
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জাতী যাজস্ব বফার্ ড 

    । 

[            ] 

াঅদদ 

াধাযণ াঅদদ নাং-১৩/ ক/২০১৭           ১৭ াঅলাঢ়, ১৪২৪ ফঙ্গাব্দ/ ০১ জু   , ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ। 

 ল্য াংদমাজন কয াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ দনয ২২ নাং াঅাআন) এয ধাযা ৬ এয উ-ধাযা 

(৪ককক) এ প্রদত্ত ক্ষভতাফদর বফার্ ড, যকাখ্রয, াঅধা-যকাখ্রয, স্বাত্বাখ্রত প্রখ্রতষ্ঠান, বফযকাখ্রয 

াংস্থা (এনখ্রজও), ব্াাংক, ফীভা ফা ান্য বকান াঅখ্রথ ডক প্রখ্রতষ্ঠান, খ্ররখ্রভদের্ বকা  নী, ১ (এক) বকাটি 

োকায াখ্রধক ফাখ্রল ডক োন ডওবাযযুক্ত প্রখ্রতষ্ঠান ফা খ্রক্ষা প্রখ্রতষ্ঠান কর্তডক বফা গ্রদণয বক্ষদে, বফা 

গ্রণকাযী কর্তডক উৎদ  ল্য াংদমাজন কয াঅদা, কতডন ও যকাখ্রয বেজাযীদত জভা প্রদাদনয 

উদেদে খ্রনম্নফখ্রণ ডত বেখ্রফদরয করাভ (১) এ উ  খ্রিত খ্রযনাভা াংখ্যা ও উায খ্রফযীদত করাভ (২) এ 

উ  খ্রিত বফায বকাদর্য াঅওতাধীন করাভ (৩) এ ফখ্রণ ডত বফা প্রদানকাযীদক খ্রনধ ডাযণ কখ্রযর, মথাাঃ-   

বেখ্রফর 

খ্রযনাভা াংখ্যা বফায বকার্ বফা প্রদানকাযী 

(১) (২) (৩) 

S০০২ S০০২.০০ বর্দকাদযেয ও কযাোযা ড 

S০০৩ S০০৩.১০ বভােয গাড়ীয গ্যাদযজ এফাং ওাকড 

S০০৩ S০০৩.২০ র্কাআার্ ড   

S০০৪ S০০৪.০০ খ্রনভ ডাণ াংস্থা 

S০০৭ S০০৭.০০ খ্রফজ্ঞানী াংস্থা 

S০০৮ S০০৮.১০ ছাািানা 

S০০৯ S০০৯.০০ খ্রনরাভকাযী াংস্থা  

S০১০ S০১০.১০ ভুখ্রভ উন্নন াংস্থা 

 S০১০.২০ বফন খ্রনভ ডাণ াংস্থা 

S০১৪ S০১৪.০০ াআদেনটিাং াংস্থা 

S০২০ S০২০.০০ জখ্রয াংস্থা 

S০২১ S০২১.০০   ন্ট ফা  রধনী মন্ত্রাখ্রত বাড়া প্রদানকাযী াংস্থা 

S০২৪ S০২৪.০০ াঅফাফদেয খ্রফণন বকন্দ্র 

S০২৮ S০২৮.০০ কুখ্রযায (Courier) ও এক্সদপ্র বভাআর াখ্রব ড 

S০৩১ S০৩১.০০ দণয খ্রফখ্রনভদ কযদমাগ্য ণ্য বভযাভত ফা াখ্রব ডখ্রাং -এয 

কাদজ খ্রনদাখ্রজত ব্খ্রক্ত, প্রখ্রতষ্ঠান ফা াংস্থা 

S০৩২ S০৩২.০০ কনারদেখ্রি পাভ ড ও সুাযবাাআজখ্রয পাভ ড 

S০৩৩ S০৩৩.০০ াআজাযাদায 

S০৩৪ S০৩৪.০০ াখ্রর্ে এে একাউখ্রন্টাং পাভ ড  

S০৩৭ S০৩৭.০০ বমাগানদায (Procurement provider) 



 
০২। জাতী যাজস্ব বফাদর্ ডয ০৬ জুন, ২০১৩ খ্রি  ব্দ  তাখ্রযদিয াধাযণ াঅদদ নাং-

২৪/মূক/২০১৩ এতদ্দ্বাযা যখ্রত কযা াআর।  

 

  জাতী যাজস্ব বফাদর্ ডয াঅদদক্রদভ, 

 

 
 ( বভাাঃ নখ্রজবুয যভান ) 

বোযম্যান   

 

 

S০৪০ S০৪০.০০ খ্রখ্রকউখ্রযটি াখ্রব ড  

S০৪৫ S০৪৫.০০ াঅাআন যাভ ডক  

S০৪৮ S০৪৮.০০ খ্রযফন ঠিকাদায 

S০৪৯ S০৪৯.০০ মানফান বাড়া প্রদানকাযী 

S০৫০ S০৫০.১০ াঅখ্রকডদেক্ট, াআদন্টখ্রযয খ্রর্জাাআনায ফা াআদন্টখ্রযয বর্দকাদযেয  

 S০৫০.২০ গ্রাখ্রপক খ্রর্জাাআনায  

S০৫১ S০৫১.০০ াআখ্রিখ্রনাখ্রযাং পাভ ড  

S০৫২ S০৫২.০০ ব্দ ও াঅদরাক যিাভ বাড়া প্রদানকাযী  

S০৫৩ S০৫৩.০০ বফার্ ড বা বমাগদানকাযী 

S০৫৪ S০৫৪.০০ উগ্র েযাদনদরয ভাধ্যদভ খ্রফজ্ঞান প্রোযকাযী  

S০৫৮ S০৫৮.০০ োে ডার্ ড খ্রফভান ফা বখ্ররকপ্টায বাড়া প্রদানকাযী াংস্থা   

S০৬০ S০৬০.০০ খ্রনরাভকৃত দণ্যয বক্রতা 

S০৬৫ S০৬৫.০০ বফন বভদঝ ও াাংগন খ্রযষ্কায / যক্ষণাদফক্ষণ-কাযী াংস্থা 

S০৬৬ S০৬৬.০০ রোযীয টিদকে খ্রফক্রকাযী 

S০৭১ S০৭১.০০ ানুষ্ঠান াঅদাজক  

S০৭২ S০৭২.০০ ভানফ  দ যফযা ফা ব্ফস্থানা প্রখ্রতষ্ঠান 

S০৯৯ S০৯৯.১০ তথ্য-প্রযুখ্রক্ত খ্রনব ডয বফা (Information Technology 

Enabled Services) 
 S০৯৯.২০ ান্যান্য খ্রফখ্রফধ বফা 

 S০৯৯.৩০ স্পিযী বফা (Sponsorship Services) 

S০৯৯ S০৯৯.৬০                  


