঞ্জুভান মুগপদুর ইরাভ, ৪২ আঞ্জুভান মুগপদুর ইরাভ বযার্, কাকযাইর, ঢাকা-১০০০। 

     ৩৩। গগনয়য গদস্টভ এোনাগরস্ট, জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড, ঢাকা। (জাতীয় যাজস্ব বফাদর্ ডয ওদয়ফ াইদট প্রকাদয গনগভত্ত ব্যফস্থা 

গ্রদণয জন্য অনুদযাধ কযা ইর)। 
 

        
(বভাঃ াভসুর আদযগপন খান) 

গিতীয় গচফ (মূক) 

(মূক অবেন্তযীণ অব্যাগত) 

বপানঃ ৮৩১৮১২০, এক্সঃ ৪৪০ 

ই-বভইর: arafin28@gmail.com 
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