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সািব %ক তBাবধােন 
 
জনাব আF Gহনা Gমাঃ রহমাJল Kিনম 
িসিনয়র সিচব,  
অভ12রীণ স7দ িবভাগ, অথ % ম;ণালয়। 
 
িনেদ %শনায় 
 
জনাব Gমাঃ শিফNর রহমান, OPসিচব, অভ12রীণ স7দ িবভাগ, অথ % ম;ণালয়। 
 
স7াদনা পিরষদ 
 
১. জনাব Gমাঃ আRল গSর, OPসিচব, অভ12রীণ স7দ িবভাগ, অথ % ম;ণালয়; 
২. জনাব এস এম আRল কােদর, উপসিচব, অভ12রীণ স7দ িবভাগ, অথ % ম;ণালয়; 
৩. জনাব GমাহাWদ আহসান হাবীব, উপসিচব, অভ12রীণ স7দ িবভাগ, অথ % ম;ণালয়; 
৪. জনাব কানাই লাল শীল, িসিনয়র সহকারী সিচব, অভ12রীণ স7দ িবভাগ, অথ % ম;ণালয়; 
৫. জনাব সািম কিবর, G'া[ামার, অভ12রীণ স7দ িবভাগ, অথ % ম;ণালয়; 
৬. জনাব Gমাঃ আহসান হাবীব, সহকারী পিরচালক, গেবষণা ও পিরসং^ান অ_িবভাগ, জাতীয় রাজ` Gবাড %; 
৭. জনাব Gমাঃ শহীcল ইসলাম, সহকারী পিরচালক, জাতীয় সdয় অিধদeর, ঢাকা। 
 
কািরগির সহেযািগতায় 
 
১. জনাব Gমাঃ ফরহাদ খান পাঠান, সহকারী G'া[ামার, অভ12রীণ স7দ িবভাগ, অথ % ম;ণালয়; 
২. জনাব Gমাঃ মঈ_ল ইসলাম, সহকারী Gমইনেটkাl ইিmিনয়ার, অভ12রীণ স7দ িবভাগ, অথ % ম;ণালয়;  
৩. জনাব Gমাঃ আহসান হাবীব, nিoগত কম %কত%া, অভ12রীণ স7দ িবভাগ, অথ % ম;ণালয়। 
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অভ12রীণ স7দ িবভাগ 
 

 

১.১  পিরিচিত 

অভ12রীণ স7দ িবভাগ (আইআরিড) অথ % ম;ণালেয়র অধীেন ৪p িবভােগর মেq একp। সরকােরর 
নীিতগত িসrাে2র আেলােক ২১ Gশ এি'ল, ১৯৭৯ তািরেখ ৪/৫৯/৭৯ নং 'tাপেনর মাqেম অভ12রীণ 
স7দ িবভাগ গuত হয়। িবv অথ %ৈনিতক পিরিxিতর পিরবিত%ত G'yাপেট অভ12রীণ স7দ সং[হ 
Gজারদারকরণ, Gদশজ িশেzর 'িতরyণ এবং আয় {বষ| িনরসেনর মাqেম স7েদর }ষম ব~ন িনি�ত 
করার লেy1 আিশর দশেকর ��েত অথ % ম;ণালেয়র অধীেন অভ12রীণ স7দ িবভাগ নােম একp `ত; 
িবভাগ �ি� করা হয়। অভ12রীণ স7দ িবভাগ সরকােরর �মবধ %মান  উ�য়ন বােজেট অথ % বরা� িনি�ত 
করার Gyে� অভ12রীণ স7দ তথা রাজ` আহরেণ সদা তৎপর এবং একp সমি�ত কম %-পিরকzনার 
মাqেম রাজ` আয় �িrর িনিমে� কায %কর nবxা [হণ কের থােক।  

১.২ িভশন 

অভ12রীণ স7েদ গড়েবা উ�ত বাংলােদশ 
 

১.৩ িমশন  
আ2জ%ািতকভােব `ী�ত করনীিত ও জাতীয় সdয়নীিত অ_সরেণ kয়িভি�ক, আ�িনক 'Oিoিনভ %র, 
অংশ[হণ�লক, জনবা�ব রাজ` nবxাপনা 'িত�াকরেণর মাqেম পয %াe অভ12রীণ স7দ আহরণ। 
 
 



 
 

১.৪ জনবল কাঠােমা : 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

�ম পেদর নাম পেদর সং^া কম %রত �k 
০১. িসিনয়র সিচব/সিচব ১ ১ - 
০২. অিতিরo সিচব ১ ৩ - 
০৩. OPসিচব ২ ৩ - 
০৪. উপসিচব ৫ ৪ ১ 
০৫. িসিনয়র সিচেবর একা2 সিচব  ১ ১ - 
০৬. িসিনয়র সহকাির সিচব/সহকাির সিচব ১২ ৩ ৯ 
০৭. গেবষণা কম %কত%া/িসিনয়র সহকাির 'ধান ১ ১ - 
০৮. িহসাবরyণ কম %কত%া ১ ১ - 
০৯. িসে�ম এনািল� ১ - ১ 
১০. G'া[ামার ১ ১ ০ 
১১. সহকারী G'া[ামার ২ ১ ২ 
১২. সহকারী Gমইনেটkাl ইিmিনয়ার ১ - ১ 
১৩. 'শাসিনক কম %কত%া ১৩ ১০ ৩ 
১৪. nিoগত কম %কত%া ৭ ২ ৫ 
১৫. সহকারী িহসাবরyণ কম %কত%া ১ ১ - 
১৬. িহসাবরyক ১ ১ - 
১৭. ক1ািশয়ার ১ ১ -- 
১৮. স�টK�াyিরক কাম কি7উটার অপােরটর ৪ ৪ -- 
১৯. কি7উটার অপােরটর ৪ - ৪ 
২০. অিফস সহকারী কাম কি7উটার K�াyিরক ৯ ৯ - 
২১. গািড়চালক ১ ১ - 
২২. ক1াশ সরকার ১ ১ - 
২৩. দeরী ১ ১ - 
২৪. Gডসপাস রাইডার ১ ১ - 
২৬. ফেটাকিপ অপােরটর ১ ১ - 
২৭. অিফস সহায়ক ১৯ ১৮ ১ 
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১.৫ 'ধান কায %াবিল 

ক. অভ12রীণ স7দ আহরণ; 
খ.  িবিসএস (�� ও আবগারী) এবং িবিসএস (কর) ক1াডার কম %কত%ােদর যাবতীয় 'শাসিনক কায %াবিল; 
গ. 'ত1y ও পেরাy কর আেরাপ, আহরণ এবং এতদসং�া2 আইন, িবিধ-িবধান 'ণয়ন-হালনাগাদকরণ; 
ঘ. আয়কর, ভ1াট, ও আবগারী কর এবং আমদািন-রeািন ও আবগারী �� আহরেণ িনেয়ািজত দeরস�েহর কায %�ম 

পিরবীyণ ও িনয়;ণ; 
ঙ. ��, ভ1াট, আয়কর, �1া7 ও সdয় সং�া2 আইন, নীিত ও িবিধ-িবধান 'ণয়ন-হালনাগাদকরণ; 
চ. ভ1াট, �� ও আয়কর সং�া2 মামলাস�হ িন�ি�র মাqেম িবেরাধ�ণ % রাজ` আদায়; 
ছ. িবকz িবেরাধ িন�ি� (এিডআর) এর মাqেম রাজ` আদায় কায %�ম Gজারদারকরণ; 
জ. সমি�ত সীমা2 nবxাপনা কায %কর করা; 
ঝ.      সকল 'কার �1া7 K�ণ, সরবরাহ এবং লটাির নীিতমালা অ_যায়ী লটাির অ_েমাদন সং�া2    

কায %াবিল স7াদন। 
 

১.৬ জািতর িপতা ব�ব� Gশখ KিজFর রহমােনর জ শতবািষ %কী ‘Kিজববষ % ও `াধীনতার }বণ %জয়2ী’ উপলেy1 
অভ12রীণ স7দ িবভাগ ক¡%ক ¢হীত £�¤�ণ % কায %�ম ও বা¥বায়ন। 

জািতর িপতা ব�ব� Gশখ KিজFর রহমােনর জ শতবািষ %কী ও `াধীনতার }বণ %জয়2ী যথােযা¦ ময %াদায় জাতীয় 
এবং আ2জ%ািতকভােব উ§ যাপেনর লেy1 অভ12রীণ স7দ িবভাগ ক¡%ক ¢হীত £�¤�ণ % কায %�ম িন¨©প:  

অভ12রীণ স7দ িবভাগ 

Kিজববষ % উপলেy1 ¢হীত কায %�ম: 

`াধীনতার মহান xপিত জািতর িপতা ব�ব� Gশখ KিজFর রহমােনর জ শতবািষ %কী উপলেy1 জনসাধারণেক Gসবা 
'দােনর লেy1 সdয়প� সং�া2 সকল তª সংবিলত অ1াপসp £গল G« G�ার ও অ1াপল অ1াপ G�াের xাপেনর মাqেম 
চা¬ করা হয়। জািতর িপতা ব�ব� Gশখ KিজFর রহমােনর জ শতবািষ %কী উপলেy1 িডিজটাল পrিতেত ব সহেজ ঘের 
বেস Gমাবাইেলর মাqেম সdয় ি®েম িবিনেয়াগ সং�া2 তªািদ জানার জk সdয় অ1াপp চা¬ করা হেয়েছ। 

 

িচ�: Gসবা 'দােনর লেy1 সdয়প� �য় সং�া2 সকল তª স¯িলত সdয় অ1াপp £গল G«-G�ার ও অ1াপল অ1াপ-G�াের xাপেনর 
মাqেম চা¬ করা হেয়েছ।  



 

v অভ12রীণ স7দ িবভাগ ও এর আওতাধীন জাতীয় রাজ` Gবাড %, জাতীয় সdয় অিধদeর, °াে±স 
আপীলাত ²াইF1নাল এবং কা�মস এ±াইজ ও ভ1াট আপীলাত ²াইF1নােল ব�ব� ও KিoOr কন %ার 
xাপন করা হেয়েছ। ব�ব� ও KিoOেrর উপর রিচত [³, 'কাশনা িচ� ইত1ািদ এখােন সংরyণ করা 
হে´ যা সকল কম %কত%া-কম %চারীেদর জk উ ুo। 
 

v অভ12রীণ স7দ িবভােগর G�ার nবxাপনা অেটােমশন করা হেয়েছ। কম %কত%া কম %চারীেদর চািহদা ও 
সরবরাহ অেটােমেটড িসে�েমর web based software এর মাqেম পিরচািলত হেচছ।  
 

v অভ12রীণ স7দ িবভােগ বািষ %ক Gগাপনীয় অ_েবদন nবxাপনা digitize করার লেy1 '¶ত�ত 
Web	 App-এ (http://103.48.18.224:8081/ird-0.0.1-SNAPSHOT) এ 
িবভােগর আওতাধীন িবিসএস (কর), িবিসএস (�� ও আবগারী) ক1াডার এবং অkাk কম %কত%ােদর 
পিরিচিত ন¯র অ_যায়ী তােদর হালনাগাদ এিসআর অনলাইেন এি· 'দান করা হেয়েছ।  

v জািতর িপতা ব�ব� Gশখ KিজFর রহমােনর জ শতবািষ %কী উ§যাপন উপলেy1 অভ12রীণ স7দ িবভাগ 
ক¡%ক ̀ 'েণািদতভােব কর 'দােনর জk এবং একািদ�েম ৮ বার সেবা¸% কর 'দােনর ̀ ী�িত`©প হাজী 
Gমাঃ কাউছ িময়া (ই-pআইএন-৬৯২৭ ৯৯৬৯ ১৮২৭, কর অdল-০২, ঢাকা), ১১ আগা নওয়াব Gদউরী, 
থানা-চকবাজার, ঢাকােক Kিজববেষ %র Gসরা করদাতার সWাননা 'দান করা হেয়েছ। 

 

 
িচ�: জািতর িপতা ব�ব� Gশখ KিজFর রহমােনর জ শতবািষ %কী উপলেy1 Gসরা করদাতােক সWাননা 'দান। 

v Kিজববেষ % জাতীয় রাজ` Gবােড %র একp বড় অজ%ন হেলা Electronic Fiscal Device 
Management System (EFDMS) 'বত%ন। আগ�, ২০২০ হেত EFD	(Electronic	Fiscal	
Device) ও SDC	(Sales	Data	Controller) xাপেনর কায %�ম �� হেয়েছ। এp একp Software 
ও অনলাইন িভি�ক িহসাবরyণ পrিত। ইেতামেq ঢাকা ও চ¹[ােম ৩৩৯৩ nবসা 'িত�ােন EFD/SDC 



xাপন করা হেয়েছ। ২০২১-২২ অথ %বছের আেরা ৬,০০০ Gমিশন xাপন কের এর ফলাফল ও অ[গিত 
পয %ােলাচনা করা হেব।  

v Kিজববেষ % আয়কর িবভাগেক সºণ %�েপ Automation-এর আওতায় আনার লেy িন¨বিণ %ত কায %�ম 
[হণ করা হেয়েছ; 

• জাতীয় রাজ` Gবােড %র িনজ` Resource nবহার কের ও িনজ` কম %কত%ােদর মাqেম e-filing	
software {তিরর কায %�ম 'ি�য়াধীন। ইেতামেq কর অdল-০৬, ঢাকা ক¡%ক উ»ািবত একp ই-
ফাইিলং সফ¼ওয়ােরর মাqেম অনলাইন িরটান % দািখল কায %�ম চলমান রেয়েছ; 

• উৎেস কর কত%েনর মিনটিরং এর কায %�মেক সºণ %�েপ Automation	 System-এর 
আওতায় আনার লেy1 জাতীয় রাজ` Gবােড %র িনজ` িরেসাস % nবহার কের Electronic Tax 
Deduction at Source (e-TDS)	system নােম একp software '¶ত করা হেয়েছ। 
বত%মােন ৪p কর অdল এই িসে�মস পাইলpং কায %�ম চলমান আেছ। অে½াবর ২০২১ এর মেq সকল 
কর অdেল software এর কায %�ম চা¬ করার পিরকzনা [হণ করা হেয়েছ; 

• e-payment:	nbr.epayment.gov.bd-এ ওেয়বসাইেটর মাqেম online এ কর 'দান 
কায %�ম চলমান আেছ। উে¾^, উo e-payment	system-এর সােথ িবিভ� nাংেকর পাশাপািশ 
mobile	 financial	 services (উদাহরণ- bkash,	 rocket ইত1ািদ) সংOo করা হেয়েছ। অথ % 
িবভােগর E-challan	system এর মাqেমও করদাতাগণ আয়কর পিরেশাধ করেত পারেছন। 

v জািতর িপতা ব�ব� Gশখ KিজFর রহমান সরকাির কম %কত%াগণেক জনগেণর Gসবক িহসােব দািয়¤ পালেনর 
িনেদ %শনা 'দান কের Gগেছন। Gস G'yাপেট রাজ` িবভােগর সকল কম %কত%ার দyতা �িrসহ Gসবার 
মানিসকতা গড়ার লেy1 বষ %nাপী িনয়িমত 'িশyণ 'দান করা হে´।  

v Kিজববেষ % ই-অকশন nবxা চা¬ করা হেয়েছ। শতভাগ অকশন, ই-অকশেনর মাqেম স7� হে´। 

v বত%মােন Gয Gকউ Gয Gকান xান হেত অনলাইেন �সক িনব�েনর জk আেবদন এবং িরটান % সাবিমট করেত 
পাের। িনব�েনর জk আেবদেনর িতন কায %িদবেসর মেq আেবদনকারীর ই-Gমইেল Business 
Identification Number (BIN) সাp %িফেকট G'রণ করা হয় এবং ২০,১৫,৮০৬p িনব�ন 'দান ও 
১৫৮১ p 'িত�ানেক টাণ %ওভার তািলকা¿o করা হেয়েছ। 

v GসেÀ¯র, ২০২০ পয %2 দািখলপ� দািখেলর তª: Gমাট িনবি�ত 'িত�ােনর সং^া-২,০১,৯৭৬ p 
দািখল�ত িরটােন %র Gমাট সং^া- ৯৮,৩৫৮p অনলাইেন দািখল�ত িরট %ােনর সং^া ৬২,৪৪২ p |া_য়ািল 
দািখল�ত িরট %ােনর সং^া ৩৫,৯১৬ p। দািখল�ত িরট %ােনর Jলনায় অনলাইেন দািখল�ত িরট %ােনর হার 
৬৩%। কািÁত মা�ার দািখলপ� অনলাইেন দািখেলর 'েচ�া অnাহত রেয়েছ। 

v ভ1াট অনলাইন 'েজ½ হেত অনলাইেন দািখলপ� Gপশ িবষয়ক 'িশyণ/কায %�ম [হণ করা হেয়েছ। 'েত1ক 
কিমশনােরট হেত কম %কত%ােদর পাশাপািশ ত�র কিমশনােরেটর আওতা¿o করদাতােদর ইনহাউস 
'িশyেণর কায %�ম [হণ করা হে´। 

v Kিজববষ %েক সামেন Gরেখ িবিভ� কিমশনােরট ভ1াট Gমলার আেয়াজন করেছ। করদাতাগণ ও সাধারণ 
Gভাoােদর সেচতনতা �িr কের ভ1াট 'দােনর িবষেয় উÂুr করার জk ১০ িডেস¯র সারােদেশ ভ1াট িদবস 
এবং ১০-১৫ িডেস¯র ২০২০ ভ1াট সeাহ পালন করা হেয়েছ। 

v বত%মােন বাংলােদশ nাংেকর Real Time Gross Settlement (RTG) িসে�ম nবহার কের ১৭ p 
nাংক (HSBC, Midland Bank Ltd, Prime Bank Ltd, Agrani Bank Ltd, Southeast Bank Ltd, 
Brac Bank Ltd, Dutch Bangla Bank Ltd, Islami Bank Bangladesh Ltd, Eastern Bank Ltd, 
Bank Asia, City Bank, Dhaka Bank Ltd, Pubali Bank Ltd, Standard Chartered Bank, United 



Commercial Bank Ltd, National Bank Ltd, Union Bank Ltd)-এর মাqেম, ই~ারেনট nাংিকং 
Gসবা nবহার কের ২ p nাংক (Prime Bank Ltd, Brac Bank Ltd)-এর মাqেম এবং Gসানালী nাংেকর 
Gপেম~ Gগটওেয় nবহার কের Gসানালী nাংেকর একাউ~ Gথেক ফাÃ ²াlফােরর মাqেম , Gডিবট কাড %, 
G�িডট কাড %, মা�ার কাড %, িভসা কাড % ও Gন±াস কাড %-এর মাqেম, Gমাবাইল nাংিকং Gসবা িবকাশ, রেকট 
ও নগদ-এর মাqেম Gয Gকান করদাতা ঘের বেস ভ1াট 'দান করেত পারেছ। 

 
 ‘`াধীনতার }বণ %জয়2ী’ উপলেy1 ¢হীত কায %�ম: 
 

v জাতীয় রাজ` Gবাড % ক¡%ক Gকা7ািন করদাতােদর কর পিরপালন কয %�ম [হণকােল Gদখা যায়, িবÄল 
সং^ক Gকা7ািন জাল (fake) অিডট িরেপাট % দািখল কের। তাছাড়া, অেনক Gকা7ািন একই িহসাব 
বছেরর জk িভ� িভ� িহসাব রােখ এবং আয়কর িবভােগর িনকট কম আয় 'দিশ %ত অিডট িরেপাট % দািখল 
কের। এ সমÅা Gথেক উ�রেণর জk জাতীয় রাজ` Gবাড % ও Institute of Chartered Accountants of 
Bangladesh (ICAB) আেলাচনা কের ICAB Gত অিডট িরেপাট % Gভিরিফেকশন nবxা 'বত%েনর উেÆাগ 
[হণ কের, যা Document Verification System (DVS) নােম পিরিচত। ভ1াট িবভােগও DVS এর 
nবহার �� হে´। এছাড়া, nাংকসহ Gদেশর আিথ %ক 'িত�ান£েলাও পয %ায়�েম DVS এর nবহার �� 
করেছ। DVS এর nবহার ÄেরাÄির চা¬ হেল জাল অিডট িরেপােট %র nবহার ব� হেব, রাজ` আহরণ �িr 
পােব এবং Gস সােথ আিথ %ক খােতর ÇÁলা আরও সংহত হেব। 

v ২০২০-২১ অথ %বছের উে¾খেযা¦ সং^ায় নJন করদাতা �িrর লেy1 জিরপ pেম xানীয় Gজলা 'শাসন, 
Äিলশ ও আনসার িবভাগেক সংOo কের জিরেপর pম Äনঃগঠন করা হেয়েছ এবং সারা Gদশnাপী 
Gজারােলা ভােব ‘‘জিরপ কায %�মঃ ২০২০-২১’’ পিচালনা করা হেয়েছ।  

v ২০২০-২১ অথ %বছের Gকািভড-১৯ পিরিxিতর কারেণ বছের GকÈীয়ভােব আয়কর Gমলা আেয়াজন করা 
হয়িন। তৎপিরবেত% সারােদেশর ৩১p কর অdেল Gমলার পিরেবেশ `াx1িবিধ রyা কের নেভ¯� ২০২০ 
মাসnপী আয়কর িরটান % দািখল সহিজকরণ ও কর তª Gসবা 'দান সং�া2 কায %�ম ¢হীত হেয়েছ। 

v সকল GকÈীয় সািভ %স GসÉার £িলেত kiosk, website, e-payment ও e-TIN }িবধা সংেযাজন কের 
করদাতাগণেক Gসবা'দােনর কায %�ম [হণ করা হেয়েছ। www.nbr.gov.bd-এ জাতীয় রাজ` Gবােড %র 
ওেয়বসাইটসহ সকল কর অdেলর ওেয়বসাইট হালনাগাদ করা হেয়েছ। উo ওেয়বসাইটস�েহ আয়কর 
িরটান % ফম %, চালান ফম %, িনেদ %িশকা, পিরপ� ইত1ািদ সি�েবিশত হেয়েছ। করদাতাগণ উo ওেয়বসাইট 
nবহার কের এ Gসবা [হণ করেত পােরন। 

v করদাতার কর িবষয়ক সমÅা সমাধােনর জk Hot line nবxা চা¬ করা হেয়েছ। কম %কত%ােদর নাম 
ও Gমাবাইল না¯ার জাতীয় রাজ` Gবাড % এর ওেয়বসাইেট সি�েবিশত আেছ। তাছাড়া 'িতp কর অdেলর 
িনজ` ওেয়বসাইট আেছ। Gসসকল ওেয়বসাইেট কম %কত%ােদর নাম ও Gমাবাইল ন¯র সি�েবিশত আেছ। 
Gযেকান করদাতা উo ন¯র স�েহ Gফান িদেল কম %কত%াগণ সাqমত সহেযািগতা কের থােকন। 
 

১.৭  উে¾খেযা¦ অজ%নস�হ 

অভ12রীণ স7দ িবভাগ ক¡%ক ২০২০-২১ অথ %বছের স7ািদত উে¾খেযা¦ কায %াবিল 

২০২০-২১ অথ %বছের অভ12রীণ স7দ িবভাগ ক¡%ক স7ািদত উে¾খেযা¦ কায %াবিল িন¨©প: 

(১) দাeিরক সyমতা �িrর লেy1 কা�মস ির® |ােনজেম~ কিমশনােরট ও ঢাকা বÃ কিমশনােরট �জেনর 
উেÆাগ [হণ করা হেয়েছ। ইেতামেq জন'শাসন ম;ণালয় ও অথ % িবভােগর সWিত [হণ করা হেয়েছ। 



(২) ২০২০-২১ অথ %বছেরর িবিভ� ক1াটাগিরেত িবিসএস (�� ও আবগারী) ক1াডাের ৭৫ জন, িবিসএস (কর) 
ক1াডােরর ৭৩ জন কম %কত%া এবং অভ12রীণ স7দ িবভােগর ৬ জন কম %চারীর পেদা�িত 'দান করা হেয়েছ।  

(৩) 'িতেবদনাধীন অথ %বছের ৬০ ঘÉা 'িশyেণ অিফস nবxাপনা, আচরণ িবিধ, সরকাির চাকির আইন, ২০১৮ 
ও ই-ফাইিলং িবষেয় ৪৫০ জনেক 'িশyণ 'দান করা হেয়েছ। �rাচার কায %�েম £�¤�ণ % Êিমকা পালন করায় 
২০২০-২১ অথ %বছের অভ12রীণ স7দ িবভােগর একজন কম %কত%া ও একজন কম %চারীেক �rাচার Äর®ার 'দান 
করা হেয়েছ।  

 
িচ�: মাননীয় 'ধানম;ী Gশখ হািসনার সভাপিতে¤ ৩ Ëন ২০২১ তািরখ জাতীয় সংসদ ভবেন ২০২১-২২ অথ %বছেরর বােজট `াyর অ_�ান। 

(৪) Gলিজসেলpভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর মতামেতর পিরে'িyেত সামিরক শাসন আমেল জাির�ত ০৮p 
অqােদশ (The Finance Ordinance 1976, The Finance Ordinance 1977, The 
Finance Ordinance 1978, The Finance Ordinance 1982, The Finance Ordinance 
1983, The Finance Ordinance 1984, The Finance Ordinance 1985 & The Finance 
Ordinance 1986) নJনভােব 'ণয়েনর আবÌকতা Gনই িবধায় ২০১৩ সােলর ৬ ও ৭ ন¯র আইেনর তফিসল 
উo অqােদশস�হ িবOo করা হেয়েছ।  

(৫) ‘কা�মস আইন, ২০২১’ স7িক%ত িবিধ-িবধান `´, সহজ, সমি�ত ও Oেগাপেযাগীকরেণর লেy1 িবÆমান 
‘The Customs Act, 1969’ রিহত�েম আ�িনক ও কায %কর রাজ` nবxা িনি�তকরণ, nবসা ও িবিনেয়াগ 
পিরেবশ �ি�র মাqেম Íিঁক-nবxাপনার উ�ত Gকৗশল িনধ %ারণ এবং সেব %াপির আমদািন-রeািন খােত কা�মস 
nবxাপনা আ2জ%ািতক-মােন উ�ীতকরেণ বাংলা ভাষায় ‘কা�মস আইন, ২০২১’-এর খসড়া 'ণয়ন করা হেয়েছ। 
খসড়াp Ðড়া2 করার লেy1 Gলিজসেলpভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ কায %�ম চলমান রেয়েছ। 
 

(৬) `াধীনতার মহান xপিত জািতর িপতা ব�ব� Gশখ KিজFর রহমােনর জ শতবািষ %কী উপলেy1 সdয়প� �য় 
সং�া2 সকল তª সংবিলত সdয় অ1াপ £গল G« G�ার ও অ1াপল অ1াপ G�ােরর মাqেম জনসাধারেণর Gসবা 
'দােনর লেy1 আপেলাড করা হয়। 

(৭) অভ12রীণ স7দ িবভােগর 'েয়াজনীয় তª, 'িতেবদন ও ফাইল Gশয়ািরং এবং £�¤�ণ % ফাইল সংরyেণর 
িবষয় সহিজকরেণর লেy1 ‘ইনসািভ %স ফাইল সাভ %ার’ শীষ %ক একp িডিজটাল Gসবা চা¬ করা হেয়েছ। উo Gসবার 
nবহার দাeিরক কম %কােÑ গিতশীলতা আনয়ন কেরেছ এবং এ Gসবা nবহােরর মাqেম Gশয়ািরং ও সংরyণ 
সহজতর হেয়েছ। 

(৮) জাতীয় কিমp ক¡%ক ২০১৯-২০ অথ %বছের বািষ %ক কম %স7াদন Òিoর বািষ %ক �Óায়েন অভ12রীণ স7দ 
িবভাগ ২৮তম Ôহান অজ%ন কের, যা ২০১৮-১৯ অথ %বছেরর Jলনায় ২১ ধাপ উ�ীত হেয়েছ। 



(৯) বািষ %ক Gগাপনীয় অ_েবদন nবxাপনা Digitized করার লেy1 '¶ত�ত Apps-এ অভ12রীণ স7দ 
িবভােগর আওতাধীন িবিসএস (কর) ক1াডার, িবিসএস (�� ও আবগারী) ক1াডার এবং অkাk কম %কত%ােদর 
পিরিচিত ন¯র অ_যায়ী হালনাগাদ এিসআর অনলাইেন এিÕ করা হেয়েছ। 

(১০) Stamp Act, 1899 & The Stamp Duties (Additional Modes of Payment) Act, 
1974-এর আওতায় ২০২০-২১ অথ %বছের ৪,৪৫৭ Gকাp ৬১ লy ৬৯ হাজার ৭৫২ টাকা রাজ` আহরণ করা হয়। 
 

(১১) ২০২০-২১ অথ %বছের জাতীয় রাজ` Gবাড % ক¡%ক িনধ %ািরত রাজ` লy1মা�া িনধ %ারণ, অজ%ন ও '�িr:  

(Gকাp টাকায়) 

অথ %বছর লy1মা�া আহরণ '�িr 

২০২০-২১ ৩,০১,০০০ ২,৫৯,৮৬৭.০১ (+) ০.১৭ শতাংশ 

২০১৯-২০ ৩,০০,৫০০ ২,১৬,৪৫১.৭৬  (+) ২০.০৬ শতাংশ 

 

(১২)  জাতীয় রাজ` Gবাড % ক¡%ক ২০২০-২১ অথ %বছের কেরানার কারেণ �� অথ %ৈনিতক মÖাভাব িবরাজমান থাকা 
সেBও আয়কর আহিরত হয় ৮৫,২৪৪.১৭ Gকাp টাকা এবং িবগত অথ %বছেরর Jলনায় এ খােত '�িr হেয়েছ ১৯.২৫ 
শতাংশ। আয়কর আইেন িবিভ� পিরবত%ন এবং অkাk করদাতা বা�ব কায %�ম [হেণর ফেল ২০২০-২১ অথ %বছের 
নJন ১৩,৩১,১৫২ জন করদাতা E-TIN [হণ কেরেছন। ফেল ২০২০-২১ অথ %বছর পয %2 Gমাট করদাতার সং^া 
৬৩,৭৪,১২২ জেন উ�ীত হেয়েছ।  

(১৩)  {বিvক মহামাির Gকািভড-১৯ পিরিxিতর কারেণ ২০২০ সােল আয়কর Gমলা আেয়াজেনর পিরবেত% নেভ¯র 
২০২০ মাসnাপী ̀ াx1িবিধ Gমেন করদাতােদর আয়কর Gসবা 'দান, জাতীয় আয়কর িদবস উ§যাপন, ‘Gজলা িভি�ক 
সেব %া¸ এবং দীঘ %েময়ািদ আয়কর 'দানকারী করদাতােদর Äর®ার 'দান নীিতমালা, ২০০৮’ অ_সাের ৫২৫ জন 
করদাতােক Gসরা করদাতা Äর®ার ও ‘জাতীয় °া± কাড % নীিতমালা, ২০১০ (সংেশািধত)’ অ_সাের ১৪১ জন 
করদাতােক °া± কাড % 'দান করা হেয়েছ। 

(১৪) করদাতােদর আয়কর িরটাণ % দািখল সহজীকরেণর লেy1 Online Return Filing System 
(www.etaxnbr.gov.bd) চা¬ করা হেয়েছ। উৎেস কর আদায় কায %�মেক সºণ % অেটােমশেনর 
আওতায় আনয়েনর জk e-TDS System চা¬ করা হেয়েছ।  

(১৫) কেরর আওতা স×সারেণর লেy1 জিরপ কায %�ম পিরচালনা করা হেয়েছ। GসেকÑাির তª সং[েহর মাqেম 
নJন করদাতা সনাoকরেণর জk জাতীয় রাজ` Gবােড %র সােথ িবআরpএ, ঢাকা উ�র ও ঢাকা দিyণ িসp 
কেপ %ােরশন, িডিপিডিস, Gডসেকাসহ অkাk 'িত�ােনর সােথ পয %ায়�েম সমেঝাতা Øারক `াyেরর উেÆাগ [হণ 
করা হেয়েছ। 

(১৬) িনত1'েয়াজনীয় পÙসাম[ী, সার, বীজ, জীবন রyাকারী ঔষধ এবং ক�চা Jলাসহ আেরা কিতপয় িশেzর 
ক�চামােলর Gyে� িবÆমান ��হার অপিরবিত%ত রাখা হেয়েছ। 

(১৭) �িষখােতর 'ধান উপকরণস�হ সার, বীজ, কীটনাশক ইত1ািদ আমদািনেত �k ��হার অnাহত রাখা 
হেয়েছ। Gরয়ািত �� হাের �িষ য;পািত ও য;াংশ আমদািনর }িবধা স×সারণ করা হেয়েছ।  

(১৮) Gদশীয় GÛয়াজ চাষীেদর kাÜ �Ó 'ািe িনি�তকরণ, GÛয়াজ চােষ উৎসাহ 'দান এবং আমদািনর উপর 
িনভ %রশীলতা Ýােসর লেy1 GÛয়াজ আমদািনেত আমদািন �� আেরাপ করা হেয়েছ। 

(১৯) Gদেশ উৎপািদত লবেণর kাÜ�Ó 'ািe িনি�তকরেণর মাqেম লবণ চাষীেদর 'িতরyণ এবং জন`াx1 
Íিঁক Ýােসর লেy1 িশz লবণ আমদািনেত িবÆমান ��হার �িr করা হেয়েছ। 



(২০) `াx1 খাতেক }সংহত করার লেy1 িচিকৎসাসাম[ী জীবাÞKoকরেণ nবহায % অেটােßভ Gমিশন xানীয়ভােব 
উৎপাদেনর Gyে� 'েয়াজনীয় ক�চামাল আমদািনেত িবÆমান Gরয়ািত }িবধা স×সারণ করা হেয়েছ। 

(২১) মৎÅ, Gপািà ও Gডইির খােতর Gটকসই উ�য়ন ও িবকােশর লেy1 উo খােতর খাÆসাম[ী ও নানািবধ 
উপকরণ আমদািনেত িবÆমান }িবধা স×সারণ করা হেয়েছ। Gপািà খােতর 'িতরyেণ 'ি�য়াজাত Kরগীর অংশ 
িবেশষ (chicken in cut piece form) আমদািনর Gyে� �� হার �িr করা হেয়েছ।  

(২২) á� ও মাঝাির িশেzর 'িতরyেণ উo িশেzর পÙ উৎপাদেন nবâত কিতপয় উপকরণ আমদািনেত Gরয়ািত 
}িবধা 'দান এবং á� ও মাঝাির িশz ক¡%ক {তির�ত পÙ (Gপেরক, ã, á� য;াংশ ইত1ািদ) আমদািনেত 
��কর �িr করা হেয়েছ। Gদশীয় ম� চাষীেদর `াথ % সংরyেণ এবং তােদর 'িতরyেণর জk ম� আমদািনেত 
িবÆমান ��হার �িr করা হেয়েছ। 

(২৩) শতভাগ রeািনKখী গােম %Éস এবং Gট±টাইল িশেz 'েয়াজনীয় কিতপয় পÙ (RFID Tag, Industrial 
Racking System, Cutting table ইত1ািদ) আমদািনেত Gরয়ািত }িবধা 'দান করা হেয়েছ।  

(২৪) রeািন বäKখীকরেণ সåাবনাময় পাcকা িশেzর 'সােরর লেy1 উo িশেzর িতনp ক�চামাল আমদািনেত 
Gরয়ািত }্িবধা 'দান করা হেয়েছ। 

(২৫) Gস¬লার Gফান উৎপাদন ও সংেযাজন িশেz িশেzর 'িতরyণ এবং আমদািন পয %ােয় সuক �Ó 
িনি�তকরেণর মাqেম যথাযথ রাজ` আহরেণর লেy1 Gস¬লার Gফােনর ç1নতম �Ó িনধ %ারণ করা হেয়েছ। 

(২৬) অৈবধ পেথ `ণ % আমদািন িন�ৎসািহত করা এবং অথরাইজড িডলারেদর মাqেম {বধ পেথ `ণ % আমদািনেত 
উৎসাহ 'দােনর লেy1 `ণ % বার আমদািনর উপর িবÆমান ১৫ শতাংশ ভ1াট 'ত1াহার করা হেয়েছ।  

(২৭) Gদেশ এখন চািহদার Jলানায় অেনক Gবিশ পিরমাণ িবc1ৎ উৎপািদত হে´ িবধায় ফােন %স অেয়ল িনভ %র 
পাওয়ার «1াÉ xাপন িন�ৎসািহত করা এবং ফােন %স অেয়েলর অপnবহার Gরাধকেz ২০১১ সােল জাির�ত 'tাপন 
বািতল কের ফােন %স অেয়ল আমদািনেত Gরয়ািত }িবধা 'ত1াহার করা হেয়েছ। 

(২৮) বাংলােদশ িসে�ল উইেÑা কিমশনােরট গঠন, িডিমিনিমস িবিধমালা কায %কর করা, èততার সােথ পÙ খালাস 
ও বÖের পÙজট িনরসন, কা�মস কম %কত%ােদর `ীয় িবেবচনা'éত িবচািরক yমতা Ýাস এবং èত মামলা 
িন�ি�র জk আিপলাত ²াইF1নাল Äনগ %ঠGনর লেy1 িবÆমান Customs Act, 1969-এ 'েয়াজনীয় সংেশাধনী 
আনা হেয়েছ। 

(২৯) জাতীয় রাজ` Gবাড % ক¡%ক ২০২০-২১ অথ %বছের xানীয় পয %ােয় �সক আদােয়র লy1মা�া িছল ১,১০,০০০.০০ 
Gকাp টাকা। িনধ %ািরত লy1মা�ার িবপরীেত ২০২০-২১ অথ %বছের সামিয়ক আহরণ হেয়েছ ৯৭,৪৯২.৪৩ Gকাp 
টাকা। আহরেণর '�িr ১৫.৪২ শতাংশ। 

(৩০) সdয়পে�র মাqেম আহিরত অথ % Gদেশর ঘাটিত বােজেট অথ %ায়নসহ জাতীয় উ�য়েন nবâত হে´। 

 

২০২০-২১ অথ %বছেরর সdয়পে�র লy1মা�া ও অজ%ন (Gকাp টাকা) 

  জমা �ল পিরেশাধ Kনাফা 
পিরেশাধ 

িনট 

লy1মা�া ১০২,৭৪৭ ৭২,৪৪৫ ৩৩,০০০ ৩০,৩০,২০০ 

অজ%ন  

(Gম ২০২১ মাস পয %2) 

৯৯,৫৫৭.৭৮ ৬২,১৭১.৮০ ৩০,৩০৪.৮৩ ৩৭,৩৮৫.৯৮ 

 



(৩১) জাতীয় সdয় িবভাগীয় কায %ালয়, িসেলট/বিরশাল/রংÄর/ময়মনিসংহ এ nবহােরর জk নJন ৪p 
মাইে�াবাস pওএ1াÑই-েত অ2Ê %o করা হেয়েছ। 

(৩২) বিরশাল, িসেলট, রংÄর ও ময়মনিসংেহ ৪p নJন িবভাগীয় কায %ালয় চা¬ করা হেয়েছ। এর মাqেম জনগণ 
জাতীয় সdয় অিধদeেরর Gসবা ব সহেজ [হেণর }েযাগ পাG´।  

(৩৩) জাতীয় সdয় অিধদeেরর আওতাধীন ঢাকা Gজলার উ�রা ও যা�াবাড়ী, চ¹[াম Gজলার বহ�ারহাট এবং 
Nিম¾ায় নJন ৪p িবেশষ সdয় F1েরা চা¬করেণর 'শাসিনক অ_মিত পাওয়া Gগেছ। ইেতামেq ৪p জাতীয় সdয় 
িবেশষ F1েরা চা¬ করা হেয়েছ।  

(৩৪) জাতীয় সdয় অিধদeের ওেয়বসাইট Gখালা হেয়েছ এবং ওেয়বসাইেট িসpেজন চাট %ার, সdয় ি®েমর Kনাফা 
হার, সdয় ি®েমর �য় ফরম, 'াইজবেÃর ফলাফল, িনেয়াগ সং�া2 কায %াবিলর হালনাগাদ তª 'দশ %ন করা হে´। 

(৩৫) অেটােমশন nবxা চা¬র লেy1 'াথিমক পদেyপ িহসােব ১৮৩p কি7উটার, ১p 'েজ½র Gমিশন 
pওএ1াÑই-েত অ2Ê %o করা হেয়েছ।  

(৩৬) কি7উটারবা�ব সdয়প� Gলনেদন ও [াহকেসবা সহজীকরেণর লেy1 জাতীয় সdয় F1েরাস�েহ ই-েসিভংস 
সফট ্ওয়1ার চা¬ করা হেয়েছ। এেত `zসমেয় অিধক সং^ক [াহক Gসবা 'দান করা সåব হে´।  

(৩৭) ২০০৮-০৯ অথ %বছর হেত িনয়িমত বাংলােদশ nাংেকর ৮p শাখার আওতাধীন বািণিজ1ক nাংক, ডাকঘর 
ও সdয় F1েরার কম %কত%ােদর সম�েয় বছের ৮p 'িশyণ কম %শালা অ_ি�ত হে´। 'িশyেণর মাqেম দeরস�েহর 
মেq GসৗহাÆ%�ণ % স7েক%র সম�য়সাধন এবং আ2ঃসংেযােগর সােথ সােথ কম %কত%ােদর কম %কালীন উ»ূত সমÅার 
সমাধান Gদয়া হে´। ফেল কম %কত%ােদর দyতা �িrর পাশাপািশ িবিভ� জpল িবষেয়র èত সমাধান ঘটেছ এবং 
কােজর মান ও [াহকেদর Gসবা 'দান সহজতর হে´।  

(৩৮) ৬৫ বছর বা তëì% বয়েসর বাংলােদেশর Gয Gকান নাগিরক (Ä�ষ ও মিহলা) এবং Gয Gকান বয়েসর শারীিরক 
'িতব�ী (Ä�ষ ও মিহলা)-েক পিরবার সdয়পে� িবিনেয়ােগর }িবধা Gদয়া হেয়েছ। এেত সমােজর £�¤�ণ % c’p 
জনেগা�ীর লািলত `েíর বা¥বায়ন হে´।  

(৩৯) `z আেয়র মিহলােদর সdেয় উÂুr করার লেy1 [ামীণ এলাকায় িনয়িমত উঠান-ৈবঠেকর আেয়াজন করা 
হে´। এর ফেল মিহলারা উÂুr হেয় সdয়পে� িবিনেয়ােগর মাqেম আîিনভ%রশীল হওয়ার পাশাপািশ `z-আেয়র 
মিহলােদর সামািজক িনরাপ�া বলেয় আনা সåব হেয়েছ। 

(৪০) Gদশnাপী `z আেয়র সাধারণ মা_ষেক সdেয় উ»ুrকরেণর মাqেম তােদর আিথ %ক িনরাপ�া িনি�তকরণ 
এবং সºণ % অেটােমশন পrিতেত èততম সমেয়র মেq িন¿ %লভােব কািïত [াহক Gসবা 'দােনর লেy1 জাতীয় 
সdয় অিধদeর ক¡%ক জাতীয় সdয়প� ি®েমর অনলাইন |ােনজেমÉ িসে�ম চা¬ করা হেয়েছ।  

(৪১) বাংলােদশ nাংক, বািণিজ1ক nাংক, Gপা� অিফস, সdয় F1েরা এক ও অিভ� ধারায় সdয়প� Gলনেদন 
কায %�েমর জk জাতীয় সdয় ি®ম অনলাইন |ােনজেমÉ িসে�ম সফ¼ ওয়1ার চা¬ করা হেয়েছ। 

(৪২) িডিজটাল পrিতেত ব সহেজ ঘের বেস Gমাবাইেলর মাqেম সdয় ি®েম িবিনেয়াগ সং�া2 তªািদ জানার 
জk সdয় অ1াপ চা¬ করা হেয়েছ। 

(৪৩) সdয় F1েরাস�েহর Gলনেদন কায %�ম ই-Gসিভংস সফ¼ ওয়1ােরর মাqেম পিরচািলত হে´ এবং জাতীয় সdয় 
অিধদeেরর নােম একp GফইসFক Gপইজ চা¬ করা হেয়েছ। 

 



 

             

বািষ %ক কম %স7াদন Òিo, জাতীয় �rাচার ও {নিতকতা ও উ»াবনী কায %�ম 'িশyেণ 'িশyণ িদে´ন জাতীয় সdয় অিধদeের মহাপিরচালক 

মেহাদয় 

বািষ %ক কম %স7াদন Òিo, জাতীয় �rাচার ও {নিতকতা ও উ»াবনী কায %�ম 'িশyেণ 'িশyণ িদে´ন জাতীয় সdয় অিধদeেরর মহাপিরচালক মেহাদয়। 

 

(৪৪) °াকেসস আিপলাত ²াইF1নােলর কর মামলা দােয়র ও িন�ি� সং�া2 (িবকz িবেরাধ মামলা সং�া2 
তªসহ) ২০২০-২১ অথ %বছেরর কায %�ম: 

�ম কায %�ম  সং^া 

১. ২০১৯-২০ অথ %বছেরর Gশেষ অবিশ� কর মামলার সং^া:  ১,৬৭৪p 

২. ২০২০-২১ অথ %বছের দােয়র�ত কর মামলার সং^া:  (+) ৭,০৪৬p 

৩. ২০২০-২১ অথ %বছের িন�ি��ত কর মামলার সং^া:  (-) ৭,২৯৯p 

৪. ২০২০-২১ অথ %বছের এিডআর ক¡%ক অিমমাংিসত Äনঃজীিবত মামলার সং^া:  (+) ৮p 

 

 

 

 

 

 

 

সdয়পে�র Äনঃভরণ িবষয়ক সভা 

 

 

লােদশ nাংেকর 'িতিনিধ�Ö এবং জাতীয় সdয় অিধদeেরর কম %কত%াগেণর অংশ[হেণ অ_ি�ত অংশীজেনর 
সভা। 



৫. ২০২০-২১ অথ %বছের এিডআর এ অ_েমাদন�ত মামলার সং^া:  (-) ৫৯p 

৬. ২০২০-২১ অথ %বছর Gশেষ অবিশ� কর মামলার সং^া:  ১,৩৭০p 

 

(৪৫) গভ%kাl বা¥বায়েনর লেy1 ²াইF1নােল {নিতকতা কিমp Gফাকাল পেয়É এবং তª 'দান ইউিনট 
হালনাগাদকরণসহ ইÉারেনট }িবধা, িসpেজন চাট %ার 'ণয়ন�ব %ক ওেয়বসাইেট 'কাশসহ Gদয়ােল টানােনা, 
ওেয়বসাইট হালনাগাদ কায %�ম চলমান আেছ। ওেয়বসাইেট ²াইF1নাল সং�া2 যাবতীয় তª, তª 'দান ইউিনট-
এর নাম, কম %কত%ার নাম ও uকানা, Gফাকাল পেয়েÉর দািয়¤'াe কম %কত%ার নাম ও uকানা 'কাশ করা হেয়েছ। 
যার ফেল জনগণ ²াইF1নাল সং�া2 িবষেয় 'েয়াজনীয় তª সরাসির জানেত পারেছ। 'শাসিনক কােজর গিত 
¤রাি�ত করার লেy1 িনয়িমত জাতীয় �rাচার Gকৗশল বা¥বায়েনর লেy1 {নিতকতা কিমp ও Gফাকাল পেয়েÉর 
সভা, G�কেহাðারেদর সােথ সভা, গণ�নািন সং�া2 সভা, �rাচার Äর®ার 'দান, Gপা�ার এবং কর মামলা 
�নািন ও িন�ি�র িবষেয় সভা অ_ি�ত হে´। মতামত বা± ñÌমান xােন xাপন�ব %ক িনিদ %� মতামত সংবিলত 
ফরম-এর nবxা করা হেয়েছ।  

(৪৬) আইবাস ++ বােজট ও ই-িজিপেত GটÃার বা¥বায়ন কায %�ম চলমান আেছ। বােয়ােমি²ক পrিতেত হািজরার 
nব¥া করা হেয়েছ, 'িতp {Âত Gবেd Gহলপ Gড± xাপন করা হেয়েছ এবং GফইজFক চা¬ আেছ। °াকেসস 
আিপলাত ²াইF1নাল জাতীয় তª বাতায়েন অ2%Êo হেয়েছ। 

(৪৭) ব�ব� কণ %ার xাপনসহ Kিজববষ % উপলেy1 িবিভ� কায %�ম বা¥বায়ন করা হেয়েছ। ই-নিথেত ৯৫ শতাংশ 
কায %�ম বা¥বায়ন করা হে´। 

(৪৮) কা�মস, এ±াইজ ও ভ1াট আিপলাত ²াইF1নাল ক¡%ক ২০২০-২১ অথ %বছের ¢হীত ও িন�ি��ত মামলার 
িববরণ:  

�ম কায %�ম 

১. ¢হীত Gমাট মামলা ৯২২p 

২. িন�ি��ত মামলা ১,৯৪৩p 

৩. আেদশ জািরকরণ ১,৯৪৩p 

 
১.৭ তªেসবা 'দান 
 

জনগণ 'জাতে;র সকল yমতার মািলক। িবেবক ও বাক `াধীনতা নাগিরকেদর অkতম Gমৗিলক 
অিধকার িহসােব ̀ ী�ত এবং তª 'ািeর অিধকার এর অিবে´Æ অংশ। জনগেণর  তª অিধকার িনি�ত 
করার লেy1 অভ12রীণ স7দ িবভাগ তª অিধকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় তª অবKoকরণ 
নীিতমালা অ_সাের বাংলােদেশর Gযেকােনা নাগিরকেক এ িবভাগ সং�া2 তª 'দান করা হয়। এ 
িবভােগর তª অিধকার আইন, ২০০৯ অ_যায়ী দািয়¤'াe কম %কত%া জনাব }রাইয়া পারভীন Gশলী, 
OPসিচব (��) ও আপীল ক¡%পy জনাব আF Gহনা Gমাঃ রহমাJল Kিনম, িসিনয়র সিচব। 

