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সসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (Citizen’s Charter) 

 

১. বভ্শন ও বমশন 

 

বভ্শনঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদে গড়দবা উন্নত বাাংলাদেশ। 

বমশনঃ আন্তজথাবতকভ্াদব স্বীকৃত করনীবত ও সঞ্চয়নীবত অনুসরদণ ন্যায়বভ্বিক, আধুবনক প্রযুবিবনভ্থর, অাংশগ্রহণমূলক, জনবান্ধব রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রবতষ্ঠাকরদণর মাধ্যদম  পর্ থাপ্ত 

অভ্যন্তরীণ সম্পে আহরণ। 

 

২. প্রবতশ্রুবত ও সসবাসমূহ 

 

২.১) নাগবরক সসবা 

ক্র. 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান সসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা 

(নাম, পেবব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। 

মাবকথন ডলার 

বপ্রবময়াম বন্ড ও 

মাবকথন ডলার 

ইনদভ্স্টদমন্ট বন্ড 

বববনদয়াগকারীগণদক 

বসআইবপ বনব থাচন। 

বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর র্াচাই ও 

মবন্ত্রপবরষে ববভ্াদগর অনুদমােন 

সাদপদে সরকাবর আদেশ জাবর এবাং 

সনে প্রোন করা হয়। 

ক) এক বমবলয়ন বা তদূর্ধ্থ ইউএস ডলার 

বববনদয়াদগর প্রমাণপত্রসহ আদবেনপত্র। 

খ) ববদেশী নাগবরকদির স্বপদে পাসদপাদট থর কবপ। 

গ) বাাংলাদেশ ব্যাাংক কর্তথক বববনদয়াদগর ববষয় 

র্াচাই। 

ঘ) মবন্ত্রপবরষে ববভ্াদগর অনুদমােন। 

ঙ) আদবেদনর বনবে থষ্ট  রদমদট স্বােরসহ োবখল 

করদত হদব (বলাংক)। 

ববনামূদল্য 
৩০ (বত্রশ) 

কার্ থবেবস 

জনাব সমাহাম্মে নাবয়রুজ্জামান 

উপসবচব (সঞ্চয়) 

স ানঃ ৯৫৪০০৯৪ 

সমাবাইল নাং- ০১৭৪৬৭৭৯০৯০ 

jewel15931@gmail.com 

 

http://www.ird.gov.bd/
https://ird.portal.gov.bd/site/page/cb976719-6c5b-442d-ae13-18e033f11ddd/আবেদন-ফরম


 

২.২) প্রাবতষ্ঠাবনক সসবা 

 

ক্র. 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান সসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা 

(নাম, পেবব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। 

বববসএস (কর) 

কযাডার 

কম থকতথাগদণর 

পদোন্নবত/টাইম 

সেল/বসদলকশন 

সগ্রড প্রোন। 

ব্যবি/উপযুি কর্তথপদের মাধ্যদম 

আদবেন পাওয়ার পর 

Bangladesh Civil 

Service Recruitment 

Rules, 1980 অনুর্ায়ী 

ববভ্াগীয় পদোন্নবত/বনব থাচন কবমটির 

সুপাবরশ গ্রহণ এবাং উি সুপাবরশ 

র্র্ার্র্ কর্তথপদের অনুদমােন 

সাদপদে প্রজ্ঞাপন জাবর করা হয়। 

ক) সগ্রদডশন তাবলকা 

খ) পদোন্নবতদর্াগ্য ব ডার পেধারী কম থকতথাদের 

তাবলকা 

গ) সাংবিষ্ট বনদয়াগ বববধ 

ঘ) শূন্য পে সাংক্রান্ত তথ্য 

ঙ) শৃঙ্খলা প্রবতদবেন 

চ) দুনীবত সাংক্রান্ত প্রবতদবেন (প্রদর্াজয সেদত্র) 

ছ) এবসআর/চাকবর সাংক্রান্ত তথ্য 

জ) সমাট চাকবরকাদলর তথ্য 

ববনামূদল্য 
২১ (একুশ) 

কার্ থবেবস 

 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 

২। 

বববসএস (শুল্ক ও 

আবগাবর) কযাডার 

কম থকতথাগদণর 

পদোন্নবত/টাইম 

সেল/বসদলকশন 

সগ্রড প্রোন। 

ব্যবি/উপযুি কর্তথপদের মাধ্যদম 

আদবেন পাওয়ার পর 

Bangladesh Civil 

Service Recruitment 

Rules, 1980 অনুর্ায়ী 

ববভ্াগীয় পদোন্নবত/বনব থাচন কবমটির 

সুপাবরশ গ্রহণ এবাং উি সুপাবরশ 

র্র্ার্র্ কর্তথপদের অনুদমােন 

সাদপদে প্রজ্ঞাপন জাবর করা হয়। 

ক) সগ্রদডশন তাবলকা 

খ) পদোন্নবতদর্াগ্য ব ডার পেধারী কম থকতথাদের 

তাবলকা 

গ) সাংবিষ্ট বনদয়াগ বববধ 

ঘ) শূন্য পে সাংক্রান্ত তথ্য 

ঙ) শৃঙ্খলা প্রবতদবেন 

চ) দুনীবত সাংক্রান্ত প্রবতদবেন (প্রদর্াজয সেদত্র) 

ছ) এবসআর/চাকবর সাংক্রান্ত তথ্য 

জ) সমাট চাকবরকাদলর তথ্য 

ববনামূদল্য 
২১ (একুশ) 

কার্ থবেবস 

 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 

যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ান-৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 

৩। 

জাতীয় সঞ্চয় 

অবধেপ্তদরর 

কম থকতথাগদণর 

পদোন্নবত/টাইম 

সেল/বসদলকশন 

সগ্রড প্রোন। 

ব্যবি/উপযুি কর্তথপদের মাধ্যদম 

আদবেন পাওয়ার পর 

Bangladesh Civil 

Service Recruitment 

Rules, 1980 অনুর্ায়ী 

ববভ্াগীয় পদোন্নবত/বনব থাচন কবমটির 

সুপাবরশ গ্রহণ এবাং উি সুপাবরশ 

র্র্ার্র্ কর্তথপদের অনুদমােন 

সাদপদে প্রজ্ঞাপন জাবর করা হয়। 

ক) সগ্রদডশন তাবলকা 

খ) পদোন্নবতদর্াগ্য ব ডার পেধারী কম থকতথাদের 

তাবলকা 

গ) শূন্য পে সাংক্রান্ত তথ্য 

ঘ) শৃঙ্খলা প্রবতদবেন 

ঙ) দুনীবত সাংক্রান্ত প্রবতদবেন 

চ) এবসআর/চাকবর সাংক্রান্ত তথ্য 

ছ) সমাট চাকবরকাদলর তথ্য 

ববনামূদল্য 
২১ (একুশ) 

