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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

রাজস্ব ভবন, বসগুনবাগগচা, ঢাকা। 

 

নগ িঃ জারাদবা/বাদজট সমন্বয়/২০২০-২০২১/৬১ তাগরখিঃ ০৩/০৬/২০২০ গরিঃ। 

অগিস আদেশ 

 
 

গবষয়িঃ  ২০২০-২০২১ অ ডবছদরর বাদজট েগলল প্যাদকটজাতকরণ। 

 

সূত্রঃ ১।  জাতীয় রাজস্ব ব ার্ড ের পত্র নথি নং জারাদবা/বাদজট সমন্বয়/২০২০-২০২১/54,   তাগরখিঃ ২০/০৫/২০২০ গরিঃ। 

       ২। জাতীয় রাজস্ব ব ার্ড ের পত্র নথি নং জারাদবা/বাদজট সমন্বয়/২০২০-২০২১/43,   তাগরখিঃ ১৪/০৫/২০২০ গরিঃ। 

 

        আগামী ১০ জুন, ২০২০ তাগরখ (থ কাল ০২.০০টা ব দক কাজ বশষ না হওয়া পর্ ডন্ত) ২০২০-২০২১ অ ডবছদরর মূগিত বাদজট 

েগললাগে প্রাগি সাদপদে উক্ত েগললাগে র্ ার্ ভাদব প্যাদকটজাতকরণ, প্যাদকটকৃত বাদজট েগলল গনরাপত্তা বহিাজদত সাংরেণ 

এবাং গবতরণ টীদমর েলদনতা প্র ম সগচব জনাব গময়া বমািঃ আবু ওবায়ো (শুল্ক: রিানী ও বন্ড) এর গনকট হস্তান্তর/বুগিদয় 

বেওয়ার জন্য থনম্নবগণ ডত কম ডকতডাগণ সমন্বদয় একটি টীম গঠন করা হদলািঃ  
 

টীম  (দজেষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) 

ক্রগমক নাং কম ডকতডার নাম পেবী 

১. জনা  ব াঃ ব ালা  কথ র প্র ম সগচব (আয়কর আপীল ও অব্যহগত)- টীম গলর্ার 

২. জনা  শাফার্য়ত ব ার্েন  গিতীয় সগচব (শুল্ক অব্যাহগত ও প্রকল্প সুগবধা) 

৩. জনা  অথনর্ শ চন্দ্র দাে গিতীয় সগচব (অগর্ট, ইদেগলদজন্স এন্ড ইনদভগিদগশন) 

৪. জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন wØZxq mwPe (ïé gvgjv, we‡iva wb®úwË I C&F jvB‡mÝ) 

 

০২। বাদজট সমন্বয়কারীগণ এবাং অপর পৃষ্ঠায় বগণ ডত কম ডচারীগণ গবষদয়াক্ত কাদজ টীমদক সহায়তা করদবন। 

০৩। বাদজট েগললাগে প্যাদকটজাতকরদণর বেদে জনস্বাস্থ্ে গনরাপত্তার গবষয়টি গবদবচনায় রাখদত হদব। 

০৪। ”বাদজট েগললাগে প্যাদকটজাতকরদণর গনদে ডগশকা” পরবতীদত অবগহত করা হদব। উক্ত গনদে ডগশকা অনুর্ায়ী প্যাদকটজাতকরণ       

       সম্পন্ন করদত হদব।   

০৫। বাদজট েগললাগে গ্রহণ ও  স্তান্তর সম্পগকডত গহসাব ও প্রমানাগে প্রধান বাদজট সমন্বয়কারীর গনকট োগখল করার জন্য টীম 

গলর্ারদক অনুদরাধ করা হদলা।   

০৬। বাদজট েগললাগে বগাপনীয়। এ বগাপনীয়তাদক সদব ডাচ্চ অগ্রাগধকার গেদয় সাংথিষ্ট কার্ ডক্রম সম্পন্ন করার জন্য অনুদরাধ করা 

হদলা। 

০৭। ২০২০-২০২১ অ ডবছদরর বাদজট েগললাগে প্যাদকটজাতকরণ সাংক্রান্ত গবষদয় ইদতাপূদব ড জারীকৃত সূে-১ নাং পেটি এতিারা 

বাগতল করা হল। এছাড়া সূে-২ নাং পদের ছদকর ক্রগমক নাং ২ এর কলাম-৩ এর “বমাড়কজাতকরণসহ” শব্দসমূহ বাে 

র্াদব। 

 

 

[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 

গবতরণিঃ 

১।  জনা  ব াঃ ব ালা  কথ র , প্র ম সগচব (আয়কর আপীল ও অব্যহগত), জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড, ঢাকা। 

২।  জনাব গময়া বমািঃ আবু ওবায়ো, প্রি  েথচ  (শুল্ক: রিানী ও বন্ড), জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড, ঢাকা। 