 
১.৮ মানবস7দ উ�য়ন 

অভ12রীণ স7দ িবভােগর কম %কত%া-কম %চারীগণেক ২০২০-২১ অথ %বছের পাবিলক 'িকউরেম~ �লস, 
২০০৮, নিথ nবxাপনা, ই-নিথ nবxাপনা, ই-িজিপ, 'িতেবদন িলখন, সার-সংেyপ িলখন, তª 
অিধকার আইন, সরকাির কম %চারীগেণর কÓাণKখী ®ীম, �rাচার, এিপএ, সরকারী আচরণ িবিধমালা-
১৯৭৯ ও ÇÁলা িবিধমালা-২০১৮ ইত1ািদ িবষেয় ৬০-ঘ~া ইন-হাউস 'িশyণ 'দান করা হেয়েছ। Gদেশর 



অভ12ের িবিভ� সরকাির 'িত�ান ক¡%ক আেয়ািজত Gমাট ৪৯p 'িশyণ কম %éিচর আওতায় ম;ণালয় 
ও সংxার Gমাট ৫২ জন কম %কত%া-কম %চারীেক 'িশyণ 'দান করা হেয়েছ।  

 
১.৯ িডিজটাইেজশন কায %�ম 
 

অভ12রীণ স7দ িবভােগর একp সòr ওেয়বসাইট (www.ird.gov.bd) রেয়েছ যা িনয়িমতভােব 
হালনাগাদ করা হয়। এ ওেয়বসাইেট এ িবভাগ সংিó� যাবতীয় কায %�ম ও জন`াথ % সংিó� সকল তª 
উপা� িনয়িমত 'কাশ করা হয়। এ কায %�েম জনস7ৃoতা `´তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করা সåবপর 
হে´। GRS, NIS, এবং APA ও বািষ %ক উ»াবন পিরকzনা  সংিó� তªািদও ওেয়বাসাইেট সংেযাজন 
করা হেয়েছ। এছাড়াও ওেয়বসাইেট GফইসFক Gপজ ও িভিডও ব± রেয়েছ Gযখােন এ িবভাগ স7িক%ত 
কায %�ম, ছিব ও িভিডও িনয়িমত আপেলাড করা হেয় থােক। ২০২০-২১ অথ %বছের অভ12রীণ স7দ 
িবভােগ Store Management System web application এবং ইন সািভ %স ফাইল 
সাভ %ার চা¬ করা হেয়েছ। এছাড়া, ম;ণালয় এবং এর আওতাধীন সকল সংxার মেq িসিস pিভ ক1ােমরা 
ও িভিডও কনফােরিlং িসে�ম চা¬ করা হেয়েছ।  

 
১.১০ ই-নিথ বা¥বায়ন 
 

সরকার Gঘািষত ©পকz ২০২১ বা¥বায়ন তথা িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম %ােণর লেy1 গত ২৮/১২/২০১৬ 
িõ: তািরখ হেত এ িবভােগ ই-নিথ কায %�ম �� করা হেয়েছ। বত%মােন এ িবভােগর সকল শাখায় ই-নিথ 
nবহার করা হে´। ২০২০-২১ অথ %বছেরর বািষ %ক কম %স7াদন Òিoর আবিÌক Gকৗশলগত উে�েÌর 
‘১.১.২ ই-ফাইেল নিথ িন�ি��ত’ ও ‘১.১.৩ ই-ফাইেল প� জারী�ত’ কম %স7াদন éচেকর শতভাগ 
অিজ%ত হেয়েছ। ২০১৯-২০২০ অথ %বছেরর বািষ %ক কম %স7াদন Òিoর আবিÌক Gকৗশলগত উে�েÌর ‘১.১ 
ম;ণালয়/িবভােগ ই-ফাইিলং পrিত বা¥বায়ন’ কায %�ম শতভাগ বা¥বায়েনর কায %�ম [হণ করা হেয়েছ। 
তাছাড়া এ িবভােগর অধীনx জাতীয় রাজ` Gবাড %, জাতীয় সdয় অিধদeর, °াে±স আপীলাত ²াইF1নাল, 
কা�মস এ±াইজ ও ভ1াট আপীলাত ²াইF1নােল ই-নিথর nবহার হে´। 

 
১.১১ বােজট বরা� ও nয় 
 

স"িত মিহলা ও িসিনয়র িস-েজনসহ িবিভ2 34িণ ও 3পশার উপেযাগী ৫- স=য় >ক@ >ণয়ন ও 

বাAবায়ন করা হেয়েছ। পাশাপািশ, Dনাফার হার, িবিনেয়াগ সীমা ও উৎেস কর কতGেনর লেHI ৫- স=য় 

>ক@ 3যৗিKকীকরণ করা হেয়েছ।		

 

 

 

 

	

	

	

 



 কায GLমসMহ, ফলাফল িনেদ Gশক এবং িনেদ Gশেকর লHIমাQা	
কায GLম	 ফলাফল 

িনেদ Gশক	
সংিশR 

3কৗশলগত 
উেST 

এর Lিমক	

পিরমােপর 
একক	

সংেশািধত 
লHIমাQা	

>Vত 
অজGন	

লHIমাQা	 সংেশািধত 
লHIমাQা	

মXেময়ািদ লHIমাQা	

২০১৯-২০	 ২০২০-২১	 ২০২১-২২	 ২০২২-২৩	 ২০২৩-২৪	

১	 ২	 ৩	 ৪	 ৫	 ৬	 ৭	 ৮	 ৯	 ১০	 ১১	

১. bিডিশয়াল ও নন-
bিডিশয়াল dIাe Dfণ 
এবং সরবরাহ	

Dিfত dIাe	 ১	 সংgা	
(লH)	

৯৯০০	 ৯৬৭১ ১০০০০	 ১০০০০ ১০০০০	 ১০০০০	 10000	

২. নীিতমালা অhযায়ী লটাির 
কায GLম অhেমাদন	

অhেমািদত 
লটাির	 ১	 সংgা	 ০	 0	 ৬	 6	 ৬	 ৬	 6	

৩. আয়কর,	Mসক ও kl আইন 
এবং পnিতর পিরবতGন ও 
সংেশাধন	

>ণীত 
নoন/সংেশািধত 
আইন/পnিত	

৪	 সংgা	 ১৬৬ ১২৪  ১৩০	 ১৩০ ১৩২	 ১৩৪	 ১৩৬ 

৪. মিহলা ও িসিনয়র 
িস-েজনসহ িবিভ2 34িণ ও 
3পশার উপেযাগী স=য় >ক@ 
>ণয়ন ওবাAবায়ন	

িবিভ2 >ণীত 
স=য়পQ 

৫	 সংgা	 ২ ২ ২	 ২ ২	 ২	 ২ 

৫. স=য় >কে@র Dনাফার হার,	
িবিনেয়াগসীমা িনধ Gারণ ও 
3যৗিKকীকরণ	

3যৗিKকীকরণV
ত স=য় >ক@ 

	
৫	 সংgা	 ২ ২ ২	 ২ ২	 ২	 ২ 

 

 জাতীয় রাজ` Gবাড % 	
 সা"িতক অজGন: জাতীয় রাজ` Gবাড % ২০১৭-১৮ অথ %বছের ২২৫০০০ Gকাp টাকার িবপরীেত ১৮৮২০৯.১১ 

Gকাp টাকা, ২০১৮-১৯ অথ %বছের ২৮০০৬৩ Gকাp টাকার িবপরীেত ২১৯৮৪৭.০৫ Gকাp টাকা এবং ২০১৯-

২০ অথ %বছের ৩০০৫০০ Gকাp টাকার িবপরীেত ২১৮৪০৮.৯৪ Gকাp টাকা আহরণ কের। িবগত িতন 

অথ %বছের জাতীয় পয %ােয় ৪২৩ জন করদাতােক °া± কাড % 'দান করা হেয়েছ। জনবা�ব কর সংöিত চা¬ 

করার িনিমে� িবগত অথ %বছের ৬৪ Gজলায় আয়কর Gমলার আেয়াজন করা হয়। এছাড়া িবগত বছর স�েহ 

িবকz িবেরাধ-িন�ি� 'ি�য়ায় ১৬০৩ p িবেরাধ িন�ি� করা হেয়েছ, যার মাqেম Gমাট ১৪০৭.৮৮ 

Gকাp টাকা আদায় করা হেয়েছ। Ëন, ২০২০ পয %2 ৫০,৪১,৯৭০ জন করদাতা e-TIN Gরিজে÷শন/ির-

Gরিজে÷শন স7� কেরেছন। এছাড়া e-Payment পrিত চা¬ করা হেয়েছ। �� সংিó� কায %�েম 

গিতশীলতা আনয়েনর লেy1 ইেতামেq ৮ p কা�স হাউস/xল �� G�শেন ২০ p Gমাবাইল কে~ইনার 

®1ানার/Vehicle Mounted Mob X-ray Scanner/লােগজ ø1ানার/িহউ|ান বিড 

®1ানার xাপেনর কায %�ম [হণ করা হেয়েছ। Kিজব বষ % উপলেy1 ব�ব� কণ %ার xাপন করা হেয়েছ। 

িনলাম 'ি�য়া সহজীকরণ করার লেy1 E-auction কায %�ম �� করা হেয়েছ। আমদািন�ত পÙ 

èততম সমেয় খালাস 'দােনর লেy1 Pre-arrival Processing (PAP)  পrিত চা¬ সং�া2 

Gগেজট জাির করা হেয়েছ। সব %সাধারণ ক¡%ক বাজার nবxাপনায় পÙ সাম[ী �েয় ভ1াট 'দােন জাতীয় 

রাজ` Gবাড % ক¡%ক  EFDMS (Electronic Fiscal Device Management 

System) Gসবা চা¬ করা হেয়েছ এবং G�তা সাধারণেক পÙ সাম[ী �েয় ভ1াট 'দােন উৎসািহত 

করার জk 'িত মােস লটািরর মাqেম Äর®ার 'দােন লটািরর ù অ_�ান চা¬ করা হেয়েছ। এ িবষেয় 

আিথ %ক Äর®ার 'দান নীিতমালা, ২০২০ Gগেজট আকাের গত ০৬ িডেস¯র-২০২০ তািরেখ 'কািশত 



হেয়েছ। উৎেস কর আদায় কায %�মেক সºণ % অেটােমশেনর আওতায় আনায়েনর জk e-TDS 

System চা¬ করা হেয়েছ। 

 কায GLমসMহ,	ফলাফল িনেদ Gশক এবং িনেদ Gশেকর লHIমাQা	
কায GLম	 ফলাফল 

িনেদ Gশক	
সংিশR 

3কৗশলগত 
উেST এর 
Lিমক	

পিরমােপর 
একক	

সংেশািধত 
লHIমাQা	

>Vত অজGন	 লHIমাQা	 সংেশািধত 
লHIমাQা	

মXেময়ািদ লHIমাQা	

২০১৯-২০	 ২০২০-২১	 ২০২১-২২	 ২০২২-২৩	 ২০২৩-২৪	

১	 ২	 ৩	 ৪	 ৫	 ৬	 ৭	 ৮	 ৯	 ১০	 ১১	

১. জনসংেযাগ,	
>চারণা,কর িশHা 
>দান, 3সরা কর ও 
Mসক দাতােদর 
সqাননা >দান	

আেয়ািজত 
আয়কর 3মলা 

১	 সংgা	

১৩০	 ১১৮ ২৭০   ২৭০	 ২৮০	 ১৪০	 ১৪০ 

গণমাXেম 
পিরচািলত 
>চার 

৬০০	 ৪৫০ ৭০০   ৭০০	 ৭০০	 ৭০০	 ৭০০ 

>দr sাt কাড G	 ১৮১	 ১৪১ ১৮১	 ১৮১	 ১৮১	 ১৮১	 ১৪১ 

২. অেটােমশন এবং ই-
3পেমu পnিত 
চাvকরণ	

অেটােমেটড 

কাdম 
িডকলােরশন 

১	 সংgা	

২১০০০০০	 ৩৩৯৮৩২৪ 
২৩০০০
০০	 ২৩০০০০০	 ২৪০০০০০	 ২৫০০০০০	 ২৭০০০০০ 

অনলাইন-	এ 
ভIাট 

3রিজেwশন	
১৫০৬৪৫ ১৬৫৬০৮ 

১৬০০০
০	 ১৬০০০০	 ১৭০০০০	 ১৭৫০০০	 ১৮০০০০ 

অন লাইন-	এ 
ভIাট িরটাণ G 
দািখল	

৪৩৬১৮ ৬১২৪১২ 
৫০০০	

৫০০০০	 ৬০০০০	 ৭০০০০	 ৭৫০০০ 

অনলাইন-এ 
TIN	

3রিজেwশন 
(Lমেযািজত)	

৫০৭৪৭৫৯ ৫০৪১৯৭০ 

৫৫৭৪৭
৫৯	 ৫৫৭৪৭৫৯	 ৬০৭৪৭৫৯ ৬৫৭৪৭৫৯ ৬৯৭৪৭৫৯ 

ই-ফাইিলং-এ 
আয়কর িরটাণ G 

দািখল	
১০০০০ ৬০৬৮ 

১৫০০০	
১৫০০০	 ২০০০০	 ২৫০০০	 ২৮০০০ 

৩. কর অyাহিত 
3যৗিKকীকরণ	

কর অyাহিত 
ও ছাড় {িবধা 
পয Gায়Lেম 
>তIাহার	

১	 সংgা	 ১৮	 ২৭ ২	 ২	 ২	 ২	 ২ 

৪. িবত.ক0ত মামলার 
িন|িr	

িন|িrVত 
মামলা (আপীল 
ও }াই~Iনাল 
পয Gােয়)	

২	 সংgা	 ৭০০০	 ১৫০৭৮ 

২০০০	
৯০০০	 ১০০০০	 ১০০০০	 ১৭০০০ 

৫. িবক@ িবেরাধ-িন|িr 
(ADR) >িLয়ায় 

িবত.ক0ত দাবী 
আদায়করণ	

িন|িrVত 
িবেরাধ	

২	

সংgা	 ৪৬	 ১৫৭ ২০০	 ২০০	 ৩০০	 ৪০০	 ২৫০ 

আদায়Vত 
টাকার পিরমাণ	

টাকা	
(3কা-)	

৭.০০	 ৪০.৮৮ 
৮.০০	 ৮.০০	 ৯.০০	 ১০.০০	 ৮.০০ 

৬. 3গােয়�া কায GLম 
পিরচালনাও 
িনবারণMলক yব�া 
�হণ	

সনাKVত kl 
ফ�িকর পিরমাণ	

২	

টাকা	
(3কা-)	

২১০০	 ৫৩০.৬৭ ২১০০	 ২২০০	 ২৩০০	 ২৪০০	 ২৪৫০ 

সনাKVত ভIাট 
ফাি�র পিরমাণ	

১১০০	 ৭০৭ ১২০০	 ১২০০	 ১৩০০	 ১৪০০	 ১৫০০ 

সনাKVত 
আয়কর ফ�িকর 

পিরমাণ	
১৩৮	 ১৬৮ 

২০০	
৯০০	 ৯৫০	 ১০০০	 ১১০০ 

দােয়রVত 
মামলা	

সংgা	

৪৩০০	 ৩৯৭৮ ৪৫০০	 ৪৫০০	 ৫০০০	 ৫৫০০	 ৫৫০০ 

তদ�Vত 
অিভেযাগ	

৭০০ ২২৫ 800	 ৮০০	 ৮৫০	 ৯০০	 ৯০০  



কায GLম	 ফলাফল 
িনেদ Gশক	

সংিশR 
3কৗশলগত 
উেST এর 
Lিমক	

পিরমােপর 
একক	

সংেশািধত 
লHIমাQা	

>Vত অজGন	 লHIমাQা	 সংেশািধত 
লHIমাQা	

মXেময়ািদ লHIমাQা	

২০১৯-২০	 ২০২০-২১	 ২০২১-২২	 ২০২২-২৩	 ২০২৩-২৪	

১	 ২	 ৩	 ৪	 ৫	 ৬	 ৭	 ৮	 ৯	 ১০	 ১১	

৭. বিহরা�ন জিরপ এবং 
�ট এIােসসেমu 
চাvকরণ	

কেরর আওতায় 
আনীত নoন 
�f করদাতা 

৩	 সংgা	

৬০০০০	 ৪৫৬৯৭ 
৬৫০০	

৬৫০০০	 ৭০০০০	 ৭৫০০০	 ৮০০০০ 

সeািদত 
বিহরা�ণ 
জিরপ	

৮০০০০০	 ৬০৪৮৬০ 
১২০০০
০০	 ১২০০০০০	 ১২০০০০০	 ১২০০০০০	 ১৩০০০০০ 

৮. উৎেস কর কতGেনর 
আওতা �িnকরণ	

উৎেস কেরর 
আওতায় 
আনীত 
প�/েসবা	

৩	 সংgা	 ৫ ৫ 5	 ৫	 ৫	 ৫	 ৬ 

৯. কর সহায়তা 3ক� 
(Help	Desk)	�াপন	

�ািপত সহায়তা 
3ক�	

৪	 সংgা	 ৪২	 ৩৪ 63	 ৬৩	 ৪০	 ১১০	 ৬৪৯ 

 জাতীয় স=য় অিধদ�র		

 সা"িতক অজGন: জাতীয় স=য় >কে@র মাXেম িবগত িতন অথ Gবছের যথাLেম ৫২৪১৭ 3কা-, ৪৯১৩৯ 

Gকাp ও ৬৭১২৭ Gকাp টাকার িবিনেয়াগ অিজ%ত হেয়েছ। `z সং^ক জনবেলর মাqেম অিধক সং^ক 

িবিনেয়াগকারীেক èত Gসবা 'দােনর লেy1 জাতীয় সdয় অিধদeেরর িনয়;ণাধীন ৭৫p অিফেস জাতীয় 

সdয় ি®ম অনলাইন |ােনজেম~ িসে�ম চা¬ করা হেয়েছ।  

 কায GLমসMহ, ফলাফল িনেদ Gশক এবং িনেদ Gশেকর লHIমাQা	
কায GLম	 ফলাফল িনেদ Gশক	 সংিশR 

3কৗশলগত 
উেST এর 
Lিমক	

পিরমােপর 
একক	

সংেশািধত 
লHIমাQা	

>Vত 
অজGন	

লHIমাQা	 সংেশািধত 
লHIমাQা	

মXেময়ািদ লHIমাQা	

২০১৯-২০	 ২০২০-২১	 ২০২১-২২	 ২০২২-২৩	 ২০২৩-২৪	

১	 ২	 ৩	 ৪	 ৫	 ৬	 ৭	 ৮	 ৯	 ১০	 ১১	

১. মিহলা ও িসিনয়র 
িস-েজনসহ িবিভ2 
34িণ ও 3পশার উপেযাগী 
স=য় >ক@ >ণয়ন ও 
বাAবায়ন	

স=য় >ক@সMহ 
হেত আহিরত 
অেথ Gর পিরমাণ	

৫	

টাকা	
(3কা-)	

১২০০০	 ১৪৪২৮ ৩৫০০০	 ৩০০০০ ৩৬০০০	 ১৫০০০	 ২০০০০ 

স=য় পেQর �ীপ 
Dfণ, সংরHণ ও 

িবতরণ	

সংgা	

(লH)	
০ ০ ০	 ০ ০	 ০	 ০ 

িবLয় 3রিজwার 
ও িবLয় িববরণী 

�াড Dfণ	

সংgা	

(লH)	
১.০০	 ০.৮০ ১৮.০০	 ৭.০০ ১৫.০০	 ১২.০০	 ১২.০০ 

২. স=য় >কে@ 
িবিনেয়াগকায GLম 
সহজীকরণ এবং 
িবিনেয়াগ আVRকরণ	

স=য় >কে@র 
িবিধমালা-

নীিতমালা িবষেয় 
আেয়ািজত 
>িশHণ	

৫	 সংgা 

৯০০	 ৯০০ ১০০০	 ৯৩০ ১০০০	 ৯০০	 ৯৫০ 

Dিfত ও 
িবতরণVত স=য় 
পিQকা ও িলফেলট 

~কেলট	

৯০০	 ৯০০	 ৩৫০০০০	 ২২০০০ ১০০০	 ১০০০	 ৩৫০০০ 

িবভাগীয় ও 3জলা 
পয Gােয় পািলত 

স=য় স�াহ সংgা	
৬৪	 ৬৪	 ৬৪	 ০ ৬৪	 ৬৪	 ৬৪ 

�দিনক পিQকায় 
>কািশত িব�াপন 

২৩	 ২৩ ৩৫	 ২৬ ৪৫	 ৩০	 ৩৫ 



 

১.১২ অিডট কায %�ম স7াদন  
 

সরকােরর িবÄল পিরমাণ আিথ %ক nবxাপনায় পিরচািলত জন£�¤�ণ % দeরস�েহর সািব %ক কায %�েমর 
`´তা, জবাবিদিহতা, িমতnিয়তা, যথােযা¦তা ও ফল'éতা িনি�ত করার লেy1 অভ12রীণ ও বিহ: 
িনরীyা কায %�ম অnাহত আেছ। অভ12রীণ  স7দ িবভােগর একজন OPসিচেবর Gন¡ে¤ উo কায %�ম 
স7� হেয় থােক। বিহ:িনরীyা বাংলােদেশর মহািহসাব িনরীyক ও িনয়;েকর অধীেন িবিভ� দeর যথা 
িসিভল অিডট অিধদeর, xানীয় রাজ` অিডট অিধদeর, {বেদিশক সাহাÜÄ� 'কz, অিডট অিধদeর 
ইত1ািদ ক¡%ক স7� হেয় থােক। এ সং�া2 অভ12রীণ ও বিহ: অিডট আপি� স�হ অিডট ক¡%ক 
উúাপেনর মাঠ পয %ায় হেত এর ûডিশট জবাব এ িবভােগ Gপৗঁছােনা হয়। আিথ %ক অিনয়েমর £�¤ িবেবচনা 
কের আপি�স�হ সাধারণ, অি[ম, খসড়া ও সংকলন িহসােব Güিণ¿o করা হয় এবং আপি�স�হ 
ম;ণালেয়র মাqেম িন�ি� করা হয়।  

অিডট আপি� 
২০১৮-১৯ অথ %বছের অভ12রীণ স7দ িবভােগর ০৯ p অিডট আপি�র মেq ০৩ p িন�ি� করা হেয়েছ। 
জাতীয় রাজ` Gবােড %র ১২,৬৩৬ p অিডট আপি�র মেq ১,৯৩১ p িন�ি� করা হেয়েছ। যার িব¥ািরত 
তªািদ িনে¨াo ছেক Gদখান হেলা : 

 অিডট আপি� সং�া2 তª (০১ Ëলাই ২০২০ Gথেক ৩০ Ëন ২০২১ পয %2) 
(টাকার অý Gকাp টাকায় 'দান করেত হেব) 

�িমক ম;ণালয়/ 
িবভাগস�েহর  
নাম 

অিডট আপি� ûডিশেট 
জবােবর 
সং^া 

িন�ি��ত অিডট আপি� অিন�� অিডট আপি� 
সং^া টাকার 

পিরমাণ 
(েকাp 
টাকায়) 

সং^া টাকার 
পিরমাণ (েকাp 

টাকায়) 

সং^া টাকার 
পিরমাণ 
(েকাp 
টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
অভ12রীণ স7দ 
িবভাগ 

০৯ .৩১ -- ০৩ -- ০৬ -- 

জাতীয় রাজ` Gবাড % ১১০০২ ৩৩৬৯৭.৫৪ ৯৮৫১ ২২৭০ ৮৭২৩ ৮৭৩২ ২৪৯৭৪.৫৪ 

জাতীয় সdয় 
অিধদeর 

১৯৭ ১৪,৬৯১.৮২ ১৮ ১৭০ ১৪৪০৯.০৫ ২৭ ২৮২.৪৪ 

°াকেসস আপীলাত 
²াইF1নাল 

-- -- -- -- -- -- -- 

কা�মস ,এ±াইজ ও 
ভ1াট আপীলাত 
²াইF1নাল 

-- -- -- -- -- -- -- 

সব %েমাট ১১২০৫ ৪৮,৩৮৯.৩৬ ৯,৮৬৯ ২,৪৪৬ ২৩,১৩২.০৫ ৮৭৬২ ২৫,২৫৬.৯৮ 

 
 

 



ি�-পyীয় সভা: 

£�তর আিথ %ক অিনয়ম সংিó� অি[ম ও খসড়া Güিণ¿o আপি�স�হ `াভািবক 'ি�য়ায় িন�ি�র 
পাশাপািশ ি�-পyীয় কিমpর মাqেম িন�ি�র লেy1 Gজার উেÆাগ [হণ করা হেয়েছ। িনয়িমত সভা 
অ_�ােনর মাqেম িনরীyা আপি� িন�ি�র কায %�ম সে2াষজনকভােব এিগেয় যাে´। এ িবভােগর 
অধীনx দeর/সংxার ÄিmÊত অিডট আপি� িন�ি�র লেy1 ২০২০-২১ অথ %বছের Gমাট ০৮ p ি�-পyীয় 
সভা অ_ি�ত হয়। উo সভায় ৪৫২p অিডট আপি�র মেq ২৭৩ p আপি� িন�ি�র }পািরশ করা হয়।   

১.১৩ জাতীয় �rাচার Gকৗশল বা¥বায়ন  

উদীয়মান 'গিতশীল গণতাি;ক রা÷ িহেসেব বাংলােদশ ইেতামেq মq আেয়র Gদেশ উ�ীত হেয়েছ। একp 
GশাষণKo সমাজ 'িত�ার লেy1 আইেনর শাসন, Gমৗিলক মানবািধকার, রাজৈনিতক, অথ %ৈনিতক ও 
সামািজক সা|, `াধীনতা এবং }িবচার িনি�ত করার লেy1 }শাসন 'িত�া করা রাে÷র অবÌই কত%n। 
}শাসন 'িত�ায় cনþিত দমন ও �rাচার 'িতপালন একp £�¤�ণ % Gকৗশল। এরই অংশ িহেসেব সরকার 
২০১২ সােল জাতীয় �rাচার Gকৗশল 'ণয়ন কেরেছ। এই Gকৗশেলর ©পকz হে´ “}খী সòr Gসানার 
বাংলা”। 

�rাচার Gকৗশেলর আওতায় এ িবভােগর িসিনয়র সিচেবর Gন¡ে¤ একp {নিতকতা কিমp রেয়েছ। জাতীয় 
�rাচার Gকৗশল বা¥বায়েনর লেy1 মি;পিরষদ িবভােগর িনেদ %শনায় এ িবভােগর  একজন OPসিচবেক 
Gফাকাল পেয়~ িনেয়াগ করা হয়। মি;পিরষদ িবভাগ ক¡%ক 'ণীত ছেক এ িবভােগর {নিতকতা কিমpর 
}পািরশ�েম জাতীয় �rাচার Gকৗশল বা¥বায়েন এক বছর Gময়াদী সময়াবr কম %পিরকzনা এবং 
পিরবীyণ কাঠােমা 'ণয়ন করা হেয়েছ। কম %পিরকzনা বা¥বায়েনর জk ম;ণালয় ও সকল দeর/সংxায় 
{নিতকতা কিমp গঠন করা হেয়েছ এবং কায %�েমর লy1মা�া অ_যায়ী {নিতকতা কিমpর সভা অ_ি�ত 
হয়। �rাচার Gকৗশল বা¥বায়ন এর অংশ িহসােব ই-ফাইল কায %�ম বা¥বায়ন করা হেয়েছ। নাগিরক Gসবা 
সহজীকরেণর লেy1 িসpেজন চাট %ার হালনাগাদ কের তা ওেয়বসাইেট 'কাশ করা হেয়েছ। অনলাইেন 
Gরসপl ও িভিডও কনফােরl িসে�েমর 'বত%ন করা হেয়েছ। অনলাইেন অিভেযাগ 
(www.grs.gov.bd) [হেণর লেy1  এ িবভােগর একজন কম %কত%ােক Gফাকাল পেয়~ িনেয়াগ 
করা হেয়েছ। জাতীয় �rাচার Gকৗশল অ_যায়ী এ িবভাগ ও দeর/সংxার কম %কত%াগেণর কােজর £ণগত 
মান �Óায়ন এবং উ�ম চচ %ার Gyে� িবেশষ অবদান রাখেছ। �rাচার কায %�েম £�¤�ণ % Êিমকা পালন 
করায় ২০২০-২১ অথ %বছের এ িবভােগর একজন কম %কত%া ও কম %চারীেক �rাচার Äর®ার 'দান করা 
হেয়েছ।  

 
১.১৪     Gসবা 'দান 'িতÿিত, বািষ %ক কম %স7াদন Òিo (এিপএ), উ»াবন ও �rাচার কম %পিরকzনা বা¥বায়ন 
 

 
অভ12রীণ স7দ িবভাগ সরকােরর িনব %াচনী ইশেতহার, ২০১৮ Gত বিণ %ত লy1 ও পিরকzনা ©পকz ২০২১, 
Gটকসই উ�য়ন অভী� (এসিডিজ), ৭ম পdবািষ %ক পিরকzনা, সরকােরর অkাk Gকৗশলপ�, এ িবভােগর 
মqেময়াদী বােজট কাঠােমােত উি¾িখত Key Performance Indicator (KPI) এবং সমেয় সমেয় 
সরকার ক¡%ক Gঘািষত কম %éিচর আেলােক এ িবভােগর Gসবা 'দান 'িতÿিত, বািষ %ক কম %স7াদন Òিo, 
উ»াবন ও �rাচার কম %পিরকzনা 'ণয়ন ও বা¥বায়ন কেরেছ।   

 



	

	

!সবা %দান %িত*িত (Citizen’s Charter) 
 
১. িভশন ও িমশন 
 

িভশন: অভ12রীণ স6েদ উ9ত বাংলােদশ। 

িমশন: স=> !দশ গড়ার লেA1 দA, Bায়াDগ, আFিনক, জনবাIব রাজJ KবLাপনা %িতNাকরেণর মাOেম পয QাR অভ12রীণ স6দ আহরণ। 

২. %িত*িত ও !সবাসUহ 
 

২.১) নাগিরক !সবা 
V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	

১। 

িবিভ9 
%িতNােনর 

অDdেল e1া6 
িডউg 

মওhফকরণ। 

সংিij %িতNােনর আেবদন %ািRর 
পর Stamp Act, 1899 ও সংিij 
নীিতমালা অDযায়ী মাননীয় অথ Qমlী 
মেহাদেয়র অDেমাদন এবং 
!লিজসেলgভ ও সংসদ িবষয়ক 
িবভােগর মতামত nহণoব Qক এস, 
আর, ও জািরর মাOেম। 

ক) !য মlণালেয়র আওতাধীন %িতNান !স 
মlণালেয়র pপািরশসহ আেবদন 
খ) e1া6 িডউg মওhফ %rাব এর JপেA 
%েয়াজনীয় সরকাির পিলিস/!যৗিtকতা 
গ) e1া6 িডউg মওhফেযাu স6িvর 
oণ Qাw তফিসল 
ঘ) স6িvর UYমান 
ঙ) অBাB %েয়াজনীয় কাগজপW/তzািদ 
(!যমন-বIিক দিলল, পাওয়ার অব এ1াটণ|, 
!লান এিnেম} ইত1ািদ) 
চ) Stamp Act, 1899 এর 9(a)-!ত %দv 
Aমতাবেল e1া6 িডউg মওhফ (আেবদেনর 
!কান িনধ Qািরত ফর�াট !নই)। 

িবনাUেY 
৬০ (ষাট) 
কায Qিদবস 

!মাহা�দ নািয়��ামান 
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৪৬৭৭৯০৯০ 
m.nairuzzaman@ird.gov.bd 

২। 

িবিভ9 
%িতNােনর 

অDdেল লটাির 
অDNােনর 
অDেমাদন 

িব�মান লটারী নীিতমালা অDযায়ী 
যথাযথ ক�QপেAর অDেমাদনVেম 
আেদশ জাির করা হয়। 

(ক) নীিতমালা অDযায়ী িনধ Qািরত ফরেম 
আেবদন দািখল; (িলংক) 
(খ) সংিij মlণালেয়র pপািরশসহ উt 
মlণালেয়র মাOেম %rাব !%রণ।  
(গ) লটাির নীিতমালার আেলােক তzািদ 
সং�tকরণ; 
(ঘ) oেব Q অDিNত লটাির অDNােনর !AেW  

িবনাUেY 
১৫ (পেনর) 
কায Qিদবস 

!মাহা�দ নািয়��ামান 
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৪৬৭৭৯০৯০ 
m.nairuzzaman@ird.gov.bd 



	

	

V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	
আয়কর ও Uসক  পিরেশােধর %মাণক 
কাগজপW; 
(িনধ Qািরত ফরম ও নীিতমালা আইআরিডর 
ওেয়বসাইেট ও অিফেস পাওয়া যােব) 

	
২.২) %ািতNািনক !সবা: 

V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	

১। পদ �জন 

িব�মান িবিধ/িবধান অDসরেণ 
জন%�শাসন মlণালয় ও অথ Q িবভােগর 
স�িত nহণ করার পর %rািবত পেদর 
!বতন !�ল অথ Q িবভােগর বাrবায়ন 
অDিবভাগ হেত যাচাই করা হয়। 
%শাসিনক উ9য়ন সংVা2 সিচব 
কিমgর pপািরেশর িভিvেত %েযাজ1 
!AেW মাননীয় %ধানমlীর সদয় 
অDেমাদনVেম সরকাির ম�রী আেদশ 
জারী করা হয়। 

(ক) জন%শাসন  মlণালেয়র িনধ Qািরত ফরেম 
দRর/অিধদRেরর %rাব 
(খ) অDেমািদত সাংগাঠিনক কাঠােমার কিপ 
(গ) আিথ Qক সংেiষ 

িবনাUেY 
১৮০ (একশত 

আিশ) 
কায Qিদবস 

(১) জাতীয় রাজJ !বাড Q 
(ক) !বাড Q %শাসন অDিবভােগর !AেW: 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 
 
(খ) আয়কর অDিবভােগর !AেW: 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 
(গ) �� ও ভ1াট অDিবভােগর !AেW: 
!মা: আহসান হািবব  
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 
(২) জাতীয় স�য় অিধদRেরর !AেW: 



	

	

V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	
�ীপক hমার িব�াস 
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২- 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১৬ ১৬৬১৬৫ 
Email: prof.dipakkumar@ird.gov.bd 
(৩) কাeমস, এ�াইজ ও ভ1াট আপীলাত 
�াই�1নাল, ঢাকা এর !AেW: 
!মা: আহসান হািবব  
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 
(৪) �াকেসস আপীলাত �াই�1নাল, ঢাকা এর 
!AেW: 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 
 

২। পদ সংরAণ 

িব�মান িবিধ/িবধান অDসরেণ 
জন%শাসন মlণালয় ও অথ Q িবভােগর 
স�িত nহণ করার পর সরকাির ম�রী 
আেদশ জারী করা হয়। 

(ক) দRর/অিধদRেরর %rাব 
(খ) পদ �জেনর সরকাির আেদশ 
(গ) ৩ বছর পদ সংরAেণর সরকাির আেদশ 
(ঘ) পদ সংরAেণর জB জন%শাসন 
মlণালেয়র স�িত। 
(ঙ) পদ সংরAেণর জB অথ Q িবভােগর স�িত। 
 

িবনাUেY 
৪৫ 

(পয়তাি�শ) 
কায Qিদবস 

(১) জাতীয় রাজJ !বাড Q 
(ক) !বাড Q %শাসন অDিবভােগর !AেW: 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 
(খ) আয়কর অDিবভােগর !AেW: 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 



	

	

V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 
(গ) �� ও ভ1াট অDিবভােগর !AেW: 
!মা: আহসান হািবব  
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 
(২) জাতীয় স�য় অিধদRেরর !AেW: 
�ীপক hমার িব�াস 
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২- 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১৬ ১৬৬১৬৫ 
Email: prof.dipakkumar@ird.gov.bd 
 (৩) কাeমস, এ�াইজ ও ভ1াট আপীলাত 
�াই�1নাল, ঢাকা এর !AেW: 
!মা: আহসান হািবব  
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 
(৪) �াকেসস আপীলাত �াই�1নাল, ঢাকা এর 
!AেW: 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 

৩। পদ Lায়ীকরণ 

িব�মান িবিধ/িবধান অDসরেণ 
জন%শাসন মlণালয় ও অথ Q িবভােগর 
স�িত nহণ করার পর সরকাির ম�রী 
আেদশ জারী করা হয়। 

ক) পদ Lায়ীকরেণর জB জন%শাসন 
মlণালেয়র িনধ Qািরত ফরেম দRর/অিধদRের 
%rাব। (িলংক) 
(খ) পদ �জেনর সরকাির আেদশ 
(গ) পদ �জেনর পর পরবত| সকল বছেরর পদ 

িবনাUেY 
৪৫ 

(পয়তাি�শ) 
কায Qিদবস 

(১) জাতীয় রাজJ !বাড Q 
(ক) !বাড Q %শাসন অDিবভােগর !AেW: 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 



	

	

V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	
সংরAেনর ম�রী আেদশ। !মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 

Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 
(খ) আয়কর অDিবভােগর !AেW: 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 
(গ) �� ও ভ1াট অDিবভােগর !AেWঃ 
!মা: আহসান হািবব  
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 
(২) জাতীয় স�য় অিধদRেরর !AেWঃ 
�ীপক hমার িব�াস 
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২- 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১৬ ১৬৬১৬৫ 
Email: prof.dipakkumar@ird.gov.bd 
(৩) কাeমস, এ�াইজ ও ভ1াট আপীলাত 
�াই�1নাল, ঢাকা এর !AেW: 
!মা: আহসান হািবব  
উপসিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 
(৪) �াকেসস আপীলাত �াই�1নাল, ঢাকা এর 
!AেW: 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 



	

	

V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 

৪। 

অভ12রীণ 
স6দ িবভােগর 
আওতাধীন 
দRর/সংLার 
িনেয়াগ িবিধ 
%ণয়ন/ 

সংেশাধন। 

%rাব পাওয়ার পর যাচাই-বাছাই oব Qক 
জন%শাসন মlণালেয়র িনেয়াগিবিধ 
পরীAণ সংVা2 উপ-কিমgর pপািরশ 
nহণ, %শাসিনক উ9য়ন সংVা2 সিচব 
কিমgর অDেমাদন, আইন মlণালেয়র 
!লিজসেলgভ ও সংসদ িবষয়ক 
িবভােগর !ভgং, িপএসিস’র মতামত 
এবং মহামাB রা�পিতর অDেমাদেনর 
পর %�াপন জাির। 

ক) িনধ Qািরত ফর�াট অDযায়ী তz !%রণ 
(িলংক) 
খ) িব�মান িনেয়াগ িবিধর কিপ 
গ) %rািবত িনেয়াগ িবিধর খসড়া %�াপন 
(তফিসলসহ) 
ঘ) িব�মান ও %rািবত িনেয়াগ িবিধর 
�লনাUলক িববরণী 
ঙ) পদ �িj ও িব�R সংVা2 অথ Q িবভােগর 
�Nাংিকত িজ, ও 
চ) জন%শাসন মlণালেয়র স�িতর কিপ 
ছ) অথ Q িবভােগর স�িতর কিপ 
জ) !বতন !�ল যাচাই সংVা2 অথ Q িবভােগর 
বাrবায়ন অDিবভােগর স�িতর কিপ 
ঝ) িবিভ9 পেদর কায Qাবলী 
এবং [জন%শাসন মlণালেয়র ওেয়বসাইট ও 
জন%শাসন �াDেয়ল]। 

িবনাUেY 
১২০ (একশত 

িবশ) 
কায Qিদবস 

(১) জাতীয় রাজJ !বাড Q 
(ক) !বাড Q %শাসন অDিবভােগর !AেWঃ 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd. 
(খ) আয়কর অDিবভােগর !AেWঃ 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 
(গ) �� ও ভ1াট অDিবভােগর !AেWঃ 
!মা: আহসান হািবব  
উপসিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 
(২) জাতীয় স�য় অিধদRেরর !AেWঃ 
�ীপক hমার িব�াস 
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২- 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১৬ ১৬৬১৬৫ 
Email: prof.dipakkumar@ird.gov.bd 
(৩) কাeমস, এ�াইজ ও ভ1াট আপীলাত 
�াই�1নাল, ঢাকা এর !AেWঃ 
!মা: আহসান হািবব  
উপসিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 



	

	

V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 
(৪) �াকেসস আপীলাত �াই�1নাল, ঢাকা এর 
!AেWঃ 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 

৫। 

অভ12রীণ 
স6দ িবভােগর 
আওতাধীন 
দRর/সংLার 

¡B পদ oরেণর 
িনিমv ছাড়পW 

%দান। 

%rাব পাওয়ার পর যথাযথ ক�QপেAর 
অDেমাদনVেম ছাড়পW %দান করা 
হয়। 

ক) জন%শাসন মlণালেয়র ১৭ কলােমর 
িনধ Qািরত ফরেম %rাব !%রণ (িলংক) 
খ) সংিij অিফেসর অDেমািদত িনেয়াগ িবিধ 
গ) %rােব উি�িখত ¡B পদসUেহ জনবল 
িনেয়ােগর !AেW আদালেতর !কান মামলা !নই 
মেম Q %ত1য়নপW 
ঘ) সংিij অিফেসর অDেমািদত অগ Qােনাnােমর 
কিপ 
ঙ) সংিij তzািদ/কাগজপেW সংিij অিফস 
%ধােনর JাAর থাকা। 

িবনাUেY 
০৭ (সাত) 
কায Qিদবস 

(১) জাতীয় রাজJ !বাড Q 
(ক) !বাড Q %শাসন অDিবভােগর !AেWঃ 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 
(খ) আয়কর অDিবভােগর !AেWঃ 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 
(গ) �� ও ভ1াট অDিবভােগর !AেWঃ 
!মা: আহসান হািবব  
উপসিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 
(২) জাতীয় স�য় অিধদRেরর !AেWঃ 
�ীপক hমার িব�াস 
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২- 



	

	

V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১৬ ১৬৬১৬৫ 
Email: prof.dipakkumar@ird.gov.bd 
(৩) কাeমস, এ�াইজ ও ভ1াট আপীলাত 
�াই�1নাল, ঢাকা এর !AেW: 
!মা: আহসান হািবব  
উপসিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 
(৪) �াকেসস আপীলাত �াই�1নাল, ঢাকা এর 
!AেW: 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 

৬। 
e1া6 ¢£ণ 
এর Kয় ম�রী 

%দান। 

%চিলত িবিধ িবধান অDযায়ী যথাযথ 
ক�QপেAর অDেমাদনVেম আেদশ 
জাির করা হয়। 

ক) বাংলােদশ ডাক িবভােগর মাOেম e1া6 
¢£েণর িবল পিরেশাধ %rাব 
খ) িবল সংিij কাগজপW 
গ) অভ12রীণ স6দ িবভােগর অDেমাদন 

িবনাUেY 
১৫ (পেনর) 
কায Qিদবস 

!মাহা�দ নািয়��ামান 
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৪৬৭৭৯০৯০ 
m.nairuzzaman@ird.gov.bd 

৭। 
e1া6 এর 
ন¢না 

অDেমাদন। 

%চিলত িবিধ িবধান অDযায়ী যথাযথ 
ক�QপেAর অDেমাদনVেম আেদশ 
জাির করা হয়। 

ক) িদ িসিকউিরg ি%ি}ং কেপ Qােরশন 
(বাংলােদশ) িলঃ ক�Qক %¤ত¥ত নUনা 
খ) বাংলােদশ ডাক িবভােগর pপািরশ 
গ) অভ12রীণ স6দ িবভােগর অDেমাদন 

িবনাUেY 
০৭ (সাত) 
কায Qিদবস 

!মাহা�দ নািয়��ামান 
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৪৬৭৭৯০৯০ 
m.nairuzzaman@ird.gov.bd 

৮। 

জনবল 
/সর¦ামািদ 
gওএ§ই¨t 

করণ। 

িব�মান িবিধ/িবধান অDসরেণ 
জন%শাসন মlণালয় ও অথ Q িবভােগর 
স�িত nহণ করার পর সরকাির ম�রী 
আেদশ জাির করা হয়। 

ক) দRর/সংLার %rাব 
খ) জন%শাসন মlণালেয়র স�িত 
(গ) অথ Q িবভােগর স�িত (ঘ) %শািসনক উ9য়ন 
সংVা2 সিচব কিমgর pপািরশ 

িবনাUেY 
৬০ (ষাট) 
কায Qিদবস 

(১) জাতীয় রাজJ !বাড Q 
(ক) !বাড Q %শাসন অDিবভােগর !AেW: 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 



	

	

V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 
(খ) আয়কর অDিবভােগর !AেW: 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 
(গ) �� ও ভ1াট অDিবভােগর !AেW: 
!মা: আহসান হািবব  
উপসিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 
(২) জাতীয় স�য় অিধদRেরর !AেW: 
�ীপক hমার িব�াস 
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২- 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১৬ ১৬৬১৬৫ 
Email: prof.dipakkumar@ird.gov.bd 
(৩) কাeমস, এ�াইজ ও ভ1াট আপীলাত 
�াই�1নাল, ঢাকা এর !AেWঃ 
!মা: আহসান হািবব  
উপসিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 
(৪) �াকেসস আপীলাত �াই�1নাল, ঢাকা এর 
!AেWঃ 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 



	

	

V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 

৯। 

মlণালয়/ 
িবভােগর 
আওতাধীন 
দRর/সংLার 
বােজট 

বরা©/িবভাজন 

দRর/সংLার %rাব পাওয়ার পর 
উপ�t ক�QপেAর অDেমাদনVেম 
িবভাজন আেদশ জাির করা হয়। 

ক) দRর/সংLার %rাব 
খ) সংিij অথ Qৈনিতক !কােড বরা©¥ত অেথ Qর 
পিরমাণ 
গ) অথ Q িবভােগর অDেমাদেনর কিপ 

িবনাUেY 
১৫ (পেনর) 
কায Qিদবস 

দীপক hমার িব�াস 
উপসিচব 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১৬ ১৬৬ ১৬৫ 
Email: 
prof.dipakkumar@gmail.com 

১০। 

ভাড়া অিফস 
অDেমাদন/ 
ভাড়ার হার 
«ন:িনধ Qারণ 

অথ Q িবভােগর স�িত ও যথাযথ 
ক�QপেAর অDেমাদনVেম আেদশ 
জাির করা হয়। 

১। দRর %ধােনর %rাব; 
২। %ািধকার; 
৩। !যৗিtকতা; 
৪। গণoতQ িবভােগর ছাড়পW। 
৫। অথ Q িবভােগর অDেমাদন (%েযাজ1 !AেW)। 

িবনাUেY 

১৫ (পেনর) 
কায Qিদবস 

(অথ Q 
িবভােগর 
অDেমাদন 
সােপেA) 

দীপক hমার িব�াস 
উপসিচব 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১৬ ১৬৬ ১৬৫ 
Email: 
prof.dipakkumar@gmail.com  

১১। 

যানবাহন 
Vয়/সংnহ/ 
ভাড়াকরণ/ 
!মরামত। 

অথ Q িবভােগর অDেমাদন সােপেA 
যথাযথ ক�QপেAর অDেমাদনVেম 
আেদশ জাির করা হয়। 

১। বােজট বরা© 
২। দRর %ধােনর  %rাব; 
৩। %ািধকার (gএ§ইেত অ2Q¨িtর %মাণক); 
৪। !যৗিtকতা; 
৫। িবআরgএ এর %িতেবদন (েমরামেতর 
!AেW) 
৬। অথ Q িবভােগর অDেমাদন (%েযাজ1 !AেW)। 

িবনাUেY 
৩০ (িWশ) 
কায Qিদবস 

দীপক hমার িব�াস 
উপসিচব 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১৬ ১৬৬ ১৬৫ 
Email: 
prof.dipakkumar@gmail.com 

১২। 

বাrবায়নাধীন 
%ক¬সUেহর 
g.এ.িপ.িপ./ 
আর.g.এ.িপ.
িপ এবং 
িড.িপ.িপ/ 

আর.িড.িপ.িপ 
%ণয়ণ। 

যথাযথ ক�QপেAর অDেমাদনVেম 
%শাসিনক আেদশ জািরর মাOেম। 

১। পিরক¬না কিমশেনর িনধ Qািরত ফর�ােট 
(%েয়াজনীয় কাগজপW/তzািদসহ) %rাব 
!%রণ। (িলংক) 
২। %ক¬ যাচাই কিমgর সভার অDেমাদন; 
৩। অথ Q িবভাগ ক�Qক িনধ Qািরত ছেক %কে¬র 
জনবল িনধ Qারণ সংVা2 কিমgর অDেমাদন। 
৪। পিরক¬না কিমশেন !পরণ। 

িবনাUেY 
িনধ Qািরত 

সময় অDযায়ী 

!মা: আল জ®ার 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
!ফান: +৮৮ ০২-৯৫৪০৫২৭ 
!মাবাইল: +৮৮ ০১৭৬০ ২২৫৬৩০ 
Email: abdul.jabbar@ird.gov.bd 

১৩। 
%ক¬ সUেহর 

অথ Q 
বরা©/ছাড়। 

যথাযথ ক�QপেAর অDেমাদনVেম অথ Q 
বরা©/ছাড় !দয়া হয়। 

১। %েয়াজনীয় কাগজপWসহ িনধ Qািরত ফর�ােট 
আেবদন। (িলংক) 
২। %েযাজ1 !AেW অথ Q িবভাগ ও কায QVম 