কার্ থবেবস 

জনাব সমাহাম্মে নাবয়রুজ্জামান 

উপসবচব (সঞ্চয়) 

স ানঃ ৯৫৪০০৯৪ 

সমাবাইল নাং-০১৭৪৬ ৭৭৯০৯০ 

jewel15931@gmail.com 



 

 

ক্র. 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান সসবার মূল্য 

এবাং পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা 

(নাম, পেবব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪। 

অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াদগর 

আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার 

বনদয়াগ বববধ 

প্রণয়ন/সাংদশাধন। 

প্রস্তাব পাওয়ার পর র্াচাই-

বাছাই পূব থক জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র বনদয়াগবববধ 

পরীেণ সাংক্রান্ত উপ-কবমটির 

সুপাবরশ গ্রহণ, প্রশাসবনক 

উন্নয়ন সাংক্রান্ত সবচব কবমটির 

অনুদমােন, আইন মন্ত্রণালদয়র 

সভ্টিাং, বপএসবস’র মতামত 

এবাং মহামান্য রাষ্ট্রপবতর 

অনুদমােদনর পর প্রজ্ঞাপন 

জাবর। 

ক) বনধ থাবরত  রম্যাট অনুর্ায়ী তথ্য সপ্ররণ 

(বলাংক) 

খ) ববদ্যমান বনদয়াগ বববধর কবপ 

গ) প্রস্তাববত বনদয়াগ বববধর খসড়া প্রজ্ঞাপন 

(ত বসলসহ) 

ঘ) ববদ্যমান ও প্রস্তাববত বনদয়াগ বববধর 

তুলনামূলক বববরণী 

ঙ) পে সৃবষ্ট ও ববলুপ্ত সাংক্রান্ত অর্ থ 

ববভ্াদগর পৃষ্ঠাাংবকত বজ, ও 

চ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সম্মবতর কবপ 

ছ) অর্ থ ববভ্াদগর সম্মবতর কবপ 

জ) সবতন সেল র্াচাই সাংক্রান্ত অর্ থ 

ববভ্াদগর বাস্তবায়ন অনুববভ্াদগর সম্মবতর 

কবপ 

ঝ) বববভ্ন্ন পদের কার্ থাবলী 

এবাং [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট 

ও জনপ্রশাসন ম্যানুদয়ল]। 

ববনামূদল্য 

১৮০ 

(একশত 

আবশ) 

কার্ থবেবস 

(১) জাতীয় রাজস্ব সবাড থ 

(ক) সবাড থ প্রশাসন অনুববভ্াদগর সেদত্রঃ 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 

 

 (খ) আয়কর অনুববভ্াদগর সেদত্রঃ 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 
 

(গ) শুল্ক ও ভ্যাট অনুববভ্াদগর সেদত্রঃ 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 

যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ান-৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 
 

(২) জাতীয় সঞ্চয় অবধেপ্তদরর সেদত্রঃ 

জনাব সমাহাম্মে নাবয়রুজ্জামান 

উপসবচব (সঞ্চয়) 

স ান : ৯৫৪০০৯৪ 

সমাবাইল নাং- ০১৭৪৬ ৭৭৯০৯০ 

jewel15931@gmail.com  

https://ird.portal.gov.bd/site/notices/84de9ed7-87a8-4b96-bb9f-13c120fcd66f


(৩) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত 

ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা এর সেদত্রঃ 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 

যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ান-৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 

 

(৪) ট্যাকদসস আপীলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা এর 

সেদত্রঃ 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 

৫। 

অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াদগর 

আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার 

শূন্য পে পূরদণর বনবমি 

ছাড়পত্র প্রোন। 

প্রস্তাব পাওয়ার পর সাংবিষ্ট 

েপ্তরসমূদহর অনুদমাবেত 

অগ থাদনাগ্রাম র্াচাই ও 

এতবিষদয় বনধ থাবরত  রম্যাদট 

অব স প্রধাদনর প্রস্তাদবর 

সপ্রবেদত র্র্ার্র্ কর্তথপদের 

অনুদমােনক্রদম ছাড়পত্র প্রোন 

করা হয়। 

ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র ১৭ কলাদমর 

বনধ থাবরত  রদম প্রস্তাব সপ্ররণ (বলাংক) 

খ) সাংবিষ্ট অব দসর অনুদমাবেত বনদয়াগ 

বববধ 

গ) প্রস্তাদব উবিবখত শূন্য পেসমূদহ জনবল 

বনদয়াদগর সেদত্র আোলদতর সকান মামলা 

সনই মদম থ প্রতযয়নপত্র 

ঘ) সাংবিষ্ট অব দসর অনুদমাবেত 

অগ থাদনাগ্রাদমর কবপ 

ঙ) সাংবিষ্ট তথ্যাবে/কাগজপদত্র সাংবিষ্ট 

অব স প্রধাদনর স্বাের র্াকা। 

ববনামূদল্য 
০৭ (সাত) 

কার্ থবেবস 

(১) জাতীয় রাজস্ব সবাড থ 

(ক) সবাড থ প্রশাসন  অনুববভ্াদগর সেদত্রঃ 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 

 

(খ) আয়কর অনুববভ্াদগর সেদত্রঃ 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 
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(গ) শুল্ক ও ভ্যাট অনুববভ্াদগর সেদত্রঃ 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 

যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ান-৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 

 

(২) জাতীয় সঞ্চয় অবধেপ্তদরর সেদত্রঃ 

জনাব সমাহাম্মে নাবয়রুজ্জামান 

উপসবচব (সঞ্চয়) 

স ান : ৯৫৪০০৯৪ 

সমাবাইল নাং- ০১৭৪৬ ৭৭৯০৯০ 

jewel15931@gmail.com  

 

(৩) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত 

ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা এর সেদত্র 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 

যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ান-৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 

 

