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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড 

যাজস্ব বফন, বগুনফাগগচা, ঢাকা। 
 

নগথিঃ জাযাদফা/ফাদজট ভন্বয়/২০২০-২০২১/53    তাগযখিঃ 20/০৫/২০২০ গরিঃ। 
 

অগপ আদদ  

 
গফলয়িঃ  ফাদজট দগররাগদ গফগজ বপ্র বথদক আনয়ন ও গনযাত্তা বপাজদত াংযক্ষণ । 
 
 ২০২০-২০২১ অথ ডফছদযয ফাদজট দগররাগদ গফগজ বপ্র বথদক জাতীয় যাজস্ব বফাদর্ ড আনয়ন ও মথামথবাদফ গনযাত্তা 

বপাজদত াংযক্ষদণয জন্য জাতীয় যাজস্ব বফাদর্ ডয গনম্নফগণ ডত টীভদক 0৭ জুন, ২০২০ তাগযখ দত ফাদজট বঘালণা বল না ওয়া 

ম ডন্ত এফাং তৎপূদফ ড ফাদজট বভাড়কাভগ্রী াংগ্রদ জনাফ ফীয আদভদ, প্রথভ গচফ (মূক ফাস্তফায়ন) এয াদথ দাগয়ত্ব ারন 

কযায গনদদ ড বদওয়া দরা। 

 
ক্রগভক নাং কভ ডকতডায নাভ দফী 

1.                                    (                     ও     ) 

2.                               (             ও      ) 

3.                                    (                            ) 

4.                               (               ও            ) 

5.  জনাফ বভািঃ যগপকুর ইরাভ উচ্চভান কাযী (কয প্রান-2) 

6.  জনাফ বভাাম্মদ ভামুদুর ক উচ্চভান কাযী (শুল্ক: আন্তজডাগতক ফাগণজয ও চুগি) 

7.  জনাফ বভািঃ কগফয বাদন উচ্চভান কাযী (কয তথ্য ও বফা ব্যফস্থানা) 

8.  জনাফ বভািঃ আবু াভীভ কগিউটায অাদযটয (শুল্ক যপ্তানী ও ফন্ড) 

9.  জনাফ জীফন কুভায চক্রফতী কগিউটায অাদযটয (কয প্রান-1) 

10.  জনাফ বভািঃ ভাফুজায যভান গযাংখ্যান অনুন্ধায়ক 

11.  জনাফ বভািঃ ভামুদ উয যভান গযাংখ্যান অনুন্ধায়ক 

12.  জনাফ বভািঃ আব্দুর াগভদ প্রাভাগণক উচ্চভান কাযী (কয-6) 

13.  জনাফ বভািঃ বাদর যানা াঁট- মুদ্রাক্ষগযক (দফার্ ড প্রান) 

14.  জনাফ বভািঃ কাওায  াঁট- গরগকায (শুল্ক নীগত) 

15.  জনাফ বভািঃ আবু যাদর াঁট- মুদ্রাক্ষগযক (দফার্ ড প্রান-3) 

16.  জনাফ বভািঃ যাদদ খান  াঁট- মুদ্রাক্ষগযক (শুল্ক ও বযাট প্রান) 

17.  জনাফ বভািঃ াদদুর ইরাভ অগপ কাযী (অগর্ট ইদেগরদজন্স এন্ড ইনদবগিদগন) 

18.  জনাফ বভািঃ আব্দুর ভান্নান অগপ কাযী (মূক পুযস্কায ও প্রগক্ষণ)  

19.  জনাফ বভািঃ বগারজায বাদন অগপ কাযী (মূক কযদাতা ও বফা) 

20.  জনাফ বভািঃ তাদযক যভান অগপ কাযী (মূক ফাস্তফায়ন) 

21.  জনাফ বভািঃ বফরার বাদন অগপ কাযী (দফার্ ড প্রান-3) 

22.  জনাফ এ আর কাওছায অগপ কাযী (কযা াখা) 

23.  জনাফ বভািঃ কগফরুর ইরাভ অগপ কাযী (কয প্রান-1) 

24.  জনাফ অতীন্দ্র াজভ অগপ কাযী (শুল্ক ও বযাট প্রান) 

25.  জনাফ বভািঃ ভাঈন উগিন র্াটা এগি অাদযটয (গআইগ) 

26.  জনাফ প্রদী কুভায চক্রফতী র্াটা-এগি অাদযটয (শুল্ক এনএর্গিউ) 

27.  জনাফ বভািঃ আান াফীফ র্াটা-এগি অাদযটয (গআইগ) 

28.  জনাফ বভািঃ বাদর যানা র্াটা-এগি অাদযটয (গদিভ ম্যাদনজায) 

29.  জনাফ বভািঃ আদনায়ায বাদন র্াটা-এগি অাদযটয (কয আীর) 

30.  জনাফ বভািঃ দ্বীন ইরাভ  র্াটা-এগি অাদযটয (দফার্ ড প্রান-৪) 