িবনাUেY 
১। ০৩ কম Q 
িদবস (১ম ও 
২য় িকিrর 

!মা: আল জ®ার 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
!ফান: +৮৮ ০২-৯৫৪০৫২৭ 



	

	

V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	
িবভাগ, পিরক¬না মlণালেয়র অDেমাদন।( 
ফর�াট ¯1ািনং কিমশন এর ওেয়বসাইট এ 
পাওয়া যােব) 

অথ Q ছাড়) 
২। ১৫ 
কম Qিদবস 

(অথ Q 
িবভােগর 
অDেমাদন 
সােপেA) 

!মাবাইল: +৮৮ ০১৭৬০ ২২৫৬৩০ 
Email: abdul.jabbar@ird.gov.bd 

১৪। 
Kয় ম�রী 
অDেমাদন। 

দRর/সংLার %rাব পাওয়ার পর 
উপ�্t ক�QপেAর অDেমাদনVেম 
িবভাজন আেদশ জাির করা হয়। 

ক) দRর/সংLার %rাব 
খ) সংিij সর¦ামািদ Vেয়র %শাসিনক 
অDেমাদন 
গ) অDেমািদত gওএ§ই-এর কিপ 
ঘ) বােজেট বরাে©র পিরমাণ  
ঙ) দরপW UYায়ন কিমgর pপািরশ (%েযাজ1  
!AেW ) 
চ) ** (তারকা) িচি±ত খােতর জB অথ Q 
িবভােগর স�িত। 

িবনাU্েY 
৩০ (িWশ) 
কায Qিদবস 

দীপক hমার িব�াস 
উপসিচব 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১৬ ১৬৬ ১৬৫ 
Email: 
prof.dipakkumar@gmail.com 

১৫। 

মlণালয় এবং 
আওতাধীন 
দRেরর 
যানবাহন/ 
যlপািত 
অেকেজা 
!ঘাষণা। 

সংিij দRর/সংLা হেত %rাব 
পাওয়ার পর !মাটরযান, 
!নৗযান,কি6উটার ও অিফেস Kব²ত 
অBাB যlপািত অেকেজা 
!ঘাষণাকরণ নীিতমালা অDযায়ী 
অেকেজা !ঘাষণার KবLা nহণ করা 
হয়। 
 

ক) যথাযথ ক�QপেAর %rাব 
খ) মlণালয় এবং আওতাধীন দRেরর 
যানবাহন/যlপািত অেকেজা !ঘাষণাকরণ 
নীিতমালা অDযায়ী িনধ Qািরত ছেক তzািদ। 
গ) িবআরgএ’র %িতেবদন/pপািরশ। 

িবনাUেY 
৩০ (িWশ) 
কায Qিদবস 

!মাঃ সামীম আহসান 
সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৫৪৪৮২ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১১ ৪৮৮৪৬৯ 
shameem.ahsan@ird.gov.bd 

 
২.৩) অভ12রীণ !সবা 
V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	

১। 
িবিসএস (কর) 

ক1াডার 
Kিt/উপ�t ক�QপেAর মাOেম 
%rাব পাওয়ার পর যথাযথ ক�QপেAর 

ক) !nেডশন তািলকা 
খ) পেদা9িতেযাu িফডার পদধারী 

িবনাUেY 
২১ (এhশ) 
কায Qিদবস 

Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব 



	

	

V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	
কম QকতQাগেণর 
পেদা9িত/টাইম 
!�ল %দান। 

অDেমাদন সােপেA %�াপন জাির 
করা হয়। 

কম QকতQােদর তািলকা 
গ) িসিনয়র !�ল পরীAায় উvীেণ Qর !গেজট 
ঘ) সংিij িনেয়াগ িবিধ 
ঙ) ¡B পদ সংVা2 তz 
চ) ³´লা %িতেবদন 
ছ) µন|িত সংVা2 %িতেবদন (%েযাজ1 !AেW) 
জ) এিসআর/চাকির সংVা2 তz 
ঝ) !মাট চাকিরকােলর তz 

!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 

২। 

িবিসএস (�� 
ও আবগাির) 
ক1াডার 

কম QকতQাগেণর 
পেদা9িত/টাইম 
!�ল %দান। 

Kিt/উপ�t ক�QপেAর মাOেম 
আেবদন পাওয়ার পর 
Bangladesh Civil Service 
Recruitment Rules, 1980 
অDযায়ী িবভাগীয় পেদা9িত/িনব Qাচন 
কিমgর pপািরশ nহণ এবং উt 
pপািরশ যথাযথ ক�QপেAর অDেমাদন 
সােপেA %�াপন জাির করা হয়। 

ক) !nেডশন তািলকা 
খ) পেদা9িতেযাu িফডার পদধারী 
কম QকতQােদর তািলকা 
গ) িসিনয়র !�ল পরীAায় উvীেণ Qর !গেজট  
ঘ) সংিij িনেয়াগ িবিধ 
ঙ) ¡B পদ সংVা2 তz 
চ) ³´লা %িতেবদন 
ছ) µন|িত সংVা2 %িতেবদন (%েযাজ1 !AেW) 
জ) এিসআর/চাকির সংVা2 তz 
ঝ) !মাট চাকিরকােলর তz 

িবনাUেY 
২১ (এhশ) 
কায Qিদবস 

!মা: আহসান হািবব  
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 

৩। 

জাতীয় স�য় 
অিধদRেরর 
কম QকতQাগেণর 
পেদা9িত/টাইম 
!�ল %দান। 

Kিt/উপ�t ক�QপেAর মাOেম 
আেবদন পাওয়ার পর সংিij িনেয়াগ 
িবিধ অDযায়ী িবভাগীয় পেদা9িত/ 
িনব Qাচন কিমgর pপািরশ nহণ এবং 
উt pপািরশ যথাযথ ক�QপেAর 
অDেমাদন সােপেA %�াপন জাির 
করা হয়। 

ক) !nেডশন তািলকা 
খ) পেদা9িতেযাu িফডার পদধারী 
কম QকতQােদর তািলকা 
গ) ¡B পদ সংVা2 তz 
ঘ) ³´লা %িতেবদন 
ঙ) µন|িত সংVা2 %িতেবদন 
চ) এিসআর/চাকির সংVা2 তz 
ছ) !মাট চাকিরকােলর তz 

িবনাUেY 
২১ (এhশ) 
কায Qিদবস 

�ীপক hমার িব�াস 
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২- 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১৬ ১৬৬১৬৫ 
Email: prof.dipakkumar@ird.gov.bd 

৪। 
 

অিজQত ¶g 
 

আেবদন পাওয়ার পর িনধ Qািরত ¶g 
িবিধমালা, ১৯৫৯ অDযায়ী উপ�্t 
ক�QপেAর (আিথ Qক ও %শাসিনক 
Aমতা অDযায়ী) িন·িv কের 
সরকাির আেদশ জাির করা হয়। 

(ক) সাদা কাগেজ আেবদনপW 
(খ) িনধ Qািরত ফরেম 
( বাংলােদশ ফরম নং-২৩৯৫ ) %ধান িহসাব 
রAণ কম QকতQা ক�Qক %দv ¶g %া¸তার 
%িতেবদন (েগেজেটড কম QকতQােদর !AেW), 

িবনাUেY 
৭ (সাত) 
কায Qিদবস 

(১) জাতীয় রাজJ !বাড Q 
(ক) !বাড Q %শাসন অDিবভােগর !AেW: 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 



	

	

V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 
(খ) আয়কর অDিবভােগর !AেW: 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 
 
(গ) �� ও ভ1াট অDিবভােগর !AেW: 
!মা: আহসান হািবব  
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 
(২) জাতীয় স�য় অিধদRেরর !AেW: 
�ীপক hমার িব�াস 
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২- 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১৬ ১৬৬১৬৫ 
Email: prof.dipakkumar@ird.gov.bd 
(৩) কাeমস, এ�াইজ ও ভ1াট আপীলাত 
�াই�1নাল, ঢাকা এর !AেWঃ 
!মা: আহসান হািবব  
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 
(৪) �াকেসস আপীলাত �াই�1নাল, ঢাকা এর 
!AেWঃ 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব 



	

	

V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 

৫। 
অিজQত ¶g 

(বিহ: 
বাংলােদশ) 

(ক) িনধ Qািরত ¶g িবিধমালা, ১৯৫৯ 
অDযায়ী িন·িv কের সরকাির আেদশ 
জাির করা হয়। 
(খ) সরকার ক�Qক সমেয় সমেয় 
জাির¥ত িবেদশ ¹মেণর অDমিত ও 
আDষাংিগক িনেদ Qশনা অDযায়ী। 

(ক) সাদা কাগেজ আেবদনপW 
(খ) িনধ Qািরত ফরেম (বাংলােদশ ফরম নং-
২৩৯৫) %ধান িহসাব রAণ কম QকতQা ক�Qক 
%দv ¶g %া¸তার %িতেবদন (!গেজেটড 
কম QকতQােদর !AেW) 
(গ) Kিtগত কারেণ সরকার/Jায়[শািসত 
সংLার কম QকতQােদর িবেদশ ¹মেণর 
আেবদনপW 

িবনাUেY 
০৭ (সাত) 
কায Qিদবস 

(১) জাতীয় রাজJ !বাড Q 
(ক) !বাড Q %শাসন অDিবভােগর !AেW: 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 
(খ) আয়কর অDিবভােগর !AেW: 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 
(গ) �� ও ভ1াট অDিবভােগর !AেW: 
!মা: আহসান হািবব  
উপসিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 
 
(২) জাতীয় স�য় অিধদRেরর !AেWঃ 
�ীপক hমার িব�াস 
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২- 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১৬ ১৬৬১৬৫ 
Email: prof.dipakkumar@ird.gov.bd 
(৩) কাeমস, এ�াইজ ও ভ1াট আপীলাত 
�াই�1নাল, ঢাকা এর !AেWঃ 
!মা: আহসান হািবব  



	

	

V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 
(৪) �াকেসস আপীলাত �াই�1নাল, ঢাকা এর 
!AেWঃ 
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 

৬। 
সাধারণ ভিবº 
তহিবল হেত 
অিnম ম�রী। 

আেবদন পাওয়ার পর সাধারণ ভিবº 
তহিবল িবিধমালা, ১৯৭৯ অDযায়ী 
উপ�t ক�QপেAর (আিথ Qক ও 
%শাসিনক Aমতা অDযায়ী) সরকাির 
আেদশ জাির করা হয়। 

(ক) িনধ Qািরত ফরেম আেবদন (বাংলােদশ 
ফরম নং-২৬৩৯) 
(খ) সাধারণ ভিবº তহিবেল সব Qেশষ জমা¥ত 
অেথ Qর িহসাব িববরণী 

িবনাUেY 
৭ (সাত) 
কায Qিদবস 

!মাঃ সামীম আহসান 
সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৫৪৪৮২ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১১ ৪৮৮৪৬৯ 
shameem.ahsan@ird.gov.bd 

৭। 
চাhির 

Lায়ীকরণ। 

আেবদন পাওয়ার পর সংিij িনেয়াগ 
িবিধমালা অDযায়ী উপ�t ক�QপেAর 
অDেমাদনVেম সরকাির আেদশ জাির 
করা হয়। 

(ক) সাদা কাগেজ আেবদনপW 
(খ) হালনাগাদ এিসআর 

িবনাUেY 
৭ (সাত) 
কায Qিদবস 

!মাঃ সামীম আহসান 
সহকারী সিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৫৪৪৮২ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১১ ৪৮৮৪৬৯ 
shameem.ahsan@ird.gov.bd 

৮। 

কম QকতQা/কম Qচা
রীেদর 

িপআরএল/অবস
র %দান। 

আেবদন পাওয়ার পর যথাযথ 
ক�QপেAর অDেমাদনVেম আেদশ 
জাির করা হয়। 

১। !পনশন ফরম (িলংক) 
২। িপআরএল এর আেবদন 
৩। উvরাধীকার এর সনদপW 
৪। প»চ আং¼েলর ছাপ 
৫। !পনশনােরর ছিব এবং মেনানয়নকারীর 
ছিব। 
৬। সকল %কার না-দাবীপW 
৭। চাhিরর িববরণী 
৮। ইএলিপিস 

িবনাUেY 
৭ (সাত) 
কায Qিদবস 

!মাঃ সামীম আহসান 
সহকারী সিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৫৪৪৮২ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১১ ৪৮৮৪৬৯ 
shameem.ahsan@ird.gov.bd 

৯। 
কম QকতQা/ 
কম Qচারীেদর 

িব�মান িবিধমালা অDযায়ী যথাযথ 
ক�QপেAর অDেমাদনVেম আেদশ 

(ক) সংিij দRর হেত অিভেযাগ সংিij 
%rাব; 

িবনাUেY 
৬০ (ষাট) 
কায Qিদবস 

(১) জাতীয় রাজJ !বাড Q 
(ক) !বাড Q %শাসন অDিবভােগর !AেW: 



	

	

V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	
িব�ে> িবিভ9 
অিভেযাগ 

জাির করা হয়। (খ) অিভেযােগর JপেA %েয়াজনীয় 
কাগজপW/%মাণক; 
(গ) অিভেযাগ সংিij 
িবিধমালা/অOােদশ/আইন অDযায়ী কায QVম 
nহণ 

Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 

(খ) আয়কর অDিবভােগর !AেW: 

Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 
(গ) �� ও ভ1াট অDিবভােগর !AেW: 
!মা: আহসান হািবব  
উপসিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 
(২) জাতীয় স�য় অিধদRেরর !AেW: 
�ীপক hমার িব�াস 
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২- 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১৬ ১৬৬১৬৫ 
Email: prof.dipakkumar@ird.gov.bd 
(৩) কাeমস, এ�াইজ ও ভ1াট আপীলাত 
�াই�1নাল, ঢাকা এর !AেWঃ 
!মা: আহসান হািবব  
উপসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫১৮৮ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭৮৩-৮৩৫২৫২ 
Email:	ahsan.habib@ird.gov.bd 
(৪) �াকেসস আপীলাত �াই�1নাল, ঢাকা এর 
!AেWঃ 



	

	

V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	
Dসরাত জাহান িনp 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০০৯৪ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১২ ৯৭৯১৯৮ 
Email: nusrat.jahan@ird.gov.bd 

১০। 

অভ12রীণ 
স6দ িবভােগর 
!কাটা¨t 

সরকাির বাসা 
বরা©। 

সরকাির বাসা বরা© নীিতমালা ১৯৮২ 
অDযায়ী আেবদেনর পিরে%িAেত 
বরা©পW ইp1 করা হয়। 

১। িনধ Qািরত ফর�ােট আেবদন (ফরেমর 
িলংক) 
২। Uল !বতেনর %ত1য়নপW 

িবনাUেY 
৬০ (ষাট) 
কায Qিদবস 

!মাঃ সামীম আহসান 
সহকারী সিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৫৪৪৮২ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১১ ৪৮৮৪৬৯ 
shameem.ahsan@ird.gov.bd 

১১। 

আবািসক ও 
দাRিরক 
!টিলেফান 

সংেযাগ KবLা। 

সমি½ত সরকাির !টিলেফান 
নীিতমালা-২০০৪ অDযায়ী KবLা nহণ 
করা হয়। 

(ক) সমি½ত সরকাির !টিলেফান নীিতমালা-
২০০৪ এর িনধ Qািরত ছেক আেবদন। (িলংক) 

িবনাUেY 
৭ (সাত) 
কায Qিদবস 

এস. এম. আল কােদর 
উপসিচব 
!ফানঃ৯৫৪০২৬১ 
!মাবাইল নং- ০১৭১৫ ২৩৭২৭২ 
sm.abdulkader@ird.gov.bd 

১২। 

কম QকতQা/ 
কম Qচারীেদর ¾হ 
িনম Qাণ ঋণ 
ম�র। 

%চিলত িবিধ-িবধান অDসরণ oব Qক 
¾হ িনম Qাণ ঋণ ম�রী আেদশ জাির 
করা হয়। 

(ক) সাদা কাগেজ আেবদন 
(খ) !য জিমেত ¾হ িনম Qাণ/!মরামত করা হেব 
!স জিমর দিলল/বায়নাপW 
(গ) ৩০০ টাকার নন Àিডিশয়াল e1াে6 
অংগীকারনামা 
(ঘ) যথাযথ ক�QপেAর pপািরশ 

িবনাUেY 
৩০ (িWশ) 
কায Qিদবস 

!মাঃ সামীম আহসান 
সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৫৪৪৮২ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১১ ৪৮৮৪৬৯ 
shameem.ahsan@ird.gov.bd 

১৩। 

কম Qকতা/ 
কম Qচারীেদর 
!মাটরযান Vয় 

অিnম। 

%চিলত িবিধ-িবধান অDসরণ oব Qক 
!মাটরযান Vয় অিnম ম�রী করা হয়। 

(ক) সাদা কাগেজ আেবদন 
(খ) আেবদনকারীর ৩০০ টাকার নন 
Àিডিশয়াল e1াে6 অংগীকারনামা 

িবনাUেY 
৩০ (িWশ) 
কায Qিদবস 

!মাঃ সামীম আহসান 
সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৫৪৪৮২ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১১ ৪৮৮৪৬৯ 
shameem.ahsan@ird.gov.bd 

১৪। 

কম QকতQা/ 
কম Qচারীেদর 
কি6উটার 
Vেয়র ঋণ 
উেvালন। 

%চিলত িবিধ-িবধান অDসরণ oব Qক 
কি6উটার Vয় অিnম ম�রী করা 
হয়। 

(ক) সাদা কাগেজ আেবদন 
(খ) আেবদনকারীর ৩০০ টাকার নন 
Àিডিশয়াল e1াে6 অংগীকারনামা 

িবনাUেY 
৩০ (িWশ) 
কায Qিদবস 

!মাঃ সামীম আহসান 
সহকারী সিচব  
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৫৪৪৮২ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১১ ৪৮৮৪৬৯ 
shameem.ahsan@ird.gov.bd 

১৫। িসেলকশন িবভাগীয় িনব Qাচন কিমgর সভায় (ক) সাদা কাগেজ আেবদন িবনাUেY ১৫ (পেনর) !মাঃ সামীম আহসান 



	

	

V. 
নং 

!সবার নাম !সবা %দান প>িত %েয়াজনীয় কাগজপW এবং %ািRLান !সবার UY এবং 
পিরেশাধ প>িত 

!সবা %দােনর 
সময়সীমা 

দািয়[%াR কম QকতQা 
(নাম, পদিব, !ফান ন]র ও ই-!মইল) 

(১)	 (২)	 (৩)	 (৪)	 (৫)	 (৬)	 (৭)	
!nড/টাইম !�ল 

ম�রী। 
উপLাপন কর হয়। কিমgর pপািরশ 
উপ�t ক�QপেAর অDেমাদনV ম�রী 
আেদশ জারী করা হয়। 

(খ) হালনাগাদ বািষ Qক !গাপনীয় অDেবদন কায Qিদবস সহকারী সিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৫৪৪৮২ 
!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১১ ৪৮৮৪৬৯ 
shameem.ahsan@ird.gov.bd 

 
 
৩। অিভেযাগ %িতকার KবLাপনা (GRS): 
 
 !সবা %ািRেত অসÁj হেল দািয়[%াR কম QকতQার সংেগ !যাগােযাগ ক�ন। িতিন সমাধান িদেত Kথ Q হেল িনেÂাt পি>িতেত !যাগােযাগ কের আপনার সমÃা অবিহত ক�ন। 
 
Vিমক 
নং 

কখন !যাগােযাগ 
করেবন 

কার সেw !যাগােযাগ করেবন !যাগােযােগর Äকানা িন·িvর সময়সীমা 

১. 
দািয়[%াR কম QকতQা 
সমাধান িদেত না 
পারেল 

অিভেযাগ িন·িv কম QকতQা (অিনক) 

(GRS) !ফাকাল পেয়} কম QকতQা নাম ও পদিবঃ 
pরাইয়া পারভীন !শলী 

�Åসিচব 
!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪৫৬৭০ 

!মাবাইল নং- +৮৮ ০১৭১১ ৩১১৭৭০ 
Email: sp.shelley@ird.gov.bd  
ওেয়বসাইট: www.grs.gov.bd 

৩০ কম Qিদবস 

২. 

অিভেযাগ িন·িv 
কম QকতQার িনিদ Qj 
সমেয় সমাধান িদেত 
না পারেল 

আিপল কম QকতQা 

!মাঃ শিফhর রহমান 
�Åসিচব 

!ফানঃ +৮৮ ০২-৯৫৪০২৬৫ 
!মাবাইল নং-+৮৮ ০১৯১১ ৪২০১৭৮ 

Email: shafiqur.rahman@ird.gov.bd 
ওেয়বসাইট: www.grs.gov.bd 

২০ কম Qিদবস 

৩. 
আিপল কম QকতQা 
িনিদ Qj সমেয় সমাধান 
িদেত না পারেল 

মিlপিরষদ িবভােগর অিভেযাগ KবLাপনা !সল 
অিভেযাগ nহণ !কÆ 

৫ ন]র !গইট, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
ওেয়বসাইট: www.grs.gov.bd 

৬০ কম Qিদবস 

 
৪। আপনার কােছ আমােদর %ত1াশা 



	

	

 
Vিমক নং %িত*িত/কাি´ত !সবা %ািRর লেA1 করণীয় 

১) িনধ Qািরত ফরেম সÇণ Qভােব oরণ¥ত আেবদন জমা %দান। 

২) আেবদেনর সােথ %েয়াজনীয় কাগজপWািদ %দান। 

৩) !সবা %ািRর !AেW !কান অÈjতা থাকেল !সবা %দানকারী কম QকতQার িনকট !থেক পরামশ Q nহণ করেবন। 

	



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:১২ া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৩, ২০২০

মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

২০১৭-১৮ অথ বছের ২,০৬,৪০৭.২৫ কা টাকা, ২০১৮-১৯ অথ বছের ২,৬০,২৩২.৫২ কা টাকা এবং ২০১৯-২০ অথ বছের ২,১৮,৪০৬.০৫
কা টাকা রাজ আহরণ করা হেয়েছ। িরটান  দািখেলর হার ২০১৮-১৯ অথ বছের ২৮% এবং ২০১৯-২০ অথ বছের ৩০% ি পেয়েছ।
২০১৯-২০ অথ বছের এ এবং িসইিভএ এর আপীল মামলার ৮৮.৭৬% িনি হেয়েছ। এ িবভােগ আিনক কিউটার াব াপন করা
হেয়েছ। দেশ িবেদেশ ৫৭ জন কম কতা/কম চারী ক দতা উয়নলক িশণ দওয়া হেয়েছ। িজববেষ  জনসাধারেণর জ েয়াজনীয়
সকল ত স সয় অা  ার ও অাপল াের াপন করা হেয়েছ। আয়কর মলা ও অা সবা কের মােম িবগত ০৩
বছের ৬৪ ল করদাতােক করেসবা দান করা হেয়েছ। সকল সরকারী, আধা-সরকারী এবং বসরকারী সংােক এক ভায়াল ইেলিনক
াটফম  এ আনয়েনর লে াশনাল িসেল উইো (এনএসডিউ) বাবায়েনর কায ম িহেসেব ৩৭ িতােনর সােথ সমেঝাতা ারক
ািরত হেয়েছ। ই-পেমের মােম িবগত ০৩ বছের সব েমাট ৫৩৩৭ কা টাকা রাজ আহিরত হেয়েছ। জাতীয় সয় িমসহ হেত
২০১৭-১৮ অথ বছের ৪৬,৫৩০ কা টাকা, ২০১৮-১৯ অথ বছের ৪৯,৯৩৯ কা টাকা এবং ২০১৯-২০ অথ বছের ১২,০০১ কা টাকা সয়
আহরণব ক ঘাটিত বােজেট অথ ায়ন করা হেয়েছ। কামস আইেনর খসড়া ড়াকরণব ক জাতীয় সংসদ অিধেবশেন িবল আকাের
উপাপন করা হেয়েছ। জাতীয় সয় অিধদর কম চারী িনেয়াগ িবিধমালা ২০১৯ ণয়ন করা হেয়েছ। সবা সহিজকরেণর লে অনলাইেন
িস আই িপ আেবদেনর বা করা হেয়েছ। অনলাইেন সবাহীতােদর মতামত পয েবণ বা চা করা হেয়েছ। এ িবভােগর আওতাধীন
কাডার ও নন-কাডার কম কতােদর অনলাইন এিসআর সবা চা করা হেয়েছ। এ িবভােগর কাটা বাসা বরা কায ম সহিজকরণ করা
হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সমাঃ কর পিরসর সসারেণর ে জিরপ কায েম পিতগত সময়হীনতা ও দীঘ িতা, আঃ কর বাপনায় ত িবিনমেয়র
অলতা, উ লমাার রাজ আহরণ, দ জনবেলর তা, ভৗত অবকাঠােমাসহ েয়াজনীয় িবধািদর অভাব।
চােলঃ সকল পয ােয় তা ও জবাবিদিহতা িনিতকরণ, কর বাপনা অেটােমশন, কািভড-১৯ মহামারীর বিক াপেট কর
বাপনার গিত বাহ অাহত রাখা।

ভিবৎ পিরকনা:

িজববেষ  কর সবা উতকরেণ জাতীয় পয ােয় সরা করদাতা িনব াচন, কর পিরসর সসারেণর লে জিরপ কায ম শিশালীকরেণর
জ সংি অা দেরর সেকারী তের সহায়তায় করদাতা িচিতকরণ ও কেরর পিরমাণ যাচাই কায ম ণয়েনর উোগ হণ।
পয া অভরীণ সদ আহরেণর লে কর সবা উতকরণ, কর বাপনায় অেটােমশেনর আওতা সসারণ। িবভাগীয় পয ােয় আয়কর,
ভাট এবং সয় অিফসসেহ িনজ ভবন িনম াণ। রাজ ও সয় অিফেসর সাংগঠিনক কাঠােমা সসারণ। িজববেষ  অভরীণ সদ
িবভােগর শাসিনক বাপনা অেটােমশন।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০২০-২১ অথ বছেরর রাজ আহরেণর িনধ ািরত লমাা অজন;
১৭/০৩/২০২১ তািরেখর মে জাতীয় পয ােয় সরা করদাতা িনব াচন ও সাননা দান;
১৭/০৩/২০২১ তািরেখর মে সেকারী তের সহায়তায় করদাতা সনাকরেণর মােম কর পিরসর সসারণ কায ম হণ;
অনলাইেন ৬.৫০ ল ই-আইএন রিজেশন;
অেটােমেটড িসেেম ৫৫০৯ কা টাকা রাজ আহরণ;
অভরীণ সদ িবভােগর ার বাপনা অেটােমশন।
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

অভরীণ সেদ উত বাংলােদশ।

১.২ অিভল (Mission)
স দশ গড়ার লে দ, ায়াগ, আিনক, জনবাব রাজ বাপনা িতাকরেণর মােম পয া অভরীণ সদ
আহরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. দ, ায়াগ ও আিনক রাজ শাসন
২. রাজ আহরণ শিশালীকরণ
৩. আইন ণয়ন/েগাপেযাগীকরণ ও দািরক সমতা ি
৪. অভরীণ সয় বাপনা শিশালীকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. অভরীণ সদ আহরণ
২. িবিসএস ( ও আবগারী) এবং িবিসএস (কর) কাডার কম কতােদর যাবতীয় শাসিনক কায াবলী
৩. ত ও পেরা কর আেরাপ, আহরণ এবং এতসংা আইন, িবিধ-িবধান ণয়ন-হালনাগাদকরণ
৪. আয়কর, ভাট ও আবগারী কর এবং আমদািন ও রানী  আহরেণ িনেয়ািজত দরসেহর কায ম পিরবীণ ও
িনয়ণ
৫. , ভাট, আয়কর, া ও সয় সংা আইন, নীিত ও িবিধ-িবধান ণয়ন-হালনাগাদকরণ;
৬. ভাট,  ও আয়কর সংা মামলাসহ িনির মােম িবেরাধণ  রাজ আদায়
৭. িবক িবেরাধ িনি (এিডআর) এর মােম রাজ আদায় কায ম জারদার করা
৮. সমিত সীমা বাপনা কায কর করা
৯. সকল কার া ণ, সরবরাহ এবং লটারী নীিতমালা অযায়ী লটারী অেমাদন সংা কায াবলী সাদন



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:১২ া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৩, ২০২০

সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

রাজ আহরণ ি কর িজিডিপ’র অপাত ি শতকরা হার ৮.৫ ১০.৭০ ১১.৩০ ১১.৪০ ১১.৫০ িহসাব মহািনয়েকর কায ালয়, বাংলােদশ াংক জাতীয় রাজ বাড 

সয় আহরণ ি জাতীয় সয় িেমর মােম
ঘাটিত বােজেট অথ ায়ন কা টাকা ৪৯,৯৩৯.৪৮ ১১,৯২৪ ২০,০০০ ২১,০০০ ২২,০০০ অথ  িবভাগ, জাতীয় সয় অিধদর, ডাক অিধদর,

বাংলােদশ াংক, তপিসিল াংক
জাতীয় সয় অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:১২ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা

পিত একক কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] দ, ায়াগ ও
আিনক রাজ শাসন ৩১

[১.১] িজববেষ  জাতীয়
পয ােয় সরা করদাতােক
সাননা দান

[১.১.১] সরা করদাতা
িনব াচন তািরখ তািরখ ৬ ১৭.০৩.২১ ২৩.০৩.২১ ২৫.০৩.২১ ২৮.০৩.২১ ৩১.০৩.২১

[১.২] িজববেষ  কর
পিরসর সসারেণর
লে জিরপ কায ম
শিশালীকরেণর জ
সংি অা দর
হেত ত সংহ কায ম
হণ

[১.২.১] সেকারী
ত সংেহর জ
জাতীয় রাজ বাড 
এবং বাংলােদশ সড়ক
পিরবহন কপের
মে সমেঝাতা ারক
ােরর বা হীত

তািরখ তািরখ ৩ ১৭.০৩.২১ ২৩.০৩.২১ ২৫.০৩.২১ ২৮.০৩.২১ ৩১.০৩.২১

[১.৩] কর সবা
উতকরণ

[১.৩.১] অনলাইেন ই-
আইএন রিজেশন সমি সংা

(ল) ২ ৬.১৫ ৮.৯৫ ৬.৫০ ৬.০০ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৭.০০ ৭.৫০

[১.৩.২] অনলাইেন
আয়কর িরটান  দািখল সমি সংা ২ ২২৫০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ২৫০০০ ২০০০০ ৫০০০০ ৬০০০০

[১.৩.৩] সবা কের
মােম সবা
হণকারীর সংা

সমি সংা
(ল) ২ ৩৮.৬৪ ৪৩.১১ ৩৫.৫ ৩৪.৩ ৩৩.৪ ৩২.০ ২৬.৫ ৩৯.১০ ৪৫.২০

[১.৪] িবেরাধ িনি

[১.৪.১] আপীল মামলা
িনি সমি সংা ২ ৯৩৮৬ ৭৬২২ ৭২৫০ ৬৫৭০ ৫৯০০ ৫২৩০ ৪৫৬০ ৭৬০০ ৭৭৫০

[১.৪.২] িবক িবেরাধ
িনি সমি সংা ২ ২৩১ ১৩৫ ১৫৬ ১৪১ ১২৭ ১১৩ ১০০ ২৫২ ২৬৫

[১.৫] মাঠ অিফস
পিরদশ ন

[১.৫.১] পিরদশ ন
িতেবদন দািখলত সমি সংা ৫ ১৩০ ১৩২ ১০০ ৯০ ৭৫ ৬০ ১৩৫ ১৪০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:১২ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা

পিত একক কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৬] মাঠ অিফস
পিরদশ েনর পািরশ
বাবায়ন

[১.৬.১] মাঠ অিফস
পিরদশ েনর পািরশ
বাবািয়ত

গড় % ৫ ১০০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৫৫ ৫০ ৮০ ৮০

[১.৭] জাতীয় রাজ
বােড র সাংগঠিনক
কাঠােমা সসারণ

[১.৭.১] ির
ােনজেম ইউিনেটর
পদ জেনর জ
জনশাসন মণালয় ও
অথ  িবভােগর সিত
হীত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৩.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[২] রাজ আহরণ
শিশালীকরণ ২২

[২.১] রাজ আহরেণর
লমাা অজন

[২.১.১] আহিরত রাজ
(কর) সমি % ১৫ ৫২ ৭২.৬৮ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৮৫

[২.১.২] আহিরত
অা কর (নন-
িডিশয়াল া
িবয়)

সমি % ১ ৯৪.১৪ ৯৫.৫৭ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৭৫ ৮০

[২.২] কর পিরসর
সসারেণর মােম
রাজ আহরণ

[২.২.১] করদাতা িঃ
আয়কর সমি সংা ২ ৫০০০০০ ৫৭৫৫০৩ ৫০০০০০ ৪৭৫০০০ ৪৫০০০০ ৪২৫০০০ ৩০০০০০ ৬০০০০০ ৭০০০০০

[২.২.২] ই-পেমে
আয়কর আহরণ সমি টাকা

(কা ) ২ ২ ৮.৫৭ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ ১১

[২.২.৩] ই-পেমে
কামস িডউ আহরণ সমি টাকা

(কা ) ২ ১৪০ ৫১২০ ৫৫০০ ৫৪০০ ৫৩০০ ৫১২০ ৫০০০ ৬০০০ ৬৫০০

[৩] আইন
ণয়ন/েগাপেযাগীকরণ
ও দািরক সমতা ি

১৪
[৩.১] কামস এর
সমিত িনেয়াগ
িবিধমালা ণয়ন

[৩.১.১] কামস এর
সমিত িনেয়াগ
িবিধমালার খসড়া
জনশাসন মণালেয়
রণ

তািরখ তািরখ ৩ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৮.০৬.২১ ৩০.০৬.২১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:১২ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা

পিত একক কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.২] দেশ/িবেদেশ
দতা উয়নলক
িশণ

[৩.২.১] অংশহণত
িশণাথ সমি সংা ৬ ৫৭ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৬৫ ৭০

[৩.৩] িজববেষ 
অভরীণ সদ
িবভােগর ার
বাপনা অেটােমশন

[৩.৩.১] সফটওয়ার
ািপত তািরখ তািরখ ৫ ০১.০৩.২১ ০৪.০৩.২১ ১১.০৩.২১ ১৭.০৩.২১

[৪] অভরীণ সয়
বাপনা
শিশালীকরণ

৮ [৪.১] সয় সবা
জারদারকরণ

[৪.১.১] জাতীয় সয়
িেমর মােম ঘাটিত
বােজেট অথ ায়েনর
লমাার িবপরীেত
অথ ায়ন

সমি % ৫ ৭২ ৮৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[৪.১.২] সয়প
েয়র আেবদন ফরম
ণ, সংরণ ও
িবতরণ

সমি সংা
(ল) ২ ১০ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ৯

[৪.১.৩] উপেজলা
পয ােয় সয় অিফেসর
পদ জেনর জ
জনশাসন মণালেয়
াব রণ

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৩.০৬.২১ ২৮.০৬.২১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:১২ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা

পিত একক কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩অসাধারণ অিত

উম উম চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত সমি সংা ২ ১০ ১২ ১১ ১২ ১২

[১.১.২] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪

[১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয়
অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত সমি সংা ২ ৪ ৩ ৪ ৪

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের
িনকট রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত সমি সংা ২ ৪ ৩ ৪ ৪
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা

পিত একক কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩অসাধারণ অিত

উম উম চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন [২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত গড় % ২ ৪৬.৫৮ ৭১.৪৬ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০ ৮০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ
[২.৩.১] এক নন
সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ১ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৮৬.৮৩ ৭৮.৪ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬০ ৬৫

[২.৪.২] ১০ম ড ও
ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪ ৫ ৫

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর-
সংা/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১ ২ ২
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা

পিত একক কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩অসাধারণ অিত

উম উম চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক
ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

মিত % ২ ১৫.০৬ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২.২] ক
বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ
বাবািয়ত

মিত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১]
িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত
অিডট আপি

মিত % ১ ১০০ ৮১.৮৮ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০

[৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত মিত % ১ ৩৮.৮৮ ৬৮.২৬ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৬০ ৬৫

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ সক  সংেযাজন কর
২ এনএসডিউ াশনাল িসেল উইো
৩ আইআরিড ইারনাল িরেসােস স িডিভশন (অভরীণ সদ িবভাগ)
৪ এাসাইডা অেটােমেটড িসেম ফর কামস ডটা
৫ এনিবআর াশনাল বাড  অব রিভিনউ (জাতীয় রাজ বাড )
৬ আইএন া আইেডিিফেকশন নর (করদাতা সনাকরণ নর)
৭ এনএসিড াশনাল সিভংস িডপাট েম (জাতীয় সয় অিধদর)
৮ এ াকেসস অািপেলট াইনাল (কর আপীলাত াইনাল)
৯ িসইিভএ কাম, এাইজ ও ভাট অািপেলট াইনাল
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 

[১.১] িজববেষ  জাতীয়
পয ােয় সরা করদাতােক
সাননা দান

[১.১.১] সরা করদাতা িনব াচন
জাতীয় অথ নীিতেত অবদান, সামািজক উম চচ ার ীিত
প িজববেষ  জাতীয় পয ােয় সরা করদাতা িনব াচন ও
সাননা দান

বাড  শাসন, জাতীয় রাজ বাড  ও
শাসন অিবভাগ, অভরীণ সদ
িবভাগ

জাতীয় রাজ বাড  ও
অভরীণ সদ িবভােগর
িতেবদন

জাতীয় রাজ বাড  ও
অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[১.২] িজববেষ  কর পিরসর
সসারেণর লে জিরপ
কায ম শিশালীকরেণর
জ সংি অা দর
হেত ত সংহ কায ম
হণ

[১.২.১] সেকারী ত সংেহর
জ জাতীয় রাজ বাড  এবং
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন
কপের মে সমেঝাতা ারক
ােরর বা হীত

কর পিরসর সসারণ ও কর বাপনায় তা
িনিতকরেণর লে সেকারী তের সহায়তায় করদাতা
িচিতকরণ ও কেরর পিরমাণ যাচাই এর পিত ণয়েনর
উোগ হণ

আয়কর অিধশাখা, অভরীণ সদ
িবভাগ ও আয়কর অিবভাগ, জাতীয়
রাজ বাড 

সমেঝাতা ারেকর অিলিপ
অভরীণ সদ িবভােগর ও
জাতীয় রাজ বােড র বািষ ক
িতেবদন

[১.৩] কর সবা উতকরণ

[১.৩.১] অনলাইেন ই-আইএন
রিজেশন

সহেজ ও  সমেয় আইএন রিজেশন করার মােম
সবা সরলীকরণ

আয়কর অিবভাগ, জাতীয় রাজ
বাড 

জাতীয় রাজ বােড র
িতেবদন

জাতীয় রাজ বােড র বািষ ক
িতেবদন

[১.৩.২] অনলাইেন আয়কর িরটান 
দািখল

সহেজ ও  সমেয় িরটান  দািখল করার বা হেণর
মােম সবার মান উতকরণ

আয়কর অিবভাগ, জাতীয় রাজ
বাড 

জাতীয় রাজ বােড র
িতেবদন

জাতীয় রাজ বােড র বািষ ক
িতেবদন

[১.৩.৩] সবা কের মােম সবা
হণকারীর সংা

িতত সবা দান কায ম সহজীকরেণর লে েয়াজনীয়
উপকরণ সিলত সবা কের মােম করদাতা সবা
িকরণ ও কর দােন উৎসাহ দান

আয়কর,  ও সক অিবভাগ,
জাতীয় রাজ বাড 

জাতীয় রাজ বােড র
িতেবদন

জাতীয় রাজ বােড র বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] িবেরাধ িনি

[১.৪.১] আপীল মামলা িনি
করদাতােদর উুত িবেরাধসহ ত িনির লে
আইনাযায়ী পয া ব গঠন ও েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ ও
িনয়িমত মিনটিরং

াকেসস আপীলাত াইনাল এবং
কামস, এাইজ ও ভাট আপীলাত
াইনাল

াকেসস আপীলাত াইনাল
এবং কামস, এাইজ ও
ভাট আপীলাত াইনাল এর
িতেবদন

াকেসস আপীলাত
াইনাল এবং কামস,
এাইজ ও ভাট আপীলাত
াইনাল এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৪.২] িবক িবেরাধ িনি
করদাতােদর উুত িবেরাধসহ ত িনিেত আপীেলর
পিরবেত িবক িবেরাধ িনির বা হেণ করদাতােক
উুকরণ

আয়কর,  ও সক অিবভাগ,
জাতীয় রাজ বাড 

জাতীয় রাজ বােড র
িতেবদন

জাতীয় রাজ বােড র বািষ ক
িতেবদন

[১.৫] মাঠ অিফস পিরদশ ন [১.৫.১] পিরদশ ন িতেবদন
দািখলত

লমাা অজেন আইন/িবিধ/ িবধান অসরেণ হীত
কায মসহ াচার, সবা সহিজকরণ, অিভেযাগ িতকার,
ত দান ইতািদ কায ম িবষেয় পিরদশ ন

কম সাদন বাপনা অিধশাখা,
অভরীণ সদ িবভাগ

অভরীণ সদ িবভােগর
অিতির সিচব, সিচব,
উপসিচব কক মাঠ অিফস
পিরদশ ন িতেবদন

অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 

[১.৬] মাঠ অিফস
পিরদশ েনর পািরশ
বাবায়ন

[১.৬.১] মাঠ অিফস পিরদশ েনর
পািরশ বাবািয়ত

রাজ আহরণ কায ম শিশালীকরণ সংা কায কর
পািরশ বাবায়েনর কায ম হণ

কম সাদন বাপনা অিধশাখা,
অভরীণ সদ িবভাগ ও জাতীয়
রাজ বাড 

কম সাদন বাপনা শাখার
িতেবদন

অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[১.৭] জাতীয় রাজ বােড র
সাংগঠিনক কাঠােমা
সসারণ

[১.৭.১] ির ােনজেম ইউিনেটর
পদ জেনর জ জনশাসন
মণালয় ও অথ  িবভােগর সিত
হীত

পয া রাজ আহরণসহ সবা দান সহজীকরেণর লে
জাতীয় রাজ বােড র সাংগাঠিনক কাঠােমােত েয়াজনীয়
জনবল জন

 অিধশাখা, অভরীণ সদ
িবভাগ ও  অিবভাগ, জাতীয়
রাজ বাড 

জনশাসন মণালেয়র
সিতপ ও অথ  িবভােগর
সিতপ

অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[২.১] রাজ আহরেণর
লমাা অজন

[২.১.১] আহিরত রাজ (কর)
২০২০-২১ অথ  বছেরর বােজেট রাজ আহরেণর িনধ ািরত
লমাা অজেনর লে বােজট বাবায়ন পিরকনা ণয়ন
ও তদযায়ী কায ম হণ

আয়কর,  ও সক অিবভাগ,
জাতীয় রাজ বাড 

মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন

অভরীণ সদ িবভাগ ও
জাতীয় রাজ বােড র বািষ ক
িতেবদন

[২.১.২] আহিরত অা কর (নন-
িডিশয়াল া িবয়)

The Stamp Act, 1899 অযায়ী রিজেশেনর
জ েয়াজনীয় নন-িডিশয়াল া িবয়

া অিধশাখা, অভরীণ সদ
িবভাগ

জলা জাির হেত া া
িবয়ল টাকার পিরমাণ

অভরীণ সদ িবভাগ এর
বািষ ক িতেবদন

[২.২] কর পিরসর
সসারেণর মােম রাজ
আহরণ

[২.২.১] করদাতা িঃ আয়কর
জিরেপর মােম তথা আঃিতানসহ হেত ত
সংহব ক নন করদাতােদর কর পিরসেরর আওতায়
আনয়ন

আয়কর অিবভাগ, জাতীয় রাজ
বাড 

জাতীয় রাজ বােড র
িতেবদন

জাতীয় রাজ বােড র বািষ ক
িতেবদন

[২.২.২] ই-পেমে আয়কর আহরণ করদাতা সহেজই ডিবট কাড  ও িডট কােড র মােম এ
পিতর আওতায় কর পিরেশাধ করেত পােরন।

আয়কর অিবভাগ, জাতীয় রাজ
বাড 

জাতীয় রাজ বােড র
িতেবদন

জাতীয় রাজ বােড র বািষ ক
িতেবদন

[২.২.৩] ই-পেমে কামস িডউ
আহরণ

করদাতা সহেজই ডিবট কাড  ও িডট কােড র মােম এ
পিতর আওতায় কামস িডউ পিরেশাধ করেত পােরন।  অিবভাগ, জাতীয় রাজ বাড  জাতীয় রাজ বােড র

িতেবদন
জাতীয় রাজ বােড র বািষ ক
িতেবদন

[৩.১] কামস এর সমিত
িনেয়াগ িবিধমালা ণয়ন

[৩.১.১] কামস এর সমিত
িনেয়াগ িবিধমালার খসড়া
জনশাসন মণালেয় রণ

কামস এর সমিত িনেয়াগ িবিধমালার খসড়া তকরণ ও
জনশাসন মণালেয় রণ

 অিধশাখা, অভরীণ সদ
িবভাগ ও জাতীয় রাজ বাড 

অভরীণ সদ িবভােগর
াব প

অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[৩.২] দেশ/িবেদেশ দতা
উয়নলক িশণ [৩.২.১] অংশহণত িশণাথ

য সকল কম কতা/কম চারী িতত সবা দান কায েম
দতা, জনশীলতা, তা দশ নসহ উাবনী কায েমর
মােম দািরক কােজ গিতশীলতা আনয়ন কেরেছন েণাদনা
প তােদর দেশ/িবেদেশ িশেণর বা হণ করা

শাসন অিধশাখা ও বািষ ক
কম সাদন বাপনা অিধশাখা,
অভরীণ সদ িবভাগ

সরকাির আেদশ
অভরীণ সদ িবভােগর
ওেয়বসাইট ও বািষ ক
িতেবদন

[৩.৩] িজববেষ  অভরীণ
সদ িবভােগর ার
বাপনা অেটােমশন

[৩.৩.১] সফটওয়ার ািপত অভরীণ সদ িবভােগর ার বাপনা অেটােমশেনর
লে সফটওয়ার ত ও চাকরণ

শাসন অিবভাগ, অভরীণ সদ
িবভাগ

সফটওয়ােরর িলংক ও
কায েমর িনশট

অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:১২ া: ১৮ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৩, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 

[৪.১] সয় সবা
জারদারকরণ

[৪.১.১] জাতীয় সয় িেমর
মােম ঘাটিত বােজেট অথ ায়েনর
লমাার িবপরীেত অথ ায়ন

জনগণেক সেয় উুকেণর মােম   সয় আহরণ
কের ঘাটিত বােজেট অথ ায়ন ি করা

সয় অিধশাখা, অভরীণ সদ
িবভাগ ও জাতীয় সয় অিধদর

মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন

জাতীয় সয় অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[৪.১.২] সয়প েয়র আেবদন
ফরম ণ, সংরণ ও িবতরণ

সয় সবার মান উতকরেণর লে আেবদন ফরম ন,
সংরন ও িবতরন জাতীয় সয় অিধদর জাতীয় সয় অিধদেরর

িতেবদন
জাতীয় সয় অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[৪.১.৩] উপেজলা পয ােয় সয়
অিফেসর পদ জেনর জ
জনশাসন মণালেয় াব রণ

উপেজলা সয় অিফেসর জ পদ জেনর কায ম হণ সয় অিধশাখা, অভরীণ সদ
িবভাগ ও জাতীয় সয় অিধদর

জনশাসন মণালয় কক
অভরীণ সদ িবভােগর পদ
জেনর াব প

জাতীয় সয় অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ২৫, ২০২০ ১৬:১২ া: ১৯ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৩, ২০২০

সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল
সা ভাব

মণালয় / িবভাগ জনশাসন মণালয় ির ােনজেম ইউিনেটর পদ জেনর জ
জনশাসন মণালয় ও অথ  িবভােগর সিত হীত

নন পদ জেনর জ জনশাসন
মণালেয়র সিত

নন পদ জেনর জ জনশাসন মণালেয়র সিত
হেণর বাবাধকতা রেয়েছ

সংি কায ম স
করা সব হেব না

মণালয় / িবভাগ অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

ির ােনজেম ইউিনেটর পদ জেনর জ
জনশাসন মণালয় ও অথ  িবভােগর সিত হীত নন পদ জেনর জ অথ  িবভােগর সিত নন পদ জেনর জ অথ  িবভােগর সিত হেণর

বাবাধকতা রেয়েছ
সংি কায ম স
করা সব হেব না

মণালয় / িবভাগ জনশাসন মণালয় উপেজলা পয ােয় সয় অিফেসর পদ জেনর জ
জনশাসন মণালেয় াব রণ

নন পদ জেনর জ জনশাসন
মণালেয়র সিত

নন পদ জেনর জ জনশাসন মণালেয়র সিত
হেণর বাবাধকতা রেয়েছ

সংি কায ম স
করা সব হেব না

মণালয় / িবভাগ জনশাসন মণালয় কামস এর সমিত িনেয়াগ িবিধমালার খসড়া
জনশাসন মণালেয় রণ

কামস এর সমিত িনেয়াগ িবিধমালার
খসড়া ণয়েনর জ জনশাসন মণালেয়র
সিত

নন িনেয়াগ িবিধমালা ণয়েন জনশাসন মণালেয়র
সিত হেণর বাবাধকতা রেয়েছ

সংি কায ম স
করা সব হেব না

মণালয় / িবভাগ

সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ, সড়ক
পিরবহন ও স
মণালয়

সেকারী ত সংেহর জ জাতীয় রাজ বাড 
এবং বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপের মে
সমেঝাতা ারক ােরর বা হীত

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপের িনকট
হেত কর আেরাপেযা গাড়ীর মািলকেদর
ত সংহ

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপের িনকট সংরিত
গাড়ীর মািলকেদর ত (সেকারী ত) ারা নন ভােব
করদাতা সনাকরণসহ কেরর পিরমাণ যাচাই করা সব
হেব

সংি কায ম স
করা সব হেব না



A -l G
I

J G
') ,4 j 3 5 n) G
I

..'
] .t {  
l a 41 G
lt

6$ I Z
'l A 4 !. _9 i) 4l 9, t -+ ,<
, o ,4
J o I ,<
J o ll al

/,
a,

/
f5

l

.g
 ^r

't
6l

 c
1a

.,.
1 G
I r{

-r
..1 @

83
8'

a$
d

4, t?
l

1

L,

2. 5'
S

',
qJ

l
u.

 l
<

i+
o c

a,
/ o

/J

x<
i)

te
l A

c)
b 

4
<

i+
 

d

E
qi

Y
)d

rl
A

C
,tt

cd
 .