(৪) ট্যাকদসস আপীলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা এর 

সেদত্র 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 

৬। 
Stamp মুদ্রণ এর ব্যয় 

মঞ্জুরী প্রোন 

প্রচবলত বববধ ববধান অনুর্ায়ী 

র্র্ার্র্ কর্তথপদের 

অনুদমােনক্রদম আদেশ জাবর 

করা হয়। 

ক) বাাংলাদেশ ডাক ববভ্াদগর মাধ্যদম 

স্টযাম্প মুদ্রদণর ববল পবরদশাধ প্রস্তাব 

খ) ববল সাংবিষ্ট কাগজপত্র 

গ) অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াদগর অনুদমােন 

ববনামূদল্য 
১৫ (পদনর) 

কার্ থবেবস 

জনাব সমাহাম্মে নাবয়রুজ্জামান 

উপসবচব (স্টযাম্প) 

স ান : ৯৫৪০০৯৪ 

সমাবাইল নাং- ০১৭৪৬৭৭৯০৯০ 

jewel15931@gmail.com 



৭। স্টযাম্প এর নমূনা অনুদমােন। 

প্রচবলত বববধ ববধান অনুর্ায়ী 

র্র্ার্র্ কর্তথপদের 

অনুদমােনক্রদম আদেশ জাবর 

করা হয়। 

ক) বে বসবকউবরটি বপ্রবন্টাং কদপ থাদরশন 

(বাাংলাদেশ) বলঃ কর্তথক প্রস্তুতকৃত নমূনা 

খ) বাাংলাদেশ ডাক ববভ্াদগর সুপাবরশ 

গ) অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াদগর অনুদমােন 

ববনামূদল্য 
০৭ (সাত) 

কার্ থবেবস 

জনাব সমাহাম্মে নাবয়রুজ্জামান 

উপসবচব (স্টযাম্প) 

স ান : ৯৫৪০০৯৪ 

সমাবাইল নাং- ০১৭৪৬ ৭৭৯০৯০ 

jewel15931@gmail.com 

৮। 
বববভ্ন্ন প্রবতষ্ঠাদনর অনুকূদল 

স্টযাম্প বডউটি মওকু করণ। 

সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠাদনর আদবেন 

প্রাবপ্তর পর Stamp Act, 

1899 ও সাংবিষ্ট নীবতমালা 

অনুর্ায়ী মাননীয় মন্ত্রী 

মদহােদয়র অনুদমােন এবাং 

সলবজসদলটিভ্ ও সাংসে ববষয়ক 

ববভ্াদগর মতামত গ্রহণপূব থক 

এস, আর, ও জাবরর মাধ্যদম। 

ক) সর্ মন্ত্রণালদয়র আওতাধীন প্রবতষ্ঠান সস 

মন্ত্রণালদয়র সুপাবরশসহ আদবেন 

খ) স্টযাম্প বডউটি মওকু  প্রস্তাব এর 

স্বপদে প্রদয়াজনীয় সরকাবর 

পবলবস/সর্ৌবিকতা 

গ) স্টযাম্প বডউটি মওকু দর্াগ্য সম্পবির 

পূণ থাঙ্গ ত বসল 

ঘ) সম্পবির মূল্যমান 

ঙ) অন্যান্য প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/তথ্যাবে 

(সর্মন-বন্ধবক েবলল, পাওয়ার অব এযাটণী, 

সলান এবগ্রদমন্ট ইতযাবে) 

চ) Stamp Act, 1899 এর 9(a)-

সত প্রেি েমতাবদল স্টযাম্প বডউটি 

মওকু  (আদবেদনর সকান বনধ থাবরত 

 রম্যাট সনই)। 

ববনামূদল্য 
৬০ (ষাট) 

কার্ থবেবস 

জনাব সমাহাম্মে নাবয়রুজ্জামান 

উপসবচব (স্টযাম্প) 

স ান : ৯৫৪০০৯৪ 

সমাবাইল নাং-০১৭৪৬ ৭৭৯০৯০ 

jewel15931@gmail.com 

৯। 
বিবিন্ন প্রবিষ্ঠানের অনুকূনে 

েটাবর অনুষ্ঠানের অনুন াদে 

বিদ্য াে েটারী েীবি াো 

অনুযায়ী যথাযথ কর্তপৃনের 

অনুন াদেক্রন  আনদশ জাবর 

করা হয়। 

(ক) েীবি াো অনুযায়ী বের্াৃবরি ফরন  

আনিদে দাবিে; (বেিংক) 

(ি) সিংবিষ্ট  ন্ত্রণােনয়র সুপাবরশসহ উক্ত 

 ন্ত্রণােনয়র  াধ্যন  প্রস্তাি প্রপ্ররণ।  

(গ) েটাবর েীবি াোর আনোনক িথ্যাবদ 

সিংযুক্তকরণ; 

(ঘ) পূনি ৃঅনুবষ্ঠি েটাবর অনুষ্ঠানের প্রেনে  

আয়কর ও মূসক  পবরনশানর্র প্র াণক 

কাগজপে; 

(বের্াৃবরি ফর  ও েীবি াো আইআরবির 

ওনয়িসাইনট ও অবফনস পাওয়া যানি) 

বিোমূনে 
১৫ (পনের) 

কার্ থবেবস 

জনাব সমাহাম্মে নাবয়রুজ্জামান 

উপসবচব (স্টযাম্প) 

স ান : ৯৫৪০০৯৪ 

সমাবাইল নাং- ০১৭৪৬ ৭৭৯০৯০ 

jewel15931@gmail.com 
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১০। 

 ন্ত্রণােয়/বিিানগর 

আওিার্ীে দপ্তর/সিংস্থার 

িানজট িরাদ্দ/বিিাজে 

দপ্তর/সিংস্থার প্রস্তাি পাওয়ার 

পর উপযুক্ত কর্তপৃনের 

অনুন াদেক্রন  বিিাজে আনদশ 

করা হয়। 

(ক) দপ্তর/সিংস্থার প্রস্তাি 

(ি) সিংবিষ্ট অথনৃেবিক প্রকানি িরানদ্দর 

অনথরৃ পবর াণ 

(গ) অথ ৃবিিানগর অনুন াদনের কবপ 

বিোমূনে 
১৫ (পনের) 

কার্ থবেবস 

জনাব সমাঃ আব্দুল গফুর 

যুগ্মসবচব (বাদজট) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং-০১৭১৫ ০২৮১১৮ 

agafur2006@gmail.com 

১১। 

িাড়া অবফস 

অনুন াদে/িাড়ার হার 

পুে:বের্াৃরণ 

অথ ৃবিিানগর সম্মবি ও যথাযথ 

কর্তপৃনের অনুন াদেক্রন  

আনদশ জাবর করা হয়। 

১। দপ্তর প্রর্ানের প্রস্তাি; 