৩।  জনা  ব াঃ  শীর আ র্ দ, প্র ম সগচব (মূসক বাস্তবায়ন), জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড, ঢাকা। 

৪। জনা  শাফার্য়ত ব ার্েন, গিতীয় সগচব (শুল্ক অব্যাহগত ও প্রকল্প সুগবধা), জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড, ঢাকা। 

৫।  জনা  অথনর্ শ চন্দ্র দাে, গিতীয় সগচব (অগর্ট, ইদেগলদজন্স এন্ড ইনদভগিদগশন), জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড, ঢাকা। 

৬।         জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন, wØZxq mwPe (ïé gvgjv, we‡iva wb®úwË I C&F jvB‡mÝ), জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড, ঢাকা। 

৭-৫৬।    জনাব ........................................................................................., জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড, ঢাকা। 

ev‡RU AMÖvwaKvi 

RvZxq ev‡RU 2020-2021 
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নগ িঃ জারাদবা/বাদজট সমন্বয়/২০২০-২০২১/৬১    তাগরখিঃ ০৩/০৬/২০২০ গরিঃ। 
 

 

অনুগলগপিঃ সেয় অবগগত ও প্রদয়াজনীয় কার্ ডাদ ড; 

 

১। সেস্য (দবার্ ড প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড, ঢাকা।  

২।         প্র ম সগচব (দবার্ ড প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড, ঢাকািঃ তাঁদক বাদজট েগললাগে প্যাদকটজাতকরণ ও গনরাপত্তা বহিাজদত 

েংরক্ষর্ের কাদজ পুগলশী গনরাপত্তা গনগিত করার জন্য অনুদরাধ করা হদলা। 

৩। বচয়ারম্যান মদহােদয়র একান্ত সগচব, জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড, ঢাকা। 

৪।  গিতীয় সগচব (মূসক/শুল্ক/কর) ও বাদজট সমন্বয়কারী, জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড, ঢাকা। বগণ ডত কাদজ তাঁদের প্রদয়াজনীয় সমন্বয়                              

সাধদনর অনুদরাধ করা হল। 

৫। মিজ্ আনতারা আমনকা মিয়া, সহকারী প্রাগ্রািার, জাতীয় রাজস্ব প্ ার্ ড, ঢাকা (এনম আর ওয়য় সাইয়ে রকায়ের জন্য)। 

৬। অগিস কগপ/গার্ ড িাইল। 
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ক্রগমক 

নাং 

কম ডকতডার নাম পেবী 

১. জনাব মাকসূদুর রহমান ভুইয়া উচ্চমান সহকারী (শুল্ক ও ভোট প্রশাসন-৩) 

২. জনাব গলটন চন্দ্র রুদ্র পাল উচ্চমান সহকারী (শুল্ক নীগত) 

৩. জনা  ব া াম্মদ আর্শক এলা ী র্াটা-এগি অপাদরটর (কর পগরবীেণ ও প্রগশেণ) 

৪. জনাব বমািঃ মাহফুজার রহমান পগরসাংখ্যান অনুসন্ধায়ক 

৫. জনা  জনা  সুলতান  া মুদ পগরসাংখ্যান অনুসন্ধায়ক 

৬. জনাব আবু শামীম সহকারী রাজস্ব কম ডকতডা (শুল্ক রপ্তনী ও  ন্ড) 

৭. জনাব মগনরুজ্জামান খান  োঁট-মুদ্রাক্ষথরক (শুল্ক ও ভোট প্রশাসন) 

৮. জনাব বমািঃ োজ্জাতুর র  ান োঁট-মুদ্রাক্ষথরক (মূেক নীথত) 

৯. জনাব বমাহাম্মে মগনর বহাদসন উচ্চমান সহকারী  (কর পগরবীেণ) 

১০. জনা  ব াঃ শথ দুল আল  উচ্চ ান ে কারী (ব াড ে প্রশােন-৩) 

১১. জনা  ব াঃ শথফকুল ইেলা  োঁট- মুদ্রাক্ষথরক (কর নীথত) 

১২. জনাব আবুল কালাম আজাে উচ্চমান সহকারী (শুল্ক আধুগনকায়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থ্াপনা) 

১৩. জনাব বমািঃ শামীম আল মামুন অগিস সহকারী (কর আইন-১) 

১৪. জনাব বমািঃ জুলগিকার হায়োর অগিস সহকারী (কোশ শাখা) 

১৫. জনা  ব াঃ  া াবুবুল আল  ে কারী রাজস্ব ক েকতো (থের্ে  ম্যার্নজার দপ্তর) 

১৬. জনা  ব াঃ ইউসুফ আলী ে কারী রাজস্ব ক েকতো (কর প্রশােন) 

১৭. জনাব মঞ্জুরুল ইসলাম অগিস সহকারী (কর অব্যহগত) 