^l
 ^J

[
^.

v 
!

d*
d

.d
n

A

A
et

p
?g

 "^
2 

i! G
l 

.'.
1

lG
l

ri a

r*
61

4!
/

4l
 

^:
g.

co
1;

*,
q

-+
 

{t
/ 

--
-h

6t
 

.d
 

d<
ilf

i1
41

d 
4c

tr
'c

l
x .l

dt
,A

.q
Z

d*
,*

,i 
I

e3
d 

a
a4

!s
44

y
F

A
A

,tt
€.

rr { 
? 

4+
'X

4l
 

A
fr

l
9d

A
4r

a'
ol

 
3l

 
si

 
G

I
-3

41
 

1
al

1:
l

19
4y

2 
.l 

),
'4

$4 al
 /

 
--

+
\

44
1

lrl
 a

1 
at

r
'c

l A
)

6
g4

l
<

4.
a+

 t
l

o- a

a 
,tr

A
t,

4 
?.

,

d'
g d

v a.
a r/ sl cl rI a 6

(s
 

l,
a 

'c
o

l) 
?t

aa
C

I 4. ot J

fiv G
l 6

s aa a)
 iS 6d

)
.d 5

3*
A

&
#n

,4
i!

B
#4

'e

t9
 a

/
4 

a.
,

6l
 t

, 4 rl d) 4l l3
l 4

@

X
F

1 
at

P
+

 
J

E
'o

'^
ra

 !
'

X
i B

 's
1 

-t
F

E
 4

l i
Y

A
: 

-s
i

.l
Jc

) o

s

! C =+
6l d) a

6l t,
6l d, E

6l d, E
a

er
"

i4
i

c.
 ?

l

p
@

tt
a-

/
6

co
G

F
 

|ir
 

^^
ld

 
A

l

i, 
e'

 €
'X

 4
,

,IH
+

r'8
3]

E
 

P
 

'' 
lJ

 
,l

e,
/ A

G
tu

t 
aJ

oo 8?
,4

J 
6

O
L

lJ
t 

1
o'

tl6 oo 8+
38 o+

.D
o o s

6l g al
e p) E

cr o
lj 

a,
O

@ K
+

'o
 ,q 8r

8r /r
q o'

8r /r
q o'

q
?/ o s

q{
a

6t
 

-+
A

of

q o (+ A
rL

44

., a

@

8{ 8"
,tt

 
V

o(
f

tr
:

,1
! 

a
oi ^r

q
o,

lrd oi ,U
q

or
U

{ o s
G

1r d

;i 
r5

I
F

J.
 <

pD fa xu

.D o

6
.tJ p @ ,t! o t, o

/J lj @ lJ o /, o

a,
/

?-
/ c ,IJ o ,(
/ o

L/ IJ ( l/ o ll o

IJ o
.D o s

s1 a 1 !

r+
 ,l

r
oo 4)

/
N

o
E

 r.
,

o N

G a
,<

/

1/
,u

n
oi ,U

O
o{

,<
t 

L.

x+
6G ,I,

J 
L

ol
,U

V
oq 6T

a-
f

G o s
p*

 I
aa

6t
N P

o s
6

s6 ,Ir
 o

O
-D

oY ,L
/ 

A
of

u* 'o
Y

,lt
 

O
oG

.-
 

lt
O

Y
,U

O
o-

D
)(

/

JI + ,d
, 4 A 4, ll



\-

G
a

00
G

^l
 

i 
cl

t
a^

ts
-^

l 
al

 a
l

A
 

=
i 

,.]
,

Ll
 

/a
 

G
t

5 ;{ I il

41
 4

44
.f,

$,
4.

 4
Y

l 
/9

1 
4 

4l
 .A

3#
.iE

,A
d

a,
s3

$^

! 4 4 E "^
l d'
)

+
l 

(,
a 

ct
{

r+
N

4l
 

gE

sL
ne

i+
j

\ sl
i/q

+
vi

/X
u]

G
oo

c'
00

"*
+

.c
d 

/3
1 

,tr

dS
s

/o
a

4 
ti,

4;
,

=
d.4
5

rl 
= a

! 
rC

 G
ltG

$ 
$ 

$;
fl;

ff4
X

8t
*

4,
4{

S
t,f

i

44
.4

fs
G

rr
a

a)
,9

aA
qt

,
H

 "
3'

,=
 e

 3
 g

4 
jl.

 
-9

1 
6d

 n
 

;t
X

21
s4

tu
-a

+
1+ of
,fl

,il
g

A
, 

| 
,/o

t

O
I 

A
s q

?)
r/

 
6

dd
a

f,d
a

{ 
sd

_:
 

., 
g,

',
E

X
 

4
aE

3
4'

s 
-

ll 
/J

u

t9
 

^i
l 

co

+
d,

,"
4,

 
G

IT
4r

l 
4

sa
d

4n
s 

v
n$

3 !E

?f
ld

,?
dg

.-
f?

i *
E

\a
*

15 4l

#4
.6

=
 

A
.,U

a?
s

s4
 i

A
:J

'9
nf

lq

44
.J

d 
a.

u
eL

 +
l G

,
ad

t
ds

T
H

qi A
 ";

r
A

;t

^1
 G

d'
u *u !l "H
d

I 
61

,
il,

.
6l

4A
G

A
4v 6l
A

t
A

 ts
,r

43 sl
 d

a,
o

5 a

I9
 6

1 
6f

 a
q€

t,
])

or
 i

 
-

64
fr

tr
m

 s
4

4' 4

4r
y

-o.4
,

+
U

4,
t 

tg
6l

 l) 4

61
 c

o
.<

 t
,

,il
 

|
a 

a.
r

dr
*

6l
 -

fl 4

e9
0

3:
,

;1
 4

l
6l

 !
'

o-
, 

=

4+ ot

A
4a

c
sd

i!,
't

at
 

A
 

V
l',

,

A
di

g
A

 
A

.A
1

4q
+

r
Jl

g
"4

1 6l

46 a 
t,

5' 9,
^

ot
 

+ rf G a-

6 t) E

6l tl {
6l d, (

?1 A
{

+
G

A
,4 vq

j{ ( -+
s

c1
r 4

6
6

6
,IJ

G
6

,1
/

S
Y

a4
lJ

 
Y

,
oY ,1

, 
a,

/
O

IJ

U
6 &
+

U o

,1
j 

a
O

L
/J

o
w

lJ
 

,<
J

o@ ,<
r 

,lJ
/r

Q &
v

{

,/J
 

a,
,

,/J
 

L
at

 
<

t

-u
 

a.

,F ov
,

l/ 
l-/

oo 'x
 

tj
v o

t-
/ a 6 p o ,1
! a,

a ,<
' o ,(
/

a-
/

?-
/

.D ll o o

-o a

,1
, 

l,/
ou ,(
/ 

t
ul

t

,<
r 

?-
?

oo A
r

,lJ
 

,<
,

oo X
U

vu
., o

,U
O

o 
2.

/
'X

 
t/

"b

ll 
/J

IJ cl
l

l-/ q o\

a a 4 c1
, 4



\-
-

a.
/ o

u
c'

-o

,9
 6

l
_4

 r
s

oa a4 4a

i9
 a

r,
3q

'
fl 

ap

(t 5 I

4 
4,

 g
) 

G
lt

s 
44

_f
l

il'
42

1t
u

t)
 *

41
 

ef
.a

=

w
I 

r6
J

..1
 

1l
4l

 a
\r

) 
rg

,6
sl

t{ 4

{
a

.D
cr

3 
3 

$5
f4

Y
^,

+
-t

6t
-

5q
r"

d
3 

!4
-4

!:t
A

dr
6t D

4g
3J

K
3l

 
$ 

^l
 

 !1
, 
.-

2J
;{

+
ql

 
..<

r

33
:td

l^
r

j(#
,"

d
a 

a4
ap

2d
(n

zl ##
,u

6t
a

! i

1{
 4

B
v

* 
s 

ffa
 s

a 
4 

a,
g 

q
6i

n 
2)

+
ri 

a
€f

i 
c il

A
 

\
rq

 ,
r.

.1
 ,l

) 
y

di
i 

at
r

d 
4;

g
;t4

tX
19

 
7 

.r
^l

 ^]
1i

ls
,3 44 e3

fl J

cj
l 

iL
 

6l
 

19
 

U

a3
+

t'*
$ 

# 
?g

 a
!5

1 
-9

 
'J

"J
 

,, 
€I

6t \

4A
6F

q
4*

4.
3 

d,
tr

\l
!Q

A
A

4,
3 

4
4i

 
*

,,J
 

lL s]
,

rS ='4

!')
aP

4'
&

tr
I 

.d
r 

19
ci

 
5

+
x

al
 

:t

G
{t

_s
 

-;

eq
J

A
,l 

r{

3r
 i

A
S

r"
;{

 
al

 
4l

4A g

3+
?K

4d
dp

-9
 

=
l 

-.
 

a/

d<
&

e
ol

 
g| sl

,
4

bl
 

6l
 I

 
t-

,

3 
=

 *;
44

l]'
-

d€
49

('I
al

 
+

6l E

a6
tv

ol
 

D
a

,l-
u

ri!
lu ?5
cr

-d
qq

6t
sa ^^

l 
ll

8%
r

a?
s.

v
;h

d 
-L

)p
a*

4u
,o

<
l) ,-
a

&
d4

le
--

4,
s

+
il

h1
44

sh
*s

v
a 

il 
\,-

,i,

?s
{#

+
'a

J 
O

 
ja

 
/o

d 
o-

i i
l!

d 
4l

 "
g x

G
l6

rq
=

- 
it 

.,,
al

lq
 

"
*4

, 
et

 u
6l

 :
n 

^l
!q a:

l
c! a^

G
L'

 .
D

4l
/

=
e/ 4'
&

3l
 c

r
9l

/ 
G

l
."

ta t)
h

G
{ 

-t
dl

r
^)

',,
))

"
o9 {d sa

<
) ol

\o
s

a1 t)[ eq
-o

 r
)

o\
 

.J ot

G
A

))
r

J.
=

6l t) 7
! ( -+

6l il (

,IJ
,<

J
@

ll
6

-b
IJ

G

L/ o o
?, o o

v o o
l/ 

t-
/

oo lr 
)-

?/
g

6
s6 ,oo L/

Q

o
2/ o

o
p 

e-
/

O
G

O
G

l

IJ

,1
! 

,<
J

A
/r

t)
d

{
{ o

ci
- o

l/ 
,lJ

oo ,N
G

?J

l/ 
lj

ou ,a

., o
., o

-o o
,<

J a G ,(
, o ,<
,

a-
/

e/ o G ,1
r o ,1
/ L,

G o
G o

G o

1

8* t/i ug
I

p 
e,

/
O

Q
ki Q

JC

o s



t-
f 6

t-
/

,tJ
v t-

/

d) a)
n 4

3 ^l+ j{ ^t
l a) a

tr
' ;

h
G

l 
q'

d'
, 
A

6:
J a! A

^l
+

+
A

-o
sr

@

lg
rg

ilt
ge

lw
i?

14
 4

2
t 2

d 
s 

+
r{

Jl
rs

4 
A

 2
h4

,
'4

s,
:J

q;
D

I

*a
$d

f-
Y

,
4l

tA
*x

g"
 +

a*

-9
 t

9 
C

cl
J 

G
l w

;n
ic

l=
d6

fu
1'

d!
-

{a
^X

9
-7

J-
6 +
l'i

l *
 I

A
 N

,A
 g

4l
 ;

1 
r.

.l
!3

1 
-*

A

4 
*\

Y
a 

d 
dB

<
 e

 a
a

as
 

4
,$

4 
15

xe
 $

r.
.l 

..-

&
 a

ay
,

P
 X

 *
B

ta
dd

6r
al

 
4

al
 

r^

4$

6 
du

a 
!,'

.
4l

 
;t 

!4
JJ

i]
,.t

 '
.1

 6
l

zt
A

4
4L

r, 6t
4

ild
a.

j.V
4 

il.
o

44
c

9*
.-

l*
^6

 tc
56

14
1

4i
'

<
) 

/a

A
 /

ot
t 
.9

 6
t 

a/

ii-
'x

ii
E

iX
aE

l
4,

er
gd

4
6e

 
al

 I
af

l

a)
 -

<
, 

a/
Jc

,9
6

l'4
 '

-
d)

sz
t

A
A

 g
44

 2
(o

 ^J
 :i+

E
*i

lfl
ot

 4
l

44
1^

1j
!,,

A
*q

fr
r

'4
5 

fl 
r

!.c
1,

 
a

d

A
 

4 
9V

dq
*r

,
I 

A
 A

r'a
'

4d
,d

ra
iia

 
4

^A
) 

at
 

g,
'

A
* 

al
'tt

.A tl 
..1 {

l 
A

V
fr

 @
':,

A
 

G
-V

 a
,

4)
4 

,^

'e
$

-r
{

-J
' 

/6
'A

{ d=
ti I !

61 d, (
6l t, (

6 t, {
6l A
)

lq

l/
,<

/
6

00
@

@

6
H

F o+
.4

, 6? ,L
t 

O
v6

/J
 

t-
/

O
Q

Y
ai

vo

pa
J

oQ u+

,(
/

8r kq o'

uc uo U
6

,U
 

,1
r

oo ,O
K

/, 
e,

O
Q

lrt U
O

t-
f

,lt
 

s
oi ,U

N
O

i

.b
 

a/
O

Q
1-

/ 
q

,tJ
 

l/
O

0o
kb uo

8e
.

,<
/ 

t-

?/
G

w Y ,IJ o /J o

6 o a ,/J o L w

,U
 

,IJ
oq

-
IJ o

K
6 o co ^/o l/ ?J

t, 
2,

O
G

.
8r

l/ 
al

oa /r
i

4.
,/ 

g
88 oK

/J
 

(c
o6 u (./

 A

,',
 9

-
lio o_

-o

U A
J

,1
/ o ,U o



\:

9 
r9

 
(a

 G
1t

J 
4H

 *
i4

A
i'l

n

ei
?( f[c

rF
d'

 9
1,

 *
- 

4'
,

(J
(n

r6 T
?

A
.]

I a

d 
3.

s
=

$^
l

'a
ai

!
4 !3

1 4

8,
5 

d^
6

i 
c 

@
,)

/r
4A

,d
q

Jd
=

6t d'
,

6,

na
19

44
l

4r
y4

+
1

t,3
 i

 P
4I

]E
 f

r

e 
ai

l
;{

9 j4
 

+
(

+
+

5
4f

rG
{

d:
] 

q

T
 A

A
a+

^

+
d 

6
1l

(, 3t
 d

l 
at

d4
1 

6d
lrs

l 
f

'a
4a

=
al

^J
r$

^A
l 

aJ
19

 
=

. 
:=

\ 
l. 

:l 
a

4 
q'

 g
l' 

4)
 i'

 '.
=

1 
4 

'r 
il)

 
6l

r
A

ila
4l

E
+

 E
ad

(f
l 

.J
..1

 
).

)

*s -+
\ 

:-
1'

,w
ol

 G
l

!4
1 .{ c1

r x r

"a
 t3

. 
Y

1A
',V

A
)4

t/
a]

 X
a

d$ 'A
l

a

D
"H

 K
A

ta
 

u I
D

ts ai
- it 

-^
,

52
1

(Q
 

Q
-/

3a F
l'e

"
a)

 e
,

s -r
.l 

J4
I9

 :
+

-+
\ 

Li
d/

 
.l

6l
-

a6 .^
 )

 
A

r
V

E

IJ
 

,IJ
oQ ia

61 t) A

o6 &
+

l,U b)
,

u'
i

6 .D

l! 
,tJ

o6 'o
 -D

tr
 

U
A

O
p)

,
?"

/ 
i

i4
a.

J
a/

a

6 o .D ,lt o ,<
!

,lJ G .D ,tr o v

,IJ ^, ,{t o t, ..

a-
/

-o k ,(
t o p v

e/ o G lr o ,tJ

a-
f o G ,U o a-
/

lrd o, ^,
/ 

1

uG oo U
A

84 I, 
,IJ

88 a+
'o

6 a+
'o

A
lri a

lY

u 
"o

,
oi ,IJ

 O
I./

 
,IJ

tu
8q l/o ?-

f 
a.

,

tlp oo U
+

IJ
 

/J
oa i4



'f"Eq.lEfr <l(Ek(-"f C-$FE

qdnEl"flffi

wqgftqq- mfurt
.tt{t-s (s.tlT{)

www.ir .qov.bd

;i(-ob..oo.oooo.o\?g.q\.oo).)b-Ge stR{

qfr{ qlcq-"t

qsrcft"t q-a14 fi-spe1-< dt< qflraqrlE <r<qPrfi( psg 64<I q-qfi-{-rrF qlsst{ frr$@ $cqq rT"t
q-1vtfr sFfuT ,JQro qml

'tr{w<w 
,tsEr arffTryFh <6{rr+d olqfiHdH{TFh

tt{l{ $"tlT{
s:ffit-{ fircB fiPrq

*

cBRT{ TtR-qaTs s:ffir qEo utRntie

aq14E1ftm q-<Rs-fl{ct

g-"llrl-{ qftq:+f<
.6qfi-{ T:ffit{ Fr+B Cef*"t

{Cg CT<I

($811T{) tetqTn-{ FrcE

m<I *fl{]-f, qN

q-{'c${"t

(s5tpr$ I-rqlI-CT{ q-{mlT{

{k'E5. CT<I.ttcm{ T:ffi1-{ Fr+b m3o Cef<"t

qlfueeTe Tfur--{ Gr+E cef<"f

CT<I -IT{I{ {F

qql{slfr .ttRfr fi?tI -lt?[ qfo

u-<rtfr oe{

EtRqT"ta ffi .tl?n T.-y'-s ffi{t "tFfi qre

u-<fifr A-q"t

dr< Nmqnt q+texn-r< c(fta.rtqlt <s
Elfu"E fi<t "it{Fr r{-s's=K CrrE q-d-{ttfi

qTFH

+:ffir <s eER-Td qtft-csts Tdo-6r< ffi
cs{t s<( ElRqtEa effi-stft srs.-sRT

s<Rs-srt

fltslr<rF cT<T "ll{l{

ot I q-{qlc q qkq-.t q]ft s-{t Er{II

L)

Tq-ot?rqtr{
(TFt: +tsvoQ-bc'GssbQ

ksKq r fr&.p +r):

5a rTq{ 58\1

ta F{rlR aot5

s I q&fie qfiq 1aT-{), q'll-tsft.t qe54 ft-s[e1.

G-q'{F 'rsl-e)



aI $!qG< (a?Fo;, Wsl-gil"t q-"tq futl;
e t Url{F{ 1q?F-dt), 

q-sj-gfr"t q-1-q kqa.
s r frfr$r qGr<-{ qs'fs qF<, wq-sft"t q-tn fu't;
a I frfr$t q-qaTil qtr<l qqffi qF< 1q-rE), qsrsft"t +qtn frsT't;

\b r Rfi< aqot +-ffif, qslgftq q-a1a ft-sp1.

q t rqrlft cilSHEr/ c-c-Ttil flfi&artq E&fiTr< (qT-E), wsj-sil"t >p|-a ft-spt.

b,r ?FtHfrT T:ffi1r<jtfu{E +:ffitl q-qrtft Rqr{ TT'"t T:fstT 1qT-{), wsl-sft"t q-a14 frsp1t

tlqfrqpPt

t



E
co^

bBiA aABi9'B4?

0^gi®#iB5E9

?§€.?

£E 3#£0^

€f

•¥ ^ ^ a=a0A =00^ ^ ^ *tJ„ o<# a„ 0-00 9 I

g€ ^ A S3C)0^ a=00^
A A S3» ES» C)„ I)cO 0„ C)Cr-

Efy A A ^ 53a 2S0
I ^ 53 S: a J3 0 a

a 0 a &a„I„ „ „a 0 0„I „I „I
0 0 » # „ 00 „ a- 0 ^ 0 I)0I^9^ ^ ^ 0 ^I® IA I®

B

^ 0 A

5% J> A A
=0aA =C)0A ^ ^ 2S®„ o<» 0„ ve00 C)„

I

j[ q- i •B i •B i •B i •E i •B i •B i •B i •B

;&i
9 CO

53 „ £ 0 0

0 0„ „0 0„ „00 a0 I) I) a -0
^ ^ a a® ®^ ^

'§S
®

&E
E¥B£-

&9
Egg£^

gg &g Eggs Eggs

g cO §Pr >0 Ea,FT
ES

Ea,FT §a,FT

g g

EE
9 00 cO „ „ 9 9 ® tj

[EL
„ E#

iE
tr#

S£ i i €?
gS

E
A

E#E^^

EE#!I

#9
EE

!g !Itr
gAfy,0„0 A„I0„•i!g

# E§EB#,g„FF

rji[Z#

;[!I
•!i „lgE^9



E
00^

J>;8i00
9gg5

^iBE9

!!!`;;I
£E 2

#&I&0

€,E %

•: A

^„0„
?

A„0„ A„0„ A„0„ #0
as ESA ® I9I I¥ ®0

¥ 7¥ 00A 00^
A9 # 09 09 09 ®A

g% £

A„0„I #9 #0„ #& A„0fr
#&

ES e=„ 9 ? 9 I9 9 IcO 00 a0

€.

A9 * A9 IAA ^9 I€ A A

EF, A

0„0 0fy 0„
I'

0fy 0„ C)„ a
ES =€ „ a 0„ 0„' 0„ 0„ 0„'„

ty '„ I„ „ 'fy „ 0 0
tJ A ^ A ^ A A A 0^ 0A
F A A A '^

00 ^ ^

;
„ 9 „ 9 9 ^ 9 0

•¥ I)

a„ 0„ 0„ 0ty 0„ a & 0„ 0„ &
a= =

C)„
C)ty C)„ 0fy 0„ 0„ 0ty a„ 0„ 0„ & afy
J> I) I) I) A

'^ 'A
A ^ ^ 00^ 00^

J>0 0 0 0 0 a C)
'0 A '9 ^9 9 9 9 9 9 9 9 9 A 9

i,E
a- i •B i •B i •B i •E i •B i •E i •B i •B

;#[
9

0„ ®   %  ^ry  ^~ 0„ &   &  ^ry  ^ry

%;??
0

ES

0
0

2%§g
0

i98g
„ fy„ „ 0 0

a > € 0 €
i  £  e-  e- ^ 0^00 e`  a  e.  e` A 0 a0 - - - +- - >9 A

9 80€6 A9 8€€8 8?68 ^9

;SS
® E!.i E!i &5g ig! &9 !8 gg g?

#9 00 g g g g g g ES g

EE
9 ^ „ ^ „ „ 9 9 9

.EL
„

;i Bi ig!£ gi ii
•E€Bg # iE

E
A

!!EEco'P

iT iE
gSt'

?i-.CJ)

8i!
&EI! EB€!B

•[
Cy

998
Cy ore

;i !!E i.i i!i



E
cOA

ar-ii01-

£g9'BJ>

£E B

S?a

€f #

•E A ^ A = = S I' a? 2= „ „ c< ES as ES S3 IIA 0 0 ® 0 a ® a 0 ® ®9 9 ^ „ „ „ „ ^ J® A

5% 0 A A o< ES = I' 53 2S „ „ >0 = o`O o`O ES =

i-?i

^ % » C)A » % # % ®^ ®^ a0 0®

¥# A A A ES 93

0„&I a„0„
a3 II S3 o< „ „ cT£ 53 E£ o< o`O II® ® a I0
C) 0 C) 0 0 C) 0 0„ „ AI09 ^I®^ A 9 9 9 9 „ „ A

•% J> A A £ o< ES II aE a= „ „ £ £ = as = I'0 a ® ® tj 0 0 0 0 a„ „ A „ „ „ „ ® ® „

iE
a- i •E i •E i •E i •B i •B i •B i •E i •B i •E

;Ei
9 cO

ES

&&
S =

I)
aR >0 =0 I0^I09 0 0 a a 00 ® C) 0 C) 0^ A ^ A A

'§S
®

!€&E &€- &9 &§ &8 :g#
Effg!-

g:i.ff &9

8 cO E0,FT as g 53 ag
E0,rT

93 S3 S

EE
9 9 9 9 cO 9 „ „ „ „

.fa
„

9&

B

!!#
BgEjJ

i?i ¥ff ¥jg[ gB frE

i
A

Ii!

€[ii€

`E8E!E

!i,€

¥!`1£8

i,[i[

iiI.i
&iS®I)



E
co^

•E¥k£i;#EB8&9,!,E

9.£EBEa
„ig`EA

9k¥o7 J).Bi9

#E 3

?a

€# #

•€ £ o<a =a =0 Sa =a =a = o<S
=0 ES®

#a„I #&I

# B0-®0
a^ 0A a^ a^ ^ 9® 0^

9a- „ 9Ia9 i)I00^ „

g€ 0 as = S = = oT£9
as = * ES

I B
g99^

& A aa 00 00 aa a^ 9 0A aa- a® »

€.?i

A A ^ A A ^

%# A
as a= 5: ES £ = a 2S a *

'

0„a 0„0„

B
B„a-00a aa 00 00 a® J>9 8<® ®® 6<0 a# '„ „^ A ^ ^ A ^IA9 A,A9 ^

•¥ J>
=aaA =a0^ o<00^ =0aA

ES® ' ES® 2S99 ES® ESt, I BA 'I

i€
ar- i •E i •E i •B i •B i •E i •E i •B i •E

;B!
9 = o< ES S3 ES

£& 0„0„
E

C) 0 0 0 0 - „
B

0A 0^ 9 ® „ 9a a
9 ^9 ®

'§S
®

&8 &B &6 gg &8- &iE!i &g &B

g cO 53 as 53 o< as g Egg #E

ELF
9 9 9 9 9 9 9 „ 9

[EL
„ EE

`j€

i

i
^

9ii!
#F7=#E[#f g#8ff9

g###cO
Bi?BBt,

i!E !I{!fA ve'    FT   ® „ A ^ ^ A A A



E %

?E 3

Sfy

€f #

•€ ^^
I

A #&ICOI9A A A„ „ „0tyI 0„
&

cOI
IcOI I9

09 09 I#

F= 0^ I

^ #C)„ ^ ^„
? 0 C) C)„ „ „„ 9 ^I ^Ia-a IA '9I#

€`

A IA
9 9

€Pr ^ I

C) &0„'0AI9A 0 0„ „

?
a„ 8,'0^ „0

Ia „'
AI J>^ I^ '9

i
„ 9 9 „

•% J>

0 a„0„I0-,90 0
&&I0-IA9 0 0„ „ „0 0 0 „„,I) tyIa- „Iar- 0„I

I00a IA9 I^ 0-I®^
9

j€
a- i •E i •B i •B

;#i
9

0 %   &  ^ry  ^ry &&#S„
&&&& 00 00a d„„„€ ''''a-0A00 1'1'a-0AcO

J> 0   f)    9    9 0^00a A^^o '1''^^^^
9999 9999

;§S
® gB9¥!i &g9E!i &8

g cO g g g

ELF
9 „ „ CO

ii „
!E&! £&?i &,!#

i
A



১.১৫ উ»াবনী কায %�ম 

গণ'জাত;ী বাংলােদশ সরকার ©পকz ২০২১ অত12 সফলভােব বা¥বায়ন করেছ । বত%মােন সরকােরর 
অিধকাংশ Gসবা এবং অিফস কায %াবিল িডিজটাল «াটফেম %র মাqেম বা¥বািয়ত হে´ । অভ12রীণ স7দ 
িবভাগ সরকােরর 'শাসিনক ও উ�য়ন কম %কাÃ স7াদেনর জk একক �হ�ম অথ %েযাগানদাতা িহসােব 
কাজ করেছ । অভ12রীণ স7দ িবভাগ এবং এর আওতাধীন দeরস�হ তােদর করদাতা ও [াহক Gসবার 
মান ও অিফেসর দyতা �িrর লেy1 িবিভ� উ»াবনী উেÆাগ [হণ কের । অিধকাংশ উেÆাগ করদাতা 
Gসবার পিরেবশেক অিধকতর সহজ ও èততর কের । একই সােথ �Ó সংেযাজন কর, কা�মস ও আয়কর 
অিফেসর সােথ কািয়ক Gযাগােযাগ Ýাস পাে´ । ফেল করদাতার nবসািয়ক খরচ কম হে´ । এই উ»াবন 
উেÆাগ£েলার ফেল অভ12রীণ স7দ িবভােগর Gসবার মান সামি[কভােব �িr পাে´ ।  

 

অভ12রীণ স7দ িবভােগর িডিজটাল কায %�ম ২০২০-২১ 
 

�িম
ক নং 

উেÆােগর নাম উ»াবন '�িত }িবধােভাগী উ»াবনকারী দeর 

১ Store Management 
System 
(www.ird.orionisbd.co
m) 

ওেয়ব 
অ1াি«েকশন 

অভ12রীণ স7দ িবভাগ  অভ12রীণ স7দ িবভাগ 

২ ইন-সািভ %স ফাইল সাভ %ার File 
sharing 
server 

অভ12রীণ স7দ িবভাগ  অভ12রীণ স7দ িবভাগ 



১.১৬ Gটকসই উ�য়ন অভী� (এসিডিজ)  

সহ!া" উ�য়ন লy1মা�া (এমিডিজ) অজ%েন বাংলােদেশর সাফÓ আ2জ%ািতকভােব 'শংিসত হেয়েছ। বত%মােন 
Gটকসই উ�য়ন লy1মা�া (এসিডিজ) অজ%েন সরকার 'িতÿিতবr। বাংলােদশ অথ %ৈনিতক, সামািজক ও অkাk 
Gyে� উে¾খেযা¦ অ[গিত অজ%ন কেরেছ। অভ12রীণ স7দ িবভাগ (আইআরিড) হেলা সরকােরর অkতম £�¤�ণ % 
িবভাগ যা রাজ` সং[হ কের জাতীয় বােজেটর ৬০-৭০% অেথ %র Gজাগান Gদয়। এছাড়া সdয় প� িবি�র মাqেম 
ঘাটিত বােজেটর অথ %ায়েন সহায়তা কের। অভ12রীণ স7দ িবভােগর অধীনx দeর সংxাস�হ হে´ জাতীয় রাজ` 
Gবাড %, জাতীয় সdয় অিধদeর, কা�মস এ±াইজ ও ভ1াট আপীলাত ²াইF1নাল এবং °াকেসস আপীলাত ²াইF1নাল।  
জাতীয় রাজ` Gবাড % �লত ��, �Ó সংেযাজন কর এবং আয়কর রাজ` আদােয়র সােথ স7িক%ত। অভ12রীণ 
স7দ িবভােগর 'ধান Êিমকা হেলা অভ12রীণ স7দ আহরণ। যা এসিডিজর ১৭তম অিভ� এবং ১৭.১ লy1মা�া 
অথ %াৎ কর:িজিডিপ �িrর সােথ স7িক%ত। কর আদায় বাড়ােত অভ12রীণ স7দ িবভাগ অনলাইন এবং `য়ংি�য় 
কর nবxা সং®ােরর উেÆাগ িনেয়েছ। ²াlফার 'াইিসং এবং Gবস ইেরাশন 'িফট িশফpংেয়র মেতা {বিvক 
äমিকর িব�েr Gমাকােবলার জk জাতীয় রাজ` Gবাড % তার Gগােয়Öা Gসলেক আরও শিoশালী করেছ। অভ12রীণ 
স7দ িবভাগ আশা কের Gয জনগণ `-'েণািদত এবং Gকান হয়রািন ছাড়াই তােদর {বধ �� 'দান করেব। }তরাং, 
জনগেণর মেq সেচতনতা {তির এবং করদাতােদর অবদানেক সWািনত করার জk জাতীয় রাজ` Gবাড % উেÆাগ 
িনেয়েছ। সাধারন অথ %নীিত িবভাগ (িজইিড), পিরকzনা কিমশন ক¡%ক 'ণীত ৭ম পdবািষ %ক পিরকzনায় আমােদর 
২০২০ সােলর মেq এনিবআর-°া± Gথেক িজিডিপ অ_পাতেক ১৩.৭% এবং ২০৩০ সােলর মেq ২০% Gত উ�ীত 
করার পিরকzনা রেয়েছ। আথ %-সামািজক অবxা িবেবচনা কের অভ12রীণ স7দ িবভাগ Gদেশর মা_েষর মেq কর 
'দােনর সংöিত গেড় Gতালার Gচ�া করেছ।	

	

 



 

 

১.১৭ G�ার |ােনজ|া~ nবxাপনা : 

 G�ার |ােনজেম~ সফটওয়1াের (www.ird.orionisbd.com) সংিó� শাখা হেত চািহদাপ� 
Gসবা শাখার কম %কত%ার িনকট অনলাইেন দািখল কের িবিধ Gমাতােবক Gসবা শাখার কম %কত%া/উì%তন ক¡%পy হেত 
G�ােরর দািয়¤'াe কম %কত%ার িনকট G'রণ এবং চািহদাপ� 'দানকারী কম %কত%ােক অবিহতকরণ করা হয়। অত:পর 
Gসবা শাখা হেত চািহদাপ� 'দানকারী শাখার কম %কত%া/কম %চারী ব সহেজই �nািদ [হণ করেছ। 

Gসবাp [হেণর Gyে� চািহদাপ� '¶ত�ব %ক ৭p ধােপ কম %কত%ােদর িনকট উপিxত হেয় G�শনারী সাম[ী সরবরাহ 
করেত হত। বত%মােন অনলাইেনর মাqেম চািহদাপ� G'রণ�ব %ক ৩p ধােপ কম %কত%ােদর অ_েমাদন [হণ কের এ 
িবভােগর G�ার হেত G�শনারী সাম[ী সরবরাহ করা হে´। 

Gসবাpর 'চারণা ও Gটকসইকরেণর কম %পিরকzনা এবং তা বা¥বায়েন এ িবভােগর সকল কম %কত%া/কম %চারীেক 
অনলাইন G�ার |ােনজ|া~ িসে�ম nবহােরর জk 'িশyণ 'দান করা হেয়েছ এবং এ িবভােগর সকল 
কম %কত%া/কম %চারী অনলাইেনর মাqেম চািহদাপ� G'রণ�ব %ক তাৎyিণক/অিত èততার সােথ G�ার হেত G�শনারী 
সাম[ী [হণ করেছ। 

 

 

ভ1াট আইন, �� 
আইন এবং 
আয়কর আইন 
'েয়াগ করা

জাতীয় সdয়
অিধদeেরর

সাংগঠিনক কাঠােমা
উপেজলা পয %ােয়
স×সারণ

সyমতা উ�য়ন 'কz

 * নJন কা�ম হাউস, ��, 
আবগাির ও ভ1াট কিমশনােরট
ও কর অdল xাপন করা। 

* কর ও �� একােডমী 
শিoশালীকরণ 

* উ¸-'Oিoর �� পরীyাগার 
xাপন

আ2জ%ািতক বািণজ1
Òিo এবং বািণজ1
}িবধাকরণ Òিo 

অ_সাের, ‘ক1াটাগির 
িব’ কায %কর করা 

হেব। 

বÃ অেটােমশন 
'কzp স7� হেব।



১.১৮ ইনসািভ %স ফাইল সাভ %ার : 

 এ িবভােগর সকল শাখার 'েয়াজনীয় তª, 'িতেবদন ও ফাইল Gশয়ািরং এবং £�¤�ণ % ফাইল সংরyেণর 
িবষয়p সহজীকরেণর লেy1 এ িবভােগর আইিসp শাখা ক¡%ক ‘ইনসািভ %স ফাইল সাভ %ার’ নােম একp িডিজটাল 
Gসবা চা¬ করা হেয়েছ। উo Gসবার nবহার দাeিরক কম %কােÃ গিতশীলতা আনয়ন করেছ এবং Gসবাp nবহাের 
ফাইল Gশয়ািরং ও সংরyণ সহজতর হে´। 

১.১৯ এিসআর nবxাপনা িডিজটাইেজশন   

এ িবভাগ ও এর আওতাধীন দeর/সংxার কম %কত%া/কম %চারীেদর এিসআর ওেয়বসাইেট এি·র জk 
আলাদা সফটওয়1ার (http://103.48.18.224:8081/ird-0.0.1-SNAPSHOT) '¶ত করা হেয়েছ। 
িবিসএস (কর), িবিসএস (�� ও আবগারী), অভ12রীণ স7দ িবভাগ ও জাতীয় সdয় অিধদeর এর কম %কত%ােদর 
অ_#েল ওেয়বসাইেট $থক $থকভােব পিরিচিত ন¯র 'দান করা হেয়েছ। এ িবভােগর ওেয়বসাইেট ২০১৩-
২০২০ সাল পয %2 িবিসএস (কর), িবিসএস (�� ও আবগারী), অভ12রীণ স7দ িবভাগ ও জাতীয় সdয় অিধদeর 
এর সব %েমাট ১৩৭১ জন কম %কত%ার ৯,৯১৫ p এিসআর-এর এি· Gদয়া হেয়েছ। কম %কত%াগণ ` ` পিরিচিত ন¯র 
nবহার কের তােদর এিসআর-এর তª জানেত পারেবন। 

 
১.২০ ২০২০-২১ অথ %বছেরর বা¥বায়নাধীন 'কzস�েহর িববরণ: 
 

২০২০-২১ অথ %বছেরর বািষ %ক উ�য়ন কম %éচীেত (এিডিপ) অভ12রীণ স7দ িবভােগর ০৬p চলমান 
'কেzর Gমাট ২৮,৯৫৬ লy টাকা বরা� িছল। ত েq িজওিব অংশ ২২,৭৯২.৫ লy টাকা এবং 'কz সাহাÜ 
৯,২৯৯ লy টাকা। উo বরা� হেত Gমাট ১৩৮৭০.৪২ লy টাকা nয় হেয়েছ তা Gমাট বরাে�র ৪৭.৯০ শতাংশ। 
চলামান 'কzস�েহর মেq রাজ` ভবন িনম %াণ কাজ ৭৮% স7� হেয়েছ। ভ1াট অনলাইন 'কেzর Gময়াদ ৩০ 
Ëন, ২০২১ সােল Gশষ হেয়েছ। kাশনাল িসে�ল উইেÃা 'কেzর Initial Selection Document 
(ISD) '¶ত�ব %ক িবtাপন 'কােশর G'িyেত ইেতামেq Gদশী িবেদশী ১৯ p `নামধk 'িত�ান উo ISD 
ডNেম~ �য় কেরেছ। ৯p 'িত�ান Bid এ অংশ[হণ কেরেছ এবং ৫p 'িত�ানেক তািলকা¿িoর }পািরশ করা 
হেয়েছ। 'কেzর %ােকজ 'িকউরেম~ কায %�ম স7��ব %ক গত ০৬/০৫/২০২১ তািরখ Òিo স7ািদত হেয়েছ। 
Òিo স7াদন পরবতþ কােজর অংশ িহেসেব িনব %ািচত Customs Bond Management System (CBMS) 
'¶কারক 'িত�ান িরভ িসে�মস ির. সফটওয়1ার {তিরর 'াথিমক 'ি�য়া �� কেরেছ। িরভ িসে�মস িল. ক¡%ক 
ইেতামেq ইনেসপশন িরেপাট % দািখল করা হেয়েছ এবং Gসp �য়কারী কায %ালয় 'ধান ক¡%ক অ_েমািদত হেয়েছ। 
�য় %ােকজ িজিড-৬ এর 'িকউরেম~ কায %�ম স7��ব %ক গত ৩০/০৫/২০২১ তািরখ Òিo স7ািদত হেয়েছ। 
কা�মস এ±াইজ ও ভ1াট িবভাগ, সাতyীরা অিফস ভবেনর G[ড বীম ঢালাই স7� হেয়েছ। ১২৫০ বগ %Sট 
Gকায়াটােরর G[ড বীম ঢালাই হেয়েছ এবং বাউÃারী ওয়ােলর িতন িদেকর কলাম ঢালাই স7� হেয়েছ এবং cই 
পােশর গা&নীর কাজ Gশষ হেয়েছ। অkাk কাজ চলমান রেয়েছ। xল �� G�শন, Gভামরা, সাতyীরা অিফস ভবন 
এর Gল-আউট 'দান করা হেয়েছ। ১৫০০ বগ %Sট 'ে«± ভবন ও ১২৫০ বগ %Sট Gকায়াটােরর ১ম তলার ছাদ 
ঢালাইেয়র কাজ চলমান। nেগজ Gচক কাম ক1ািমক1াল Óােবর ফাউেÃশেনর Spং ও G[ড বীম ঢালাই স7� 
হেয়েছ। Äরাতন ৫ম তলা ভবন অপসারেণর উে�েÌ ২৫/০৮/২০১৯ তািরেখ দরপ� 'দান করা হয়। দরপে�র 
মাqেম “আিরফ আয়রণ G�ার” নামক একp 'িত�ানেক অপসারেণর দািয়¤ 'দান করা হয়। উo অপসারন কাজ 
গণ�ত% িবভাগ-২, লনা এর তBাবধােন ৯০ ভাগ সমাe হেয়েছ। লনা কর ভবন িনম %ােণর কাজ 'ি�য়াধীন রেয়েছ। 

   
 



১.২১ ভিব(ত কম %পিরকzনা 

Ø আয়কর, ভ1াট ও সºরক �ে�র Gyে� 'েয়াজনীয় সং®ার আনয়েনর লেy1 রাজ` nবxাপনা 
অেটােমশন এবং পয %াe অভ12রীণ রাজ` আহরণ কায %�ম শিoশালীকরণ;  

Ø রাজ` আয় বাড়ােনাসহ কেরর পিরিধ স×সারেণর লেy1 উপেজলা পয %ােয় আয়কর, ভ1াট ও 
সdয় অিফস xাপন;  

Ø Gজলা ও িবভাগীয় পয %ােয় আয়কর, ভ1াট এবং সdয় অিফসস�হেক একই কমে«ে± আনয়ন ও 
আ�িনকায়ন;  

Ø আমদািন, রeািন ও ²ানিজেটর Gyে� One Stop Service 'দােনর জk সকল সরকাির, 
আধা-সরকাির এবং Gবসরকাির সংxােক একp Virtual Electronic Platform-এ 
আনয়েনর লেy1 National Single Widnow (NSW) বা¥বায়ন; 

Ø Authorized Economic Operator (AEO) পrিত কায %করভােব সচল রাখা;  
Ø The Customs Act, Income Tax Act হালনাগাদ ও জাতীয় সdয় অিধদeেরর 

িনেয়াগিবিধ 'ণয়ন এবং িবÆমান আইন/িবিধ/নীিতমালা বাংলায় ভাষা2র;  
Ø অভ12রীণ স7দ িবভাগ এবং জাতীয় রাজ` Gবােড %র সyমতা �িr। 

	

	



	
অভ#$রীণ স)দ িবভােগর সােথ আওতাধীন দ6র/সং8ার বািষ :ক কম : স)াদন =ি> ২০২১-২২ BাCর অDEান। 
 

 
অভ#$রীণ স)দ িবভােগর সােথ আওতাধীন দ6র/সং8ার বািষ :ক কম : স)াদন =ি> ২০২১-২২ BাCর অDEান। 
 



 
অভ#$রীণ স)দ িবভােগর সােথ আওতাধীন দ6র/সং8ার বািষ :ক কম : স)াদন =ি> ২০২১-২২ BাCর অDEান। 
 

 
অভ#$রীণ স)দ িবভােগর ইন-হাউস লািন :ং Jসশন। 

 
 



 

 

 

 

RvZxq ivR¯^ †evW© 

  



গবেষণা ও পরিসংখ্যানঃ 

 

cwiwPwZ 

 

RvZxq ivR¯̂ †evW© (GbweAvi) miKv‡ii ivR¯̂ cÖkvm‡bi ¸iæZ¡c~Y© kxl© ms ’̄v| GwU †`‡ki cÖvq 

শতকরা ৮৫ fvM ivR¯̂ Ges ৯৬ fvM Ki ivR¯̂ AvniY K‡i _v‡K| Gi g~j KvR n‡jv ïé Ki Av‡ivc 

I AvniY Kiv| RvZxq ivR¯̂ †ev‡W©i Av`vqK…Z ivR¯̂ miKvi †`‡ki mvgwMÖK Dbœqb Kg©Kv‡Û e¨q 

K‡i| MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii A_© gš¿Yvj‡qi Aaxb PviwU wefv‡Mi g‡a¨ Ab¨Zg n‡”Q 

Af¨šÍixY m¤ú` wefvM (AvBAviwW)| AvBAviwWi Aaxb চারটি ms ’̄vi Ab¨Zg RvZxq ivR¯̂ †evW©| 

Af¨šÍixY m¤ú` wefv‡Mi wmwbqi mwPe/mwPe c`vwaKvi e‡j RvZxq ivR¯̂ †ev‡W©i †Pqvig¨vb| ïé, 

f¨vU I AvqKi welqK hveZxq bxwZ cÖYqbmn †PvivPvjvb wb‡iva I G msµvšÍ AvBb cÖYqb †ev‡W©i 

Ab¨Zg KvR| 

cÖwZôv 

RvwZi RbK e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi cÖZ¨ÿ wb‡ ©̀kbvq 1971 mv‡ji gnvb ¯̂vaxbZv hy× 

cieZx© mg‡q †`‡ki mvwe©K Dbœq‡b GKwU `ÿ ivR¯ ̂cÖkvmb cÖwZôvi j‡ÿ¨ 1972 mv‡j ivóªcwZi 

Av‡`k b¤̂i-76 (The National Board of Revenue Order, 1972) Gi gva¨‡g RvZxq ivR¯̂ 

†evW© cÖwZwôZ nq| 

MVb 

c`vwaKvie‡j wmwbqi mwPe/mwPe, Af¨šÍixY m¤ú` wefvM, †Pqvig¨vb, RvZxq ivR¯̂ †evW© wn‡m‡e 

`vwqZ¡ cvjb K‡ib| Zuvi Aax‡b AvqKi (cÖZ¨ÿ Ki) Abywefv‡Mi AvURb Ges ïé I g~mK (c‡ivÿ 

Ki) Abywefv‡Mi mvZRb m`m¨ Ges †evW© cÖkvm‡b AwZwi³ mwPe c`gh©v`vi GKRb m`m¨ c` ’̄ 

_v‡Kb | m`m¨‡`i g‡a¨ cÖwZ AbywefvM †_‡K ỳBRb K‡i †gvU PviRb m`m¨ cÖ_g †MÖWf~³ GesevKx 

m`m¨MY wØZxq †MÖWf~³ Kg©KZ©v| 
 

cÖvwZôvwbKKvVv‡gv 
 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

  

 

‡evW© cÖkvmb 

AbywefvM 

Ñ Ki AÂj (31) 

Ñ Ab¨vb¨ `ßi (09) 

   ‡gvU 40 

†gvU 70wU `ßi 

Ñ f¨vU Kwgkbv‡iU (12) 

Ñ Ab¨vb¨ `ßi (8) 

   ‡gvU 20 

Ñ Kv÷g nvDm (6) 
Ñ Ab¨vb¨ `ßi (4) 

   ‡gvU 10 

-AvqKi 

-we‡`k ågY Ki 

-`vb Ki 

-¯’vbxq g~j¨  ms‡hvRb Ki 

-¯’vbxq m¤ú~iK ïé 

-AveMvix ïé 

-Uvb©Ifvi Ki 

-Avg`vwb/ißvwb ïé 

-m¤c~iK ïé 

-g~j¨ ms‡hvRb Ki cwiwa 

চেয়ারম্যান 
জাতীয় রাজস্ব ‡evW© 

ïéঅনুবিভা

গ 

প্রতযক্ষ করঃ     
AvqKi অনুবিভাগ f¨vU 

অনুবিভাগ 

Ñ ‡m›Uªvj Bw›Uwj‡RÝ চেল 
Ñ M‡elYv I cwimsL¨vb অনুবিভাগ 
Ñ Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ kvLv 

c‡ivÿ Ki 



 

 

 

Kvh©vewj 

 

➢ cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ Ki Av‡ivc, cixÿY, cwiexÿY I AvniY; 

➢ cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ Ki AvniY m¤úwK©Z AvBb, wewa-weavb cÖYqb I cÖ‡qv‡M e¨vL¨v cÖ`vb Ges 

we‡kølY; 

➢  b¨vqbxwZ wbf©র Ges MÖvnKevÜe cwi‡e‡k Avg`vwb I ißvwb ïé, g~j¨ ms‡hvRb Ki, m¤ú~iK ïé, 

AveMvwi I AvqKi Avni‡Y wb‡qvwRZ `ßimg~‡ni Kvh©µg cwiexÿY I wbqš¿Y; 

➢ Ki bxwZ I AvBb cÖYqb cÖwµqvq, ivR¯̂ ev‡RU cÖ ‘̄ZKi‡Y, AvšÍRv©vwZK ms ’̄v I †`kmg~‡ni m‡½ 

mvaviY mn‡hvwMZv Pzw³, Aby`vb I FY Ges Ki msµvšÍ Pzw³ m¤úv`‡b mnvqZv cÖ`vb; 