২। প্রাবর্কার; 

৩। প্রযৌবক্তকিা; 

৪। গণপূি ৃবিিানগর ছাড়পে। 

৫। অথ ৃবিিানগর অনুন াদে (প্রনযাজয 

প্রেনে)। 

বিোমূনে 

১৫ (পনের) 

কার্ থবেবস 

(অথ ৃ

বিিানগর 

অনুন াদে 

সানপনে) 

জনাব সমাঃ আব্দুল গফুর 

যুগ্মসবচব (বাদজট) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ০২৮১১৮ 

agafur2006@gmail.com 

১২। 
যােিাহে ক্রয়/সিংগ্রহ/ 

িাড়াকরণ/ন রা ি। 

অথ ৃবিিানগর অনুন াদে 

সানপনে যথাযথ কর্তপৃনের 

অনুন াদেক্রন  আনদশ জাবর 

করা হয়। 

১। িানজট িরাদ্দ 

২। দপ্তর প্রর্ানের  প্রস্তাি; 

৩। প্রাবর্কার (টিএন্ডইনি অর্ন্ৃভুবক্তর 

প্র াণক); 

৪। প্রযৌবক্তকিা; 

৫। বিআরটিএ এর প্রবিনিদে (ন রা নির 

প্রেনে) 

৬। অথ ৃবিিানগর অনুন াদে (প্রনযাজয 

প্রেনে)। 

বিোমূনে 
৩০ (বেশ) 

কার্ থবেবস  

জনাব সমাঃ আব্দুল গফুর 

যুগ্মসবচব (বাদজট) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ০২৮১১৮ 

agafur2006@gmail.com 

১৩। 

িাস্তিায়োর্ীে প্রকল্পসমূনহর 

টি.এ.বপ.বপ./আর.টি.এ.বপ.বপ 

এিিং বি.বপ.বপ/আর 

বি.বপ.বপ প্রণয়ণ। 

যথাযথ কর্তপৃনের 

অনুন াদেক্রন  প্রশাসবেক 

আনদশ জাবরর  াধ্যন । 

১। পবরকল্পো কব শনের বের্াৃবরি 

ফরম্যানট (প্রনয়াজেীয় 

কাগজপে/িথ্যাবদসহ) প্রস্তাি প্রপ্ররণ। 

(বেিংক) 

২। প্রকল্প যাচাই কব টির সিার 

অনুন াদে; 

৩। অথ ৃবিিাগ কর্তকৃ বের্াৃবরি ছনক 

প্রকনল্পর জেিে বের্াৃরণ সিংক্রার্ন্ কব টির 

অনুন াদে। 

৪। পবরকল্পো কব শনে প্রপরণ। 

বিোমূনে 

বের্াৃবরি 

স য় 

অনুযায়ী 

জোি প্র া:  ব নুর রহ াে 

বসবেয়র সহকারী প্রর্াে (পবরকল্পো) 

অিযর্ন্রীণ সম্পদ বিিাগ 

অথ ৃ ন্ত্রণােয়,ঢাকা। 

প্র ািাইে: ০১৭১১ ১৩৭৫৪৭ 

momindushyam@gmail.com  

 

  

https://ird.portal.gov.bd/site/notices/83fd1236-0c90-48e1-8a9b-bb617edaa04f


১৪। 
প্রকল্প সমূনহর অথ ৃ

িরাদ্দ/ছাড়। 

যথাযথ কর্তপৃনের 

অনুন াদেক্রন  অথ ৃিরাদ্দ/ছাড় 

প্রদয়া হয়। 

১। প্রনয়াজেীয় কাগজপেসহ বের্াৃবরি 

ফরম্যানট আনিদে। (বেিংক) 

২। প্রনযাজয প্রেনে অথ ৃবিিাগ ও কাযকৃ্র  

বিিাগ, পবরকল্পো  ন্ত্রণােনয়র 

অনুন াদে।( ফরম্যাট প্ল্যাবেিং কব শে এর 

ওনয়িসাইট এ পাওয়া যানি) 

বিোমূনে 

১। ০৩ ক  ৃ

বদিস (১  ও 

২য় বকবস্তর 

অথ ৃছাড়) 

২। ১৫ 

ক বৃদিস 

(অথ ৃ

বিিানগর 

অনুন াদে 

সানপনে) 

জোি প্র া:  ব নুর রহ াে 

বসবেয়র সহকারী প্রর্াে (পবরকল্পো) 

অিযর্ন্রীণ সম্পদ বিিাগ 

অথ ৃ ন্ত্রণােয়,ঢাকা। 

প্র ািাইে: ০১৭১১ ১৩৭৫৪৭ 

momindushyam@gmail.com  

 

২.৩) োপ্তবরক সসবা: 

ক্র. 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান সসবার মূল্য 

এবাং পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা 

(নাম, পেবব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। পদ সৃজে 

বিদ্য াে বিবর্/বির্াে অনুসরনণ 

জেপ্ররশাসে  ন্ত্রণােয় ও অথ ৃ

বিিানগর সম্মবি গ্রহণ করার 

পর প্রস্তাবিি পনদর প্রিিে প্রেে 

অথ ৃবিিানগর িাস্তিায়ে 

অনুবিিাগ হনি যাচাই করা হয়। 

প্রশাসবেক উন্নয়ে সিংক্রার্ন্ সবচি 

কব টির সুপাবরনশর বিবিনি 

প্রনযাজয প্রেনে  ােেীয় 

প্রর্াে ন্ত্রীর সদয় 

অনুন াদেক্রন  সরকাবর  ঞ্জুরী 

আনদশ জারী করা হয়। 

(ক) জেপ্রশাসে   ন্ত্রণােনয়র বের্াৃবরি 

ফরন  

দপ্তর/অবর্দপ্তনরর প্রস্তাি 

(ি) অনুন াবদি সািংগাঠবেক কাঠান ার 

কবপ 

(গ) আবথকৃ সিংনিষ 

বিোমূনে 

১৮০ 

(একশি 

আবশ) 

কার্ থবেবস 

(১) জাতীয় রাজস্ব সবাড থ 

(ক) সবাড থ প্রশাসন  অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 

 