31.  জনাফ বভািঃ নাগছয উগিন র্াটা-এগি অাদযটয (শুল্ক ভাভরা ও ভন্বয়)  

32.  জনাফ বভািঃ জগভ উগিন র্াটা-এগি অাদযটয (গদিভ এযানাগরি) 

33.  জনাফ বভািঃ গভজানুয যভান র্াটা-এগি অাদযটয (শুল্ক ও বযাট প্রান) 

34.  জনাফ বাদন ভামুদ সুজন এভ.এর.এ.এ. (কয তথ্য ব্যফস্থানা ও বগাদয়ন্দা) 

35.  জনাফ বভািঃ আযাপ-উর-আরভ এভ.এর.এ.এ. (মূক ফাস্তফায়ন) 

36.  জনাফ বভািঃ ভাসুদুয যভান এভ.এর.এ.এ. (কয তথ্য ব্যফস্থানা ও মূল্যায়ন) 

37.  জনাফ বভাাম্মদ াফীবুয যভান এভ.এর.এ.এ. (           ও       ) 

ev‡RU AMÖvwaKvi 

RvZxq ev‡RU 2020-2021 
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ক্রগভক নাং কভ ডকতডায নাভ দফী 

38.  জনাফ বভািঃ াাদাৎ বাদন এভ.এর.এ.এ. (কয জযী ও গযদ ডন) 

39.  জনাফ আবু সুগপয়ান  এভ.এর.এ.এ. (কািভ র্গিউগও এযাদপয়া ড) 

40.  জনাফ বভািঃ বগারাভ জাকাগযয়া এভ.এর.এ.এ. (কযা াখা) 

41.  জনাফ গযঙ্কু চন্দ্র বদফ এভ.এর.এ.এ. (মূক ফাস্তফায়ন) 

42.  জনাফ পারুক বাদন এভ.এর.এ.এ. (দফার্ ড প্রান-1) 

43.  জনাফ বভািঃ ফগদউজ্জাভান  এভ.এর.এ.এ. (এনএর্গিউ াখা) 

44.  জনাফ বভািঃ আগযপ গভয়া এভ.এর.এ.এ. (            ও            ) 

45.  জনাফ বভািঃ ছাগিয বাাইন এভ.এর.এ.এ. (   ও           ) 

46.  জনাফ শ্যাভর কুভায  নন প্রযী  (দফার্ ড প্রান-৩)  

47.  জনাফ বভািঃ াীন বযজা নন প্রযী  (দফার্ ড প্রান-৩)  

48.  জনাফ বভািঃ যগপকুর ইরাভ নন প্রযী  (দফার্ ড প্রান-৩) 

49.  জনাফ বভািঃ ইব্রাীভ বভাল্লা নন প্রযী  (দফার্ ড প্রান-৩) 

50.  জনাফ বভািঃ বগাপপায আরী নন প্রযী  (দফার্ ড প্রান-৩) 
 

 

 

 

[W. Avey b~i iv‡k` Avn‡¤§`] 

cÖ_g mwPe (g~mK: wbixÿv I cwi`k©b) 

I 

cÖavb ev‡RU mgš^qKvix 

Email: nbrbudget2020@.nbr.gov.bd 

 
 

গফতযণিঃ 

১-৫0।     জনাফ .....................................................................................,  জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড, ঢাকা। 
 

নগথিঃ জাযাদফা/ফাদজট ভন্বয়/২০২০-২০২১/53 তাগযখিঃ 20/০৫/২০২০ গরিঃ। 
 

অনুগরগিঃ দয় অফগগত ও প্রদয়াজনীয় কাম ডা   : 
১। দস্য (দফার্ ড প্রান), জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড, ঢাকা। 

২। উ-গযচারক, ফাাংরাদদ যকাগয মুদ্রণারয় (গফগজ বপ্র), বতজগাঁও, ঢাকা।  

৩। জনাফ ফীয আদভদ, প্রথভ গচফ (মূক ফাস্তফায়ন) ফাদজট দগররাগদ গফগজ বপ্র বথদক আনয়ন ও মথামথবাদফ গনযাত্তা  

             বপাজদত াংযক্ষদণয াগফ ডক দাগয়ত্ব ারন কযায জন্য অনুদযাধ কযা দরা।  

৪। প্রথভ গচফ (দফার্ ড প্রান), জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড, ঢাকািঃ তাঁদক কভ ডচাযীদদয উগস্থগত ফাদজট দগররাগদ আনয়ন ও গনযাত্তা    

বপাজদত াংযক্ষদণয কাদজ পুগরী গনযাত্তা গনগিত কযা এফাং প্রদয়াজনীয় াংখ্যক মানফান প্রস্তুত যাখায জন্য অনুদযাধ কযা দরা।  

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

৬। অগপ কগ/গার্ ড পাইর।  
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