➢ ‡¯”̂QvcÖwZcvj‡b DØy×Ki‡Yi gva¨‡g Ki`vZv Ges ivR¯̂ Avni‡Yi cwiwa e„w× I mwVK Ki 

wbiæc‡Yi j‡ÿ¨ Z_¨ msMÖn I †Mv‡q›`v Kvh©µg cwiPvjbv; 

➢ Ki dvuwK‡iva, †PvivPvjvb cÖwZ‡iva, Avg`vwb-ißvwb bxwZ ev Í̄evqb, †`kxq wk‡íi msiÿY I 

weKvk Ges we‡`wk wewb‡qvM AvKl©‡Yi j‡ÿ¨ miKvwi bxwZ cÖYqb; 

➢ e‡ÛW Iq¨vinvDm I cÖZ¨c©Y Kvh©µg cwiPvjbvi gva¨‡g †`‡ki ißvwb evwYR¨ e„w×‡Z Ges †`kxq 

wk‡íi weKvk I we‡`kx wewb‡qvM AvKl©‡Yi j‡¶¨ bxwZ cÖYq‡b mnvqZv cÖ`vb; 

➢ Ki`vZv †mev cÖ`vb Ges Ki`vZv‡`i Ki cwi‡kv‡a DrmvwnZ Kivi Rb¨ wewfন্ন wkÿvg~jK I 

DØy×KiY Kg©m~Px Av‡qvRb| 

 

MZ 4 eQ‡ii Avni‡Yi cÖavb 3 wU K‡ii AbycvZ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63303.80 

(28.58%)

85906.21 

(38.78%)

72308.57 

(32.64%)

2018-19

61278.55 

(30.29%)

78693.97 

(38.90%)

62340.42 

(30.81%)

2017-18

60552.31

(27.97%)

84467.00

(39.02%)

71432.45

(33.00%)   

2019-20

77150.41

(29.69%)

97507.22

(37.52%)

85224.17

(32.79%)

2020-21



 

Avgv Avg`vwb I ißvwb ch©v‡q ¯’vbxq ch©v‡q A         আয়কর ও অন্যান্য কর  

 

 

 1972-73 †_‡K 2020-21 A_©eQi ch©šÍ cÖavb wZbwU K‡ii AvniY cÖeYZv t 

                                                                                                            

 (ivR¯̂ msµvšÍ msL¨vmg~n †KvwU UvKvq) 

 

 

• 1972-73 mv‡j †hLv‡b AvqK‡ii Ae`vb wQj 9.72%, †mLv‡b 2020-21 A_©eQ‡i AvqK‡ii 

Ae`vb e„w× †c‡q `vuwo‡q‡Q 32.79%| 

• 1972-73 A_©eQ‡i †gvU ivR¯̂ Avni‡Y AveMvix I weµq K‡ii Ae`vb wQj 35.59%, Ges 

2020-21 A_©eQ‡i Ae`vb e„w× †c‡q `vuwo‡q‡Q 37.52%| 

• 1972 mv‡j, Avg`vwb ï‡éi Ae`vb wQj 54.69%, cieZx©‡Z wek¦ evwYR¨ D`vixKiY Ges U¨vwid 

mylgKiY bxwZi AvIZvq, Avg`vbx ï‡éi nvi µgvš̂‡q n«vm cvIqvq, Avg`vbx ïé µgktn«vm 

†c‡q‡Q|  
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weMZ 20 eQ‡ii RvZxq ev‡R‡Ui AvKvi 

(ivR¯ ̂msµvšÍ msL¨vmg~n †KvwU UvKvq) 
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ev‡R‡Ui AvKvi



2020-21 A_©eQ‡ii RybÕ2021 gvm ch©šÍ ivR¯̂ Avni‡Yi weeiYx}t 

(msL¨v mg~n †KvwU UvKvq) 

µg 
ivR‡¯î cÖavb  

LvZmg~n 

2020-21 A_© eQ‡ii 

‡gvU ivR¯ ̂j¶¨gvÎv  

2020-21 A_© 

eQ‡ii RybÕ21 

gvm ch©šÍ  

jÿ¨gvÎv 

2020-21 A_© 

eQ‡ii RybÕ21 gvm 

ch©šÍ  AvniY 

2020-21 

A_©eQ‡ii  RybÕ21 

gvm ch©šÍ  

jÿ¨gvÎvi Zzjbvq 

n«vm/e„w× (5-4) 

RybÕ21 gvm ch©šÍ   

j¶¨gvÎv AR©‡bi nvi 

(%) 

2019-20 

A_©eQ‡ii RybÕ 

20 gvm ch©šÍ 

ivR¯̂ AvniY 

 RybÕ2020 ch©šÍ 

Avni‡Yi Dci 

Ryb'2021 ch©šÍ 

Avni‡Yi cÖe„w× 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

01| 
Avg`vwb I ißvwb 

ch©v‡q ivR¯^ 
94000.00 94000.00 77150.41 -16849.59 82.07% 60552.31 27.41% 

02| 
¯’vbxq ch©v‡q 

g~mK 
110000.00 110000.00 97507.22 -12492.78 88.64% 84467.00 15.44% 

03| 
AvqKi I ågY 

Ki 
97000.00 97000.00 85224.17 -11775.83 87.86% 71432.45 19.31% 

me©‡gvU 301000.00 301000.00 259881.80 -41118.20 86.34% 216451.76 20.06% 



  2019-20 I 2020-21 A_©eQ‡ii gvmwfwËK Avni‡Yi wPÎ 

(ivR¯^ msL¨vmg~n †KvwU UvKvq) 
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2020-21 A_©eQ‡ii LvZwfwËK ivR¯̂ AvniY 

 

(ivR¯ ̂msµvšÍ msL¨vmg~n ‡KvwU UvKvq) 
 

 
 

• 2020-21 A_©eQ‡i jÿ¨gvÎv t 3,01,000.00 †KvwU UvKv| 

• D³ jÿ¨gvÎv wba©vi‡Y c~‡e©i eQ‡ii Avni‡Yi Zzjbvq cÖe„w× aiv n‡q‡Q t 39.06%| 

• MZ cuvP eQ‡ii Avni‡Y cÖe„w×i Mo nvi wQj t 9.99%| 

• 2020-21 A_©eQ‡ii AvniY n‡q‡Q2,59,881.80 †KvwU UvKv| 

• jÿ¨gvÎvi Zzjvbvq Kg AvniY n‡q‡Q t 41,118.20 †KvwU UvKv ev (13.66%) | 

• 2020-21 A_©eQ‡i c~e©eZx© A_©eQ‡ii Zzjbvq †ewk AvniY n‡q‡Q t 43,430.13 †KvwU UvKv| 

• cÖe„w×i nvi t 20.06%| 

• c~e©eZx© eQ‡ii GKB mg‡q cÖe„w×i nvi wQj t -1.96%| 
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2020-2021 A_©eQ‡i f¨vU Lv‡Z `ßiwfwËK j¶¨gvÎv I Avni‡Yi weeiYx  

 

(msL¨vmgyn †KvwU UvKvq) 

µwgK 
Kwgkbv‡i‡Ui 

bvg 

2020-

2021 

A_©eQ‡ii 

j¶¨gvÎv 

gvmt RybÕ21 
RybÕ21  

gv‡mi 

jÿ¨gvÎv 

n‡Z wcwQ‡q 

Av‡Q 

gvmt RybÕ21ch©šÍ 

`ß‡ii 

wbav©wiZ ‡gvU 

jÿ¨gvÎv n‡Z 

wcwQ‡q Av‡Q 

j¶¨gvÎv AvniY 

RybÕ20 

gv‡mi 

AvniY 

RybÕ20 gv‡mi 

Avni‡Yi Dci  

RybÕ21gv‡mi 

Avni‡Yi 

cÖe„w× 

RybÕ21 

ch©šÍ 

AvniY 

RybÕ20 

ch©šÍ 

AvniY 

RybÕ20 ch©šÍ 

Avni‡Yi Dci 

RybÕ21 ch©šÍ 

Avni‡Yi cÖe„w× 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

01 
e„nr Ki`vZv 

BDwbU 
57002.00 6270.22 3344.83 3040.89 10.00% -46.66 49251.72 42053.23 17.12% -13.60 

02 PÆMÖvg 11198.00 1231.78 1649.22 1153.84 42.93% 33.89 9439.86 8866.97 6.46% -15.70 

03 XvKv (`w¶Y) 10846.00 1193.06 1299.79 937.55 38.64% 8.95 9132.44 7792.09 17.20% -15.80 

04 XvKv (DËi) 11000.00 1210.00 1674.86 1362.18 22.95% 38.42 10910.82 9219.12 18.35% -0.81 

05 ivRkvnx 1947.00 214.17 282.77 262.55 7.70% 32.03 1837.98 1606.06 14.44% -5.60 

06 h‡kvi 2101.00 231.11 264.27 255.22 3.55% 14.35 1821.25 1725.22 5.57% -13.32 

07 Lyjbv 2596.00 285.56 449.57 322.10 39.57% 57.43 2424.24 2078.87 16.61% -6.62 

08  wm‡jU 1199.00 131.89 186.65 151.59 23.13% 41.52 1164.05 999.59 16.45% -2.91 

09 XvKv (c~e©) 4147.00 456.17 486.99 302.76 60.85% 6.76 3550.78 3170.16 12.01% -14.38 

10 XvKv (cwðg) 3201.00 352.11 788.84 570.50 38.27% 124.03 3275.05 2822.86 16.02% 2.31 

11 Kzwgjøv  3355.00 369.05 568.65 315.90 80.01% 54.08 3225.17 2910.60 10.81% -3.87 

12| iscyi  1408.00 154.88 250.45 200.25 25.07% 61.71 1473.86 1222.23 20.59% 4.68 

†gvU 110000.00 12100.00 11246.89 8875.33 26.72% -7.05 97507.22 84467.00 15.44% -11.36 

* mviPvR©, e‡Kqv,Rwigvbv Avni‡Yi mv‡_ †`Lv‡bv n‡q‡Q|



লক্ষমাত্রা নির্ ধারি ও অর্ধি: 

 

2020-21 অর্ ধবছররর রার্স্ব লক্ষযমাত্রা ও প্রবৃনি: 

➢ ২০২০-২১ অর্ ধবছররর রার্স্ব লক্ষযমাত্রা নির্ ধানরত হরয়রছ ৩,০১,০০০.০০ ককাটিটাকা। লক্ষযমাত্রা নির্ ধাররে পূব ধবতী অর্ ধবছররর আহররের (২,১৬,৪৫১.৬৭) ককাটি 

টাকার তুলোয় প্রবৃনি ৩৯.০৬%। 

➢ এছাড়া বতধমাি সংর ানর্ত লক্ষযমাত্রা পূব ধবতী অর্ ধবছররর সংর ানর্ত লক্ষযমাত্রার (৩০০৫০০.০০ ককাটি টাকা) তুলিায় ৫০০ ককাটি বা 0.17% কবন । 

 

র্াতীয় লক্ষমাত্রা অর্ধরির উরেরে রার্স্ব আহরেেীনত প্রেয়ি এবং বাস্তবায়ি 

➢ শুধুমাত্র রার্স্ব আহরে িয় 

➢ উন্নয়রির লক্ষয অর্ধি সহায়ক পনররব  ততরী 

➢ বানের্য সহায়ক অনুকূল পনররব  ততরী 

➢ কে ী নবরে ী নবনিরয়াগ আকর্ ধে 

➢ ব্যবসা বানেরর্য অসম প্রনতর ানগতা হ্রাস 

➢ করহার ক ৌনিকীকরে ও সুর্মকররের মাধ্যরম আয় তবর্ম্য কনমরয় আিা 

➢ আর্ন্ধর্ানতক চুনি ও প্ররটাকলসমূহ অনুসররের মাধ্যরম বহুমানত্রক বানের্য সহর ানগতার সুর াগ গ্রহে 

➢ Global Supply Chain সমুন্নত রাখা 

 

 

র্াতীয় লক্ষযমাত্রা 

 

➢ ২০৩০ সারলর মরধ্য মধ্যম আরয়র কে  

➢ ২০৪১ সারলর মরধ্য উন্নত কে  

➢ দ্রুত ন ল্প উন্নত কের র সানররত উত্তরে 



➢ সকল কক্ষরত্র উন্নত প্রযুনির ব্যবহার 

➢ তথ্যপ্রযুনির ব্যবহারর উচ্চ েক্ষতা অর্ধি 

➢ আমোিী নির্ধর ীলতা হ্রাস ও রপ্তািী বৃনি 

➢ েক্ষ র্ি নি ততরী 

 

 

 

 

 

RvZxq ivR¯̂ †evW© KZ…©K mv¤úªwZKv‡j Pvjy I ev¯Íevqb cÖwµqvaxন A‡Uv‡gkb Kvh©µg 

Kv÷gm 

 

➢ Automated System for Customs Data (ASYCUDA) World System. AbjvB‡b hveZxq Avg`vbx ißvbx G‡mm‡g›U, cÖwµqvKiণ, QvoKiণ, 

31 wU ïé †÷k‡b Pvjy| 

➢ K‡›UBbvi, e¨v‡MR ¯‹¨vbvi ¯’vcb  

➢ ‡igb †¯úK‡UvwgUvi Gi mvnv‡h¨ ivmvqwbK cY¨ cixÿvi AZ¨vaywbK c×wZ e¨envi; 

➢ E-Payment/AbjvB‡b ïé-Ki cwi‡kv‡a Real Time Gross Settlement (RTGS);  

➢ wewfbœ ms ’̄vi mv‡_ ch©vqµwgK Application Programming Interface (API) ’̄vcb; 

➢ Post Clearance Audit (PCA), Advance Ruling (AR), Authorized Economic Operator (AEO) Kv÷gm cÖwµqv mnRxKi‡b 

M„nxZ c×wZmg~‡n Automation e¨envi; Automated System  



➢ SuywK e¨e ’̄vcbv (Risk Management) G e¨envi; 

➢ ¯’vbxqfv‡e wbR¯̂ D‡`¨v‡M Small Innovation Project (SIP), Sub-System bZzb bZzb Module ˆZix I Pvjy;  

➢ Bond Automation, National Single Window (NSW) cÖwµqvaxb; 

➢ bZzb Baggage/Container ¯‹¨vbvi msMÖn cÖwµqvaxb| 

f¨vU 

➢ bZzb f¨vU AvB‡bi AvIZvq AbjvBb wfwËK iVAS (Integrated Vat Automation System) পনরপূে ধ Kvh©µg ïiæ K‡i‡Q। Gi DË‡ivËi 

Development Pjgvb; 

➢ AbjvBb wiUvb© cÖ`vb; 

➢ e¨emvqx I †mevi f¨vU Av`v‡q Electronic Fiscal Device Management System (EFDMS) Pvjy; 

➢ AbjvB‡b f¨vU †iwR‡÷ªkb MÖnb; 

➢ LyPiv I cvBKvix ch©v‡q DbœZZi bZzb Electronic Fiscal Device Management System (EFDMS) msMÖn cÖwµqv Pjgvb; 

➢ AbjvB‡b ivR¯̂ cwi‡kva A-Challan e¨envi; 

➢ e¨vsK I eûmsL¨K cÖwZôv‡bi System Integration. 

 

AvqKi 

➢ AbjvB‡b TIN MÖnY, NID Gi mv‡_ miKvix wewfbœ †mevi Integration;  

➢ AbjvB‡b AvqKi cwi‡kva; 

➢ AbjvB‡b Return cÖ`vb, e-filing System ª̀æZ mgvwßi c‡_ hv G eQiB চালু n‡e; 

➢ Drসে Ki AvniY m¤úwK©Z Electronic Tax Deduction at Source (e-TDS). 

 



eZ©gvb miKv‡ii 13 eQi mgqKv‡j 

➢ 2008-09 A_©eQ‡i ivR¯̂ AvniY 52,527.25 ‡KvwU UvKv; 

➢ 2020-21 A_©eQ‡i ivR¯̂ AvniY 2,59,881.80 ‡KvwU UvKv; 

➢ cÖe„w× cÖvq 394.76%; 

➢ weMZ A_©eQ‡i AvniY GhverKv‡ji m‡ev©”P; 

➢ ১৯৭২-৭৩ অর্ ধবছররর রার্রস্বর পনরমাে ১৬৬.৩৫ ককাটি টাকা; 

➢ ২০২০-২১ অর্ ধবছররর রার্রস্বর পনরমাে ২,৫৯,৮৮১.৮০ ককাটি টাকা; 

➢ রার্স্ব বৃনি কপরয়রছ ১৫৬৫ গুি।  

 

GKbR‡i RvZxq ivR¯̂ †ev‡W©i M„nxZ Kvh©µg 

 
➢ RvZxq ivR¯̂ †ev‡W©i wZbwU Abywefv‡Mi cÖavb KvR¸সলার A‡Uv‡gkb m¤úbœ n‡q‡Q| 
➢ AvBwU wm‡÷g Ges wWwRUvjvB‡Rkb Kvh©µg Pjgvb Av‡Q| 
➢ AbjvBb wiU©vb/‡NvlYv Rgv`vb,wWwRUvj cÖ‡mwms Ges AbjvBb †c‡g›U Pjgvb Av‡Q|  
➢ RvZxq ivR¯̂ †ev‡W©i wWwRUvj g¨v‡bR‡g›U Pjgvb Av‡Q, †hgb : wcGgAvBGm, ivR¯̂ cwimsL¨vb c×wZ, cÖ‡ekvwaKvi wbqš¿Y, m¤ú` e¨e ’̄vcbv, 

AwahvPb e¨e ’̄vcbv Ges ZvwjKv। 
➢ RvZxq ivR¯̂ †evW© েমূ্পণণ A‡Uv‡gkb হবে।  



!শাসন অ'িবভাগ 
 

নিথ -ব.াপনা িবষেয় কম 5কত5া ও কম 5চারীেদর !িশ<ণ !দান।  

জাতীয় রাজ@ Aবােড 5র সকল নিথ (নDন ও Eরাতন) ক, খ, গ ও ঘ এ চারI AJণীেত িবKাসLব 5ক MংসেযাP নিথ Mংসকরণ।  

Qিজব বেষ 5 জাতীয় রাজ@ Aবােড 5র AগR এিS TােনজেমU িসেRম, লাইেWরী TােনজেমU িসেRম, Aভিহেকল TােনজেমU 

িসেRম, ফেরন Kাশনাল ডাটা Aবইজ িসেRম, Aরিভিনউ মিনটিরং িসেRম !\তকরণ এবং বা]বায়ন।  

দা^িরক কােজর সােথ সংি_` !েয়াজনীয় সংaক !িশ<ণ !দােনর মাbেম কম 5কত5া ও কম 5চারীেদর @-@ A<েc দ<তা dিe।  

িবভাগীয় মামলা িনfিgকরণ।   

বােজট বা]বায়ন hiায়েনর মাbেম আিথ 5ক klলা পিরবী<ণ।   

বািষ 5ক mয় পিরকnনা !\ত।  

গািড়সhেহর ইিতহাস বই হালনাগাদকরণ।  

Eরাতন আসবাবপc ও সরpাম ,Aমরামত/িনলাম।  

বািষ 5ক কম 5সqাদন rিs বা]বায়ন।  

এিপএ বা]বায়েন !েণাদনা !দান।   
 

teাচার 

জাতীয় teাচার Aকৗশল কম 5-পিরকnনা !ণয়ন ও বা]বায়ন অvগিত পিরবী<ণ কাঠােমা, ২০২০-২০২১ 
অথ 5বছের জাতীয় রাজ@ Aবাড 5 এর অজ5নঃ  

mিমক কায 5mেমর নাম }চেকর 
মান 

০১. !ািত~ািনক -ব.া  ০৮ 
০২. দ<তা ও �নিতকার উ�য়ন ১০ 
০৩. teাচার !িত~ায় সহায়ক আইন/িবিধ/নীিতমালা/Tা'য়াল ও 

!�াপন/পিরপc এর বা]বায়ন এবং !েযাজ� A<েc খসড়া 
!ণয়ন 

১০ 

০৪. ওেয়বসাইেট Aসবাব� হালনাগাদকরণ ০৮ 
০৫. �শাসন !িত~া ০৬ 
০৬. !কেnর A<েc teাচার ০৬ 
০৭. mয়ে<েc teাচার  ০৭ 
০৮. @�তা ও জবাবিদিহতা শিsশালীকরণ ১৪ 
০৯. teাচার সংি_` এবং �ন�িত !িতেরােধ সহায়ক অKাK 

কায 5mম     
১৫ 

১০. teাচার চচ 5ার জK Eর�ার !দান ০৩ 
১১. কম 5-পিরেবশ উ�য়ন ০২ 
১২. অথ 5 বরা� ০৩ 
১৩. পিরবী<ণ ও hiায়ন ০৮ 

সব 5েমাট= ১০০ 

 

 



বািষ 5ক কম 5সqাদন rিs কম 5পিরকnনা ২০২০-২০২১ এর অজ5নসhহ: 
 

সরকার �পকn ২০২১ এর যথাযথ বা]বায়েন �ঢ়!িত� এবং �শাসন সংহতকরেণ সেচ`। এ A!ি<েত একI 
কায 5কর, দ< এবং গিতশীল !শাসিনক -ব.া একা� অপিরহায 5। এ জK @�তা ও দায়বeতা dিe, সqেদর যথাযথ 
-বহার িনি�তকরণ, সেব 5াপির !ািত~ািনক স<মতা উ�য়েনর জK সরকাির দ^র/সং.াসhেহ  কম 5সqাদন 
-ব.াপনা পeিত !বত5েনর িসeা� vহণ করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অথ 5বছের ৪৮I ম�ণালয়/িবভােগর সে� বািষ 5ক 
কম 5সqাদন rিs @া<েরর মাbেম কম 5সqাদন -ব.াপনা পeিত চা� হেয়েছ। কম 5সqাদন -ব.াপনা পeিত চা� 
হওয়ার পর Aথেকই জাতীয় রাজ@ Aবােড 5র !শাসন অ'িবভাগ সqািদত rিsসhহ যথাযথভােব পালন করার Aচ`া কের 
যাে�। অভ��রীণ সqদ িবভােগর িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সােথ জাতীয় রাজ@ Aবােড 5র সদ� (Aবাড 5 !শাসন) ২০২১-
২০২২ অথ 5বছেরর বািষ 5ক কম 5সqাদন rিs @া<র কেরেছন। অভ��রীণ সqদ িবভােগর আওতাধীন ৭I দ^র/সং.ার 
২০২0-২০২১ অথ 5বছেরর বািষ 5ক কম 5সqাদন rিs hiায়েন জাতীয় রাজ@ Aবােড 5র !শাসন অ'িবভাগ ৮৭.৯৫ Aপেয় 
৩য় .ান অিধকার কেরেছ। উে�a, ২০২০-২০২১ অথ 5বছেরর  জাতীয় রাজ@ Aবােড 5র ৪I অ'িবভােগর (Aবাড 5 !শাসন 
অ'িবভাগ (!া^ ন�র: ৮৭.৯৫)/কাRম� অ'িবভাগ (!া^ ন�র: ৮৫.৯০)/ আয়কর অ'িবভাগ (!া^ ন�র: ৮০.১০) এবং 
ভ�াট অ'িবভাগ (!া^ ন�র: ৭৭.৪৪)  এর মেb Aবাড 5 !শাসন অ'িবভাগ ৮৭.৯৫ ন�র Aপেয় ১ম .ান অিধকার কেরেছ।  

Aসকশন-৩ 

Aবাড 5 !শাসন অ'িবভােগর Aকৗশলগত উে��সhহ, ২০২০-২১ 

(Aমাট ন�র-৭৫) 

Aকৗশলগত উে�� 
(Strategic 

Objectives) 

Aকৗশলগত 
উে�ে�র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায 5mম 
(Activities) 

কম 5সqাদন }চক 
(Performance 

Indicator) 

কম 5সqাদন }চেকর 
মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

২০২০-২০২১ অথ 5বছের 
অজ5নসhহ 

 
 
[১] জাতীয় রাজ@ 
Aবােড 5র স<মতা dিe 
 

 
 

 
১৫ 

১.১ সাংগঠিনক 
কাঠােমা স�সারণ 

১.১.১ পদ  জেনর !]াব 
অভ��রীণ সqদ িবভােগ A!রণ 

৪ ৪ 

১.১.২ ২০০৯ সেনর কায 5বUন 
তািলকা হালনাগাদকরণ 

৪ ৪ 

১.১.৩ আেয়ািজত Aবাড 5 সভা  ৪ ৩.২ 
১.১.৪ সভার িসeা� বা]বায়ন  ৩ ৩ 

[২] জাতীয় রাজ@ 
Aবােড 5র সকল শাখার 
নিথ AJণীিবKাসকরণ 

১৫ ৩.১ নিথ 
AJনীিবKাসকরেণর 
জK 
কম 5কত5া/কম 5চারীেদর 
জK !িশ<ণ 

৩.১.১ আেয়ািজত !িশ<ণ ৬ ৬ 

৩.২ ক, খ, গ ও ঘ ৪I 
AJণীেত নিথ 
AJণীিবKাসকরণ  

৩.২.১ নিথ AJণীিবKাসকরণ  ৬ ৫.৪ 

৩.৩ নিথ িবন`করণ ৩.৩.১ নিথ Mংস¡ত  ৩ ৩ 
[৩] ত¢ !£িsর 
স�সারেণর মাbেম 
অিফেসর কম 5 
পিরেবেশর মান 
উ�য়ন 
 
 
 

১৫ ৩.১ Qিজব বেষ 5 
আইিসI অ'িবভাগ 
ক¤5ক সফটওয়�ার 
!\তকরণ এবং 
বা]বায়ন 

৩.১.১ AগR এিS TােনজেমU 
িসেRম বা]বায়ন 

৩ ৩ 

৩.১.২ লাইেWরী TােনজেমU 
িসেRম বা]বায়ন  

৩ ৩ 

৩.১.৩ Aভিহেকল TােনজেমU 
িসেRম  বা]বায়ন 

৩ ৩ 

৩.১.৪ ফেরন Kাশনাল 
ডাটােবইজ িসেRম বা]বায়ন 

৩ ৩ 

৩.১.৫ Aরিভিনউ মিনটিরং 
িসেRম বা]বায়ন 

৩ ২.৮৭ 

  
 

৪.১ !িশ<ণ ও 
পেদা�িতর মাbেম 

৪.১.১ Aদেশ আেয়ািজত !িশ<ণ ২ ১.৮ 



Aকৗশলগত উে�� 
(Strategic 

Objectives) 

Aকৗশলগত 
উে�ে�র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায 5mম 
(Activities) 

কম 5সqাদন }চক 
(Performance 

Indicator) 

কম 5সqাদন }চেকর 
মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

২০২০-২০২১ অথ 5বছের 
অজ5নসhহ 

[৪] দ< ও 
£েগাপেযাগী মানব 
সqদ গেড় Aতালা 

 
১০ 

কম 5কত5া ও 
কম 5চারীেদর দ<তা 
dিe 
৪.২ কম 5কত5া ও 
কম 5চারীেদর 
পেদা�িত 

৪.২.১ Avেডশন তািলকা 
হালনাগাদকরণ  

২ ২ 

৪.৩ !শাসিনক 
মামলা িনfিgকরণ 

৪.৩.১  িবভাগীয় মামলার 
অvগিতর িবষেয়  �cমািসক 
সভা  

৩ ৩ 

 ৪.৪ অKাK 
ম�ণালয় ও িবভােগর 
সােথ সম¥য়  
 

৪.৪.১ িবিভ� িবভাগ, ম�ণালয় 
ও সংসদ সিচবালেয় A!িরত 
মািসক !িতেবদন 

২ ২ 

৪.৪.২ িবিভ� ম�ণালেয় 
সমি¥ত মতামত A!রণ  

১  

[৫] সময়াবe বােজট 
বা]বায়েনর মাbেম 
আিথ 5ক kংখলা 
িনি�ত করা 

 
১০  

৫.১ বােজট 
বা]বায়ন hiায়েনর 
মাbেম আিথ 5ক 
kংখলা পিরবী<ণ 

৫.১.১ Aবােড 5র আওতাধীন 
দ^রসhহ হেত !া^ চািহদার 
িভিgেত বরা� !দান 

৪ ৩.০৯ 

৫.১.২ �cমািসক পয 5ােলাচনা 
সভা  

৪ ৪ 

৫.১.৩ খাত উপেযাজন ও বরা� 
!দান 

২ ১.৮ 

[৬]। অিফস সামvী 
mয় ও -ব.াপনার 
মাbেম �দনি¦ন 
Aসবার মান উ�য়ন 

১০ ৬.১ অিফস সামvী 
mয় -ব.াপনা  

৬.১.১ বািষ 5ক mয়  
পিরকnনা !\ত  

৪ ৪ 

৬.১.২  গািড়সhেহর ইিতহাস 
বই হালনাগাদকরণ  

৪ ৪ 

৬.১.৩ Eরাতন আসবাবপc ও 
সরpাম Aমরামত/িনলাম 

২ ১.৮৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



দ^র/সং.ার আবি�ক Aকৗশলগত উে��সhহ, ২০২০-২১ 

(Aমাট ন�র-২৫) 

 

Aকৗশলগত উে�� 
(Strategic 
Objective) 

Aকৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight 

of 
Strategic 
Objective

s) 

কায 5mম 
(Activities) 

কম 5সqাদন }চক 
(Performance Indicator) 

কম 5সqাদন 
}চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

২০২০-২০২১ 
অথ 5বছের 
অজ5ন}হ 

 
 

[১] দা^িরক কম 5কাে§ @�তা 
dিe ও জবাবিদিহ িনি�তকরণ 

 
 
 

 
১০ 

[১.১] বািষ 5ক কম 5সqাদন rিs বা]বায়ন [১.১.১] এিপএ’র সকল �cমািসক !িতেবদন  
ওেয়বসাইেট !কািশত 

২ ২ 

[১.১.২] এিপএ Iেমর মািসক সভা অ'ি~ত ১ ১ 
[১.২] teাচার/ উgম চচ 5ার িবষেয় অংশীজেনর সে� 
মতিবিনময় 

[১.২.১] মত িবিনময় সভা অ'ি~ত ২ ২ 

[১.৩] অিভেযাগ !িতকার -ব.া  [১.৩.১] িনিদ 5̀  সমেয়র মেb অিভেযাগ িনfিg¡ত ১ ০.৮ 
[১.৪ ] Aসবা !দান !িত¨িত হালনাগাদ¡ত ১.৪.১] ওেয়বসাইেট !কািশত 2 ১.৬ 

[১.৫] ত¢ বাতায়ন হালনাগাদ সংmা� ১.৫.১] �cমািসক !িতেবদন A!িরত ২ ২ 
 

 
[২] কম 5সqাদেন গিতশীলতা 
আনয়ন ও Aসবার মান dিe  

 
 

 
 
৯ 

[২.১] ই-নিথ বা]বায়ন [২.১.১] ই-নিথেত Aনাট িনfিg¡ত ২ ০ 
[২.২] িডিজটাল Aসবা চা�করণ [২.২.১]  একI নDন িডিজটাল Aসবা চা�¡ত ২ ২ 
[২.৩] Aসবা সহিজকরণ [২.৩.১] একI নDন সহিজ¡ত Aসবা অিধে<েc  

বা]বািয়ত 
1 ২ 

[২.৪]  কম 5চারীেদর !িশ<ণ !দান [২.৪.১] !েত�ক কম 5চারীর জK !িশ<ণ আেয়ািজত ২ ১ 
[২.৪.১] ১০ম Avড ও ত©M5 !েত�ক কম 5চারীেক এিপএ   
িবষেয় !দg !িশ<ণ 

1 ১ 

[২.৫]  এিপএ বা]বায়েন !েণাদনা !দান [২.৫.১] ª�নতম একI আওতাধীন দ^র-সং.া/একজন  
কম 5চারীেক এিপএ বা]বায়েনর জK !েণাদনা !দান¡ত 

1 ১ 

[৩] আিথ 5ক ও সqদ 
-ব.াপনার উ�য়ন 

৬ [৩.১]  বািষ 5ক mয় পিরকnনা বা]বায়ন [৩.১.১] mয় পিরকnনা অ'যায়ী mয় সqািদত ১ ০ 
[৩.২]  বািষ 5ক উ�য়ন কম 5}চী (এিডিপ) বা]বায়ন [৩.২.১] বািষ 5ক উ�য়ন কম 5}চী (এিডিপ) বােজট  

বা]বািয়ত 
2 ১.৬ 

[৩.৩] অিডট আপিg িনfিg কায 5mেমর উ�য়ন [৩.৩.১] ি«প<ীয় এবং িcপ<ীয় সভায় উপ.ািপত  
অিডট আপিg 

1 ০.৯ 

[৩.৩.২] অিডট আপিg িনfিg¡ত 1 ০.৯ 
[৩.৪] .াবর ও অ.াবর সqিgর তািলকা !\ত ও 
হালনাগাদকরণ 

[৩.৪.১] .াবর ও অ.াবর সqিgর তািলকা !\ত¡ত  
এবং হালনাগাদ¡ত 

1 ০ 

A�ার =  ৮৭.৯৫ ৯১.৮৫ 
 



 জাতীয় রাজ@ Aবােড 5র ত¢ !দানকারী কম 5কত5ার (দািয়¬!া^ কম 5কত5া, িবকn দািয়¬!া^ কম 5কত5া ও 
আপীল কম 5কত5া) ত¢ািদ িন�প: 

  

m: 
নং 

ত¢ !দানকারী দািয়¬!া^ 
কম 5কত5া 

িবকn দািয়¬!া^ ত¢ !দানকারী 
কম 5কত5া 

িবষয় আপীল কম 5কত5া 

 কম 5কত5ার নাম ও পদবী Aটিলেফান/Aমাবাইল 
ন�র/ই-Aমইল ®কানা 

কম 5কত5ার নাম ও 
পদবী 

Aটিলেফান/Aমাবাইল 
ন�র/ই-Aমইল ®কানা 

কম 5কত5ার 
নাম ও 
পদবী 

Aটিলেফান/Aমা
বাইল ন�র/ই-
Aমইল ®কানা 

১. জনাব Aমাঃ আেনায়ার 
Aহাসাইন 
মহাপিরচালক (গেবষণা 
ও পিরসংaান) 

8391922 
shuvro789@ 
hotmail.com 

িসেRম Tােনজার 
জাতীয় রাজ@ Aবাড 5, 
ঢাকা। 

8391922 
shuvro789@ 
hotmail.com 

General 
Statistic
s 

জনাব 
বশীর 
আহেমদ 
অিতিরs 
সিচব 
সদ� 
(Aবাড 5 
!শাসন) 

৮৩৯১৪৮৪ 
bashiraham

edsa@ 
gmail.com 

২. জনাব Aমাঃ গাউ°ল আজম 
!থম সিচব (Aবাড 5 
!শাসন) 

8391635 
nbrbafs2020
@ gmail.com 

জনাব Aমাঃ 
শািহ�±ামান 
!থম সিচব (কর 
!শাসন) 

01714 
082769 

sd_744@yah
oo. com 

Administ
rative 

Informati
on 

৩. জনাব এ.Aক.এম. ª²ল 
³দা আজাদ 
!থম সিচব  (t´ নীিত ও 
আইিসI) 

01711-
370075 

cusazad@ 
gmail.com 

জনাব Aমাঃ খায়²ল 
কিবর িময়া 
!থম সিচব (কাRমস: 
আ�জ5ািতক বািণজ� ও 
rিs) 
অিতিরs দািয়¬ঃ !থম 
সিচব (কাRমস 
অ-াহিত ও !কn 
�িবধা) 

01745-
898568 

khairul_kabir1
23@yahoo.co

m 

Customs 
Act, 

related 
rules, 

regulatio
ns, 

Instructi
on, rates 

and other 
customs 

issues 

জনাব 
�সয়দ 
Aগালাম 
িকবরীয়া 
সদ� 

(t´ নীিত 
ও ICT) 

৮৩৯১৮৯৪ 
syedgola
m.kibria1

3@ 
gmail.com 

৪. জনাব কাজী ফিরদ উি�ন 
!থম সিচব (hসক নীিত)  

83318120 
kazifarid75

@ yahoo.com 

কাজী Aতৗিহদা আsার 
!থম সিচব (hসক 
বা]বায়ন) 

kazitauhida2
003@yahoo.

com 

Vat act, 
related 
rules, 

regulatio
ns, 

Instructi
on, rates 

and other 
Vat 

issues 

জনাব 
Aমাঃ 
মা�দ 
সািদক 
সদ� 
(hসক 
নীিত) 

৪৮৩১৬০৪৮ 
masudsadiq

@ 
customs.go

v.bd 

৫. জনাব Aমাঃ শহী�ল 
ইসলাম 
!থম সিচব (কর নীিত) 

8392312 
shahidulnbrt
ax@gmail.co
m 

জনাব Aমাঃ আµল 
বাসার আকন 
!থম সিচব (কর ত¢ 
-ব.াপনা ও hiায়ন) 

০১৭৪১-১১০০৪১ 
basharnbr@ 

gmail.com 
 

Income 
Tax Act, 
related 
rules, 

regulatio
ns, 

Instructi
on, rates 

and other 
Vat 

issues 

জনাব 
Aমাহা¶দ 

Aগালাম নবী, 
সদ� (কর 
!শাসন ও 
মানবসqদ 
-ব.াপনা) 

০১৭১১৮০৩৬২৩ 
nobimdgola

m@ 
gmail.com 

 

 

 

 



Aটকসই উ�য়ন অভী` 
জািতসংঘ ভিব·ৎ আ�জ5ািতক উ�য়ন সংmা� এক¹� ল<�মাcা Aঘাষনা কেরেছ, যা Aটকসই উ�য়ন ল<�মাcা 
বা SDG নােম পিরিচত। SDG-এর Aময়াদ ২০১৬ Aথেক ২০৩০ সাল । এেত Aমাট ১৭I ল<�মাcা ও ১৬৯I 
�িনিদ 5̀  ল<� অ�º 5s রেয়েছ। SDG Aত জাতীয় রাজ@ Aবােড 5র ল<� ও উে�� িন�প: 

!িত»িত ল<� ও উে�� !িত»িত/ল<� অজ5েন িবভাগ 
ক¤5ক ¼হীত কায 5mম  

অংিশকভােব 
মেনািনেবশ করা 

হেয়েছ/  
স½ণ 5 মেনািনেবশ করা 
হয়িন এমন A<cসhহ 

�পািরশ/পরামশ 5 

  বােজট ঘাটিত Lরেণ 
অভ��রীণ সqদ 
আহরণ  

 
 

ল<� ১৭: 
Aটকসই উ�য়েনর জK 
�বি¾ক অংশীদাির¬ 
উ±ীিবতকরণ ও 
বা]বায়েনর উপায়সhহ 
শিsশালী করা 
১৭.১ উ�য়নশীল 
Aদশ¹েলােত আ�5জািতক 
সহায়তা !দানসহ অKাK 
উে¿ােগর মাbেম কর ও 
অKাK রাজ@ সংvেহর 
অভ��রীণ স<মতা dিe 
কের অভ��রীণ সqদ 
আহরণ Aজারদার করা।; 
 
১৭.১.১: উৎস অ'যায়ী 
িজিডিপর Dলনায় Aমাট 
সরকাির রাজে@র অ'পাত  
১৭.১.২: অভ��রীণ কেরর 
অথ 5ায়েন অভ��রীণ 
বােজেটর অ'পাত 

জাতীয় রাজ@ Aবােড 5র সংি_` 
অংশীজনেদর Aসবা dিe করা 
এবং 
িডিজেটলােজশন/অেটােমশন 
করার !িmয়া চলমান আেছ।  

 
 
 
 

 

 

 

৮.৬৩ % (িজিডিপ সামিয়ক 
জাতীয় রাজ@ Aবাড 5 অংশ) 

১. Aজলা পয 5ােয় অিফস 
.াপন ও সাংগঠিনক 
কাঠােমা স�সারণ; 
২. জাতীয় রাজ@ 
Aবােড 5র িনেজ@ ভবন 
িনম 5ান !ায় সqন 
হেয়েছ 

 
৩. জাতীয় রাজ@ 
Aবােড 5র িনেজ@  অিফস 
িবিÀং .াপন; 
৪. বত5মান জনবল 
কাঠােমা স�সারণ করা 
জ²রী পদে<প vহণ 
করা হে�। 

 

জাতীয় রাজ@ Aবােড 5র 
সকল দ^েরর জনবল 
ও অিফস 
স�সারেনর পদে<প 
vহণ করা।  

 
আয়কর অ'িবভাগ 

 
করহারঃ 
ª�নতম করহার Áাসঃ 
 

-িs করদাতােদর -বসািয়ক টান 5ওভার করহার ০.৫% এর পিরবেত5 ০.২৫% করার !]াব করা হেয়েছ; 
 
Aকাqািন করহার Áাসঃ 

১. পাবিলকিল AÂেডড Aকাqািনর করহার ২৫ শতাংশ হেত কিমেয় ২২.৫ শতাংশ করার !]াব করা হেয়েছ।  
২. পাবিলকিল AÂেডড নয় এ�প Aকাqািনর করহার ৩২.৫ শতাংশ হেত কিমেয় ৩০ শতাংশ করার !]াব করা হেয়েছ।  



৩. Aকাqািন ও -িsসংঘ -িতত অKাK ¡িcম -িs-সgা ও করােরাপণেযাP সgার করহার ৩০ শতাংশ করা 
হেয়েছ। 
৪. Aবসরকাির িব¾িব¿ালয়, Aমিডক�াল কেলজ এবং ইিpিনয়ািরং কেলেজর করহার ১৫ শতাংশ !]াব করা হেয়েছ। 
৫.Aমাবাইল িফKািÃয়াল সািভ 5স !দানকারী !িত~ােনর করহার িলেRড -াংক ও বীমার মেতা করার !]াব করা 
হেয়েছ। 

 
এক -িs Aকাqািন (ওিপিসর) করহারঃ 
 

১. এক -িs Aকাqািন (ওিপিস) এর করহার ২৫% !]াব করা হেয়েছ। 
 
¤তীয় িলে�র করদাতাঃ 

১. ¤তীয় িলে�র করদাতার জK করQs সীমা ৩ ল< ৫০ হাজার টাকা করার !]াব করা হেয়েছ।  
২. Aকােনা করদাতা িনেয়াগকারী ক¤5প< িহসােব !িত~ােন কম 5রত Aমাট জনবেলর ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ১০০ 
(একশত) জেনর অিধক কম 5চারী ¤তীয় িল� হেত িনেয়াগ করেল উs করদাতােক িনোsভােব কর Aরয়াত !দান করা 
হেব- 

             (ক) !েদয় কেরর ৫% (পÄচ শতাংশ); অথবা  
             (খ) ¤তীয় িলে�র কম 5চারীগেণর পিরেশািধত Aমাট Aবতেনর ৭৫% (Åচাgর শতাংশ)-এই �েটার মেb AযI কম।  

 
-িs AJিণর করহারঃ 
 
-িs AJণীর করদাতােদর করQs আয়সীমা, করহার এবং করধাপ ২০২০-২০২১ অথ 5বছেরর Kায় অপিরবিত5ত রেয়েছ।  
 

িব¿মান করধাপ িব¿মান করহার 

৩ ল< টাকা পয 5� ÆK 
পরবত� ১ ল< টাকার ৫% 
পরবত� ৩ ল< টাকার ১০% 
পরবত� ৪ ল< টাকার ১৫% 
পরবত� ৫ ল< টাকার ২০% 
অবিশ` টাকার ২৫% 

 

 
সারচাজ5 Aযৗিsকীকরণঃ 
 

১. িব¿মান ৭Iর পিরবেত5 ৫I ধােপর !]াব করা হেয়েছ;  
২. আয় না থাকেল সqেদর উপর সারচাজ5 পিরেশােধর িবধান বািতল করা হেয়েছ; 
৩.ª�নতম সারচাজ5 িবেলােপর !]াব করা হেয়েছ;   
 

সqদ !]ািবত সারচােজ5র 
হার 

(ক)   নীট পিরসqেদর hiমান িতন AকাI টাকা পয 5�- ÆK 
(খ)   নীট পিরসqেদর hiমান িতন AকাI টাকার অিধক িকÇ দশ AকাI টাকার অিধক 

নেহ; বা, 
১০% 



 িনজ নােম এেকর অিধক Aমাটর গািড়; বা,      
 Aকােনা িসI কেপ 5ােরশন এলাকায় Aমাট ৮,০০০বগ 5Èেটর অিধক আয়তেনর ¼হ-সqিg 
(গ)   নীট পিরসqেদর hiমান দশ AকাI টাকার অিধক িকÇ িবশ AকাI টাকার অিধক নেহ- ২০% 
(ঘ)   নীট পিরসqেদর hiমান িবশ AকাI টাকার অিধক িকÇ পÉাশ AকাI টাকার অিধক 

নেহ- 
  ৩০% 

(ঙ)   নীট পিরসqেদর hiমান পÉাশ AকাI টাকার অিধক হেল-  ৩৫%  
 
মৎ� আেয়র করহার Aযৗিsকীকরণঃ 
 

১. িব¿মান িতনI করধােপর পিরবেত5 চারI করধােপর !]াব করা হেয়েছ; 
২. ২০ ল< টাকা পরবত� অবিশ` আেয়র উপর ১০% এর পিরবেত5 ৩০ ল< টাকা পরবত� অবিশ` আেয়র উপর ১৫% 
করহােরর !]াব করা হেয়েছ।  
 

িব¿মান িবধান !]ািবত িবধান  
আেয়র পিরমাণ   

  
করহার  

  
আেয়র পিরমাণ   

  
করহার  

  
!থম ১০ ল< টাকা পয 5� আেয়র উপর  ÆK  

  
!থম ১০ ল< টাকা পয 5� আেয়র উপর  ÆK  

  
পরবত�  ১০ ল< টাকা পয 5� আেয়র উপর  ৫% 

  
পরবত�  ১০ ল< টাকা পয 5� আেয়র উপর  ৫% 

  
অবিশ` আেয়র উপর  

  
১০% 

  
পরবত�  ১০ ল< টাকা পয 5� আেয়র উপর  ১০% 

    অবিশ` আেয়র উপর  ১৫% 
 

উৎস করহারঃ  
আমদািন পয 5ােয় উৎস করহার Aযৗিsকীকরণ 
আমদািন পয 5ােয় উৎেস করহার িন�প !]াব করা হেয়েছ-  

১. িসেমU িশেnর কÄচামাল ৩% এর পিরবেত5 ২%  

২. সQËগামী জাহাজ ২% এর পিরবেত5 ১%  

৩.ক�াশ AরিজÌার, সব ধরেনর ফল, !েপলার ÆেKর পিরবেত5 ৫%  

৪.নািরেকেলর তÇ ৫% এর পিরবেত5 ৩%  

৫. সকল ধরেনর মদ ও পারিফউম ৫% এর পিরবেত5 ২০%।  

সরবরাহ পয 5ােয় উৎেস করহার Áাসঃ 

১. িসেমU, Aলাহা এবং Aলাহা জাতীয় পেÍর করহার ৩% হেত কিমেয় ২% করার !]াব করা হেয়েছ।  
২. সরবরােহর িবপরীেত করহােরর িব¿মান ৪ ধােপর পিরবেত5 িন�প ৩ ধাপ !]াব করা হেয়েছ- 
 

mম. 
িব¿মান িবধান !]ািবত িবধান 

িভিg অংক  হার িভিg অংক  হার 



১. ১৫ লে<র অিধক না হেল  ২% ৫০ লে<র অিধক না হেল  ৩% 

২. ১৫ লে<র অিধক িকÇ ৫০ লে<র অিধক না হেল  ৩% ৫০ লে<র অিধক িকÇ ২ AকাIর  অিধক না হেল  ৫% 

৩. ৫০ লে<র অিধক িকÇ ১ AকাIর  অিধক না হেল  ৪% ২ AকাIর  অিধক হেল  ৭% 

৪. ১ AকাIর  অিধক হেল  ৫%  

 

সাধারণ উৎস করহার Áাসঃ 

১. Aকােনা িনবাসী ®কাদার বাংলােদেশ Aকােনা অিনবাসীর ®কাদারী করেল উs কােজর িবপরীেত !া^ অেথ 5র 

উপর উৎেস কর কত5ন করার হার ১০% এর পিরবেত5 ৭.৫% করার !]াব করা হেয়েছ।   

২. করেযাP আয় Aনই এমন Jিমকেদর ২৫,০০০ টাকার পয 5� worker’s participation fund বা 

Jিমকেদর অংশvহণhলক তহিবল হেত অথ 5 !দােনর সময় উৎেস আয়কর কত5ন না করার !]াব করা হেয়েছ। 

সাধারণ উৎস করহার Aযৗিsকীকরণঃ 

১. পাবিলক অকশেনর মাbেম Aকােনা পÍ, সqিg বা অিধকার িবmয় করা বা িলজ !দান করা হেল অকশন Amতার 
িনকট হেত ৫% এর পিরবেত5 ১০% হাের উৎেস অিvম কর সংvেহর !]াব করা হেয়েছ। 
২. “�বেদিশক কম 5সং.ান ও অিভবাসী আইন, ২০১৩” অধীন লাইেসÃ !দান বা নবায়ন কােল উৎেস ৫০,০০০ টাকা কর 
সংvেহর !]াব করা হেয়েছ।  
৩. tÎমাc AরUাল এর পিরবেত5 সকল ধরেনর িব��ৎ উৎপাদনকারী !িত~ান হেত িব��ৎ সরবরাহ vহেণর িবপরীেত িবল 
পিরেশাধকােল উৎেস কত5েনর িবধান সংেযাজন করার !]াব করা হেয়েছ।  
 

Eরাতন Aনৗযােনর অিvম কর Áাসঃ  
১. Aয সকল Aনৗযােনর 10 বছর অিতmা� হেয়েছ Aস¹েলার জK যাcী!িত অিvম কর 125 টাকার .েল ১০০ টাকা করা 
হেয়েছ।  
 