 (খ) আয়কর অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 

 

https://ird.portal.gov.bd/site/notices/a159d1c1-cefa-41f7-9345-68f6ca0a09c1


(গ) শুল্ক ও ভ্যাট অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 

যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ান-৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 

 

(২) জাতীয় সঞ্চয় অবধেপ্তদরর সেদত্র : 

জনাব সমাহাম্মে নাবয়রুজ্জামান 

উপসবচব (সঞ্চয়) 

স ান : ৯৫৪০০৯৪ 

সমাবাইল নাং- ০১৭৪৬ ৭৭৯০৯০ 

jewel15931@gmail.com  

 

(৩) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত 

ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা এর সেদত্র 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 

যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ান-৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 

 

(৪) ট্যাকদসস আপীলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা এর 

সেদত্র 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 

  



২। পদ সিংরেণ 

বিদ্য াে বিবর্/বির্াে অনুসরনণ 

জেপ্রশাসে  ন্ত্রণােয় ও অথ ৃ

বিিানগর সম্মবি গ্রহণ করার 

পর সরকাবর  ঞ্জুরী আনদশ 

জারী করা হয়। 

(ক) দপ্তর/অবর্দপ্তনরর প্রস্তাি 

(ি) পদ সৃজনের সরকাবর আনদশ 

(গ) ৩ িছর পদ সিংরেনণর সরকাবর 

আনদশ 

(ঘ) পদ সিংরেনণর জন্য জেপ্রশাসে 

 ন্ত্রণােনয়র সম্মবি। 

(ঙ) পদ সিংরেনণর জন্য অথ ৃ

বিিানগর সম্মবি। 

 

বিোমূনে 
৬০ (ষাট) 

কার্ থবেবস 

(১) জাতীয় রাজস্ব সবাড থ 

(ক) সবাড থ প্রশাসন  অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 
 

 (খ) আয়কর অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 
 

(গ) শুল্ক ও ভ্যাট অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 

যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ান-৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 
 

(২) জাতীয় সঞ্চয় অবধেপ্তদরর সেদত্র : 

জনাব সমাহাম্মে নাবয়রুজ্জামান 

উপসবচব (সঞ্চয়) 

স ান : ৯৫৪০০৯৪ 

সমাবাইল নাং- ০১৭৪৬ ৭৭৯০৯০ 

jewel15931@gmail.com 

 

(৩) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা 

এর সেদত্র 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 

যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ান-৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 



 

(৪) ট্যাকদসস আপীলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা এর সেদত্র 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 

৩। পদ স্থায়ীকরণ 

বিদ্য াে বিবর্/বির্াে অনুসরনণ 

জেপ্রশাসে  ন্ত্রণােয় ও অথ ৃ

বিিানগর সম্মবি গ্রহণ করার 

পর সরকাবর  ঞ্জুরী আনদশ 

জারী করা হয়। 

ক) পদ স্থায়ীকরনণর জন্য 

জেপ্রশাসে  ন্ত্রণােনয়র বের্াৃবরি 

ফরন  দপ্তর/অবর্দপ্তনর প্রস্তাি। 

(বেিংক) 

(ি) পদ সৃজনের সরকাবর আনদশ 

(গ) পদ সৃজনের পর পরিিী সকে 

িছনরর পদ সিংরেনের  ঞ্জুরী 

আনদশ। 

বিোমূনে 
৬০ (ষাট) 

কার্ থবেবস 

(১) জাতীয় রাজস্ব সবাড থ 

(ক) সবাড থ প্রশাসন  অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- 

০১৭১৫২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 
 

 (খ) আয়কর অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 
 

(গ) শুল্ক ও ভ্যাট অনুববভ্াদগর সেদত্রঃ 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 

যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ান-৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 

 

 

 

 

(২) জাতীয় সঞ্চয় অবধেপ্তদরর সেদত্রঃ 

https://ird.portal.gov.bd/site/notices/feec9000-84eb-4074-b7e1-6a389c168a2a


জনাব সমাহাম্মে নাবয়রুজ্জামান 

উপসবচব (সঞ্চয়) 

স ান : ৯৫৪০০৯৪ 

সমাবাইল নাং- ০১৭৪৬ ৭৭৯০৯০ 

jewel15931@gmail.com  
 

(৩) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা 

এর সেদত্রঃ 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 

যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ান-৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 
 

(৪) ট্যাকদসস আপীলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা এর সেদত্রঃ 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 

৪। 
জেিে /সরঞ্জা াবদ 

টিওএন্ডইভুক্ত করণ। 

বিদ্য াে বিবর্/বির্াে অনুসরনণ 

জেপ্রশাসে  ন্ত্রণােয় ও অথ ৃ

বিিানগর সম্মবি গ্রহণ করার 

পর সরকাবর  ঞ্জুরী আনদশ 

জাবর করা হয়। 

ক) দপ্তর/সিংস্থার প্রস্তাি 

ি) জেপ্রশাসে  ন্ত্রণােনয়র সম্মবি 

(গ) অথ ৃবিিানগর সম্মবি (ঘ) 

প্রশাবসেক উন্নয়ে সিংক্রার্ন্ সবচি 

কব টির সুপাবরশ 

বিোমূনে 
৬০ (ষাট) 

কার্ থবেবস 

(১) জাতীয় রাজস্ব সবাড থ 

(ক) সবাড থ প্রশাসন  অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 
 

 (খ) আয়কর অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং-০১৭১৫২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 

(গ) শুল্ক ও ভ্যাট অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 



যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ান-৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 
 

(২) জাতীয় সঞ্চয় অবধেপ্তদরর সেদত্র : 

জনাব সমাহাম্মে নাবয়রুজ্জামান 

উপসবচব (সঞ্চয়) 

স ান : ৯৫৪০০৯৪ 

সমাবাইল নাং-০১৭৪৬ ৭৭৯০৯০ 

jewel15931@gmail.com  
 

(৩) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা 

এর সেদত্রঃ 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 

যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ানঃ ৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 
 

(৪) ট্যাকদসস আপীলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা এর সেদত্রঃ 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 

