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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জাতীয় যাজস্ব বফাড ড 

যাজস্ব বফন, বগুনফাগগচা, ঢাকা। 

 

নগথিঃ জাযাদফা/ফাদজট ভন্বয়/২০২০-২০২১/54 তাগযখিঃ ২০/০৫/২০২০ গরিঃ। 

অগপ আদদ 
 

গফলয়িঃ  ২০২০-২০২১ অথ ডফছদযয ফাদজট দগরর প্যাদকটজাতকযণ। 
 

        আগাভী ০৯   , ২০২০ তাগযখ (      ০২.০০টা বথদক কাজ বল না ওয়া ম ড ) ২০২০-২০২১ অথ ডফছদযয মূগিত ফাদজট 

দগররাগদ প্রাগি াদদে উক্ত দগররাগদ মথামথবাদফ প্যাদকটজাতকযণ, প্যাদকটকৃত ফাদজট দগরর গনযাত্তা বপাজদত াংযেণ 

এফাং গফতযণ টীদভয দরদনতা প্রথভ গচফ জনাফ গভয়া বভািঃ আবু ওফায়দা (শুল্ক: যিানী ও ফন্ড) এয গনকট     /বুগঝদয় 

বদওয়ায জন্য    ফগণ ডত কভ ডকতডাগণ ভন্বদয় একটি টীভ গঠন কযা দরািঃ  
 

টীভ  (দজেষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয়) 

ক্রগভক নাং কভ ডকতডায নাভ দফী 

১.                      প্রথভ গচফ (মূক ফাস্তফায়ন)- দরদনতা 

২.                      গিতীয় গচফ (শুল্ক অব্যাগত ও প্রকল্প সুগফধা) 

৩.                     গিতীয় গচফ (কয) 

৪. জনাফ আব্দুল্লা আর ভামুন wØZxq mwPe (ïé gvgjv, we‡iva wb®úwË I C&F jvB‡mÝ) 

 

০২। ফাদজট ভন্বয়কাযীগণ এফাং অয পৃষ্ঠায় ফগণ ডত কভ ডচাযীগণ গফলদয়াক্ত কাদজ টীভদক ায়তা কযদফন। 

০৩। ফাদজট দগররাগদ প্যাদকটজাতকযদণয বেদে জনস্বাস্থ্ে গনযাত্তায গফলয়টি গফদফচনায় যাখদত দফ। 

০৪। ফাদজট দগররাগদ প্যাদকটজাতকযদণয গনদদ ডগকা যফতীদত অফগত কযা দফ। 

০৫। ফাদজট দগররাগদ গ্রণ ও       ম্পগকডত গাফ ও প্রভানাগদ প্রধান ফাদজট ভন্বয়কাযীয গনকট দাগখর কযায জন্য টীভ 

গরডাযদক অনুদযাধ কযা দরা।   

০৬। ফাদজট দগররাগদ বগানীয়। এ বগানীয়তাদক দফ ডাচ্চ অগ্রাগধকায গদদয় াং  ষ্ট কাম ডক্রভ ম্পন্ন কযায জন্য অনুদযাধ কযা 

দরা। 

 

 

[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।  জনাফ গভয়া বভািঃ আবু ওফায়দা,          (শুল্ক: যিানী ও ফন্ড), জাতীয় যাজস্ব বফাড ড, ঢাকা। 

২।                      , প্রথভ গচফ (মূক ফাস্তফায়ন), জাতীয় যাজস্ব বফাড ড, ঢাকা। 

৩।                    , গিতীয় গচফ (শুল্ক অব্যাগত ও প্রকল্প সুগফধা), জাতীয় যাজস্ব বফাড ড, ঢাকা। 

৪।                     , গিতীয় গচফ (কয)জাতীয় যাজস্ব বফাড ড, ঢাকা। 

৫।         জনাফ আব্দুল্লা আর ভামুন, wØZxq mwPe (ïé gvgjv, we‡iva wb®úwË I C&F jvB‡mÝ), জাতীয় যাজস্ব বফাড ড, ঢাকা। 

৬-৫৫। জনাফ ........................................................................................., জাতীয় যাজস্ব বফাড ড, ঢাকা। 

নগথিঃ জাযাদফা/ফাদজট ভন্বয়/২০২০-২০২১/54    তাগযখিঃ ২০/০৫/২০২০ গরিঃ। 
 

অনুগরগিঃ দয় অফগগত ও প্রদয়াজনীয় কাম ডাদথ ড; 

১। দস্য (দফাড ড প্রান), জাতীয় যাজস্ব বফাড ড, ঢাকা।  

২।         প্রথভ গচফ (দফাড ড প্রান), জাতীয় যাজস্ব বফাড ড, ঢাকািঃ তাঁদক ফাদজট দগররাগদ প্যাদকটজাতকযণ ও গনযাত্তা বপাজদত 

        কাদজ পুগরী গনযাত্তা গনগিত কযায জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

৩। বচয়াযম্যান ভদাদদয়য একা  গচফ, জাতীয় যাজস্ব বফাড ড, ঢাকা। 

৪।  গিতীয় গচফ (মূক/শুল্ক/কয) ও ফাদজট ভন্বয়কাযী, জাতীয় যাজস্ব বফাড ড, ঢাকা। ফগণ ডত কাদজ তাঁদদয প্রদয়াজনীয় ভন্বয়                              

াধদনয অনুদযাধ কযা র। 

৫।                      ,                ,                 ,      (                          )। 