করেনট স�সারণঃ 
১. িনোs A<cসhেহ Iআইএন vহেণর বাbবাধকতা আেরাপ করার !]াব করা হেয়েছ-  

(ক) �ই ল< টাকার উেM5 সÉয়পc mেয়; 
(খ) �ই ল< টাকার উেM5 AপাRাল Aসিভং� িডেপািজট Ïলেত;  
(গ) বািড়র নকশা অ'েমাদেন; এবং 
(ঘ) সমবায় সিমিতর AরিজেÌশেন।  
 
 

২. ই-কম 5াস Ð�াটফম 5 Aক উৎেস কর কত5নকারী ক¤5প< িহেসেব সং�ািয়ত করার !]াব করা হেয়েছ।   
 

 
অেটােমেটড চালােন কর পিরেশাধঃ 
৫ ল< পয 5� Aযেকােনা অংেকর কর অেটােমেটড চালােন বা এ-চালােন পিরেশাধ করেত হেব।  
 

 
 
 



বাংলােদেশর িডিজটাল ÂাÃফরেমশনঃ  
বাংলােদেশর িডিজটাল ÂাÃফরেমশেন িব¿মান ২২I খােতর পাশাপািশ িনোs আেরা ৬I নDন খাতেক করQs Aঘাষণা করা 
হেয়েছ-   

১. Cloud service; 

২. System Integration; 

৩. e-learning platform; 

৪. e-book publications; 

৫. Mobile application development service; এবং  

৬. IT Freelancing  

 

Aমগা িশn উৎপাদেন “Made in Bangladesh”- Aক !েণাদনাঃ 

Aমগা িশেn বাংলােদশেক এিগেয় িনেত অª�ন ১০০ AকাI টাকা িবিনেয়ােগ .ািপত অেটােমাবাইল (িÑ ³ইলার ও Aফার ³ইলার) 
উৎপাদনকারী !িত~ানেক ২০ বছর কর অ-াহিত !দান করা হেয়েছ।  

 

Aহাম অ�াÐােয়েÃস উৎপাদেন “Made in Bangladesh”- Aক !েণাদনাঃ 
 

ওয়ািশং Aমিশন, AÒ§ার, মাইেmাওেয়ভ অেভন, ইেলিÓক Aসলাই Aমিশন, ই§াকশন Ôকার, িকেচন³ড এবং িকেচন নাইভ�- এ 
সকল Aহাম ও িকেচন অ�াÐােয়েÃস উৎপাদেন .ািপত !িত~ানেক দশ বছর কর অ-াহিত !দান করা হেয়েছ।  
 
¡িষপেÍর িশnায়ন, উে¿াsা �তরী এবং কম 5সং.ােন !েণাদনাঃ 
 
১. িশnায়েনর মাbেম বাংলােদেশ উৎপািদত ¡িষপেÍ hi সংেযাজেন, Aযমন-  

(ক) ফল !িmয়াজাতকরণ,  
(খ) শাক-সবিজ !িmয়াজাতকরণ,  
(গ) �Õ ও �Õজাত পÍ উৎপাদন, এবং  
(ঘ) িশt খা¿ উৎপাদনকারী 
উে¿াsােক দশ বছর Aময়ােদ কর অ-াহিত !দান করা হেয়েছ।   

২.  ¡িষ য�পািত উৎপাদনকারী উে¿াsােক দশ বছর Aময়ােদ কর অ-াহিত !দান করা হেয়েছ।   
 

জাতীয় দ<তা উ�য়ন এবং কম 5সং.ােন !েণাদনাঃ 

িশnায়েনর উপেযাগী দ< মানবসqদ �তরীেত িনোs খােত িশ<া ও !িশ<ণ !দােন িনেয়ািজত !িত~ানেক দশ বছর Aময়ােদ 

কর অ-াহিত !দান করা হয়েছ-  

 ১.  ¡িষ, িফশািরজ, িব�ান ও আইI খােতর সকল ধরেনর িডেÐামা িডিv ও Aভােকশনাল িশ<া; এবং 

            ২. অেটােমাবাইল, এয়ারmাফট সংর<ণ, খা¿, Èটওয়ার, Öাস, মাইিনং, Aমকািনক�াল, িশপ িবিÀং, Aলদার, 

Aরি×জােরশন, িসরািম�, AমকািনR, গােম 5U� িডজাইন এবং Øাটান 5 Aমিকং, ফােম 5িস, নািস 5ং, ইিUেvেটড Aমিডক�াল, 



Aরিডওলিজ এ§ ইেমিজং, আÙাসাউ§, AডUাল, এিনTাল Aহলথ এ§ !ডাকশন সািভ 5স, Úিদং ও গােম 5U িফিনিসং, 

AপািÙ ফািম 5ং এর উপর Aপশাগত !িশ<ণ !দান।  

 
লাইট ইিpিনয়ািরং উে¿াsা �তরী এবং কম 5সং.ােন !েণাদনাঃ 
হালকা !েকৗশল িশেnর সকল !কার পÍ, যা- 

১. Aকবল িশn-কারখানায় -বÛত হেব; এবং  
২. Lণ 5া� Aকােনা য� নয়, Aকবল য�াংশ হেব, 

উৎপাদনকারী উে¿াsােদর দশ বছর Aময়ােদ কর অ-াহিত !দান করা হেয়েছ।   
 

আইI হাড 5ওয়ার খােত উে¿াsা �তরী এবং কম 5সং.ােন !েণাদনাঃ 
 

আইI খােত বাংলােদেশ আমদািন িনভ 5রতা কাIেয় @য়ং স½ণ 5 হওয়ার জK িশn ও উে¿াsা �তরী এবং কম 5সং.ােন !েণাদনা 
িহেসেব মাদারেবাড 5, ক�ািসং, ইউিপএস, Üীকার, সাউ§ িসেRম, পাওয়ার সাÐাই, ইউএসিব ক�াবল, িসিসIিভ এবং AপনÝাইভ 
উৎপাদনকারী !িত~ানেক দশ বছর Aময়ােদ কর অ-াহিত !দান করা হেয়েছ।  
 
�লভ এবং িবেকÞীত িচিকৎসােসবা িনি�তকরণঃ 

বাংলােদেশর !িতI মা'েষর জK মানসq� িচিকৎসা -ব.ােক �লভ করেত হাসপাতােলর আয়েক দশ বছেরর জK কর 
অ-াহিত !দান করা হেয়েছ। তেব তা- 

১. ঢাকা, নারায়ণগp, গাজীEর এবং চßvাম Aজলার বাইের .ািপত হেত হেব; এবং  
২. অª�ন ২৫০ শàার সাধারণ হাসপাতাল অথবা ২০০ শàার িবেশষািয়ত হাসপাতাল হেত হেব।  

 
নারী উে¿াsােদর !েণাদনাঃ  
নারী উে¿াsার মািলকানাধীন SME খােতর Aকােনা !িত~ােনর বািষ 5ক টান 5ওভােরর পিরমাণ ৭০ ল< টাকা পয 5� হেল উs 

!িত~ােনর আয়েক করQs করা হেয়েছ।  

 

দীঘ 5 Aময়ািদ Eিঁজ সংvেহ ও ব§ মােক5ট  ি`েত সহায়তাঃ  

দীঘ 5 Aময়ািদ Eিঁজ সংvেহর লে<� �Ôক বে§র সহজ !চলন ও বাজার  ি`র লে<� ÂাR বা এসিপিভর িনকট সqিg হ]া�র এবং 

ÂাR বা এসিপিভর িনকট হেত hল !িত~ােনর বরাবের সqিg Eনঃ হ]া�েরর A<েc !েযাজ� কর হেত অ-াহিত !দান করার 

!]াব করা হেয়েছ।  

 
অবচেয়র হার Aযৗিsকীকরণঃ 
-বসােয় -বÛত সাধারণ ভবেনর িব¿ামান ও !]ািবত অবচেয়র হার িন�প:  

AJণী িব¿মান হার !]ািবত হার 

সাধারণ ভবন  ১০% ৫% 
ফ�াâির ভবন  ২০% ১০% 

 

 

 



অথ 5নীিতর আ'~ািনকীকরণঃ  

১. িনোs -য়সhহ -াংক ÂাÃফােরর পাশাপািশ Aমাবাইল ফাইনানিসয়াল সািভ 5স বা এমএফএেসর মাbেম পিরেশােধর 

বাbাবাধকতা আেরােপর !]াব করা হেয়েছ- 

(ক) ১৫ হাজার টাকার অিধক Aবতন-ভাতািদ; 

(খ) Aযেকােনা পিরমােণর বািড় ভাড়া; এবং  

(গ) অK Aযেকােনা !¡িতর -েয়র পিরমাণ যিদ ৫০,০০০ টাকা অিতmম কের।  

২.  সরবরাহ ও ®কাদারীর িবল -াংিকং বা Aমাবাইল ফাইনানিশয়াল সািভ 5স (এম এফ এস) এর মাbেম vহণ করা না হেল 
িব¿মান উৎেস করহােরর অিতিরs ৫০% কত5েনর !]াব করা হেয়েছ।  

 

ãË ঋণ সংvেহ সহায়তাঃ 

ãË ঋেণর সহজ !াি^ িনি�েত NGO Affairs Bureau এর পাশাপািশ Micro Credit Regulatory Authority এর 

সােথ িনবিåত !িত~ানসhেহর ãËঋণ হেত আয়েক করQs করার !]াব করা হেয়েছ।  

 

আয়কর আদােয় !dিeঃ  

জাতীয় রাজ@ Aবােড 5র আয়কর অ'িবভাগ ক¤5ক ২০২০-২১ অথ 5বছের কেরানা মহামািরর কারেণ  ` অথ 5ৈনিতক ম¦াভাব 
িবরাজমান থাকা সে¬ও আয়কর আহিরত হয় ৮৫,২৪৪.১৭ AকাI টাকা এবং িবগত অথ 5বছেরর Dলনায় এখােত !dিe 
হেয়েছ ১৯.২৫%।  

 

আয়কর অ'িবভােগর করদাতার সংaা dিeঃ 

আয়কর অ'িবভাগ ক¤5ক আয়কর আইেন িবিভ� পিরবত5ন এবং অKাK করদাতা বাåব কায 5mম vহেণর ফেল ২০২০-২১ 
অথ 5বছের নDন ১৩,৩১,১৫২ জন করদাতা e-TIN vহণ কেরেছন। ফেল ২০২০-২১ অথ 5বছর পয 5� Aমাট করদাতার 
সংaা ৬৩,৭৪,১২২ জেন উ�ীত হেয়েছ।  

 

আয়কর অ'িবভােগর করদাতার দািখল¡ত িরটােণ 5র সংaাঃ 

২০২০-২০২১ অথ 5বছের করদাতা ক¤5ক দািখল¡ত সব 5েমাট িরটােণ 5র সংaা ২৪,৩০,৬৪৫ I এবং িবগত অথ 5বছেরর 
Dলনায় িরটান 5 দািখেল !dিe হেয়েছ ১৫.০৬%। 

 

আয়কর Aসবা !দান, জাতীয় আয়কর িদবস উদযাপন  ও çা� কাড 5 !দানঃ 

�বি¾ক মহামারী Aকািভড-১৯ পিরি.িতর কারেণ ২০২০ সােল আয়কর Aমলা আেয়াজেনর পিরবেত5 নেভ�র/২০২০ মাস 
èেড় @া.�িবিধ Aমেন করদাতােদর আয়কর Aসবা !দান, জাতীয় আয়কর িদবস উদযাপন, “Aজলা িভিgক সেব 5াé এবং 



দীঘ 5েময়াদী আয়কর !দানকারী করদাতােদর Eর�ার !দান নীিতমালা-২০০৮” অ'সাের ৫২৫ জন করদাতােক Aসরা 
করদাতা Eর�ার ও “জাতীয় çা� কাড 5 নীিতমালা, ২০১০ (সংেশািধত)” অ'সাের ১৪১ জন করদাতােক çা� কাড 5 !দান 
করা হেয়েছ।  

 

অনলাইেন আয়কর  িরটাণ 5 দািখল কায 5mম : 

আয়কর িরটাণ 5 দািখল সহজীকরণ ও করদাতােদর পিরপালন dিeর লে<� Online Return Filing System 
(www.etaxnbr.gov.bd) চা� করা হেয়েছ।  

 

উৎেস কর আদায় কায 5mম অেটােমশন : 

উৎেস কর আদায় কায 5mমেক স½ণ 5 অেটােমশেনর আওতায় আনয়েনর জK Electronic Tax Deduction 
at Source (e-TDS) System চা� করা হেয়েছ।  

 

কেরর আওতা স�সারণঃ 

কেরর আওতা স�সারেণর লে<� জিরপ কায 5mম পিরচালনা করা হেয়েছ। Aসেক§ারী ত¢ সংvেহর মাbেম নDন করদাতা 

সনাsকরেণর জK জাতীয় রাজ@ Aবােড 5র সােথ BRTA, ঢাকা উgর িসI কেপ 5ােরশন, ঢাকা দি<ণ িসI কেপ 5ােরশন, 
DPDC, DESCO সহ অKাK !িত~ােনর সােথ পয 5ায়mেম সমেঝাতা ëারক @া<েরর উে¿াগ vহণ করা হেয়েছ। 

 

t´ অ'িবভাগঃ 

Ø িনত�!েয়াজনীয় পÍ সামvী, সার, বীজ, জীবন র<াকারী ঔষধ এবং কÄচা Dলাসহ আেরা কিতপয় িশেnর কÄচামােলর 
A<েc িব¿মান t´হার অপিরবিত5ত রাখা হেয়েছ। 

Ø ¡িষখােতর !ধান উপকরণসhহ, িবেশষ কের সার, বীজ, কীটনাশক ইত�ািদ আমদািনেত ÆK t´হার অ-াহত রাখা 
হেয়েছ। Aরয়ািত t´ হাের ¡িষ য�পািত ও য�াংশ আমদািনর �িবধা স�সারণ করা হেয়েছ।  

Ø Aদশীয় AÅয়াজ চাষীেদর Kাà hi !াি^ িনি�তকরণ, AÅয়াজ চােষ উৎসাহ !দান এবং আমদািনর উপর িনভ 5রশীলতা 
Áােসর লে<� AÅয়াজ আমদািনেত আমদািন t´ আেরাপ করা হেয়েছ। 

Ø Aদেশ উৎপািদত লবেনর Kাà hi !াি^ িনি�তকরণ এর মাbেম লবন চাষীেদর !িতর<ণ এবং জন@া.� íিঁক 
Áােসর লে<� িশn লবণ (Aসািডয়াম সালেফট/ডাইেসািডয়াম সালেফেটর) আমদািনেত িব¿মান t´হার dিe করা 
হেয়েছ।  

Ø @া.� খাতেক �সংহত করার লে<� িচিকৎসা সামvী জীবাîQsকরেণ -বহায 5 Autoclave Aমিশন .ানীয়ভােব 
উৎপাদেনর A<েc !েয়াজনীয় কÄচামাল আমদািনেত িব¿মান Aরয়ািত �িবধা স�সারণ করা হেয়েছ। 



Ø মৎ�, AপািÙ ও Aডইির খােতর Aটকসই উ�য়ন ও িবকােশর লে<� উs খােতর খা¿ সামvী ও নানািবধ উপকরণ 
আমদািনেত িব¿মান �িবধা স�সারণ করা হেয়েছ। AপািÙ খােতর !িতর<েণ !িmয়াজাত Qরগীর অংশ িবেশষ 
(chicken in cut piece form)  আমদািনর A<েc t´ হার dিe করা হেয়েছ।  

Ø ãË ও মাঝাির িশেnর !িতর<েণ উs িশেnর পÍ উৎপাদেন -বÛত কিতপয় উপকরণ আমদািনেত Aরয়ািত �িবধা 
!দান এবং ãË ও মাঝাির িশn ক¤5ক �তরী¡ত পÍ (Aযমন: Aপেরক, ï, ãË য�াংশ ইত�ািদ) আমদািনেত t´কর 
dিe করা হেয়েছ। Aদশীয় মÎ চাষীেদর @াথ 5 সংর<েণ এবং তােদর !িতর<েণর জK মÎ আমদািনেত িব¿মান t´হার 
dিe করা হেয়েছ। 

Ø শতভাগ র^ািনQিখ গােম 5Uস এবং Aট�টাইল িশেn !েয়াজনীয় কিতপয় পÍ (Aযমন: RFID Tag, Industrial 

Racking System, Cutting table ইত�ািদ) আমদািনেত Aরয়ািত �িবধা !দান করা হেয়েছ।  

Ø র^ািন ব³Qখীকরেণ সðাবনাময় পা�কা িশেnর !সােরর লে<� উs িশেnর িতনI কÄচামাল আমদািনেত Aরয়ািত 
�্িবধা !দান করা হেয়েছ। 

Ø Aস�লার Aফান উৎপাদন ও সংেযাজন িশেn িশেnর !িতর<ণ এবং আমদািন পয 5ােয় স®ক hi িনি�তকরেণর মাbেম 
যথাযথ রাজ@ আহরেণর লে<� Aস�লার Aফােনর ª�নতম hi িনধ 5ারণ করা হেয়েছ। 

Ø অৈবধ পেথ @ণ 5 আমদািন িন²ৎসািহত করা এবং অথরাইজড িডলারেদর মাbেম �বধ পেথ @ণ 5 আমদািনেত উৎসাহ 
!দােনর লে<� @ণ 5বার আমদািনর উপর িব¿মান ১৫% VAT !ত�াহার করা হেয়েছ। 

Ø Aদেশ এখন চািহদার Dলানায় অেনক Aবিশ পিরমাণ িব��ৎ উৎপািদত হে� িবধায় ফােন 5স অেয়ল িনভ 5র পাওয়ার ÐাU 
.াপন িন²ৎসািহত করা এবং ফােন 5স অেয়েলর অপ-বহার Aরাধকেn ২০১১ সােল জারী¡ত !�াপন বািতল কের 
ফােন 5স অেয়ল আমদািনেত Aরয়ািত �িবধা !ত�াহার করা হেয়েছ। 

Ø বাংলােদশ িসে�ল উইে§া কিমশনােরট গঠন, িড িমিনিমস িবিধমালা কায 5কর করা, òততার সােথ পÍ খালাস ও 
ব¦ের পÍজট িনরসন, কাRমস কম 5কত5ােদর @ীয় িবেবচনা !}ত িবচািরক <মতা Áাস এবং òত মামলা িনfিgর 
িনিমg আপীলাত Âাইµ�নাল Eনগ 5ঠন এর লে<�  িব¿মান Customs Act, 1969 এ !েয়াজনীয় সংেশাধনী আনা 
হেয়েছ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    গেবষণা ও পিরসংaানঃ 

রাজ@ পিরসংaান (২০০৮-০৯ Aথেক ২০২০-২১) 
 

  (রাজ@ সংmা� সংaাসhহ AকাI টাকায়) 

অথ 5বছর ল<�মাcা আহরণ !dিe 

১ ২ ৩ ৪ 

২০০৮-০৯ ৫৩০০০.০০ ৫২৫২৭.২৫ ১০.৭৩% 
২০০৯-১০ ৬১০০০.০০ ৬২০৪২.১৬ ১৮.১১% 
২০১০-১১ ৭৫৬০০.০০ ৭৯৪০৩.১১ ২৭.৯৮% 
২০১১-১২ ৯২৩৭০.০০ ৯৫০৫৮.৯৯ ১৯.৭২% 
২০১২-১৩ ১১২২৫৯.০০ ১০৯১৫১.৭৩ ১৪.৮৩% 
২০১৩-১৪ ১২৫০০০.০০ ১২০৮১৯.৮৫ ১০.৬৯% 
২০১৪-১৫ ১৩৫০২৮.০০ ১৩৫৭০০.৭০ ১২.৩২% 
২০১৫-১৬ ১৫০০০০.০০ ১৫৩৬২৬.৯৬ ১৩.২১% 
২০১৬-১৭ ১৮৫০০০.০০ ১৭১৬৫৬.৪৪ ১১.৭৪% 
২০১৭-১৮ ২২৫০০০.০০ ২০২৩১২.৯৪ ১৭.৮৬% 
২০১৮-১৯ ২৮০০৬৩.০০ ২২৩৮৯২.৪২ ১০.৬৭% 
২০১৯-২০ ৩০০৫০০.০০ ২১৬৪৫১.৭৬ -৩.৩২% 

২০২০-২১ ৩০১০০০.০০ ২৫৯৮৮১.৮০ ১৬.০৭% 
 

 
 

 

-@াধীন বাংলােদেশর !থম অথ 5বছর ১৯৭২-৭৩ এ রাজ@ আহরণ হয় ১৬৬ AকাI টাকা। 
 
-সমেয়র িববত5েন ২০২০-২১ (সামিয়ক) অথ 5বছের আহরেণর কেলবর dিe Aপেয় দÄড়ায় ২,৫৯,৮৮১.৮০ AকাI 
টাকা। গত ৪৬ বছের রাজ@ Aবেড়েছ ১৫৬৬¹ণ। 
 
-গড় !dিeর হার ১৫%-১৮%। 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

জাতীয় স'য় অিধদ,র 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

অভ/0রীণ স2দ িবভােগর সােথ জাতীয় স'য় অিধদ,েরর বািষ 8ক কম 8স2াদন <ি= ২০২১-২২ AাBর অCDােন অভ/0রীণ 
স2দ িবভােগর িসিনয়র সিচব জনাব আG Hহনা Hমাঃ রহমাKল Mিনম ও জাতীয় স'য় অিধদ,েরর মহাপিরচালক জনাব 
Hমাছাঃ মাকQদা খাKন। তািরখঃ ২৮-০৬-২০২১ িVঃ। 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



অিফেসর পিরিচিত: 
 

১৮১০ িVXােY Zট\াে]র এক গীজ8ায় _থম স'য় `াংক bািপত হয়। স'য় `াংেকর জনক িহেসেব cাত Hরভাের] Hহনির 

ডানকান এe bাপন কেরন। পরবতfকােল _াি0ক আেয়র জনেগাDীেক স'েয় উhুj করেত ইং\াে] ‘জাতীয় স'য় সংbা’ 

কাজ lm কের। এরই ধারাবািহকতায় ১৯৪৪ সােল ভারেত এবং Hদশিবভােগর পর তদানী0ন সরকােরর অথ 8 মqণালেয়র 

অধীেন এেদেশ স'য় সংিrX কায 8tম lm হয়। র=Bয়ী মহান Mি= সংuােমর মাvেম বাংলােদশ Aাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ 

সােল জািতর িপতা বxবy Hশখ MিজGর রহমােনর উেzােগ জাতীয় স'য় পিরদ,র _িতDা লাভ কের এবং দীঘ 8 ৪২ বছর পর 

বত8মান সরকােরর মাননীয় _ধানমqী Hশখ হািসনার Hন|ে} ২০১৪ সােলর Hফ~য়ারী মােস জাতীয় স'য় পিরদ,র ‘জাতীয় 

স'য় অিধদ,র’-এ উ�ীত হয়। জাতীয় স'য় অিধদ,র অথ 8 মqণালেয়র অভ/0রীণ স2দ িবভােগর অিধনb একe 

_িতDান। ঢাকায় রেয়েছ জাতীয় স'য় অিধদ,েরর _ধান কায 8ালয়। আটe িবভাগীয় শহের রেয়েছ িবভাগীয় অিফস। Hচৗষি� 

Hজলা সদের রেয়েছ Hজলা স'য় অিফস। এছাড়াও স'য় িZেমর চািহদার H_িBেত ঢাকাশহরসহ িবভাগীয় শহর�েলােত ১১e 

িবেশষ G/েরা bাপন করা হেয়েছ।  

 

অিফেসর িভশন ও িমশন: 
 

িভশন: Hদেশর অথ 8ৈনিতক উ�য়ন ও জনগেণর আথ 8-সামািজক িনরাপ�া সহায়ক আ�িনক স'য় `বbাপনা; 

িমশন: Hদেশর অথ 8ৈনিতক উ�য়ন ও জনগেণর আথ 8-সামািজক িনরাপ�ার লেB/ জনগণেক স'েয় উhুjকরণ ও স'য় এবং 
_শাসেনর সBমতা �িjর মাvেম একe আ�িনক ও জনবা�ব স'য় `বbাপনা;  
 

জাতীয় স'য় অিধদ,েরর উে��ঃ 
 

• জনগণেক স'য়ী হেত উhুj করা; িবিB,ভােব ছিড়েয় থাকা �� �� স'য় জাতীয় স'য় িZেমর মাvেম আহরণ 

করা এবং আহিরত অথ 8 hারা জাতীয় ঘাটিত বােজট �রণ করা;  

• _াি0ক জনেগাDীর মেv স'য় _বণতা উৎসািহত করার মাvেম জাতীয় স'য় �িj করা;  

• জাতীয় স'য় িZমস�েহর মাvেম Hদেশর িবেশষ জনেগাDী Hযমন-A� আেয়র মিহলা, অবসর_া, সরকাির কম 8কত8া 

কম 8চারী, বেয়ােজাD নাগিরক, _বাসী বাংলােদশী, শারীিরক _িতব�ী ও সমােজর অনuসর জনেগাDী ইত/ািদ-Hক 

আিথ 8ক ও সামািজক িনরাপ�া HবXিনর আওতায় আনয়ন;  

• �বেদিশক িনভ 8রতা �াস এবং M�া�ীিত িনয়qেণ সহায়ক �িমকা পালন ইত/ািদ। 

 



জাতীয় স'য় অিধদ,েরর কায 8tমঃ 
• জাতীয় স'য় G/েরা ক|8ক স'য়পে�র Hলনেদন কায 8tম; 
• জনগণেক স'েয় উhুjকরণ ; 
• M�ণ, সংরBণ এবং িবতরণ ; 
• স'য় িZেমর নীিতমালা/িবিধমালা িবষয়ক কায 8tম; 
• কম 8কত8া সে�লন ও _িশBণ কায 8tম ; 
• জাতীয় স'য় িZেমর Hলনেদেনর িহসাব সংরBণ ; 
• `াংক ও ডাকঘর এর সােথ সম�য় সাধন; 
• মqণালেয়র সােথ বািষ 8ক কম 8স2াদন <ি= _ণয়ন, বা�বায়ন, অিধনb দ,েরর সােথ <ি= _ণয়ন ও বা�বায়ন এবং 

এর অuগিতর _িতেবদন _�তকরণ, �\ায়ন ও সরকারেক অবিহতকরণ;  
• জাতীয় ljাচার ও �নিতকতার কম 8পিরক�না _ণয়ন, বা�বায়ন এবং অuগিত _িতেবদন _�তকরণ, �\ায়ন ও 

সরকারেক অবিহতকরণ; 
• ‘অিভেযাগ _িতকার `বbা নীিতমালা অCযায়ী অিভেযাগ uহণ ও িন�ি�করণ এবং এতদসংtা0 মািসক অuগিত 

_িতেবদন _�ত�ব 8ক মqণালেয় H_রণ; 
• ত� অিধকার আইন, ২০০৯ অCযায়ী ত� _কাশ নীিতমালা _ণয়ন ও বা�বায়ন;  
• ইেনােভশন eম গঠন, ইেনােভশন সংtা0 বাৎসিরক কম 8পিরক�না _ণয়ন, ইেনােভশন eেমর সদ�েদর সম�েয় 

_িতমােস সভাকরণ ও সভার কায 8িববরণী মqণালেয় H_রণ এবং ইেনােভশন সংtা0 বাৎসিরক _িতেবদন _ণয়ন ও 
_কাশকরণ;  

• ত� ও Hযাগােযাগ _�ি= নীিতমালা, ২০১৮ এর আেলােক জাতীয় স'য় অিধদ,র-এর কম 8পিরক�না _ণয়ন, 
বা�বায়ন এবং এতদসংtা0 যাবতীয় কায 8tম uহণ। 
 

চ/ােল স�হ 

•     সীমাবj সাংগঠিনক কাঠােমা; 
• �েগাপেযাগী িবিধ-িবধান;  
• িনজA অবকাঠােমার অভাব; 
• জনবেলর A�তা, অপয 8া, লিজি¡ক ¢িবধা; 

• জাতীয় স'য় _কে�র সকল িZম অনলাইন িভি�ক সফটওয়/ােরর আওতায় আনয়ন; 
• অনলাইন িভি�ক সফটওয়/ােরর স£ক বা�বায়ন ও রBণােবBণ। 

 

ভিব¤ৎ পিরক�না 
 

১।  সাংগঠিনক অবকাঠােমার স¥সারণ ; 
২। জাতীয় স'য় অিধদ,র ও এর আওতাধীন িবভাগ ও Hজলা স'য় G/েরার িনজA ভবন bাপন; 
৩। পয 8া, লিজি¡ক ¢িবধার `বbা করা; 
৪। দB ও _িশিBত জনবল �তরী করা; 
৫। জাতীয় স'য়িZম অনলাইন ¨ােনজেম© িসে¡ম িবzমান িবিধমালার িকQ িকQ িবিধর সােথ সংঘষ 8 িবেমাচন; 



৬। অনলাইন ¨ােনজেম© িসে¡েম স'য়িZম পিরচালনার জª িনজA ডাটা Hস©ার ও সাভ 8ার bাপন  করা; 
৭। Hডিডেকেটড ই©ারেনট সংেযাগ িনি«ত করা;   
৮। যেথX _চার _চারণার `বbা uহণ;   
৯। িনজA _িশBণ একােডিম bাপন; 
১০। পিরদশ 8ন, পিরবীBণ ও �\ায়ন Hজারদার করা; 
১১। �� �� িবিনেয়াগকারীেদর স'য়িZম স2েক8 অবগত করা;  
১২। ইেনােভশন সংtা0 কায 8tম Hজারদার করা;  
১৩। স'য় অিধদ,েরর কম 8কত8া কম 8চারীেদর _িমত বদিল সংtা0 নীিতমালা _ণয়ন করা;  

 
জনবল 

 
জাতীয় স'য় অিধদ,েরর কম 8কত8া ও কম 8চারী 

 

tম পেদর নাম 
পেদর 
সংcা 

কম 8রত পেদর 
সংcা 

¬ª পেদর 
সংcা 

০১. মহাপিরচালক ০১ ০১ -- 
০২. পিরচালক ০৪ ০৩ ০১ 
০৩. িসে¡ম এনািল¡ ০১ -- ০১ 
০৪. উপপিরচালক ১২ ১২ -- 
০৫. সহকারী পিরচালক ৮৭ ৬৮ ১৯ 
০৬. সহকারী H_াuামার ০২ -- ০২ 
০৭. স'য় অিফসার ৮১ ৫৬ ২৫ 
০৮. িহসাবরBক ১৪ ০৬ ০৮ 
০৯. সট M�াBিরক কাম কি2উটার অপােরটর ০৪ ০২ ০২ 
১০. উ®মান সহকারী ৪৬ ৪০ ০৬ 
১১. সট িলিপকার কাম কি2উটার অপােরটর ০৫ ০২ ০৩ 
১২. অিফস সহকারী কাম কি2উটার অপােরটর ১০০ ৪১ ৫৯ 
১৩. ডাটা এি¯ অপােরটর ০২ -- ০২ 
১৪. গাড়ী চালক ০৭ ০৬ ০১ 
১৫. বাত8া বাহক ০১ -- ০১ 
১৬. অিফস সহায়ক ৯৩ ৬৯ ২৪ 

সব 8 Hমাট ৪৬০ ৩০৬ ১৫৪ 
 
 
 
 
 



জাতীয় স'য় িZমস�েহর িবzমান Mনাফার হার 
 

tিমক 
ন°র 

স'য় িZেমর নাম 
Hময়াদ (উ�ীণ 8 

হইেল) 
িবzমান 

Mনাফার হার 

tিমক ১-৯ এ বিণ 8ত সকল স'য় িZেম tম± ী�ত 
িবিনেয়ােগর পিরমাণ: 

১৫,০০,০০০ 
টাকা পয 80 

১৫,০০,০০১ টাকা 
হেত ৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ 
টাকা হেত ত²³8 

±নঃিনধ 8ািরত Mনাফার হার (%) 
১ ৫-বছর Hময়াদী বাংলােদশ 

স'য়প� 
১ম বছরাে0 ৯.৩৫% ৯.৩৫ ৮.৫৪ ৭.৭১ 

২য় বছরাে0 ৯.৮০% ৯.৮০ ৮.৯৫ ৮.০৮ 

৩য় বছরাে0 ১০.২৫% ১০.২৫ ৯.৩৬ ৮.৪৫ 

৪থ 8 বছরাে0 ১০.৭৫% ১০.৭৫ ৯.৮২ ৮.৮৬ 

৫ম বছরাে0 ১১.২৮% ১১.২৮ ১০.৩০ ৯.৩০ 
২ ৩-মাস অ0র Mনাফা 

িভি�ক স'য়প� 
১ম বছরাে0 ১০.০০% ১০.০০ ৯.০৬ ৮.১৫ 

২য় বছরাে0 ১০.৫০% ১০.৫০ ৯.৫১ ৮.৫৬ 

৩য় বছরাে0 ১১.০৪% ১১.০৪ ১০.০০ ৯.০০ 
৩ Hপনশনার স'য়প� ১ম বছরাে0 ৯.৭০% ৯.৭০ ৮.৮৭ ৮.০৪ 

২য় বছরাে0 ১০.১৫% ১০.১৫ ৯.২৮ ৮.৪২ 

৩য় বছরাে0 ১০.৬৫% ১০.৬৫ ৯.৭৪ ৮.৮৩ 

৪থ 8 বছরাে0 ১১.২০% ১১.২০ ১০.২৪ ৯.২৯ 

৫ম বছরাে0 ১১.৭৬% ১১.৭৬ ১০.৭৫ ৯.৭৫ 
৪ পিরবার স'য়প� ১ম বছরাে0 ৯.৫০% ৯.৫০ ৮.৬৬ ৭.৮৩ 

২য় বছরাে0 ১০.০০% ১০.০০ ৯.১১ ৮.২৫ 

৩য় বছরাে0 ১০.৫০% ১০.৫০ ৯.৫৭ ৮.৬৬ 

৪থ 8 বছরাে0 ১১.০০% ১১.০০ ১০.০৩ ৯.০৭ 

৫ম বছরাে0 ১১.৫২% ১১.৫২ ১০.৫০ ৯.৫০ 
৫ ডাকঘর স'য় `াংক-

সাধারণ িহসাব 
- ৭.৫০% ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ 

৬ ডাকঘর স'য় `াংক-
Hময়াদী িহসাব 

১ম বছরাে0 ১০.২০% ১০.২০ ৯.৩১ ৮.৪১ 

২য় বছরাে0 ১০.৭০% ১০.৭০ ৯.৭৭ ৮.৮২ 

৩য় বছরাে0 ১১.২৮% ১১.২৮ ১০.৩০ ৯.৩০ 
 

 

 

 

 

 



tিমক 
ন°র 

স'য় িZেমর নাম 
Hময়াদ (উ�ীণ 8 

হইেল) 

িবzমান 
Mনাফার 
হার 

tিমক ১-৯ এ বিণ 8ত সকল স'য় িZেম tম± ী�ত 
িবিনেয়ােগর পিরমাণ: 

১৫,০০,০০০ 
টাকা পয 80 

১৫,০০,০০১ 
টাকা হেত 
৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ 
টাকা হেত 
৫০,০০,০০০ 

৫০,০০,০০১ 
টাকা হেত 
ত²³8 

±নঃিনধ 8ািরত Mনাফার হার (%) 

৭ 
ওেয়জ আন 8ার 

Hডেভলপেম© ব] 

৬-মাস পর, 
িক´ ১২ 

মােসর �েব 8 
৮.৭০ ৮.৭০ ৭.৯৮ ৭.২৫ ৬.৫৩ 

১২-মাস পর, 
িক´ ১৮ 

মােসর �েব 8 
৯.৪৫ ৯.৪৫ ৮.৬৬ ৭.৮৮ ৭.০৯ 

১৮-মাস পর, 
িক´ ২৪ 

মােসর �েব 8 
১০.২০ ১০.২০ ৯.৩৫ ৮.৫০ ৭.৬৫ 

২৪-মাস পর, 
িক´ ৬০ 
মােসর �েব 8 

১১.২০ ১১.২০ ১০.২৭ ৯.৩৩ ৮.৪০ 

Hময়াদাে0 ১২.০০ ১২.০০ ১১.০০ ১০.০০ ৯.০০ 

৮ 
ইউ.এস ডলার 
ি_িময়াম ব] 

১ম বছরাে0 ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ 
২য় বছরাে0 ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ 
৩য় বছরাে0 ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ 

৯ 
ইউ.এস ডলার 
ইনেভ¡েম© ব] 

১ম বছরাে0 ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৫০ 
২য় বছরাে0 ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ 
৩য় বছরাে0 ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ 

 

শত8াবলীঃ 

(ক) এই আেদশ জািরর �েব 8 tয়µত স'য় িZম tয়কালীন হাের Mনাফা _া¶ হইেব এবং Hযই Hময়ােদর জª তাহা ই¢/ করা 
হইয়ািছল Hসই Hময়াদ Hশষ হওয়া পয 80 উ= হাের Mনাফা _া¶ হইেব। তেব, ±নঃিবিনেয়ােগর HBে� ±নঃিবিনেয়ােগর তািরেখর 
Mনাফার হার _েযাজ/ হইেব। 
 

(খ) বিণ 8ত সকল স'য় িZেমর tম±ি �ত িবিনেয়াগ িবেবচনা�ব 8ক _েযাজ/ হাের Mনাফা _া¶ হইেব । 
 

(গ) _ািতDািনক িবিনেয়ােগর HBে�ও ±নঃিনধ 8ািরত Mনাফার হার কায 8কর হইেব। 
 

(ঘ)  এই আেদশ জািরর পের িবিনেয়াগµত অেথ 8র Mনাফা _দােনর HBে� �েব 8র িবিনেয়াগ িবেবচনায় িনেয় _েযাজ/ হাের Mনাফা _া¶ 
হইেব। 
 

(ঙ)  Hযৗথ িবিনেয়ােগর HBে� _েত/ক িবিনেয়াগকারীর বিণ 8ত সকল স'য় িZেম Hমাট িবিনেয়ােগর উপর িহসাব কের _েযাজ/ হাের 
Mনাফা _া¶ হইেব।  
 

(চ) Hযৗথ িবিনেয়ােগর HBে� _েত/ক িবিনেয়াগকারীর tম± ী�ত িবিনেয়ােগর পিরমাণ ¸থকভােব িহসাব কের _েযাজ/ হাের Mনাফা 
_া¶ হইেব।  
 

(ছ) সকল স'য় িZেমর Mনাফা/¢দ সরল হাের _েদয় হইেব। 
 
 



পচ বছর Hময়াদী বাংলােদশ স'য়প� (_বত8নঃ ১৯৭৭ িVঃ) 
�\মানঃ ১০ টাকা; ৫০ টাকা;  ১০০ টাকা;  ৫০০ টাকা;  ১,০০০ টাকা; ৫,০০০ টাকা;  ১০,০০০ টাকা;  ২৫,০০০ টাকা;  ৫০,০০০ 
টাকা; ১,০০,০০০ টাকা;  ৫,০০,০০০ টাকা;  ১০,০০,০০০ টাকা; ২৫,০০,০০০ টাকা। 
Hকাথায় পাওয়া যায়ঃ জাতীয় স'য় G/েরা, বাংলােদশ `াংক শাখাস�হ, তফিসিল `াংকস�হ এবং ডাকঘর Hথেক tয় ও নগদায়ন 
করা যায়। 
Hময়াদঃ ৫ (পচ) বছর।  
Mনাফার হারঃ 

tিমক 
নং 

স'য় িZেমর নাম 
Hময়াদ (উ�ীণ 8 

হইেল) 

িবzমান 
Mনাফার 
হার 

tিমক ১-৯ এ বিণ 8ত সকল স'য় িZেম 
tম± ী�ত িবিনেয়ােগর পিরমাণ: 

১৫,০০,০০০ 
টাকা পয 80 

১৫,০০,০০১ 
টাকা হেত 
৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ 
টাকা হেত ত²³8 

±নঃিনধ 8ািরত Mনাফার হার (%) 
01 ৫-বছর Hময়াদী 

বাংলােদশ স'য়প� 
১ম বছরাে0 ৯.৩৫% ৯.৩৫ ৮.৫৪ ৭.৭১ 

২য় বছরাে0 ৯.৮০% ৯.৮০ ৮.৯৫ ৮.০৮ 

৩য় বছরাে0 ১০.২৫% ১০.২৫ ৯.৩৬ ৮.৪৫ 

৪থ 8 বছরাে0 ১০.৭৫% ১০.৭৫ ৯.৮২ ৮.৮৬ 

৫ম বছরাে0 ১১.২৮% ১১.২৮ ১০.৩০ ৯.৩০ 
 

উৎেস করঃ ৫-বছর Hময়াদী বাংলােদশ স'য়প�, ৩-মাস অ0র Mনাফা িভি�ক স'য়প� ও পিরবার স'য়পে� ৫,০০,০০০/- (পচ লB) 
টাকা পয 80 সব 8েমাট িবিনেয়ােগর HBে� Mনাফার উপর ৫% হাের এবং এর অিধক িবিনেয়ােগর HBে� Mনাফার উপর ১০% হাের উৎেস 
কর কত8ন করা হয়। 
যারা tয় করেত পারেবনঃ  

    (ক) সকল H¹িণ ও Hপশার বাংলােদশী নাগিরক; 
    (খ) আয়কর িবিধমালা, ১৯৮৪ (অংশ-২) এর িবিধ ৪৯-এর উপ-িবিধ (২) এ সংºািয়ত Aীµত ভিব¤ তহিবল এবং ভিব¤   
         তহিবল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ এর ১৯ নং) অCযায়ী পিরচািলত ভিব¤ তহিবল; 
   (গ) আয়কর অvােদশ-১৯৮৪ এর ৬D তফিসল এর পাট 8 এ এর অCে»দ ৩৪ অCযায়ী মৎ� খামার, হস-Mরগীর খামার, Hপিলেটড 
        Hপাি¼ িফডস উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, bানীয় উৎপািদত বীজ িবপণন, গবািদ পlর খামার, ½¾ এবং ½¾জাত �ে`র খামার, 
        `াঙ উৎপাদন খামার, উzান খামার _ক�, Hরশম �eেপাকা পালেনর খামার, ছ�াক উৎপাদন এবং ফল ও লতাপাতার চাষ হেত 
        অিজ8ত আয়-যা সংিrX উপ-কর কিমশনার ক|8ক _ত/য়নµত। 
tেয়র ঊ³8সীমাঃ 

   (ক) `ি=র HBে�ঃ একক নােম ৩০ লB অথবা �À-নােম ৬০ লB;  
    (খ) _িতDােনর HBে�ঃ ঊ³8সীমা Hনই। 
 

অªাª ¢িবধাঃ 

    (ক) নিমনী িনেয়াগ করা যায়; 
    (খ) স'য়পে�র Htতার ÁK/র পর নিমনী সােথ সােথই অথবা Hময়াদ উ�ীেণ 8র পর স'য়প� নগদায়ন কের  িনেত পােরন। 
   (গ) এক Hময়ােদর জª Aয়ংিtয় ±নঃিবিনেয়াগ ¢িবধা পাওয়া যায়। Aয়ংিtয় ±নঃিবিনেয়ােগর HBে�  ±নঃিবিনেয়ােগর তািরেখর 
        Mনাফার হার এবং িবিনেয়ােগর ঊ³8সীমা _েযাজ/ হেব; 
 



িতন মাস অ0র Mনাফািভি�ক স'য়প� (_বত8নঃ ২০০৪ িVঃ) 
 
�\মানঃ  ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ ও ১০,০০,০০০ টাকা। 
 

Hকাথায় পাওয়া যায়ঃ জাতীয় স'য় G/েরা, বাংলােদশ `াংক শাখাস�হ, বািণিজ/ক `াংকস�হ এবং ডাকঘর Hথেক tয় ও নগদায়ন 
করা যায়। 
 

Hময়াদঃ ৩ (িতন) বছর। 
 

Mনাফার হারঃ 

tিমক 
নং 

স'য় িZেমর নাম 
Hময়াদ (উ�ীণ 8 

হইেল) 

িবzমান 
Mনাফার 
হার 

tিমক ১-৯ এ বিণ 8ত সকল স'য় িZেম tম± ী�ত 
িবিনেয়ােগর পিরমাণ: 

১৫,০০,০০০ 
টাকা পয 80 

১৫,০০,০০১ টাকা 
হেত ৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ টাকা 
হেত ত²³8 

±নঃিনধ 8ািরত Mনাফার হার (%) 
02 িতন মাস অ0র 

Mনাফািভি�ক স'য়প� 
১ম বছরাে0 ১০.০০% ১০.০০ ৯.০৬ ৮.১৫ 

২য় বছরাে0 ১০.৫০% ১০.৫০ ৯.৫১ ৮.৫৬ 

৩য় বছরাে0 ১১.০৪% ১১.০৪ ১০.০০ ৯.০০ 

 

Hময়াদ�িত 8র �েব 8 নগদায়ন করেল উপেরা= ছেক উিÂিখত হাের Mনাফা _া¶ হেব এবং অিতির= অথ 8 পিরেশািধত হেয় থাকেল তা 
�ল টাকা হেত কত 8ন কের সম�য়�ব 8ক অবিশX �ল টাকা পিরেশাধ করা হেব। 
 

উৎেস করঃ ৫-বছর Hময়াদী বাংলােদশ স'য়প�, ৩-মাস অ0র Mনাফা িভি�ক স'য়প� ও পিরবার স'য়পে� ৫,০০,০০০/- (পচ লB) 

টাকা পয 80 সব 8েমাট িবিনেয়ােগর HBে� Mনাফার উপর ৫% হাের এবং এর অিধক িবিনেয়ােগর HBে� Mনাফার উপর ১০% হাের উৎেস 

কর কত8ন করা হয়। 
 

যারা tয় করেত পারেবনঃ সকল H¹িণ ও Hপশার বাংলােদশী নাগিরক এবং অeি¡কেদর জª _িতিDত িশBা _িতDান/ অª Hয 

Hকান অeি¡ক সহেযািগ _িতDান (যােদর স'য়পে�র Mনাফা অeি¡কেদর সহায়তায় অব�ই `বহার করেত হেব) যা সংিrX Hজলা 

সমাজেসবা কায 8ালয় ক|8ক _ত/য়নµত। 
 

tেয়র ঊ³8সীমাঃ একক নােম সেব 8া® ৩০ (ি�শ) লB অথবা �À-নােম সেব 8া® ৬০ (ষাট) লB টাকা। 
 

অªাª ¢িবধাঃ 
   (ক) ��মািসকিভি�েত Mনাফা _েদয়। 

   (খ) নিমনী িনেয়াগ করা যায়। 

   (গ) স'য়পে�র Htতার ÁK/র পর নিমনী সােথ সােথই স'য়প� নগদায়ন কের টাকা উে�ালন করেত পােরন অথবা �ণ 8 Hময়াদ 

        পয 80 যথারীিত _িত িতন (৩)মাস অ0র Mনাফা উে�ালন করেত পােরন। 

 



Hপনশনার স'য়প� (_বত8নঃ ২০০৪ িVঃ) 
 �\মানঃ ৫০,০০০ টাকা;  ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা;  ৫,০০,০০০ ও ১০,০০,০০০ টাকা। 

Hকাথায় পাওয়া যায়ঃ জাতীয় স'য় G/েরা, বাংলােদশ `াংক শাখাস�হ, বািণিজ/ক `াংকস�হ এবং ডাকঘর Hথেক tয় ও নগদায়ন 
করা যায়। 

Hময়াদঃ ৫ (পচ) বছর। 

Mনাফা হারঃ 

tিমক 
নং 

স'য় িZেমর নাম 
Hময়াদ (উ�ীণ 8 

হইেল) 

িবzমান 
Mনাফার 
হার 

tিমক ১-৯ এ বিণ 8ত সকল স'য় িZেম tম± ী�ত 
িবিনেয়ােগর পিরমাণ: 

১৫,০০,০০০ 
টাকা পয 80 

১৫,০০,০০১ টাকা 
হেত ৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ টাকা 
হেত ত²³8 

±নঃিনধ 8ািরত Mনাফার হার (%) 
03 Hপনশনার স'য়প� ১ম বছরাে0 ৯.৭০% ৯.৭০ ৮.৮৭ ৮.০৪ 

২য় বছরাে0 ১০.১৫% ১০.১৫ ৯.২৮ ৮.৪২ 

৩য় বছরাে0 ১০.৬৫% ১০.৬৫ ৯.৭৪ ৮.৮৩ 

৪থ 8 বছরাে0 ১১.২০% ১১.২০ ১০.২৪ ৯.২৯ 

৫ম বছরাে0 ১১.৭৬% ১১.৭৬ ১০.৭৫ ৯.৭৫ 

 

Hময়াদ�িত 8র �েব 8 নগদায়ন করেল উপেরা= ছেক উেÂিখত হাের Mনাফা _া¶ হেব এবং অিতির= অথ 8 পিরেশািধত হেয় থাকেল তা 
�ল টাকা হেত কত 8ন কের সম�য়�ব 8ক অবিশX �ল টাকা পিরেশাধ করা হেব। 
 

উৎেস করঃ Hপনশনার স'য়পে� ৫,০০,০০০/- (পচ লB) টাকা পয 80 সব 8েমাট িবিনেয়ােগর HBে� Mনাফার উপর Hকান উৎেস কর 
কত8ন করা  হয় না। ৫,০০,০০০/- (পচ লB) টাকার অিধক িবিনেয়ােগর HBে� Mনাফার উপর ১০% হাের উৎেস কর কত8ন করা হয়। 