৫। 

 ন্ত্রণােয়/বিিানগর 

আওিার্ীে দপ্তর/সিংস্থার 

িানজট িরাদ্দ/বিিাজে 

দপ্তর/সিংস্থার প্রস্তাি পাওয়ার 

পর উপযুক্ত কর্তপৃনের 

অনুন াদেক্রন  বিিাজে 

আনদশ জাবর করা হয়। 

ক) দপ্তর/সিংস্থার প্রস্তাি 

ি) সিংবিষ্ট অথনৃেবিক প্রকানি 

িরাদ্দকৃি অনথরৃ পবর াণ 

গ) অথ ৃবিিানগর অনুন াদনের কবপ 

বিোমূনে 
১৫ (পনের) 

কার্ থবেবস 

জোি প্র া: আব্দুে গফুর 

যুগ্মসবচি (িানজট) 

স ানঃ ০২-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫-০২৮১১৮ 

Agafur2006@gmail.com 

  



৬। ব্যয়  ঞ্জুরী অনুন াদে। 

দপ্তর/সিংস্থার প্রস্তাি পাওয়ার 

পর উপযুু্ক্ত কর্তপৃনের 

অনুন াদেক্রন  বিিাজে 

আনদশ জাবর করা হয়। 

ক) দপ্তর/সিংস্থার প্রস্তাি 

ি) সিংবিষ্ট সরঞ্জা াবদ ক্রনয়র 

প্রশাসবেক অনুন াদে 

গ) অনুন াবদি টিওএন্ডই-এর কবপ 

ঘ) িানজনট িরানদ্দর পবর াণ ঙ) 

দরপে মূোয়ে কব টির সুপাবরশ 

(প্রনযাজয  

প্রেনে ) 

চ) ** (িারকা) বচবিি িানির জন্য 

অথ ৃবিিানগর সম্মবি। 

বিোমূু্নে 
৩০ (বেশ) 

কার্ থবেবস 

জোি প্র া: আব্দুে গফুর 

যুগ্মসবচি (িানজট) 

স ানঃ ০২-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫-০২৮১১৮ 

Agafur2006@gmail.com 

৭। 

 ন্ত্রণােয় এিিং আওিার্ীে 

দপ্তনরর যােিাহে/যন্ত্রপাবি 

অনকনজা প্রঘাষণা। 

সিংবিষ্ট দপ্তর/সিংস্থা হনি প্রস্তাি 

পাওয়ার পর 

প্র াটরযাে,নেৌযাে,কবম্পউটার 

ও অবফনস ব্যিহৃি অন্যান্য 

যন্ত্রপাবি অনকনজা প্রঘাষণাকরণ 

েীবি াো অনুযায়ী অনকনজা 

প্রঘাষণার ব্যিস্থা গ্রহণ করা হয়। 

 

ক) যথাযথ কর্তপৃনের প্রস্তাি 

ি)  ন্ত্রণােয় এিিং আওিার্ীে 

দপ্তনরর যােিাহে/যন্ত্রপাবি অনকনজা 

প্রঘাষণাকরণ েীবি াো অনুযায়ী 

বের্াৃবরি ছনক িথ্যাবদ। 

গ) বিআরটিএ’র প্রবিনিদে/সুপাবরশ। 

বিোমূনে 
৩০ (বেশ) 

কার্ থবেবস 

জনাব সমাঃ সামীম আহসান 

সহকারী সবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৫৪৪৮২ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৪৮৮৪৬৯ 

shameem.ahsan020168@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২.৪) অিযর্ন্রীণ প্রসিা 

ক্র. 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবপ্তস্থান সসবার মূল্য 

এবাং পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা 

(নাম, পেবব, স ান নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। 

 

অবজৃি ছুটি 

 

আনিদে পাওয়ার পর 

বের্াৃবরি ছুটি বিবর্ াো 

,১৯৫৯ অনুযায়ী উপযুু্ক্ত 

কর্তপৃনের ( আবথকৃ ও 

প্রশাসবেক ে িা অনুযায়ী) 

বেষ্পবি কনর সরকাবর 

আনদশ জাবর করা হয়। 

(ক) সাদা কাগনজ আনিদেপে 

(ি) বের্াৃবরি ফরন  

( িািংোনদশ ফর  েিং-২৩৯৫ ) প্রর্াে 

বহসাি রেণ ক কৃিাৃ কর্তকৃ প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যিার প্রবিনিদে (নগনজনটি 

ক কৃিাৃনদর প্রেনে), 

বিোমূনে 
৭ (সাি) 

কার্ থবেবস 

(১) জাতীয় রাজস্ব সবাড থ 

(ক) সবাড থ প্রশাসন  অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 
 

 (খ) আয়কর অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 
 

(গ) শুল্ক ও ভ্যাট অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 

যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ান-৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 
 

(২) জাতীয় সঞ্চয় অবধেপ্তদরর সেদত্র : 

জনাব সমাহাম্মে নাবয়রুজ্জামান 

উপসবচব (সঞ্চয়) 

স ান : ৯৫৪০০৯৪ 

সমাবাইল নাং- ০১৭৪৬ ৭৭৯০৯০ 

jewel15931@gmail.com 

 

https://ird.portal.gov.bd/site/notices/fc28033a-8320-4e6c-8d20-fb58bafe2162


(৩) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা 

এর সেদত্রঃ 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 

যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ান-৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 

(৪) ট্যাকদসস আপীলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা এর সেদত্রঃ 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 

২। 
অবজথত ছুটি (ববহ: 

বাাংলাদেশ) 

(ক) বনধ থাবরত ছুটি 

বববধমালা, ১৯৫৯ অনুর্ায়ী 

বনষ্পবি কদর সরকাবর 

আদেশ জাবর করা হয়। 

(খ) সরকার কর্তথক সমদয় 

সমদয় জাবরকৃত ববদেশ 

ভ্রমদণর অনুমবত ও 

আনুষাাংবগক বনদে থশনা 

অনুর্ায়ী। 

(ক) সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

(খ) বনধ থাবরত  রদম (বাাংলাদেশ  রম 

নাং-২৩৯৫) প্রধান বহসাব রেণ 

কম থকতথা কর্তথক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রবতদবেন (সগদজদটড কম থকতথাদের 

সেদত্র) (প্রাবপ্তস্থান) 

(গ) ব্যবিগত কারদণ 

সরকার/স্বায়ত্বশাবসত সাংস্থার 

কম থকতথাদের ববদেশ ভ্রমদণর 

আদবেনপত্র (প্রাবপ্তস্থান) 

ববনামূদল্য 

০৭ 

(সাত) 