৬। অগপ কগ/গাড ড পাইর। 

ev‡RU AMÖvwaKvi 

RvZxq ev‡RU 2020-2021 



J:\Budget 2020-2021\Dipok Duty Distribution\Budget Document Packing-2020-2021.Doc 

 

ক্রগভক 

নাং 

কভ ডকতডায নাভ দফী 

১. জনাফ ভাকসূদুয যভান ভুইয়া উচ্চভান কাযী (শুল্ক ও বোট প্রান-৩) 

২. জনাফ গরটন চন্দ্র    ার উচ্চভান কাযী (শুল্ক নীগত) 

৩.                         ডাটা-এগি অাদযটয (কয গযফীেণ ও প্রগেণ) 

৪. জনাফ বভািঃ ভাফুজায যভান গযাংখ্যান অনুন্ধায়ক 

৫.                       গযাংখ্যান অনুন্ধায়ক 

৬. জনাফ আবু াভীভ কাযী যাজস্ব কভ ডকতডা (        ও   ) 

৭. জনাফ ভগনরুজ্জাভান খান     -        (শুল্ক ও বোট প্রান) 

৮. জনাফ বভািঃ                 -        (        ) 

৯. জনাফ বভাাম্মদ ভগনয বাদন উচ্চভান কাযী  (কয গযফীেণ) 

১০.                                  (           -৩) 

১১.                          -         (       ) 

১২. জনাফ আবুর কারাভ আজাদ উচ্চভান কাযী (শুল্ক আধুগনকায়ন ও প্রকল্প ব্যফস্থ্ানা) 

১৩. জনাফ বভািঃ াভীভ আর ভামুন অগপ কাযী (কয আইন-১) 

১৪. জনাফ বভািঃ জুরগপকায ায়দায অগপ কাযী (কো াখা) 

১৫.                                           (                 ) 

১৬.                                        (        ) 

১৭. জনাফ ভঞ্জুরুর ইরাভ অগপ কাযী (কয অব্যগত) 

১৮. জনাফ             অগপ কাযী (         -৪) 

১৯.                   অগপ কাযী (কাস্টভ                           )  

২০.                                  (  -১৬) 

২১. জনাফ       হুর আগভন ডাটা-এগি অাদযটয (শুল্ক আধুগনকায়ন) 

২২. জনাফ                                   (        ) 

২৩. জনাফ বভািঃ াান আরী ডাটা-এগি অাদযটয (দফাড ড প্রান-৫) 

২৪.                   ডাটা-এগি অাদযটয (দফাড ড প্রান-৩) 

২৫. জনাফ পৃগি ভজুভদায কাযী যাজস্ব কভ ডকতডা (দফাড ড প্রান-১) 

২৬.                  কাযী যাজস্ব কভ ডকতডা (কাস্টভ ঝুঁগক ব্যফস্থ্ানা ও গনযীো) 

২৭.                এভ.এর.এ.এ. (                          ) 

২৮. জনাফ বভািঃ আযাপ-উর-আরভ এভ.এর.এ.এ. (           ) 

২৯. জনাফ বভািঃ খগরলুয যভান এভ.এর.এ.এ. (কয অব্যাগত) 

৩০. জনাফ বভািঃ আগভয বাদন এভ.এর.এ.এ. (         ) 

৩১. জনাফ বভািঃ আর আগভন বাদন  এভ.এর.এ.এ. (        -১) 

৩২. জনাফ বভািঃ রার গভয়া এভ.এর.এ.এ. (কয আইন-২) 

৩৩. জনাফ বভািঃ নজ র ইরাভ খান এভ.এর.এ.এ. (           -৩) 

৩৪.                       এভ.এর.এ.এ.(শূল্ক যিাগন ও ফন্ড) 

৩৫.                  এভ.এর.এ.এ. (                          ) 

৩৬. জনাফ বভািঃ াভসুর ক এভ.এর.এ.এ. (           ) 

৩৭. জনাফ বভািঃ আব্দুর ভগভন এভ.এর.এ.এ. (            ও    ) 

৩৮. জনাফ বভািঃ ভগনয বাদন এভ.এর.এ.এ. (মূক আইন ও গফগধ) 

৩৯.                  এভ.এর.এ.এ. (     ) 

৪০. জনাফ বভািঃ াীন আরী এভ.এর.এ.এ. (           ও      ) 

৪১. জনাফ কল্যান গকদায এভ.এর.এ.এ. (শুল্ক ও বোট প্রান-৩) 

৪২. জনাফ বভািঃ বযজাউর কগযভ এভ.এর.এ.এ. (মূক নীগত) 
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ক্রগভক 

নাং 

কভ ডকতডায নাভ দফী 

৪৩.                       এভ.এর.এ.এ. (দফাড ড প্রান-১) 

৪৪.                           এভ.এর.এ.এ. (কয আন্তজডাগতক চুগক্ত) 

৪৫.                   এভ.এর.এ.এ. (শুল্ক অব্যাগত ও প্রকল্প সুগফধা) 

৪৬. জনাফ শ্যাভর কুভায  নন প্রযী  (দফাড ড প্রান-৩)  

৪৭. জনাফ আকাভত বাদন নন প্রযী  (দফাড ড প্রান-৩)  

৪৮.                   নন প্রযী (দফাড ড প্রান-৩) 

৪৯.               নন প্রযী (দফাড ড প্রান-৩) 

৫০.          নন প্রযী (দফাড ড প্রান-৩) 
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