যারা tয় করেত পারেবনঃ অবসর_া, সরকাির, আধা-সরকাির, Aায়�শািসত, আধা-Aায়�শািসত _িতDােনর কম 8কত8া/কম 8চারী, ¢_ীম 
Hকােট 8র অবসর_া, মাননীয় িবচারপিতগণ, সশÃ বািহনীর অবসর_া, সদ� এবং Áত চাÄিরজীবীর পািরবািরক Hপনশন ¢িবধােভাগী 
Aামী/Ãী/স0ান। 

tেয়র ঊ³8সীমাঃ _া, আCেতািষক (Gratuity) ও ভিব¤ তহিবেলর অথ 8 (Åড়া0) িমিলেয় একক নােম সেব 8া® ৫০ লB টাকা। 

অªাª ¢িবধাঃ 

(ক) ��মািসকিভি�েত Mনাফা _েদয় 

(খ) নিমনী িনেয়াগ করা যায়। 

(গ) স'য়পে�র Htতার ÁK/র পর নিমনী সােথ সােথই অথবা Hময়াদ উ�ীেণ 8র পর স'য়প� ভাxােত পােরন। 

 

 

 

 



পিরবার স'য়প� (_বত8নঃ ২০০৯ িVঃ) 
�\মানঃ ১০,০০০ টাকা;  ২০,০০০ টাকা;  ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা;  ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ টাকা এবং ১০,০০,০০০ 
টাকা। 
Hকাথায় পাওয়া যায়ঃ জাতীয় স'য় G/েরা, বাংলােদশ `াংক শাখাস�হ, বািণিজ/ক `াংকস�হ এবং ডাকঘর Hথেক tয় ও নগদায়ন 
করা যায়। 
Hময়াদঃ ৫ (পচ) বছর। 

Mনাফা হারঃ 

tিমক 
নং 

স'য় িZেমর নাম 
Hময়াদ (উ�ীণ 8 

হইেল) 

িবzমান 
Mনাফার 
হার 

tিমক ১-৯ এ বিণ 8ত সকল স'য় িZেম tম± ী�ত 
িবিনেয়ােগর পিরমাণ: 

১৫,০০,০০০ 
টাকা পয 80 

১৫,০০,০০১ টাকা 
হেত ৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ টাকা 
হেত ত²³8 

±নঃিনধ 8ািরত Mনাফার হার (%) 
০৪ পিরবার স'য়প� ১ম বছরাে0 ৯.৫০% ৯.৫০ ৮.৬৬ ৭.৮৩ 

২য় বছরাে0 ১০.০০% ১০.০০ ৯.১১ ৮.২৫ 
৩য় বছরাে0 ১০.৫০% ১০.৫০ ৯.৫৭ ৮.৬৬ 
৪থ 8 বছরাে0 ১১.০০% ১১.০০ ১০.০৩ ৯.০৭ 
৫ম বছরাে0 ১১.৫২% ১১.৫২ ১০.৫০ ৯.৫০ 

 

Hময়াদ�িত 8র �েব 8 নগদায়ন করেল উপেরা= ছেক উেÂিখত হাের Mনাফা _া¶ হেব এবং অিতির= অথ 8 পিরেশািধত হেয় থাকেল তা 
�ল টাকা হেত কত 8ন কের সম�য়�ব 8ক অবিশX �ল টাকা পিরেশাধ করা হেব। 
 

উৎেস করঃ ৫-বছর Hময়াদী বাংলােদশ স'য়প�, ৩-মাস অ0র Mনাফা িভি�ক স'য়প� ও পিরবার স'য়পে� ৫,০০,০০০/- (পচ লB) 
টাকা পয 80 সব 8েমাট িবিনেয়ােগর HBে� Mনাফার উপর ৫% হাের এবং এর অিধক িবিনেয়ােগর HBে� Mনাফার উপর ১০% হাের উৎেস 
কর কত8ন করা হয়। 
 

যারা tয় করেত পারেবনঃ 

(ক) ১৮ (আঠার) ও ত½³8 বয়েসর Hয Hকান বাংলােদশী মিহলা, 
(খ) Hয Hকান বাংলােদশী শারীিরক _িতব�ী (±mষ ও মিহলা) এবং 
(গ) ৬৫ (Æয়ষি�) ও ত½³8 Hয Hকান বাংলােদশী (±mষ ও মিহলা) নাগিরক। 
 
tেয়র ঊ³8সীমাঃ একক নােম সেব 8া® ৪৫ (Æয়তািÂশ) লB টাকা।  
  
অªাª ¢িবধাঃ 
(ক) মািসকিভি�েত Mনাফা _েদয়। 
(খ) নিমনী িনেয়াগ করা যায় / পিরবত8ন ও বািতল করা যায়। 
(গ) স'য়পে�র Htতার ÁK/র পর নিমনী সােথ সােথই স'য়প� নগদায়ন কের টাকা উে�ালন করেত পােরন অথবা �ণ 8 Hময়াদ পয 80 
যথারীিত মােস মােস Mনাফা উে�ালন করেত পােরন। 
 

িবঃ�ঃ ৫ (পচ) বছর Hময়ািদ বাংলােদশ স'য়প�, ৩-মাস অ0র Mনাফািভি�ক স'য়প� ও পিরবার স'য়পে� সমি�তভােব একক 
নােম সেব 8া® ৫০ লB টাকা অথবা �À নােম সেব 8া® ১ Hকাe টাকা িবিনেয়াগ করা যােব। উেÂc Hয, পিরবার স'য়প� Hযৗথ নােম tয় 
করা যায় না। 



ডাকঘর স'য় `াংক (_বত8নঃ ১৮৭২ িVঃ) 
(ক) সাধারণ িহসাব : 
১। Mনাফাঃ ৭.৫%  

tিমক 
নং 

স'য় িZেমর নাম 
Hময়াদ (উ�ীণ 8 

হইেল) 

িবzমান 
Mনাফার 
হার 

tিমক ১-৯ এ বিণ 8ত সকল স'য় িZেম tম± ী�ত 
িবিনেয়ােগর পিরমাণ: 

১৫,০০,০০০ 
টাকা পয 80 

১৫,০০,০০১ টাকা 
হেত ৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ টাকা 
হেত ত²³8 

০৫ ডাকঘর স'য় `াংক-
সাধারণ িহসাব 

- ৭.৫০% ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ 

 

২। যারা িবিনেয়াগ করেত পারেবন : 
    (ক) সকল H¹িণ ও Hপশার বাংলােদশী নাগিরক। 
 

৩। িবিনেয়াগ করেত যা যা _েয়াজন : Htতার ২(½ই) কিপ (িপিপ সাইজ) ছিব, জাতীয় পিরচয়প�/জÇ িনব�ন সনদ/পাসেপােট 8র 
ফেটাকিপ এবং নিমনী থাকেল _েত/েকর ২(½ই) কিপ (িপিপ সাইজ) ছিব। 
 

৪। িবিনেয়ােগর উ³8সীমা : একক নােম সেব 8া® ১০ লB টাকা অথবা �À-নােম সেব 8া® ২০ লB টাকা। 
 

৫। অªাª ¢িবধা:  (ক) নিমনী িনেয়াগ করা যায়/পিরবত8ন ও বািতল করা যায়; 
   (খ) এক মােসরও Mনাফা _েদয়। 
 

 
খ) Hময়াদী িহসাবঃ 
 

১। Mনাফাঃ Hময়াদাে0 (৩ বছর) ১১.২৮%। 
 

tিমক 
নং 

স'য় িZেমর নাম 
Hময়াদ (উ�ীণ 8 

হইেল) 

িবzমান 
Mনাফার 
হার 

tিমক ১-৯ এ বিণ 8ত সকল স'য় িZেম tম± ী�ত 
িবিনেয়ােগর পিরমাণ: 

১৫,০০,০০০ 
টাকা পয 80 

১৫,০০,০০১ টাকা 
হেত ৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ টাকা 
হেত ত²³8 

±নঃিনধ 8ািরত Mনাফার হার (%) 
 
০৭ 

ডাকঘর স'য় `াংক- 
Hময়াদী িহসাব 

১ম বছরাে0 ১০.২০% ১০.২০ ৯.৩১ ৮.৪১ 
২য় বছরাে0 ১০.৭০% ১০.৭০ ৯.৭৭ ৮.৮২ 
৩য় বছরাে0 ১১.২৮% ১১.২৮ ১০.৩০ ৯.৩০ 

 
 

২। যারা িবিনেয়াগ করেত পােরনঃ 
      (ক) সকল H¹িণ ও Hপশার বাংলােদশী নাগিরক। 
 

৩। িবিনেয়ােগর ঊ³8সীমাঃ একক িহেসেব ১০ লB টাকা অথবা �À িহেসেব ২০ লB টাকা। 
 

৪। অªাª ¢িবধাঃ  

(ক) সকল H¹িণ ও Hপশার বাংলােদশী নাগিরক এ  িহসাব Èলেত পােরন; 
(খ) নিমনী িনেয়াগ করা যায় / পিরবত8ন ও বািতল করা যায়; 
 (গ) এক Hময়ােদর জª Aয়ংিtয় ±নঃিবিনেয়াগ ¢িবধা পাওয়া যায়। Aয়ংিtয় ±নঃিবিনেয়ােগর HBে�  ±নঃিবিনেয়ােগর তািরেখর 
Mনাফার হার এবং িবিনেয়ােগর ঊ³8সীমা _েযাজ/ হেব; 
 
 



ওেয়জ আন 8ার Hডেভলপেম© ব] (_বত8ন : ১৯৮১ িVঃ) 
�\মানঃ ২৫,০০০ টাকা; ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা;  ২,০০,০০০ টাকা; ৫, ০০,০০০ টাকা;১০,০০,০০০ এবং ৫০,০০,০০০ টাকা 
Hকাথায় পাওয়া যায়ঃ বাংলােদশ `াংক এবং িবেদেশ অবিbত বাংলােদেশর তফিসলী `াংেকর শাখা, এÉেচ  হাউস,এÉেচ  

Hকা2ানী,েয Hকান তফিশলী `াংেকর অথরাইজড িডলার (AD) শাখা হেত tয় করা যায়। 
Hময়াদঃ ৫ (পচ) বছর।  
Mনাফার হারঃ ১২.০০ %  
 

tিমক 
নং 

স'য় িZেমর নাম 
Hময়াদ (উ�ীণ 8 

হইেল) 

িবzমান 
Mনাফার 
হার 

tিমক ১-৯ এ বিণ 8ত সকল স'য় িZেম tম± ী�ত িবিনেয়ােগর 
পিরমাণ: 

১৫,০০,০০০ 
টাকা পয 80 

১৫,০০,০০১ 
টাকা হেত 
৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ 
টাকা হেত 
৫০,০০,০০০ 

৫০,০০,০০১ 
টাকা হেত ত²³8 

±নঃিনধ 8ািরত Mনাফার হার (%) 

০৭ 
 

ওেয়জ আন 8ার  
Hডেভলপেম© ব] 

৬-মাস পর, িক´ 
১২ মােসর �েব 8 

৮.৭০ ৮.৭০ ৭.৯৮ ৭.২৫ ৬.৫৩ 

১২-মাস পর, 
িক´ ১৮ মােসর 

�েব 8 
৯.৪৫ ৯.৪৫ ৮.৬৬ ৭.৮৮ ৭.০৯ 

১৮-মাস পর, 
িক´ ২৪ মােসর 

�েব 8 
১০.২০ ১০.২০ ৯.৩৫ ৮.৫০ ৭.৬৫ 

২৪-মাস পর, 
িক´ ৬০ মােসর 

�েব 8 
১১.২০ ১১.২০ ১০.২৭ ৯.৩৩ ৮.৪০ 

Hময়াদাে0 ১২.০০ ১২.০০ ১১.০০ ১০.০০ ৯.০০ 
 

যারা tয় করেত পারেবনঃ 
(ক) �বধ ওেয়জ আন 8ার িনেজ বা আেবদনপে� উিÂিখত `ি= বা বাংলােদেশ তার Hবিনিফিসয়ারীর নােম বাংলােদশী টাকা/ �বেদিশক 
M�ায় tয় করা যায়। 
(খ) িবেদেশ বাংলােদশ ²তাবােস কম 8রত বাংলােদশ সরকােরর কম 8কত8া ও কম 8চারীগণ tয় করেত পাের। 
 

tেয়র ঊ³8সীমা: ০১ (এক) Hকাe টাকা। 
 

অªাª ¢িবধাঃ  
(ক) ৪০% Hথেক ৫০% পয 80 ÁK/-Êিঁকর ¢িবধা রেয়েছ; 
(খ) Aয়ংিtয়ভােব একািধক Hময়ােদর জª ±নঃিবিনেয়াগ ¢িবধা _েদয়; 
(গ) ষাÇািসকিভি�েত Mনাফা _েদয়; 
(ঘ) বে]র িবপরীেত ঋণ uহেণর ¢িবধা রেয়েছ; 
(ঙ) নিমনী িনেয়াগ করা যায় / পিরবত8ন ও বািতল করা যায়; 
(চ) হািরেয় Hগেল, ±েড় Hগেল বা নX হেল ÍিÎেকট ব] ই¢/র ¢েযাগ রেয়েছ; 
(ছ) এফিস একাউ© থাকার Hকান বাvবাধকতা Hনই; 
(জ) এ বে] িবিনেয়াগµত অথ 8 ও অিজ8ত Mনাফা আয়কর M=; 
 
 



ইউ.এস. ডলার ি_িময়াম ব] (_বত8নঃ ২০০২ িVঃ) 
 

 

�\মান: ইউএস ডলার ৫০০; ইউএস ডলার ১,০০০; ইউএস ডলার ৫,০০০; ইউএস ডলার ১০,০০০ এবং ইউএস ডলার ৫০,০০০।  
Hকাথায় পাওয়া যায়ঃ বাংলােদশ `াংক এবং িবেদেশ অবিbত বাংলােদেশর তফিসলী `াংেকর শাখা, এÉেচ  হাউস, এÉেচ  

Hকা2ানী, Hয Hকান তফিশলী `াংেকর অথরাইজড িডলার (AD) শাখা হেত tয় করা যায়। 

Hময়াদ: ৩ (িতন) বছর। 
Mনাফার হারঃ 
 

tিমক 
নং 

স'য় িZেমর নাম 
Hময়াদ (উ�ীণ 8 

হইেল) 

িবzমান 
Mনাফার 
হার 

tিমক ১-৯ এ বিণ 8ত সকল স'য় িZেম tম± ী�ত িবিনেয়ােগর 
পিরমাণ: 

১৫,০০,০০০ 
টাকা পয 80 

১৫,০০,০০১ 
টাকা হেত 
৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ 
টাকা হেত 
৫০,০০,০০০ 

৫০,০০,০০১ টাকা 
হেত ত²³8 

±নঃিনধ 8ািরত Mনাফার হার (%) 

০৮ 
 

ইউ.এস ডলার  
ি_িময়াম ব] 

১ম বছরাে0 ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ 

২য় বছরাে0 ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ 

৩য় বছরাে0 ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ 

 
যারা tয় করেত পারেবন: অিনবাসী বাংলােদশী এবং বাংলােদশী বংেশাÏূত িবেদশী নাগিরক।  
 

tেয়র ঊ³8সীমা: ০১ (এক) Hকাe টাকার সমপিরমাণ �বেদিশক M�া। 
 
অªাª ¢িবধাঃ  

(ক) ১৫% Hথেক ২৫% পয 80 ÁK/-Êিঁকর ¢িবধা রেয়েছ; 

(খ) Aয়ংিtয়ভােব একািধক Hময়ােদর জª ±নঃিবিনেয়াগ ¢িবধা িবzমান; 

(গ) ষাÇািসকিভি�েত Mনাফা _েদয়; 

(ঘ) বে]র িবপরীেত ঋণ uহেণর ¢িবধা রেয়েছ; 

(ঙ) নিমনী িনেয়াগ করা যায়/ পিরবত8ন ও বািতল করা যায়; 

(চ) এফিস একাউ© থাকার Hকান বাvবাধকতা Hনই; 

(ছ) হািরেয় Hগেল, ±েড় Hগেল বা নX হেল ÍিÎেকট ব] ই¢/র ¢েযাগ রেয়েছ; 

(জ) বাংলােদশী M�া/ ডলার এ Mনাফা _েদয়; 

(ঝ) এ বে] িবিনেয়াগµত অথ 8 ও অিজ8ত Mনাফা আয়কর M=। 

 

 



ইউ.এস. ডলার ইনেভ¡েম© ব] (_বত8নঃ ২০০২ িVঃ) 
�\মানঃ ইউএস ডলার ৫০০; ইউএস ডলার ১,০০০; ইউএস ডলার ৫,০০০; ইউএস ডলার ১০,০০০ এবং ইউএস ডলার ৫০,০০০।   
 
Hকাথায় পাওয়া যায়ঃ বাংলােদশ `াংক এবং িবেদেশ অবিbত বাংলােদেশর তফিসলী `াংেকর শাখা, এÉেচ  হাউস, এÉেচ  
Hকা2ানী, Hয Hকান তফিশলী `াংেকর অথরাইজড িডলার (AD) শাখা হেত tয় করা যায়। 
 
Hময়াদঃ ৩ (িতন) বছর।  
 
Mনাফার হারঃ 

tিমক 
নং 

স'য় িZেমর নাম 
Hময়াদ (উ�ীণ 8 

হইেল) 

িবzমান 
Mনাফার 
হার 

tিমক ১-৯ এ বিণ 8ত সকল স'য় িZেম tম± ী�ত 
িবিনেয়ােগর পিরমাণ: 

১৫,০০,০০০ 
টাকা পয 80 

১৫,০০,০০১ 
টাকা হেত 
৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ 
টাকা হেত 
৫০,০০,০০০ 

৫০,০০,০০১ 
টাকা হেত 
ত²³8 

±নঃিনধ 8ািরত Mনাফার হার (%) 

০৯ 
 

ইউ.এস ডলার  
ইনেভ¡েম© ব] 

১ম বছরাে0 ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৫০ 

২য় বছরাে0 ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ 

৩য় বছরাে0 ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ 

 
যারা tয় করেত পারেবনঃ অিনবাসী বাংলােদশী এবং বাংলােদশী বংেশাÏূত িবেদশী নাগিরক।  
 
tেয়র ঊ³8সীমা: ০১ (এক) Hকাe টাকার সমপিরমাণ �বেদিশক M�া। 
 
অªাª ¢িবধাঃ 
(ক) �ল ও Mনাফা ইউএস ডলাের _েদয়; 

(খ) Aয়ংিtয়ভােব একািধক Hময়ােদর জª ±নঃিবিনেয়াগ ¢িবধা িবzমান; 

(গ) ষাÇািসকিভি�েত Mনাফা _েদয়; 

(ঘ) বে]র িবপরীেত ঋণ uহেণর ¢িবধা রেয়েছ; 

(ঙ) নিমনী িনেয়াগ করা যায় / পিরবত8ন ও বািতল করা যায়; 

(চ) হািরেয় Hগেল, ±েড় Hগেল বা নX হেল ÍিÎেকট ব] ইÒ/র ¢েযাগ রেয়েছ; 

(ছ) এ বে] িবিনেয়াগµত অথ 8 ও অিজ8ত Mনাফা আয়কর M=; 

(জ) ১৫% Hথেক ২৫% পয 80 ÁK/-Êিঁকর ¢িবধা রেয়েছ; 

(ঝ) এফিস একাউ© থাকার বাvবাধকতা Hনই। 

 



ডাক জীবন বীমা (_বত8নঃ ১৮৭২ িVঃ) 
ডাক জীবন বীমা সরকার ক|8ক পিরচািলত। 
(১) যারা এ বীমা করেত পােরনঃ ১৯ Hথেক ৫৫ বছর বয়সী সকল H¹িণ ও Hপশার বাংলােদশী নাগিরক। 
(২)  পিলিসর ধরনঃ (ক) জীবন <ি= বীমা; (খ) Hময়াদী বীমা; (গ) িশBা Hময়াদী বীমা; (ঘ) িববাহ বীমা;                                 
(ঙ) এে]ােম© বীমা। 
 

(৩) অªাª ¢িবধাঃ 
(ক) আয়কর Hরয়াত পাওয়া যায়; 
(খ) ি_িময়ােমর হার কম, Hবানােসর পিরমাণ Hবশী; 
(গ) ১০০% Êিঁক ¢িবধা; 
(ঘ) আকিÓক ÁK/ ও িচর-অBমতার মxল িবধান <ি=; 
(ঙ) ডা=াির পরীBা `িতত পিলিস। 

(৪) _চিলত Hবানাসঃ 

বীমার H¹িণ  _িত হাজাের _িত বছের Hবানাস 
(ক) আজীবন বীমা ৪২.০০ টাকা 
(খ) Hময়াদী বীমা ৩৩.০০ টাকা 

 

(৫) িবিনেয়াগ করেত যা লাগেবঃ Htতার ২(½ই) কিপ (িপিপ সাইজ) ছিব, জাতীয় পিরচয়প�/ জÇ িনব�ন সনদ/পাসেপােট 8র 
ফেটাকিপ এবং নিমনী থাকেল _েত/েকর ২(½ই) কিপ (িপিপ সাইজ) ছিব। 
 

বাংলােদশ _াইজ ব] (১০০ টাকা �\মান) 
২। ±রZার: _িত Ô Hত _িত িসিরেজ ±রZার 

(ক) ৬,০০,০০০ টাকার _থম ±রZার ০১ (এক)e; 

(খ) ৩,২৫,০০০ টাকার িhতীয় ±রZার ০১ (এক)e; 

(গ) ১,০০,০০০ টাকার |তীয় ±রZার ০২ (½ই)e; 

(ঘ) ৫০,০০০ টাকার চKথ 8 ±রZার ০২ (½ই)e; 

(ঙ) ১০,০০০ টাকার প'ম ±রZার ৪০ (চিÂশ)e। 
 

৩। অªাª ত�াবলীঃ 
 (ক) _িত িতন মাস অ0র (৩১ জাCয়াির, ৩০ এি_ল, ৩১ Õলাই ও ৩১অেÖাবর) ‘Ô’ অCিDত হয়; 

 (খ) বে] িনেদ 8িশত িবtয় তািরখ হেত ×/নতম ২ (½ই) মাস অিতtেমর 

পর উ= ব] ‘Ô’ এর আওতায় আসেব; 

(গ) ±রZার_া, ব] Hফরৎ Hদয়া হয় না, তেব বে] অিভিহত �\ ±রZােরর অেথ 8র সােথ _দান করা হয়; 

 (ঘ) ‘Ô’ অCDােনর িনধ 8ািরত তািরখ হেত ½ই বছেরর মেv ±রZােররটাকা দাবী করেত হয়; 

(ঙ)  ±রZার_া, অথ 8 হেত ২০% উৎেস কর কত8ন কের ±রZােরর টাকা _দান করা হয়। 

 



জাতীয় স'য় িZমস�েহর বছরিভি�ক Mনাফা হােরর tমিবকাশ 
 
 

িZেমর নাম। সময়। ২১/০৯/২০২১ হেত চলমান ২৩/০৫/২০১৫ 
হেত 

২০/০৯/২০২১ 

০১/০৩/২০১২ 
হেত 

২২/০৫/২০১৫ 

০১/০৭/২০১১ 
হেত 

২৮/০২/২০১২ ১৫,০০,০০০ 
টাকা পয 80 

১৫,০০,০০১ 
টাকা হেত 
৩০,০০,০০০ 

৩০,০০,০০১ 
টাকা হেত 
৫০,০০,০০০ 

৫০,০০,০০১ 
টাকা হেত 
ত²³8 

±নঃিনধ 8ািরত Mনাফার হার (%) 

৫-বছর Hময়দী 
বাংলােদশ 
স'য়প� 

১ম বছরাে0 ৯.৩৫ ৮.৫৪ ৭.৭১ - ৯.৩৫% ৯.২০% ৮.০০% 

২য় বছরাে0 ৯.৮০ ৮.৯৫ ৮.০৮ - ৯.৮০% ৯.৯৫% ৮.৭৫% 

৩য় বছরাে0 ১০.২৫ ৯.৩৬ ৮.৪৫ - ১০.২৫% ১০.৭০% ৯.৫০% 

৪থ 8 বছরাে0 ১০.৭৫ ৯.৮২ ৮.৮৬ - ১০.৭৫% ১১.৪৫% ১০.২৫% 

৫ম বছরাে0। ১১.২৮ ১০.৩০ ৯.৩০ - ১১.২৮% ১২.২০+০.৯৯ 
=১৩.১৯% 

১১.০০+০.৫৫ 
=১১.৫৫% 

৩-মাস অ0র 
Mনাফািভি�ক 
স'য়প� 

১ম বছরাে0 ১০.০০ ৯.০৬ ৮.১৫ - ১০.০০% ৯.৮০% ৮.৪০% 

২য় বছরাে0 ১০.৫০ ৯.৫১ ৮.৫৬ - ১০.৫০% ১০.৮০% ৯.৪০% 

৩য় বছরাে0 ১১.০৪ ১০.০০ ৯.০০ - ১১.০৪% ১১.৮০+০.৭৯ 
=১২.৫৯% 

১০.৪০+০.৩৮ 
=১০.৭৮% 

Hপনশনার 
স'য়প� 

১ম বছরাে0 ৯.৭০ ৮.৮৭ ৮.০৪ - ৯.৭০% ৯.২০% ৮.০০% 

২য় বছরাে0 ১০.১৫ ৯.২৮ ৮.৪২ - ১০.১৫% ৯.৯৫% ৮.৭৫% 

৩য় বছরাে0 ১০.৬৫ ৯.৭৪ ৮.৮৩ - ১০.৬৫% ১০.৭০% ৯.৫০% 

৪থ 8 বছরাে0 ১১.২০ ১০.২৪ ৯.২৯ - ১১.২০% ১১.৪৫% ১০.২৫% 

৫ম বছরাে0। ১১.৭৬ ১০.৭৫ ৯.৭৫ - ১১.৭৬% ১২.২০+০.৯৯ 
=১৩.১৯% 

১১.০০+০.৮১ 
=১১.৮১% 

পিরবার 
স'য়প� 

১ম বছরাে0 ৯.৫০ ৮.৬৬ ৭.৮৩ - ৯.৫০% ৯.২০% ৮.০০% 
২য় বছরাে0 ১০.০০ ৯.১১ ৮.২৫ - ১০.০০% ৯.৯৫% ৮.৭৫% 
৩য় বছরাে0 ১০.৫০ ৯.৫৭ ৮.৬৬ - ১০.৫০% ১০.৭০% ৯.৫০% 
৪থ 8 বছরাে0 ১১.০০ ১০.০৩ ৯.০৭ - ১১.০০% ১১.৪৫% ১০.২৫% 

৫ম বছরাে0। ১১.৫২ ১০.৫০ ৯.৫০ - ১১.৫২% ১২.২০+১.২৫ 
=১৩.৪৫% 

১১.০০+১.০৭ 
=১২.০৭% 



ওেয়জ আন 8ার 
Hডেভলপেম© 

ব] 

৬-মাস পর, 
িক´ ১২ 

মােসর �েব 8 

৮.৭০ ৭.৯৮ ৭.২৫ ৬.৫৩ - - - 

১২-মাস পর, 
িক´ ১৮ 

মােসর �েব 8 
৯.৪৫ ৮.৬৬ ৭.৮৮ ৭.০৯ 

- - - 

১৮-মাস পর, 
িক´ ২৪ 

মােসর �েব 8 
১০.২০ ৯.৩৫ ৮.৫০ ৭.৬৫ 

- - - 

২৪-মাস পর, 
িক´ ৬০ 

মােসর �েব 8 
১১.২০ ১০.২৭ ৯.৩৩ ৮.৪০ 

- - - 

Hময়াদাে0 ১২.০০ ১১.০০ ১০.০০ ৯.০০ ১২.০০% 
১১.২০+০.৮০ 
=১২.০০% 

১১.০০+০.৮০ 
=১১.৮০% 

ই.এস ডলার 
ি_িময়াম ব] 

১ম বছরাে0 
৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০% ৬.৫০% ৬.৫০% 

২য় বছরাে0 
৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০% ৭.০০% ৭.০০% 

৩য় বছরাে0 
৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০% ৭.৫০% ৭.৫০% 

ই.এস ডলার 
ইনেভ¡েম© 

ব] 

১ম বছরাে0 
৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৫০ ৫.৫০% ৫.৫০% ৫.৫০% 

২য় বছরাে0 
৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ 

৬.০০% ৬.০০% ৬.০০% 

৩য় বছরাে0 
৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৫০ 

৬.৫০% ৬.৫০% ৬.৫০% 

ডাকঘর `াংক 
সাধারণ িহসাব 

- ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ - ৭.৫০% ৭.৫০% ৭.৫০% 

ডাকঘর স'য় 
`াংক Hময়দী 

িহসাব। 

১ম বছরাে0 ১০.২০ ৯.৩১ ৮.৪১ - ১০.২০% ১০.৪০% ৮.০০% 

২য় বছরাে0 ১0.৭০ ৯.৭৭ ৮.৮২ - ১০.৭০% ১১.৪০% ৯.০০% 

৩য় বছরাে0 ১১.২৮ ১০.৩০ ৯.৩০ - ১১.২৮% ১৩.২৪% ১০.০০% 

ডাক জীবন 
বীমাও 
অ/াCইe 

আজীবন 
বীমা 

৪.২০% ৪.২০% ৪.২০% ৪.২০% 

Hময়াদী বীমা ৩.৩০% ৩.৩০% ৩.৩০% ৩.৩০% 

বাংলােদশ 
_াইজব] 

৩-মাস ৬.৫০% ৬.৫০% ৬.৫০% ৬.৫০% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

উৎেস কর কত8ন স2িক8ত ত� 
 

_কােশর তািরখঃ ২৮ আগX ২০১৯ িVঃ 
এস,আর,ও নং-২৬৪-আইন/আয়কর/২০১৯, তািরখঃ২৮আগ¡,  ২০১৯ এর মাvেম Hপনশনার স'য়প� `তীত সকল _কার 
স'য়পে� tয়কাল িনিব 8েশেষ ±ি �ত িবিনেয়ােগর পিরমান ৫ (পচ) লB টাকা অিতtম না করেল, এØপ িবিনেয়াগ হেত 
অিজ8ত ¢েদর উপর Income-Tax Ordinance, 1984 এর Section52D Hত উিÂিখত উৎেস কর কত8েনর হার ১০% হেত 
�াস কের ৫% িনধ 8ারণ করা হেয়েছ। এ িবধান বিণ 8ত এস, আর, ও জািরর তািরখ ২৮ আগ¡, ২০১৯ হেত কায 8কর হেব। 
 
তেব Hপনশনার স'য়প�সহ সকল ধরেণর স'য়পে� িবিনেয়াগ ৫ (পচ) লB টাকার উে³8 হেল Income-Tax 

Ordinance, 1984 এর Section 52D অCযায়ী উৎেস কর কত8েনর হার ১০% _েযাজ/ হেব। 
 

িবzমান জাতীয় স'য় িZমস�েহর  উৎেস কর কত8েনর হার : 
স'য় িZেমর নাম উৎেস কর ম0`  

৫- বছর Hময়াদী বাংলােদশ 
স'য়প�* 

১০% ১) _েযাজ/ হাের উৎেস অয়কর কত8ন হেব। (এস,আর,ও নং-
২৬৪-আইন/আয়কর/২০১৯, তািরখঃ ২৮ আগ¡, ২০১৯ এর 
মাvেম Hপনশনার স'য়প� `তীত সকল _কার স'য়পে� 
tয়কাল িনিব 8েশেষ ±ি �ত িবিনেয়ােগর পিরমাণ ৫ (পচ) লB 
টাকা অিতtম না করেল, এØপ িবিনেয়াগ হেত অিজ8ত ¢েদর 
উপর Income-Tax Ordinance, ১৯৮৪ এর Section 
52D Hত উিÂিখত উৎেস কর কত8েনর হার ১০% হেত �াস 
কের ৫% িনধ 8ারণ করা হেয়েছ। এ িবধান বিণ 8ত এস, আর, ও 
জািরর তািরখ ২৮ আগ¡, ২০১৯ হেত কায 8কর হেব।) 
২) Hপনশনার স'য়প�সহ সকল ধরেণর স'য়পে� িবিনেয়াগ ৫ 
(পচ) লB টাকার উে³8 হেল Income-Tax Ordinance, 
১৯৮৪ এর Section 52D অCযায়ী উৎেস কর কত8েনর হার 
১০% _েযাজ/ হেব। 
৩) আয়কর অvােদশ, ১৯৮৪ এর 52J ধারা অCসাের Hপা¡ 
অিফস Hসিভংস `াংেক আমানেতর ¢দ _দানকােল ১০% হাের 
উৎেস আয়কর কত8েনর িবধান আেছ। তেব এই ধারার _থম 
provison অCসাের ১৫০০০০/-টাকা পয08 ¢দ _দানকােল 
উৎেস কর কত8ন _েযাজ/ িছল না। এই উৎেস আয়কর কত8েনর 
অ`াহিত সীমা সংtা0 িবধান জাতীয় সংসদ ক|ক8 অCেমািদত 
অথ 8 িবল ২০১০ এ _ত/াহার করা হেয়েছ। অথ 8াৎ বত8মান িবধান 
অCযায়ী Hয Hকান অংেকর ¢দ _দােনর Hবলায় ১০% হাের উৎেস 
আয়কর কত8ন _েযাজ/ হেব। এ িবধান ০১/০৭/২০১০ বা 
তৎপরবতfেত ¢দ/Mনাফা _দােনর Hবলায় কায 8কর হেব। 
৪) কর কিমশনার ক|8ক ভিব¤ৎ Aীµত তহিবল ও কর 
অবকাশ_া, _িতDান-স�েহর HBে� িবিনেয়ােগর ঊ³8সীমা 
_েযাজ/ হেব না। 

৩- মাস অ0র Mনাফািভি�ক 
স'য়প� 

১০% 

পিরবার স'য়প� ১০% 

Hপনশনার স'য়প� ১০% 

ডাকঘর স'য় `াংক-
সাধারণ িহসাব 

১০% 

ডাকঘর স'য় `াংক-
Hময়াদী িহসাব 

১০% 

ডাক জীবন বীমা 
(আজীবন/েময়াদী) 

করM= 

বাংলােদশ _াইজ ব] ২০% 

ওেয়জ আন 8ার Hডেভলপেম© 
ব]* 

করM= 

ইউ.এস.ডলার ি_িময়াম 
ব]* 

করM= 

ইউ.এস.ডলার ইনেভ¡েম© 
ব]* 

করM= 

 

 



১৯৭৭ সাল Hথেক বত8মান (২১-০৯-২০২১ সােল _বিত8ত) পয 80 Mনাফা হােরর tম িবকাশ 
t/নং িZেমর নাম এবং Hখালার 

তািরখ 
তািরখ Mনাফার হার ম0` 

০১. ১০-বছর Hময়াদী বাংলােদশ 
স'য়প�)                    

০১-১০-১৯৭৩ 

০১-১০-১৯৭৩ হেত ৩০-০৬-১৯৭৪ ৪%-১০% ০১-০১-১৯৭৭ 
ব� ০১-০৭-১৯৭৪ হেত ৩১-১২-১৯৭৬ ৬%-১৩% 

০২. _িতরBা স'য়প� 
০৮-০৩-১৯৭৬ 

০৮-০৩-১৯৭৬ হেত ১৫-১০-১৯৮০ ৬%-১৫% 

০১-০৭-২০০২ 
ব� 

১৬-১০-১৯৮০ হেত ০২-০৬-১৯৯২ ১৩%-২১% 
০৩-০৬-১৯৯২ হেত  ০৫-০২-১৯৯৫ ১১%-১৮% 
০৬-০২-১৯৯৫ হেত  ৩১-০১-১৯৯৬ ১০%-১৭% 
০১-০২-১৯৯৬ হেত ২১-০২-১৯৯৭ ৯.৫%-১৬.৫% 
২২-০২-১৯৯৭ হেত ২৯-১০-২০০১ ১০.৭৫%-১৭.৭৫% 
৩০-১০-২০০১ হেত ৩০-০৬-২০০২ ৮.৭৫%-১৫.৭৫% 

০৩. ৫-বছর Hময়াদী বাংলােদশ 
স'য়প�   ২০-১২-১৯৭৭ 

২০-১২-১৯৭৭ হেত ২৪-০১-১৯৮৪ ৬%-১২.২০%  
২৫-০১-১৯৮৪ হেত ০২-০৬-১৯৯২ ১৪%-১৮% 
০৩-০৬-১৯৯২ হেত ১৯-০৯-১৯৯৩ ১১%-১৬% 
২০-০৯-১৯৯৩ হেত ০৫-০২-১৯৯৫ ১১%-১৫% 
০৬-০২-১৯৯৫ হেত ৩১-০১-১৯৯৬ ১০%-১৪% 
০১-০২-১৯৯৬ হেত ২১-০২-১৯৯৭ ৯.৫%-১৩.৫% 
২২-০২-১৯৯৭ হেত ২৯-১০-২০০১ ১০.৫%-১৪.৫% 
৩০-১০-২০০১ হেত ৩১-১২-২০০৩ ৮.৫০%-১২.৫০% 
০১-০১-২০০৪ হেত ১৬-০৭-২০০৪ ৭.৫%-১১.০০% 
১৭-০৭-২০০৪ হেত ০৩-১২-২০০৫ ৭.০০% -১০.৫০% 
০৪ -১২- ২০০৫ হেত ৩০-০৬-২০১০ ৮.০০% - ১২.০০% 
০১ -০৭- ২০১০ হেত ৩০-০৬-২০১১ ৭.৫০% - ১০.৫০% 
০১ -০৭- ২০১১ হেত ২৯-০২-২০১২ ৮.০০% - ১১.৫৫% 
০১-০৩-২০১২ হেত ২২-০৫-২০১৫ ৯.২০% - ১৩.১৯% 
২৩/০৫/ ২০১৫ হেত ২০-০৯-২০২১ ৯.৩৫% - ১১.২৮% 

 ২১-০৯-২০২১ 
হেত চলমান 

১৫,০০,০০০ টাকা পয 80 ৯.৩৫% - ১১.২৮% 
১৫,০০,০০১ টাকা হেত ৩০,০০,০০০ ৮.৫৪-১০.৩০ 
৩০,০০,০০১ টাকা হেত ত²³8 ৭.৭১-৯.৩০ 

০৪. Hবানাস স'য়প�. 
২০-১২-১৯৭৭ 

২০-১২-১৯৭৭ হেত ১৫-১০-১৯৮০ ৯.২৫%-১৬.৬৬% ৩-৬-১৯৯২ 
ব� ১৬-১০-১৯৮০ হেত ০২-০৬-১৯৯২ ১৪.৫%-২২% 

০৫. ৩-বছর Hময়াদী স'য়প� 
১-১১-১৯৮৮ 

০১-১১-১৯৮৮ হেত ০২-০৬-১৯৯২ ১৯.৫৫% ২০-০৯-১৯৯৩ 
ব� ০৩-০৬-১৯৯২ হেত ১৯-০৯-১৯৯৩ ১৫% 

০৬. ৬-মাস অ0র Mনাফািভি�ক 
স'য়প�                        

২১-০২-১৯৯৭ 

২১-০২-১৯৯৭ হেত ২৯-১০-২০০১ ১৩.৫% ১-৭-২০০২ 
ব� 

৩০-১০-২০০১ হেত ৩০-০৬-২০০২ ১২% 

০৭. পিরবার স'য়প� 
২৪-০২-১৯৯৭ 

২৪-০২-১৯৯৭ হেত ২৯-১০-২০০১ ১৩.২০% ১-৭-২০০২ 
ব� ৩০-১০-২০০১ হেত ৩০-১০-২০০২ ১১.৯২% 
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 পিরবার স'য়প� 
 (±নরায় চাÙ)             
২৩-০৬-২০১০ 

২৩ -০৬- ২০১০ হেত ৩০-০৬-২০১১ ৮.০০% - ১১.০৪% 

২৩-০৬-২০১০ 
±নরায় চাÙ 

০১ -০৭- ২০১১ হেত ২৯-০২-২০১২ ৮.০০% - ১২.০৭% 
০১-০৩-২০১২ হেত ২২-০৫-২০১৫ ৯.২০% - ১৩.৪৫% 
২৩-০৫-২০১৫ হেত ২০-০৯-২০২১ ৯.৫০% - ১১.৫২% 

২১-০৯-২০২১ হেত 
চলমান 

১৫,০০,০০০ টাকা পয 80 ৯.৫০% - ১১.৫২% 
১৫,০০,০০১ টাকা  হেত ৩০,০০,০০০ ৮.৬৬%-১০.৫০% 
৩০,০০,০০১ টাকা    হেত ত²³8 ৭.৮৩% - ৯.৫০% 

০৮. ৩-মাস অ0র Mনাফািভি�ক 
স'য়প�                        

১২-০১-১৯৯৮ 

১২-০১-১৯৯৮ হেত ২৯-১০-২০০১ ১৩.৫০%  

৩০-১০-২০০১ হেত ৩১-১২-২০০৩ ১২% 
০১-০১-২০০৪ হেত ১৬-০৭-২০০৪ ৭.০০% -১০.৫০% 
১৭-০৭-২০০৪ হেত ০৩-১২-২০০৫ ৬.৫০% - ১০ % 
০৪ -১২- ২০০৫ হেত ৩০-০৬-২০১০ ৮.৫০%-১১.৫০ % 
০১ -০৭- ২০১০ হেত ৩০-০৬-২০১১ ৮.০০%-১০.০০ % 
০১ -০৭- ২০১১ হেত ২৯-০২-২০১২ ৮.৪০%-১০.৭৮ % 
০১-০৩-২০১২ হেত ২২-০৫-২০১৫ ৯.৮০% - ১২.৫৯% 
২৩-০৫-২০১৫ হেত ২০-০৯-২০২১ ১০.০০% - ১১.০৪% 

২১-০৯-২০২১ হেত 
চলমান 

১৫,০০,০০০ টাকা পয 80 ১০.০০% - ১১.০৪% 
১৫,০০,০০১ টাকা  হেত ৩০,০০,০০০ ৯.০৬% -১০% 
৩০,০০,০০১ টাকা    হেত ত²³8 ৮.১৫% - ৯% 

০৯. জামানত স'য়প�         
২৮-০১-১৯৯৯ 

২৮-০১-৯৯ হেত ৩০-০৬-২০০২ ৫%-৬% 
১-৭-২০০২ 

ব� 
১০. Hপনশন স'য়প� 

০১-০৭-২০০৪ 

০১-০৭-২০০৪ হেত ০৩-১২-২০০৫ ৭.৫০%-১১.০০ %  
০৪ -১২- ২০০৫ হেত ৩০-০৬-২০১০ ৮.৫০%-১২.৫০ % 
০১ -০৭- ২০১০ হেত ৩০-০৬-২০১১ ৮.০০%-১১.০০ % 
০১ -০৭- ২০১১ হেত ২৯-০২-২০১২ ৮.০০%-১১.৮১ % 
০১-০৩-২০১২ হেত ২২-০৫-২০১৫ ৯.২০% - ১৩.১৯% 
২৩-০৫-২০১৫ হেত ২০-০৯-২০২১ ৯.৭০% - ১১.৭৬% 

২১-০৯-২০২১ হেত 
চলমান 

১৫,০০,০০০ টাকা পয 80 ৯.৭০% - ১১.৭৬% 
১৫,০০,০০১ টাকা  হেত ৩০,০০,০০০ ৮.৮৭% - ১০.৭৫% 
৩০,০০,০০১ টাকা হেত ত²³8 ৮.০৪% - ৯.৭৫% 

১১. ডাকঘর স'য় `াংক 
ক) সাধারণ িহসাব 

০১-০৭-১৯৭৪ হেত ৩০-০৬-১৯৭৬ ৭.৫%  
৩০-০৬-১৯৭৬ হেত ১৫-১০-১৯৮০ ৮.৫% 
১৬-১০-১৯৮০ হেত ০২-০৬-১৯৯২ ১১.৫% 
০৩-০৬-১৯৯২ হেত ২১-০২-১৯৯৭ ৮% 
২২-০২-১৯৯৭ হেত ১৬-০৭-২০০৪ ৮.৫% 
১৭-০৭-২০০৪ হেত ১২-০২-২০২০ ৭.৫% 
১৩-০২-২০২০ হেত ১৬-০৩-২০২০ ৫% 
১৭ মাচ 8 ২০২০ হইেত চলমান ৭.৫% 
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 খ) Hময়াদী িহসাব ০১-০৭-১৯৭৪ হেত ৩০-০৬-১৯৭৬ ১০%  
০১-০৭-১৯৭৬ হেত ১৫-১০-১৯৮০ ৯.২৫%-১১.২৫% 
১৬-১০-১৯৮০ হেত ৩০-১০-১৯৮৮ ১৫%-১৬% 
০১-১১-১৯৮৮ হেত ০২-০৬-১৯৯২ ১৯.৫৫% 
০৩-০৬-১৯৯২ হেত ১৯-০৯-১৯৯৩ ১২%-১৫% 
২০-০৯-১৯৯৩ হেত ০৫-০২-১৯৯৫ ১১%-১৩% 
০৬-০২-১৯৯৫ হেত ৩১-০১-১৯৯৬ ১০%-১২% 
০১-০২-১৯৯৬ হেত ২১-০২-১৯৯৭ ৯.৫%-১১.৫% 
২২-০২-১৯৯৭ হেত ১৬-০৭-২০০৪ ১০.৫%-১২.৫% 
১৭-০৭-২০০৪ হেত ০৩-১২-২০০৫ ৯.৫০%-১১.৫% 
০৪ -১২- ২০০৫ হেত ৩০-০৬-২০১০ ১০.০০% - ১২.০০% 
০১ -০৭- ২০১০ হেত ৩০-০৬-২০১১ ৮.০০% - ১০.০০% 
০১ -০৭- ২০১১ হেত ২৯-০২-২০১২ ৮.০০% - ১০.০০% 
০১-০৩-২০১২ হেত ২২-০৫-২০১৫ ১০.৪০% - ১৩.২৪% 
২৩-০৫-২০১৫ হেত ১২-০২-২০২০ ১০.২০% - ১১.২৮% 
১৩-০২-২০২০ হেত ১৬-০২-২০২০ ৫% -৬% 
১৭-০৩-২০২০ হেত ২০-০৯-২০২১ ১০.২০% - ১১.২৮% 

২১-০৯-২০২১ হেত 
চলমান 

১৫,০০,০০০ টাকা পয 80 ১০.২০% - ১১.২৮% 
১৫,০০,০০১ টাকা  হেত ৩০,০০,০০০ ৯.৩১% - ১০.৩০% 
৩০,০০,০০১ টাকা  হেত ত²³8 ৮.৪১% - ৯.৩০% 

 গ) Hবানাস িহসাব 
২০-১২-১৯৭৭ 

২০-০৭-১৯৭৭ হেত ১৫-১০-১৯৮০ ১৬.৬৬% ৩-৬-১৯৯২ 
ব� ১৬-১০-১৯৮০ হেত ০২-০৬-১৯৯২ ২২% 

১২. ওেয়জ আন 8ার Hডেভলপেম© 
ব]                          ২০-

০২-১৯৮১ 

২০-০২-১৯৮১ হেত ১৯-০৯-১৯৯৩ ১৬%  

২০-০৯-১৯৯৩ হেত ০৫-০২-১৯৯৫ ১৪% 

০৬-০২-১৯৯৫ হেত ৩১-০১-১৯৯৬ ১২% 

০১-০২-১৯৯৬ হেত ২১-০২-১৯৯৭ ১১% 

২২-০২-১৯৯৭ হেত ৩০-০৬-২০১০ ১২% 

০১-০৭-২০১০ হেত ৩০-০৬-২০১১ ১০.৫০% 

০১-০৭-২০১১ হেত ৩০-০৬-২০১২ ১১.০০% +০.৮০% 
= ১১.৮০% 

০১-০৭-২০১২ হেত ২২-০৫-২০১৫ ১১.২০+০.৮০        
= ১২.০০% 

২৩-০৫-২০১৫ হেত ২০-০৯-২০২১ ১২% 

২১-০৯-২০২১ হেত 
চলমান  

(Hময়াদাে0) 

১৫,০০,০০০ টাকা পয 80 ১২% 
১৫,০০,০০১ টাকা হেত ৩০,০০,০০০ ১১% 
৩০,০০,০০১ টাকা হেত ৫০,০০,০০০ ১০% 
৫০,০০,০০১ টাকা হেত ত²³8 ৯% 
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১৩. ৩-বছর Hময়াদী জাতীয় 
িবিনেয়াগ ব]                 
১৫-১২-১৯৯২ 

১৫-১২-১৯৯২ হেত ১৯-০৯-১৯৯৩ ১০% ০১-০৭-২০১০ 

ব� ২০-০৯-১৯৯৩ হেত ০৫-০২-১৯৯৫ ৯% 

০৬-০২-১৯৯৫ হেত ২১-০২-১৯৯৭ ৭.৫% 

২২-০২-১৯৯৭ হেত ৩০-০৬-২০১০ ৮. ৫% 

১৪. ইউ.এস. ডলার ি_িময়াম ব] 
(১৬-১০-২০০২) 

১৬-১০-২০০২ হেত ২০-০৯-২০২১ ৬.৫%-৭.৫% 

 ২১-০৯-২০২১ হেত 
চলমান 

(েময়াদাে0) 

১৫,০০,০০০ টাকা পয 80 ৬.৫%-৭.৫% 

১৫,০০,০০১ টাকা হেত ৩০,০০,০০০ ৬.৫%-৭.৫% 

৩০,০০,০০১ টাকা হেত ৫০,০০,০০০ ৬.৫%-৭.৫% 

৫০,০০,০০১ টাকা হেত ত²³8 ৬.৫%-৭.৫% 

১৫. ইউ.এস. ডলার ইনেভ¡েম© 
ব]                          ১৬-

১০-২০০২ 

১৬-১০-২০০২ হেত ২০-০৯-২০২১ ৫.৫%-৬.৫% 

 
 
 

২১-০৯-২০২১ হেত 
চলমান 

(েময়াদাে0) 