কার্ থবেবস 

(১) জাতীয় রাজস্ব সবাড থ 

(ক) সবাড থ প্রশাসন  অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 
 

 (খ) আয়কর অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 
 

(গ) শুল্ক ও ভ্যাট অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 

যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ান-৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং-০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 

 (২) জাতীয় সঞ্চয় অবধেপ্তদরর সেদত্রঃ 

https://ird.portal.gov.bd/site/notices/fc28033a-8320-4e6c-8d20-fb58bafe2162
https://ird.portal.gov.bd/site/notices/fc28033a-8320-4e6c-8d20-fb58bafe2162


জনাব সমাহাম্মে নাবয়রুজ্জামান 

উপসবচব (সঞ্চয়) 

স ান : ৯৫৪০০৯৪ 

সমাবাইল নাং- ০১৭৪৬ ৭৭৯০৯০ 

jewel15931@gmail.com 
 

(৩) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা 

এর সেদত্রঃ 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 

যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ান-৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 
 

(৪) ট্যাকদসস আপীলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা এর সেদত্রঃ 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 

৩। 
সাধারণ ভ্ববষ্য তহববল 

হদত অবগ্রম মঞ্জুরী। 

আদবেন পাওয়ার পর 

সাধারণ ভ্ববষ্য তহববল 

বববধমালা, ১৯৭৯ অনুর্ায়ী 

উপযুি কর্তথপদের (আবর্ থক 

ও প্রশাসবনক েমতা 

অনুর্ায়ী) সরকাবর আদেশ 

জাবর করা হয়। 

(ক) বনধ থাবরত  রদম আদবেন 

(বাাংলাদেশ  রম নাং-২৬৩৯) 

(খ) সাধারণ ভ্ববষ্য তহববদল সব থদশষ 

জমাকৃত অদর্ থর বহসাব বববরণী 

ববনামূদল্য 
৭ (সাত) 

কার্ থবেবস 

জনাব সমাঃ সামীম আহসান 

সহকারী সবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৫৪৪৮২ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৪৮৮৪৬৯ 

shameem.ahsan020168@gmail.com 

৪। চাকুবর স্থায়ীকরণ। 

আদবেন পাওয়ার পর 

সাংবিষ্ট বনদয়াগ বববধমালা 

অনুর্ায়ী উপযুি কর্তথপদের 

অনুদমােনক্রদম সরকাবর 

আদেশ জাবর করা হয়। 

(ক) সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

(খ) হালনাগাে এবসআর 
ববনামূদল্য 

৭ (সাত) 

কার্ থবেবস 

জনাব সমাঃ সামীম আহসান 

সহকারী সবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৫৪৪৮২ 

সমাবাইল নাং- 

০১৭১১-৪৮৮৪৬৯ 

shameem.ahsan020168@gmail.com 

  

https://ird.portal.gov.bd/site/notices/3cf5913e-21f9-40bf-a8dc-1944498c737d


৫। 
কম থকতথা/কম থচারীদের 

বপআরএল/অবসর প্রোন। 

আদবেন পাওয়ার পর 

র্র্ার্র্ কর্তথপদের 

অনুদমােনক্রদম আদেশ 

জাবর করা হয়। 

১। সপনশন  রম (বলাংক) 

২। বপআরএল এর আদবেন 

৩। উিরাধীকার এর সনেপত্র 

৪। পাঁচ আাংগুদলর ছাপ 

৫। সপনশনাদরর ছবব এবাং 

মদনানয়নকারীর ছবব। 

৬। সকল প্রকার না-োবীপত্র 

৭। চাকুবরর বববরণী 

৮। ইএলবপবস 

ববনামূদল্য 
৭ (সাত) 

কার্ থবেবস 

জনাব সমাঃ সামীম আহসান 

সহকারী সবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৫৪৪৮২ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৪৮৮৪৬৯ 

shameem.ahsan020168@gmail.com 

৬। 
কম থকতথা/ কম থচারীদের 

ববরুদদ্ধ বববভ্ন্ন অবভ্দর্াগ 

ববদ্যমান বববধমালা অনুর্ায়ী 

র্র্ার্র্ কর্তথপদের 

অনুদমােনক্রদম আদেশ 

জাবর করা হয়। 

(ক) সাংবিষ্ট েপ্তর হদত অবভ্দর্াগ 

সাংবিষ্ট প্রস্তাব; 

(খ) অবভ্দর্াদগর স্বপদে প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/প্রমাণক; 

(গ) অবভ্দর্াগ সাংবিষ্ট 

বববধমালা/অধ্যাদেশ/আইন অনুর্ায়ী 

কার্ থক্রম গ্রহণ 

ববনামূদল্য 
৬০ (ষাট) 

কার্ থবেবস 

(১) জাতীয় রাজস্ব সবাড থ 

(ক) সবাড থ প্রশাসন  অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 
 

 (খ) আয়কর অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 

(গ) শুল্ক ও ভ্যাট অনুববভ্াদগর সেদত্র : 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 

যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ান-৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 

(২) জাতীয় সঞ্চয় অবধেপ্তদরর সেদত্র : 

জনাব সমাহাম্মে নাবয়রুজ্জামান 

উপসবচব (সঞ্চয়) 

স ান : ৯৫৪০০৯৪ 

সমাবাইল নাং-০১৭৪৬৭৭৯০৯০ 

jewel15931@gmail.com  

https://ird.portal.gov.bd/site/notices/68f21d1b-55d6-4138-84fe-ac27159236b4


(৩) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা 

এর সেদত্রঃ 

সুরাইয়া পারভ্ীন সশলী 

যুগ্মসবচব (শুল্ক) 

স ান-৯৫৪৫৬৭০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 

shelly.6521@yahoo.com 

(৪) ট্যাকদসস আপীলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা এর সেদত্রঃ 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (কর) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 

৭। 

অভ্যন্তরীণ সম্পে 

ববভ্াদগর সকাটাভুি 

সরকাবর বাসা বরাদ্দ। 

সরকাবর বাসা বরাদ্দ 

নীবতমালা ১৯৮২ অনুর্ায়ী 

আদবেদনর পবরদপ্রবেদত 

বরাদ্দপত্র ইসুয করা হয়। 

১। বনধ থাবরত  রম্যাদট আদবেন 

( রদমর বলাংক) 

২। অনলাইদন আদবেন (বলাংক) 

২। মূল সবতদনর প্রতযয়নপত্র 

(প্রাবপ্তস্থান) 

ববনামূদল্য 
৬০ (ষাট) 