১৮. জনাব শথফকুল ইেলা  অগিস সহকারী (কর  প্রশােন-৪) 

১৯. জনা  থেরাজুল ইেলা  অগিস সহকারী (কািমস ক্লাথেথফর্কশন এন্ড এযাডভান্স রুথলং)  

২০. জনা  ব াঃ শথরফুল আথরফ অথফে ে কারী (কর-১৬) 

২১. জনাব ব াঃ রুহুল আগমন র্াটা-এগি অপাদরটর (শুল্ক আধুগনকায়ন) 

২২. জনাব  াজী োলাউথিন ে কারী রাজস্ব ক েকতো (আইথেটি কর) 

২৩. জনাব বমািঃ হাসান আলী র্াটা-এগি অপাদরটর (দবার্ ড প্রশাসন-৫) 

২৪. জনা  ব াঃ োল ান  র্াটা-এগি অপাদরটর (দবার্ ড প্রশাসন-৩) 

২৫. জনাব পৃগি মজুমোর সহকারী রাজস্ব কম ডকতডা (দবার্ ড প্রশাসন-১) 

২৬. জনা  ভূর্পন চন্দ্র রায় সহকারী রাজস্ব কম ডকতডা (কািমস ঝুঁগক ব্যবস্থ্াপনা ও গনরীো) 

২৭. জনা  শরীফ আল   এম.এল.এস.এস. (ট্যাকর্েে থলগ্যাল এন্ড এনর্ফাে ের্ ন্ট) 

২৮. জনাব বমািঃ আশরাি-উল-আলম এম.এল.এস.এস. (মূেক  াস্ত ায়ন) 

২৯. জনাব বমািঃ খগললুর রহমান এম.এল.এস.এস. (কর অব্যাহগত) 

৩০. জনাব বমািঃ আগমর বহাদসন এম.এল.এস.এস. (কর অব্যা থত) 

৩১. জনাব বমািঃ আল আগমন বহাদসন  এম.এল.এস.এস. (কর প্রশােন-১) 

৩২. জনাব বমািঃ লাল গময়া এম.এল.এস.এস. (কর আইন-২) 

৩৩. জনাব বমািঃ নজরুল ইসলাম খান এম.এল.এস.এস. (ব াড ে প্রশােন-৩) 

৩৪. জনা  ব াঃ ইরাদ ব ার্েন এম.এল.এস.এস.(শূল্ক রিাগন ও বন্ড) 

৩৫. জনা  ব ৌত  েরকার এম.এল.এস.এস. (ট্যাকর্েে থলগ্যাল এন্ড এনর্ফাে ের্ ন্ট) 

৩৬. জনাব বমািঃ শামসুল হক এম.এল.এস.এস. (মূেক  াস্ত ায়ন) 

৩৭. জনাব বমািঃ আব্দুল মগমন এম.এল.এস.এস. (শুল্ক রপ্তাথন  ন্ড ও আইটি) 

৩৮. জনাব বমািঃ মগনর বহাদসন এম.এল.এস.এস. (মূসক আইন ও গবগধ) 

৩৯. জনা   াবুল ব ার্েন এম.এল.এস.এস. (থ ো ) 

৪০. জনাব বমািঃ শাহীন আলী এম.এল.এস.এস. (কর পথর ীক্ষে ও প্রথশক্ষে) 

৪১. জনাব কল্যান গসকোর এম.এল.এস.এস. (শুল্ক ও ভোট প্রশাসন-৩) 

৪২. জনাব বমািঃ বরজাউল কগরম এম.এল.এস.এস. (মূসক নীগত) 



G:\Budget 2020-2021\Dipok Duty Distribution\Budget Document Carry Parliament_2020-2021_Revised.Doc 

ক্রগমক 

নাং 

কম ডকতডার নাম পেবী 

৪৩. জনা  ব াঃ  থনর ব ার্েন এম.এল.এস.এস. (দবার্ ড প্রশাসন-১) 

৪৪. জনা  ব াঃ বজা ার্য়র ব ার্েন এম.এল.এস.এস. (কর আন্তজডাগতক চুগক্ত) 

৪৫. জনা  ব াঃ নুর্র আল  এম.এল.এস.এস. (শুল্ক অব্যাহগত ও প্রকল্প সুগবধা) 

৪৬. জনাব শ্যামল কুমার  ননশ প্রহরী  (দবার্ ড প্রশাসন-৩)  

৪৭. জনাব আকামত বহাদসন ননশ প্রহরী  (দবার্ ড প্রশাসন-৩)  

৪৮. ব াঃ রথফকুল ব ার্েন ননশ প্রহরী (দবার্ ড প্রশাসন-৩) 

৪৯. ব াঃ ব াফফার  ননশ প্রহরী (দবার্ ড প্রশাসন-৩) 

৫০. ব াঃ শান্ত ননশ প্রহরী (দবার্ ড প্রশাসন-৩) 
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