কার্ থবেবস 

জনাব সমাঃ সামীম আহসান 

সহকারী সবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৫৪৪৮২ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৪৮৮৪৬৯ 

shameem.ahsan020168@gmail.com 

৯। 

আবাবসক ও োপ্তবরক 

সটবলদ ান সাংদর্াগ 

ব্যবস্থা। 

সমবিত সরকাবর সটবলদ ান 

নীবতমালা-২০০৪ অনুর্ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 

(ক) সমবিত সরকাবর সটবলদ ান 

নীবতমালা-২০০৪ এর বনধ থাবরত ছদক 

আদবেন। (বলাংক) 

ববনামূদল্য 
৭ (সাত) 

কার্ থবেবস 

জনাব এস. এম. আব্দুল কাদের 

উপসবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৪০২৬১ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 

kader20thbcs@gmail.com 

১০। 
কম থকতথা/ কম থচারীদের 

গৃহ বনম থাণ ঋণ মঞ্জুর। 

প্রচবলত বববধ-ববধান 

অনুসরণ পূব থক গৃহ বনম থাণ 

ঋণ মঞ্জুরী আদেশ জাবর 

করা হয়। 

(ক) সাো কাগদজ আদবেন 

(খ) সর্ জবমদত গৃহ বনম থাণ/সমরামত 

করা হদব সস জবমর েবলল/বায়নাপত্র 

(গ) ৩০০ টাকার নন জুবডবশয়াল 

স্টযাদম্প অাংগীকারনামা 

(ঘ) র্র্ার্র্ কর্তথপদের সুপাবরশ 

ববনামূদল্য 
৩০ (বত্রশ) 

কার্ থবেবস 

জনাব সমাঃ সামীম আহসান 

সহকারী সবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৫৪৪৮২ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৪৮৮৪৬৯ 

shameem.ahsan020168@gmail.com 

১১। 
কম থকতা/কম থচারীদের 

সমাটরর্ান ক্রয় অবগ্রম। 

প্রচবলত বববধ-ববধান 

অনুসরণ পূব থক সমাটরর্ান 

ক্রয় অবগ্রম মঞ্জুরী করা হয়। 

(ক) সাো কাগদজ আদবেন 

(খ) আদবেনকারীর ৩০০ টাকার নন 

জুবডবশয়াল স্টযাদম্প অাংগীকারনামা 

ববনামূদল্য 
৩০ (বত্রশ) 

কার্ থবেবস 

জনাব সমাঃ সামীম আহসান 

সহকারী সবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৫৪৪৮২ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১-৪৮৮৪৬৯ 

shameem.ahsan020168@gmail.com 

http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/c371db37-b356-43f4-96c7-489d788c4382/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%20%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE
http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTQ3LzQyLzI1
https://ird.portal.gov.bd/site/notices/aa6ee0ab-9149-41f4-8522-da84019149a5


১২। 
কম থকতথা/ কম থচারীদের 

কবম্পউটার ক্রয় অবগ্রম। 

প্রচবলত বববধ-ববধান 

অনুসরণ পূব থক কবম্পউটার 

ক্রয় অবগ্রম মঞ্জুরী করা হয়। 

(ক) সাো কাগদজ আদবেন 

(খ) আদবেনকারীর ৩০০ টাকার নন 

জুবডবশয়াল স্টযাদম্প অাংগীকারনামা 

ববনামূদল্য 
৩০ (বত্রশ) 

কার্ থবেবস 

জনাব সমাঃ সামীম আহসান 

সহকারী সবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৫৪৪৮২ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৪৮৮৪৬৯ 

shameem.ahsan020168@gmail.com 

১৩। 
বসদলকশন সগ্রড/টাইম 

সেল মঞ্জুরী। 

ববভ্াগীয় বনব থাচন কবমটির 

সভ্ায় উপস্থাপন কর হয়। 

কবমটির সুপাবরশ উপযুি 

কর্তথপদের অনুদমােনক্র 

মঞ্জুরী আদেশ জারী করা 

হয়। 

(ক) সাো কাগদজ আদবেন 

(খ) হালনাগাে বাবষ থক সগাপনীয় 

অনুদবেন 

ববনামূদল্য 
১৫ (পদনর) 

কার্ থবেবস 

জনাব সমাঃ সামীম আহসান 

সহকারী সবচব (প্রশাসন) 

স ান-৯৫৫৪৪৮২ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৪৮৮৪৬৯ 

shameem.ahsan020168@gmail.com 

 

  



৩। অবভ্দর্াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধবত (GRS): 

 

 সসবা প্রাবপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথার সাংদগ সর্াগাদর্াগ করুন। বতবন সমাধান বেদত ব্যর্ থ হদল বনদনাি পবদ্ধবতদত সর্াগাদর্াগ কদর আপনার সমস্যা অববহত করুন। 

 

ক্রবমক নাং কখন সর্াগাদর্াগ করদবন  সর্াগাদর্াদগর ঠিকানা বনষ্পবির সময়সীমা 

১. 
োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা সমাধান 

বেদত ব্যর্ থ হদল 

(GRS) স াকাল পদয়ন্ট কম থকতথা নাম ও পেববঃ 

জনাব আয়াত উল্যা মজুমোর 

যুগ্ম সবচব 

স ান-০২ ৯৫১১৩৩০ 

সমাবাইল নাং- ০১৭১১ ৭৮০৫২৫ 

ayat4634@gmail.com 

www.grs.gov.bd 

 

২. 

(GRS) স াকাল পদয়ন্ট 

কম থকতথার বনবে থষ্ট সমদয় 

সমাধান বেদত ব্যর্ থ হদল 

বসবনয়র সবচব 

অভ্যন্তরীণ সম্পে ববভ্াগ 

স ান-৯৫৭৪৮৮২ 

secretary@ird.gov.bd 

 

 

 

৪। আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

 

ক্রবমক নাং প্রবতশ্রুবত/কাবঙ্খত সসবা প্রাবপ্তর লদেয করণীয় 

১) বনধ থাবরত  রদম সম্পূণ থভ্াদব পূরণকৃত আদবেন জমা প্রোন 

২) আদবেদনর সাদর্ প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রাবে প্রোন। 

৩) সসবা প্রাবপ্তর সেদত্র সকান অস্পষ্টতা র্াকদল সসবা প্রোনকারী কম থকতথার বনকট সর্দক পরামশ থ গ্রহণ করদবন। 

 

 

 