১৫,০০,০০০ টাকা পয 80 ৫.৫%-৬.৫% 

১৫,০০,০০১ টাকা হেত ৩০,০০,০০০ ৫.৫%-৬.৫% 

৩০,০০,০০১ টাকা হেত ৫০,০০,০০০ ৫.৫%-৬.৫% 

৫০,০০,০০১ টাকা হেত ত²³8 ৫.৫%-৬.৫% 

১৬. বাংলােদশ _াইজ ব] 
(ক) ১০/ (০১-০৬-১৯৭৪) ০১-০৬-১৯৭৪ ১০% ০১-০৭-১৯৯৫  

ব� 
(খ) ৫০/- (২৯-১০-১৯৮৫) ২৯-১০-১৯৯৫ ১০% ১-৭-১৯৯৫  

ব� 
১০০/- (০২-০৭-১৯৯৫) ০২-০৭-১৯৯৫ ১০%  

০৯-০৯-১৯৯৬ ৬.৫% 

১৭. ডাক জীবন বীমা বীমার ¹েণীবিভাগ _িত হাজাের _িত 
বছের Hবানাস 

 

   (১) আজীবন বীমা ৪২ 

(২) Hময়াদী বীমা ৩৩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



উেÂখেযাÚ অজ8নস�হঃ 
 

জাতীয় স'য় িZমস�েহর ২০২০-২০২১ অথ 8 বছর এর লB/মা�া ও অজ8ন 
 

২০২০-২১ অথ 8বছের জাতীয় স'য় িZেমর মাvেম স'য় আহরেণর সংেশািধত Hমাট লB/মা�া ১০২৭৪৭.০০ Hকাe টাকা। 
লB/মা�ার িবপরীেত Hমাট অজ8ন ১১২,১৮৮.২৪ Hকাe টাকা; যা সংেশািধত লB/মা�ার ১০৯.১৯ শতাংশ । অCØপভােব উ= 
অথ 8 বছের স'য় আহরেণ সংেশািধত নীট লB/মা�া িছল ৩০,৩০২.০০ Hকাe টাকা যার িবপরীেত নীট অজ8ন ৪১,৯৫৯.৫৪ 
Hকাe টাকা; যা সংেশািধত লB/মা�ার ১৩৮.৪৭ শতাংশ। 
 

২০২০-২১ অথ 8বছর এর লB/মা�া ও অজ8ন 

 জমা �ল পিরেশাধ ¢দ পিরেশাধ নীট 

লB/মা�া ১০২৭৪৭.০০ ৭২,৪৪৫.০০ ৩৩০০০.০০ ৩০,৩০২.০০ 

অজ8ন ১১২,১৮৮.২৪ ৭০২২৮.৭০ ৩৩৭৯৭.৪৯ ৪১,৯৫৯.৫৪ 

শতকরা হার ১০৯.১৯% ৯৬.৯৪% ১০২.৪২% ১৩৮.৪৭% 

 
 

 
_িশBণ সংtা0 কায 8tম 

পাবিলক _িকউরেম© এর উপর _িশBণ কায 8tম 
জাতীয় স'য় অিধদ,েরর কম 8কত8ােদর জª বাংলােদশ ইনি¡eউট অব অ/াডিমিনেÛশন এ/া] ¨ােনজেম© (িবয়াম) ফাউে]শন 
ক|8ক আেয়ািজত অন-লাইন িভি�ক “Public Procurement Training Course’ গত ৩০/০৬/২০২১ িV: তািরেখ স2� 
হেয়েছ। উ= Hকােস 8 অিধদ,েরর Hমাট ৯২ (িবরানÜই) জন কম 8কত8া ১০ িদন`ািপ ৩ `ােচ অংশuহণ কেরন। _িশBণ Hশেষ _েত/ক 
কম 8কত8ােক সাফ\জনকভােব _িশBণ স2� করায় িবয়াম ক|8ক সনদ _দান করা হয়। 
 

 



বািষ 8ক কম 8স2াদন <ি=, জাতীয় ljাচার ও �নিতকতা এবং উÏাবনী কায 8tম সংtা0 _িশBণ 

জাতীয় স'য় অিধদ,র ২০২০-২১ অথ 8বছের বািষ 8ক কম 8স2াদন <ি= বা�বায়েন ৪e, ljাচার ও �নিতকতা কম 8পিরক�না বা�বায়েন 
৪e এবং উÏাবনী কম 8পিরক�না বা�বায়েন ৬e _িশBেণর আেয়াজন করা হয়। 

 
 

বািষ 8ক কম 8স2াদন <ি=, জাতীয় ljাচার ও �নিতকতা ও উÏাবনী কায 8tম _িশBণ িদে»ন জাতীয় স'য় 
অিধদ,ের মহাপিরচালক 

 
বািষ 8ক কম 8স2াদন <ি=, জাতীয় ljাচার ও �নিতকতা ও উÏাবনী কায 8tম _িশBণ িদে»ন জাতীয় স'য় 

অিধদ,েরর পিরচালক (নীিত, অিডট ও আইন) 

 
অিডট িন�ি� 

 
জাতীয় স'য় অিধদ,েরর ২০২০-২১ অথ 8বছের Hমাট ১৯৭e অিডট আপি� অিমমাংিসত অবbায় িছল। ২০২০-২১ অথ 8বছেরর 

বািষ 8ক কম 8স2াদন <ি= অCযায়ী অিমমাংিসত অিডট আপি�র শতকরা ২০ ভাগ অথ 8াৎ ৯৮e অিডট আপি� িনÝি�র 

বাvবাধকতা িছল। ২০২০-২১ অথ 8 বছের Hমাট ১৭০e অিডট আপি� িনÝি� হেয়েছ।  

 
 



জাতীয় স'য় িZম অনলাইন ¨ােনজেম© িসে¡ম 
 
বত8মান সরকােরর িডিজটাল বাংলােদশ িবিন 8মােণর লেB/ এবং স'য়প� সংtা0 যাবতীয় Hলনেদন কায 8tম স£ক, ¢Þর ও 
িনß 8লভােব পিরচালনা করার জª জাতীয় স'য় অিধদ,র অথ 8 িবভাগ ক|8ক বা�বায়নাধীন ‘সরকাির `য় `বbাপনা 
শি=শালীকরণ কম 8Òিচ’র সহেযািগতায় জাতীয় স'য় িZম অনলাইন ¨ােনজেম© িসে¡ম নােম একe ওেয়বিভি�ক 
সফটওয়/ার চাÙ কেরেছ। এ িসে¡ম uাহকেক A�তম সমেয়  স'য়প� tয় ও নগদায়ন ¢িবধা _দান কের। Hময়াদ�তfর 
�েব 8 স'য়প� নগদায়ন ছাড়া uাহকেক স'য়পে�র Mনাফা ও �ল অথ 8 uহেণর জª মািসক / ��মািসক / Hময়াদাে0 এখন 
আর ই¢/ অিফেস আসেত হয় না। Mনাফা ও আসল অথ 8 Bangladesh Electronic Funds Transfer Network 

(BEFTN) এর মাvেম uাহেকর `াংক িহসােব জমা হয়। জমাµত অেথ 8র ত� uাহেকর Hমাবাইল Hফােন এস এম এস এর 
মাvেম অবিহত করা হয়। uাহকেদর ¢িবধােথ 8 সফটওয়/ারeেত স'য়প� script-less করা হেয়েছ। এছাড়া গত ০১-০৭-
২০২০ িVঃ তািরখ হেত ডাকঘর স'য় `াংক (ক) সাধারণ িহসাব (খ) Hময়াদী িহসাব এ িসে¡েমর আওতায় আনা হেয়েছ। 
এেত uাহেকর সময় ও অথ 8 ½েটাই সা¹য় হে»। 
 

স'য় অ/াপ 
  
স'য় অ/াপ জাতীয় স'য় অিধদ,র, অভ/0রীণ স2দ িবভাগ ক|8ক _বিত8ত িবিভ� স'য় িZেমর �লত একe ত��লক 
অ/াপ। এ অ/ােপর মাvেম িডিজটাল পjিতেত Èব সহেজ ঘের বেস Hমাবাইেলর মাvেম স'য় িZেম িবিনেয়াগ সংtা0 
ত�ািদ জানা যােব। এ অ/ােপ িনেÇা= ১০e HমC রেয়েছ এবং HমCর অধীেন িবিভ� সাব-HমC রেয়েছ। �গল HÎে¡ার Hথেক 
এই “Sanchay App” ডাউনেলাড করা যায়, যার িলংক িনàØপ: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citl.bangabandhusonchoyapp&hl=en 

স'য় অ/ােপর বণ 8নাঃ 
�িমকাঃ স'য় অ/ােপর _থম HমC �িমকায় জাতীয় স'য় অিধদ,েরর ইিতহাস, উে�� ও কায 8াবলীর িব�ািরত বণ 8না 
রেয়েছ।   

জাতীয় স'য় িZমঃ অ/ােপর ২য় HমCেত জাতীয় স'েয়র ১১e িZম স2িক8ত িবিভ� ত�ািদ রেয়েছ। এ HমC Hথেক _িতe 
স'য় িZেমর Mনাফার হার, �\মান, িবিনেয়ােগর ঊ³8সীমা, Hময়াদ, কারা িবিনেয়াগ করেত পারেবন ইত/ািদ স28েক ধারণা 
Hনয়া যােব।  

Hযাগােযােগর £কানাঃ স'য় অ/ােপ Hযাগােযােগর £কানা নামক HমCেত জাতীয় স'য় অিধদ,েরর _ধান কায 8ালয়, িবভাগীয় 
কায 8ালয়, Hজলা কায 8ালয়, িবেশষ স'য় G/েরা, বাংলােদশ `াংক, ডাক অিধদ,েরর িবিভ� কায 8ালয়স�েহর £কানা, Hফান 
ন°র, Hমাবাইল ন°র, ই-Hমইল ইত/ািদ ত� সি�েবশ করা হেয়েছ। 

Hকাথায় পাওয়া যায়ঃ স'য় অ/ােপর ৪থ 8 HমCেত িবzমান স'য় িZমস�হ Hয সকল অিফেস িবিনেয়াগ করা যায় অথ 8াৎ 
স'য়প� Hয সকল অিফস Hথেক tয় করা যায় -Hস সকল অিফেসর নাম Hদয়া আেছ।    

আেবদন পjিতঃ িবিভ� স'য় িZেম িবিনেয়ােগর জª িকভােব আেবদন করেত হেব, আেবদন পে�র সােথ িক িক কাগজপ� 
লাগেব, তার িব�ািরত বণ 8না এ HমCেত Hদয়া আেছ।  



িবিধমালা/নীিতমালাঃ জাতীয় স'য় অিধদ,েরর িবিভ� স'য় িZম িভ� িভ� িবিধমালা/নীিতমালা hারা পিরচািলত হয়। এ  
HমCেত এ সকল িবিধমালা/নীিতমালা সংেযাজন করা হেয়েছ এবং সহেজই স'য় িZেমর জª _েযাজ/ সকল িবিধমালা/ 
নীিতমালা ডাউনেলাড কের Hদখার ¢েযাগ রাখা হেয়েছ। 

িবিবধঃ উপের উিÂিখত HমCেত সি�েবিশত ত�স�েহর বাইের িবিবধ িবষেয় ত�ািদ এ HমCেত সি�েবশ করা হেয়েছ। 
Hযমনঃ স'য়প� হািরেয় Hগেল, ±েড় Hগেল অথবা অª Hকানভােব নX হেল িকভােব ÍিÎেকট স'য়প� পাওয়া যায়, Htতা 
মারা Hগেল স'য়প� নগদায়েনর পjিত, িকভােব জাতীয় পিরচয়প� পাওয়া যায়, িকভােব eআইএন সংuহ করা যায়-এর 
িব�ািরত িববরণ।  

ডাউনেলাডঃ এ HমC Hথেক _াইজ ব] লটারীর ফলাফল জানা যােব। তাছাড়া সকল ধরেনর স'য়প� ও স'য় ব] tেয়র 
আেবদন ফরম ডাউনেলাড কের `বহার করা যােব।  

Mনাফা ক/ালÄেলটরঃ  Mনাফা ক/ালÄেলটর এ অ/ােপর একe আকষ 8ণীয় িদক। এ HমC `বহার কের Hকান স'য় িZেম কত 
িবিনেয়াগ করেল কত সময় পের িক পিরমাণ Mনাফা পাওয়া যােব, িক পিরমাণ উৎেস আয়কর কত8ন হেব, নীট Mনাফা কত 
হেব ইত/ািদ জানা যােব।   

সচরাচর িজºাসাঃ স'েয়র িবিভ� িZম স28েক িবিভ� সমেয় নানা _েáর উদয় হয়। সচরাচর Hয সকল _েáর উদয় হয় 
স'য় অিধদ,েরর অিভºতার আেলােক Hস রকম _ায় ১২৬e _েáর উ�র এ HমCেত সি�েবশ করা হেয়েছ। 

ত� বাতায়ন কায 8tম হালনাগাদকরণ 
 

 

জাতীয় স'য় অিধদ,র অভ/0রীণ স2দ িবভাগ, অথ 8 মqণালেয়র একe সং�= দ,র। জাতীয় স'য় অিধদ,েরর _ধান কাজ 
হেলা uাহক িভি�ক Hসবা িদেয় A� আেয়র মাCেষর হাত শি=শালী কের তােদর সামািজক িনরাপ�া বলেয় িনেয় আসা, 
পাশাপািশ Hদেশর রাজA ঘাটিত বােজেট অথ 8ায়ন করা। জাতীয় স'য় অিধদ,েরর আওতািধন ৮e িবভাগীয় অিফস, ৬৪e 
Hজলা স'য় অিফস, ১১e িবেশষ স'য় G/েরা রেয়েছ। জাতীয় স'য় অিধদ,র এর উে�� সফল করেত ও এর অিধন� দ,র 
স�েহ দা,িরক ত� _বাহ সচল রাখার জª www.nationalsavings.gov.bd নােম একe ত� বাতায়ন রেয়েছ। জাতীয় 
স'য় অিধদ,েরর ত� বাতায়েন আমােদর িবষয়, িবzমান িZমস�হ, Hযাগােযাগ, আইন-িবিধ, সংবাদ ও _কাশনা, 
ফেটাÚালারী, ডাউনেলাড নােম ৭e HমC রেয়েছ। _িতe HমCর অধীেন সাব HমC  রেয়েছ । ত� বাতায়েনর Hসবা বÉ এ Mিজব 
বষ 8 কন 8ার, জাতীয় ljাচার Hকৗশল, উÏাবনী কায 8tম, আইন ও _কাশনা, বািষ 8ক কম 8স2াদন <ি=, অিভেযাগ _িতকার 
`বbাপনা, অভ/0রীণ _িশBণ, আমােদর দ,র, ত� অিধকার, বােজট ও _ক�, Hসবা _দান _িতâিত (িসeেজনã চাট 8ার), 
আইিসe কন 8ার, Hফাকাল পেয়© ও অªাª, িবºি,/ আেদশ/ পিরপ�/ _ºাপন কায 8tম নােম ১৪e Hসবা বÉ  রেয়েছ। _িতe 
Hসবা বÉ এর অধীন ৪e কের কে©© রেয়েছ। জাতীয় স'য় অিধদ,র দা,িরক ত� _বাহ সচল রাখেত ত� বাতায়েনর HমC 
ও Hসবা বÉস�েহর কে©©�েলােত নKন নKন ত� সংেযাজেনর মাvেম হালনাগাদ ত� _কাশ কের থােক। এছাড়া বদলী, 
Hপনশন, িপ.আর, এল, Hশাকবাত8া, Hনাe 8শ, অনাপি�, Hকােটশন আহবান িবº,ীসহ িবিভ� �m}�ণ 8 ত� ত�বাতায়েনর 
Hনাe 8শ Hবােড 8 _কাশ করা হয়। Hসবা বেÉর ডান পােä8 সাইট HমCেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র িব�ািরত H_াফাইল, অভ/0রীণ 
Hসবা বÉ, �m}�ণ 8 িলংক, �m}�ণ 8 Hটাল এবং জনসেচতনতা�লক িবºাপন রেয়েছ। সাইট HমCর অভ/0রীণ Hসবা বÉ এ 
জাতীয় স'য় অিধদ,র, অভ/0রীণ স2দ িবভাগ ক|8ক _বিত8ত িডিজটাল পjিতেত Èব সহেজ ঘের বেস Hমাবাইেলর মাvেম 
স'য় িZেম িবিনেয়াগ সংtা0 ত�ািদ জানার একমা� স'য় অ/াপেসর িলংক সংেযাজন করা হেয়েছ। এছাড়া সাইট HমCর 
�m}�ণ 8 িলংক, �m}�ণ 8 Hটাল এবং জনসেচতন�লক িবºাপন _চার কায 8tম চলমান রেয়েছ। 



কিমশেনর হার Hযৗি=কীকরণ 

স'য়পে�র Hলনেদন কায 8tম পিরচালনার জª িবzমান কিমশন হার ±নঃিনধ 8ারণ: 
 

বত8মােন িবিভ� তফিসিল `াংেকর _ায় ১,৩০৭e শাখা এবং ডাক অিধদ,েরর _ায় ১,৫০০e শাখা অিফস জাতীয় স'য় অিধদ,েরর 
অংশীজন িহেসেব কিমশেনর িবিনমেয় জাতীয় স'য় অিধদ,র _বিত8ত ১১e জাতীয় স'য় িZেমর Hলনেদন কায 8tম পিরচালনা 
করেছ। জাতীয় স'য় িZম িবtেয়র জª িবtয়লå অেথ 8র উপর জাতীয় স'য় অিধদ,র `াংক ও ডাকঘরেক ০.৫০% হাের কিমশন 
_দান কের। গত ১ Õলাই’ ২০১৯ িVঃ তািরেখ অেটােমশন _বত8ন করায় স'য়িZেমর Hলনেদন কায 8tম পিরচালনায় �েব 8র Kলনায় 
কম জনবল ও কম ¹ম ঘ©া `য় করেত হে»। তৎে_িBেত ১৬-০৯-২০২১ িVঃ তািরখ হেত স'য়িZম িবtেয়র উপর _দ� কিমশন 
০.৫০% হেত �াস কের ০.০৫% অথবা _িতe িনব�েনর িবপরীেত অনিধক ৫০০ (পাæশত) টাকা; এ ½‘eর মেv Hযe কম তা 
Hযৗি=কভােব ±ন:িনধ 8ারণ করা হেয়েছ। এর ফেল কিমশন খােত _িত বছর সরকােরর িব±ল অথ 8 সা¹য় হেব। উদাহরণAØপ, গত 
২০২০-২১ অথ 8বছের ১০২,৭৪৭ Hকাe টাকার স'য়িZম িবtয় লB/মা�ার িবপরীেত ১,১২,১৮৮.২৪ Hকাe টাকা অিজ8ত হেয়েছ। 
Hযখােন `াংেকর অবদান ৭৪,০৩৭.২৮ Hকাe টাকা এবং ডাকঘেরর অংশ ২৭,৯৯৫.৯৯ Hকাe টাকা। এজª `াংক ও ডাকঘরেক 
(কিমশন এেজ©) কিমশন বাবদ ২৮২.৩২ Hকাe টাকা _দান করা হেয়েছ। ২০২১-২২ অথ 8বছের স'য়িZমস�হ িবtেয়র লB/মা�া 
িনধ 8ারণ করা হেয়েছ ১২৪,৬৪৭.৫০ Hকাe টাকা Hযখােন `াংেকর লB/মা�া ৩০,৪৪৫.৭০ Hকাe টাকা এবং ডাকঘেরর লB/মা�া 
৭৮,৩৫৪.৭০ Hকাe টাকা। এজª `াংক ও ডাকঘরেক �েব 8র িহসােব (০.৫০%) কিমশন বাবদ ৫৪৪.০০২ Hকাe টাকা পিরেশাধ করেত 
হত। এ খােত অথ 8বছেরর _থম _াি0েক বরা� করা হেয়েছ ৩০৮.৮৮১৫ Hকাe টাকা অথ 8াৎ আরও ২৩৫.১২ Hকাe টাকা অিতির= 
বরা� করার _েয়াজন। িক´ কিমশেনর হার ±নঃিনধ 8ারণ করায় ৫৪৪.০০২ Hকাe টাকার bেল ৫৪.৪০০২ Hকাe টাকায় এ `য় িনব 8াহ 
করা সçব হেব অথ 8াৎ �েব 8র িহসােব সরকারেক Hযখােন অিতির= ২৩৫.১২ Hকাe টাকা বরা� করেত হত Hসখােন এ খােত সা¹য় হেব 
_ায় ২৫৪.৪৮ Hকাe টাকা যা শতকরা িহসােব _ায় ৯০ শতাংশ।     

 

িচ�ঃ স'য়প� িবtয় খােত কিমশেনর হার �াস করায় `য় সা¹য় 



উhুjকরণ ক8াযtম 
 

Ø ২০২০-২১ অথ 8বছের ি_© িমিডয়ায় ২৬e িবºাপন _চার; 

Ø ২০২০-২১ অথ 8বছের স'য় িZম স2িক8ত িলফেলট-২২০০০ িপস, Hপা¡ার-২০৩০ িপস, Hফাèার-১০৩০ িপস, 

Hফéন-৬২০ িপস, Óরিণকা-৫৩০ িপস ইত/ািদ িবিভ� রকেমর _চারপ� ��ণ ও িবতরণ; 

Ø স'য় অিধদ,েরর কায 8tম স2িত8ক বািষ 8ক _িতেবদন-২০২০ _কাশ ১০০০ িপস; 

Ø স'য় স2িক8ত Hêাগান Hমাবাইল Hফােন ২৩০০০e �েদ বাত8া H_রণ। 

Ø Hজলা পয 8ায় স'য় অিভযান পালন 
 

“�� �� স2দ কের আহরণ, গেড় Kিল স'েয়র নব জাগরণ” এ িবষয়e সামেন Hরেখ _াি0ক জনেগাDীেক স'েয় 
উhুjকরেণর লেB/  আগামী ১৫-২১ Õন, ২০২১ িV: তািরখ পয 80 Hদশ`াপী ৭ (সাত) িদন Aাb/িবিধ Hমেন স'য় অিভযান 
২০২১ পািলত হয়। স'য় অিভযান ২০২১ চলাকািলন জাতীয় স'য় অনলাইন ¨ােনজেম© িসে¡ম ও স'েয়র উপকািরতা 
স2েক8 জনগণেক অবিহত করা হয়। 
 

২০২১ সােল িবিভ� Hজলায় স'য় অিভযান পিরচালনা স2িক8ত ছিব 
 

 

 

 

 

 

Hজলা স'য় অিফস, চëuাম এর স'য় অিভযান-২০২১ Hজলা স'য় অিফস, জামাল±র এর স'য় অিভযান-২০২১ এর র /ািল 

 

 

Hজলা স'য় অিফস, ময়মনিসংহ এর স'য় অিভযান-২০২১ Hজলা স'য় অিফস, রং±র এর স'য় অিভযান-২০২১ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hজলা স'য় অিফস, নড়াইল এর স'য় অিভযান-২০২১ Hজলা স'য় অিফস, নরিসংদী এর স'য় অিভযান-২০২১ 

 

 

 

 

 

 

 

Hজলা স'য় অিফস, ব�ড়া এর স'য় অিভযান-২০২১ Hজলা স'য় অিফস, Hশর±র এর স'য় অিভযান-২০২১ এর র /ািল 

 
 

Ø উঠান �বঠকঃ 
Aাb/িবিধ Hমেন উঠান �বঠেকর মাvেম _াি0ক জনগণেক স'েয়র উপকািরতা স2েক8 অবিহত করা হয়। 

 
 
 

 

Hজলা স'য় অিফস িসরাজগ  এর স'য় স,াহ-২০২১ 
উপলেB/ উঠান �বঠক 

Hজলা স'য় অিফস, লìী±র এর স'য় স,াহ-২০২১ 
উপলেB/ উঠান �বঠক  

 



২০২০-২১ অথ 8বছেরর জাতীয় স'য় অিধদ,েরর বািষ 8ক উÏাবন কম 8পিরক�না ও বা�বায়েনর লেB/ 
উÏাবন কম 8পিরক�না _ণয়েনর আওতায়  

• ৩০-০৭-২০২০ িVঃ তািরেখ বািষ 8ক উÏাবন কম 8পিরক�না _ণয়ন করা হেয়েছ; 
• ০৪-০৮-২০২০ িVঃ তািরেখ বািষ 8ক উÏাবন কম 8পিরক�না মqণালয়/িবভােগ H_রণ করা হেয়েছ; 
• ১০-০৮-২০২০ িVঃ তািরেখ বািষ 8ক উÏাবন কম 8পিরক�না ত� বাতায়েন _কাশ করা হেয়েছ; 

 ইেনােভশন eেমর সভা এর আওতায় 
• ইেনােভশন eেমর ০৬ e সভা অCিDত হেয়েছ; 
• ইেনােভশন eেমর সভার িসjা0 শতভাগ  বা�বায়ন করা হেয়েছ; 

উÏাবন খােত (েকাড ন°র-৩২৫৭১০৫) বরা� এর আওতায়- 
• উÏাবন-সংtা0 কায 8tম বা�বায়েন ০৫ লB টাকা বােজট  বরা� করা হেয়েছ; 

সBমতা �িjর আওতায়- 
• উÏাবন ও Hসবা সহিজকরণ িবষেয় ২৪ জেনর সম�েয় এক িদেনর কম 8শালা/Hসিমনােরর আেয়াজন করা হেয়েছ; 
• উÏাবেন সBমতা �িjর লেB/ ৪ জেনর সম�েয় ½ই িদেনর _িশBHণর আেয়াজন করা হেয়েছ; 
• Hসবা সহিজকরেণ সBমতা �িjর লেB/ ১৫ জেনর সম�েয় ½ই িদেনর _িশBHণর আেয়াজন করা হেয়েছ। 
Aীয় দ,েরর Hসবায় উÏাবনী ধারণা/ উেzাগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংtা0 কায 8tHমর আওতায়- 
• উÏাবনী উেzাগ/ধারণা আহবান এবং _া, উÏাবনী  ধারণা�েলা  যাচাই-বাছাই�ব 8ক তািলকা ০৩-১১-২০২০ তািরেখ 

ত� বাতায়েন _কাশ করা হেয়েছ। 
উÏাবনী উেzােগর পাইলeং বা�বায়Hনর আওতায় 

• ১৯-১২-২০২০  তািরেখ  একe উÏাবনী উেzােগর পাইলeং বা�বায়েনর সরকাির আেদশ জাির করা 
হেয়েছ; 
উÏাবনী উেzােগর নামঃ Aয়ংিtয় পjিতেত ÍিÎেকট স'য়প� ইÒ/। 
 

¢িবধাঃ �েব 8র tয়µত স'য়প� হািরেয়/িবনX/<ির হেয় Hগেল Htতার আেবদেনর H_িBেত িবিধ Hমাতােবক 
(স'য়প� িবিধমালা -১৯৭৭ এর িবিধ -৬৩) Hমাতােবক ¨াCয়াল পjিতেত ÍিÎেকট স'য়প� ইÒ/ করার িবধান 
থাকায় এেত অথ 8 ও সমেয়র অপচয় হয়। বত8মােন জাতীয় স'য়িZম অনলাইন ¨েনজেম© িসে¡ম এর আওতায় 
Aংয়িtয়ভােব ÍিÎেকট স'য়প� ইÒ/ করা হে» এেত uাহেকর সময় ও অথ 8 উভয়ই সা¹য় হেব। 

• ০১-০৩-২০২১ তািরেখ উÏাবনী উেzােগর পাইলeং বা�বায়ন �\ায়ন _িতেবদন আকাের _কাশ করা হেয়েছ। 
উÏাবনী উেzাগ আ'িলক ও জাতীয় পয 8ােয় বা�বায়েনর আওতায় 

• ১০-০৬-২০২১ তািরেখ একe উÏাবনী উেzাগ আ'িলক/জাতীয় পয 8ােয় বা�বায়ন করা হেয়েছ। 
Aীµিত বা _েণাদনা _দােনর আওতায়- 

• ০৪ জন উÏাবকগণেক _শংসাÒচক উপ-আCDািনক প�/সনদপ� /েt¡/ ±রZার _দান করা হেয়েছ; 
• উÏাবন কায 8tেমর সেx স2ৃ= ০৪ জন কম 8কত8াগণেক িবেদেশ িশBা সফর/ _িশBণ /নেলজ Hশয়ািরং  H_াuােম 

H_রণ; 
ত� বাতায়ন হালনাগাদকরেণর আওতায় 

• ইেনােভশন eেমর �ণ 8াx ত�সহ বছরিভি�ক উÏাবেনর সকল ত� আপেলাড/হালনাগাদকরণ করা হেয়েছ; 
• বছরিভি�ক পাইলট ও বা�বািয়ত Hসবা সহিজকরেণর ত�   আপেলাড/ হালনাগাদকরণ করা হেয়েছ; 
• বা�বািয়ত িডিজটাল-Hসবার ত� আপেলাড/ হালনাগাদকরণ করা হেয়েছ; 

িডিজটাল Hসবা �তির ও বা�বায়েনর আওতায় 
• ১৫-০২-২০২১ তািরেখ  একe িডিজটাল Hসবা �তির ও বা�বায়ন করা হেয়েছ; 



িডিজটাল Hসবার নামঃ উৎেস কর কত8ন সনদপ� (স'য়প� uাহকেদর tয়µত স'য়পে�র িবপরীেত অিজ8ত 
Mনাফার উপর কত8নµত ১০%-৫% উৎেস কিত8ত কর অথ 8বছর িভি�ক Aয়ংিtয়ভােব _�তµত)। 
 

¢িবধাঃ ¨াCেয়ল পjিতেত উৎেস কর সনদ _দান করা হেল স'য়প� uাহকেদর একািধকবার অিফেস আসেত হয় 
যার দmন অথ 8 ও সমেয়র অপচয় হয়। জাতীয় স'য়িZম অনলাইন ¨েনজেম© িসে¡ম এর আওতায় Aংয়িtয়ভােব 
উৎেস কর সনদ _দান করা হেল অিফেস আসা, অথ 8 ও সময় অ�8াৎ (TVC) অিধকতর সহজ ও Hসবা বা�ব হেব। 

Hসবা সহিজকরেণর আওতায়- 
• ১৫-১০-২০২০ তািরেখ   একe Hসবা পjিত সহিজকরেণর পাইলeং বা�বায়ন করা হেয়েছ; 

ü Hসবার নামঃ ‘সচরাচর িজºাসা’ (জাতীয় স'য় িZেমর িবিভ� _á—উ�েরর আেলােক সাজােনা)  
 

ü Hসবার ধরণঃ ১১(এগার)e  স'য় িZেমর উপর uাহকেদর সচরাচর  Hয সকল িজºাসা রেয়েছ এর 
আেলােক িবিভ� _á ও এর উ�র স°িলত স'য় িZম সংtা0 ‘সচরাচর িজºাসা’ নােম 4(চার) পােট 8র 
িভিডও িîপ। 

 

ü ¢িবধাঃ �েব 8 ১১(এগার)e  স'য় িZেমর উপর uাহকেদর সচরাচর  Hয সকল িজºাসা রেয়েছ তা জানেত 
uাহকেদর স'য় অিফেস সংিrX কম 8কত8ার িনকট Hফান কের বা িবä�Ò� হেত জানেত হেতা। বত8মােন 
জাতীয় স'য় িZম স2েক8 Hয সকল সচরাচর িজºাসা রেয়েছ এর স£ক উ�র ‘সচরাচর িজºাসা’ নােম 
৪(চার) পােট 8র িভিডও িîেপ Hদওয়া হেয়েছ। যা জাতীয় স'য় অিধদ,েরর ত� বাতায়েনর ‘সচরাচর 
িজºাসা’ HমCেত সংেযাজন করা হেয়েছ। এর ফেল স'য় িZেমর uাহকগণ Èব সহেজই এসকল ত� 
জানেত পারেব। 
 

• ১৫-০৪-২০২১ তািরেখ  ×/নতম একe Hসবা পjিত সহিজকরণ সারােদেশ স¥সারণ/ HরিÎেকশন করা 
হেয়েছ; 

পিরবীBেণর আওতায়- 
• ১৯-১২-২০২০ তািরেখ  উÏাবকগেণর উÏাবনী উেzাগ বা�বায়ন কম 8পিরক�না (ক/ােলïার) _ণয়ন কায 8tম 

পিরবীBণ করা হেয়েছ; 
• উÏাবনী উেzাগ বা�বায়ন অuগিত পিরবীBণ  করা হেয়েছ; 
• মাঠ পয 8ােয় চলমান উÏাবনী _ক�স�হ সেরজিমন পিরদশ 8ন ও _েয়াজনীয় সহায়তা _দান করা হেয়েছ; 

ডÄেমে©শন  _কাশনার আওতায়- 
• ২০-০৫-২০২১ তািরেখ  বা�বািয়ত উÏাবনী উেzােগর ডÄেমে©শন �তির ও _কাশনা (পাইলট ও স¥সািরত) করা 

হেয়েছ; 
ü ডÄেমে©শেনর নামঃ অেটােমশন পjিতর ¢ফল 

 

ü ডÄেমে©শন �তিরর িবষয়ব�ঃ বত8মান সরকােরর িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লেB/ uাহকেসবা সহজ 
ও উ�ততর করার জª জাতীয় স'য় অিধদ,র স'য়পে�র জª অথ 8 মqণালেয়র সহেযািগতায় একe 
কম 8Òিচর মাvেম জাতীয় স'য় িZম অনলাইন ¨ােনজেম© িসে¡ম নােম একe সðওয়/ার _�ত কের। 
সñ টওয়/ারe uাহক বা�ব করার লেB/ জাতীয় স'য় অিধদ,র ক|8ক একe িভিডও ডÄেম©ারী _�ত 
করা হয়। িভিডও ডÄেম©ারী উ= িসে¡েমর পিরিচিত, কায 8_িtয়া, ¢ফল ও uাহকেদর _িতিtয়া 
উপbাপন করা হেয়েছ। জাতীয় স'য় অিধদ,েরর আওতাধীন সকল িবভাগীয় ও Hজলা অিফসস�েহ এর 
কিপ H_রণ করা হেয়েছ। িভিডও ডÄেম©ারীe জাতীয় স'য় অিধদ,েরর ইউeউব চ/ােনল 
Directorate of National Savings এ আপেলাড করা হেয়েছ। 

• ২০-০৫-২০২১ তািরেখ   Hসবা সহিজকরেণর ডÄেমে©শন �তির ও _কাশনা করা হেয়েছ; 
 
 



উÏাবন কম 8পিরক�না �\ায়েনর আওতায় 
• ৩০-০১-২০২১ তািরেখ উÏাবন পিরক�নার অধ 8-বািষক A-�\ায়ন করা হেয়েছ; 

• ০৫-০২-২০২১ তািরেখ উÏাবন কম 8পিরক�নার অধ 8- বািষ 8ক �\ায়ন _িতেবদন মqণালয়/িবভােগ H_রণ করা 

হেয়েছ; 

• ১৫-৭-২০২১ তািরেখ উÏাবন কম 8পিরক�নার বািষক A-�\ায়ন করা হেয়েছ; 

• ২০-৭-২০২১ তািরেখ উÏাবন কম 8পিরক�নার বািষক A-�\ায়ন _িতেবদন মqণালয়/ িবভােগ H_রণ করা হেয়েছ; 

৮ম প'বািষ 8ক পিরক�না 
 

বাংলােদশ H_িBত পিরক�না ২০২১-২০৪১’ এ _েBিপত সামািজক ও অথ 8ৈনিতক _গিত অজ8েনর এেজ]া িহেসেব সরকার 

৪e প'বািষ 8ক পিরক�নার _থম পিরক�না এবং �েব 8র ধারাবািহকতায় ৮ম প'বািষ 8ক পিরক�না (Õলাই ২০২০-Õন 

২০২৫) _ণয়ন কেরেছ। ৮ম পিরক�নায় সরকাির িবিভ� দ,র ও সংbার ¢িনিদ 8X �িমকা িচিòত করা হেয়েছ। Hস Hমাতােবক 

অভ/0রীণ স2দ িবভােগর আওতাধীন জাতীয় স'য় অিধদ,েরর �িমকা রেয়েছ। জাতীয় স'য় অিধদ,েরর �িমকার মেv 

রেয়েছ জাতীয় স'য় _েচXা বজায় রাখা যা পিরক�নার |তীয় অvায় এর ৩.২.৩ এ বিণ 8ত রেয়েছ। ঐিতহ/গতভােব 

বাংলােদশ িজিডিপ‘র Kলনায় একe স�ানজনক জাতীয় স'য় হার বজায় Hরেখ আসেছ। ২০১৯ অথ 8বছের জাতীয় স'য় 

হােরর পিরমাণ িছল িজিডিপ‘র ২৯.৫ শতাংশ। এই উ® জাতীয় স'য় হােরর _াথিমক উৎস হেলা উ® অভ/0রীণ স'য়। 

এছাড়া ৭ম প'বািষ 8ক পিরক�না Hময়ােদ গেড় িজিডিপ‘র ৫.৭ শতাংশ হাের �বেদিশক ¹িমকেদর মাvেম আগত Hরিমôাõ 

_বােহর ফেল জাতীয় স'য় আেরা �িj Hপেয়েছ। _েBিপত িবিনেয়ােগর অথ 8ায়েনর িসংহভাগই আসেব জাতীয় স'য় Hথেক, 

যা ২০১৯ অথ 8বছের িসিডিপ‘র ২৯.৫ শতাংশ হেত ২০২৫ অথ 8বছের ৩৪.৪ শতাংেশ Hপৗছােব। তারপেরও ২০১৯ অথ 8বছর হেত 

২০২৫ অথ 8-বছেরর মেv জাতীয় স'েয়র হার ৪.৯ শতাংশ �িj করা একe বড় চ/ােল  হেয় দাড়ােব। 

৩.৫.৩ এ বিণ 8ত : _থমত Hদশজ স'য় �িjর লেB/ আিথ 8ক স'য়েক গিতশীল করেত হেব। 

 

৫.২.১ এ বিণ 8ত: প'বািষ 8ক পিরক�নায় Hমাট িবিনেয়ােগর পিরমাণ হেব ২০২১ অথ 8বছর �ে\ (পিরক�নার _থম বছর) 

৬৩.৬ িëিলয়ন টাকা। অতীেতর মেতা, জাতীয় স'েয়র আকাের bানীয় ৮ম প'বািষ 8ক পিরক�নার (৯৪.৯%) অথ 8ায়েন 

_ভাবশালী ßিমকা পালন করেব। ৮ম প'মবািষ 8ক পিরক�নার Hমাট আিথ 8ক _েয়াজনীয়তার বাকী ৫.১% Hযাগান Hদওয়া 

হেব �বেদিশক স'য় Hথেক। 

 

 



 

 Hটকসই উ�য়ন অভীX 
 

জািতসংঘ ভিব¤ৎ আ0জ8ািতক উ�য়ন সংtা0 এক�» লB/মা�া Hঘাষনা কেরেছ, যা Hটকসই উ�য়ন লB/মা�া বা SDG নােম 
পিরিচত। SDG-এর Hময়াদ ২০১৬ Hথেক ২০৩০ সাল । এেত Hমাট ১৭e লB/মা�া ও ১৬৯e ¢িনিদ 8X লB/ অ0ß 8= রেয়েছ। 
জািতসংেঘর Hটকসই উ�য়ন লB/মা�া (এসিডিজ) অজ8েন িবেäর Hয িতনe Hদশ সবেচেয় এিগেয় আেছ, তার মেv রেয়েছ বাংলােদশ। 
জািতসংেঘর সাসেটইেনবল Hডেভলপেম© সিলউশনস Hনটওয়ােক8র এক _িতেবদেন এ ত� উেঠ এেসেছ। SDG Hত জাতীয় স'য় 
অিধদ,েরর লB/ ও উে�� িনàØপ: 

এন.এসিডর _িতöিত লB/ ও উে�� _িতöিত/লB/ অজ8েন িবভাগ ক|8ক 
÷হীত কায 8tম  

অংিশকভােব মেনািনেবশ 
করা হেয়েছ/  

সøণ 8 মেনািনেবশ করা 
হয়িন এমন HB�স�হ 

¢পািরশ/পরামশ 8 

  বােজট ঘাটিত �রেণ 
অভ/0রীণ স2দ (স'য়) 
আহরণ  

 
Hদেশ স'য় �িj করা; 
 
সমােজর ¢িবধা বি'ত 
H¹ণী, শািররীক _িতব�ী, 
ওেয়জ আন 8ারসহ 
অিনবািস বাংলােদশী 
নাগিরক, A� আেয়র 
_াি0ক জনেগাDী িবেশষ 
কের নারী, অবসর _া, 
সরকাির চাÄরীিজবী 
,বেয়ােজ/D নাগিরক _Mখ 
এর জª আথ 8 সামািজক 
িনরাপ�া HবXনী �তির। 

লB/ ১৭: 
Hটকসই উ�য়েনর জª �বিäক 
অংশীদাির} উùীিবতকরণ ও 
বা�বায়েনর উপায়স�হ 
শি=শালী করা 
১৭.১ উ�য়নশীল Hদশ�েলােত 
আ08জািতক সহায়তা _দানসহ 
অªাª উেzােগর মাvেম 
কর ও অªাª রাজA 
সংuেহর অভ/0রীণ সBমতা 
�িj কের অভ/0রীণ স2দ 
আহরণ Hজারদার করা।; 
 
১৭.১.১: উৎস অCযায়ী 
িজিডিপর Kলনায় Hমাট 
সরকাির রাজেAর অCপাত 
১৭.১.২: অভ/0রীণ কেরর 
অথ 8ায়েন অভ/0রীণ বােজেটর 
অCপাত 

সংিrX অংশীজনেদর Hসবা �িj 
করা এবং স'য় িZেমর Hলনেদন 
কায 8tম A» ও জবাবিদহী �লক  

- জাতীয় স'য় িZম 
িডিজেটলােজশন/অেটােম
শন করার জª একe 
সফটওয়ার _�ত করা;  
 

- স'য়প�  Hপপারেলস 
করা হেয়েছ; 

 
 

১. সকল উপেজলা পয 8ােয় 
অিফস bাপন ও সাংগঠিনক 
কাঠােমা স¥সারণ; 
২. জাতীয় স'য় 
অিধদ,েরর িনজA ভবন ও 
_িশBণ ইনি¡eউট bাপন; 

 
৩. জাতীয় স'য় 
অিধদ,েরর সম� মাঠ 
অিফেসর জª িনজA 
অিফস িবিèং bাপন; 
৪. িবzমান Hসটআপ 
বািড়েয় �ি=�= করণ; 

 

জmির িভি�েত জাতীয় 
স'য় অিধদ,েরর 
আ�িনকায়ন ও 
স¥সারণ _েয়াজন।  

 

বািষ 8ক কম 8স2াদন <ি= কম 8পিরক�না  

বাংলােদশ সরকার Øপক� ২০২১-এর যথাযথ বা�বায়েন úঢ়_িতº এবং ¢শাসন সংহতকরেণ সেচX। এ  জª একe কায 8কর, দB 
এবং গিতশীল _শাসিনক `বbা একা0 অপিরহায 8 বেল সরকার মেন কের। এ পিরে_িBেত A»তা ও দায়বjতা �িj, স2েদর যথাযথ 
`বহার িনি«তকরণ, সেব 8াপির _ািতDািনক সBমতা উ�য়েনর জª সরকাির দ,র/সংbাস�েহ কম 8স2াদন `বbাপনা পjিত 
_বত8েনর িসjা0 uহণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অথ 8বছের ৪৮e মqণালয়/িবভােগর সেx বািষ 8ক কম 8স2াদন <ি= AাBেরর মাvেম 
কম 8স2াদন `বbাপনা পjিত চাÙ হেয়েছ। কম 8স2াদন `বbাপনা পjিত  চাÙ হওয়ার পর Hথেকই জাতীয় স'য় অিধদ,র তা 
বা�বায়েন যথাযথ ßিমকা পালন কের যাে»। অভ/0রীণ স2দ িবভােগর িসিনয়র সিচেবর সােথ জাতীয় স'য় অিধদ,েরর 
মহাপিরচালক ২০২১-২২ অথ 8বছের বািষ 8ক কম 8স2াদন <ি= AাBর কেরেছন।  

 



 
অভ/0রীণ স2দ িবভােগর সােথ জাতীয় স'য় অিধদ,েরর বািষ 8ক কম 8স2াদন <ি= ২০২১-২২ AাBর অCDােন অভ/0রীণ 
স2দ িবভােগর িসিনয়র সিচব জনাব আG Hহনা Hমাঃ রহমাKল Mিনম ও জাতীয় স'য় অিধদ,েরর মহাপিরচালক জনাব 
Hমাছাঃ মাকQদা খাKন। তািরখঃ ২৮-০৬-২০২১ িVঃ। 

 

জাতীয় স'য় অিধদ,েরর মহাপিরচালেকর সােথ ৮e জাতীয় স'য় িবভাগীয় কায 8ালেয়র উপপিরচালকগণ ২০২০-২১ অথ 8বছেরর 
বািষ 8ক কম 8স2াদন <ি= AাBর কেরেছন। ৮e জাতীয় স'য় িবভাগীয় কায 8ালেয়র উপপিরচালকগেণর আওতাধীন A A Hজলার 
কম 8কত8ােদর সােথ বািষ 8ক ২০২০-২১ অথ 8বছেরর বািষ 8ক কম 8স2াদন <ি= AাBর হেয়েছ। অভ/0রীণ স2দ িবভােগর আওতাধীন ৭e 
দ,র/সংbার ২০২০-২১ অথ 8বছের বািষ 8ক কম 8স2াদন <ি= �\ায়েন জাতীয় স'য় অিধদ,র ৯৬.৫০ ন°র Hপেয় ১ম bান অিধকার 
কেরেছ। উেÂc জাতীয় স'য় অিধদ,র ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অথ 8বছেরও ১ম bান অিধকার কের।  

 
জাতীয় স'য় অিধদ,র-এর মহাপিরচালক মেহাদেয়র সােথ িবভাগীয় কায 8ালয়স�েহর বািষ 8ক কম 8স2াদন <ি=  AাBর 

অCDান। 
 

 

 

 

 



ইেনােভশন 

উÏাবনী Bমতার বা�িবক উপbাপনই হে» ইেনােভশন। জনগেণর Hদার Hগাড়ায় সরকাির Hসবা িনি«ত করা, Hসবার মান �িj এবং 

Hসবােক অিধকতর জনবা�ব করার জª সরকার úঢ় _িতº। জন_শাসেন কােজর গিতশীলতা এবং উÏাবনী দBতা �িj এবং নাগিরক 

Hসবা üত ও সহিজকরেণর পýা উÏাবন ও চচ 8ার লেB/ সরকার _েত/ক মqণালয়/িবভাগ, _িতe অিধদ,র/সংbা, Hজলা এবং উপেজলা 

পয 8ােয় একe কের ইেনােভশন eম গঠেনর িসjা0 uহণ কের। মিqপিরষদ িবভাগ Hথেক এ সংtা0 একe _ºাপন ৮-৪-২০১৩ তািরখ 

জাির করা হয়, যা পরবিত8েত Hগেজেট _কািশত হয়। এর H_িBেত ইেনােভশন কায 8tম বা�বায়েন জাতীয় স'য় অিধদ,র কাজ কের 

যাে»। জাতীয় স'য় অিধদ,ের ইেনােভশন eম রেয়েছ। এই eেমর মাvেম জাতীয় স'য় অিধদ,র ইেনােভশন কায 8tম পিরচালনা 

কের থােক। জাতীয় স'য় অিধদ,েরর ইেনােভশন কায 8tম িনেàØপঃ 

ইেনােভশন কায 8tম: 
 

• বাংলােদশ `াংক, বািণিজ/ক `াংক, ডাকঘর, স'য় G/েরা এক ধারায় স'য়প� Hলনেদন কায 8tম পিরচালনার জª জাতীয় 

স'য় িZম অনলাইন ¨ােনজেম© িসে¡ম সফটওয়/ার চাÙ করা হেয়েছ; 

• িডিজটাল পjিতেত Èব সহেজ ঘের বেস Hমাবাইেলর মাvেম স'য় িZেম িবিনেয়াগ সংtা0 ত�ািদ জানার জª স'য় অ/াপ 

চাÙ করা হেয়েছ; 

• _ধান কায 8ালয় ও এর অধীনb সকল অিফেস িসিস eিভ ক/ােমরা bাপন করা হেয়েছ; 

• অিধদ,েরর কম 8কত8ােদর সম�েয় একe þপ Hমইল চাÙ করা হেয়েছ; 

• স'য় G/েরা�েলার ±রাতন স'য়পে�র Hলনেদন কায 8tম ¢Dভােব পিরচালনার জª ই-Hসিভংস সফটওয়/ার চাÙ করা হেয়েছ; 

• উঠান �বঠেকর মাvেম uােমর |ণ�ল পয 8ােয়র জনগণ িবেশষত: A� আেয়র মিহলােদরেক স'েয়র _িত উhুj করা হয়; 

• মাvিমক পয 8ােয়র িশBাথfেদর স'েয়র _িত সেচতনতা �িjর লেB/ উhুjকরণ কায 8tম পিরচালনার মাvেম িশBাথfেদর 

স'েয়র _িত উৎসািহত করা হয়; 

• জাতীয় স'য় অিধদ,েরর _ধান কায 8ালেয় ত� ও পরামশ 8 Hকÿ bাপন করা হেয়েছ; 

• জাতীয় স'য় অিধদ,েরর নােম একe HফইসGক Hপইজ চাÙ করা হেয়েছ; 

• Mনাফা ও আসল অথ 8 Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN) এর মাvেম uাহেকর `াংক িহসােব জমা 

হয়। জমাµত অেথ 8র ত� uাহেকর Hমাবাইল Hফােন এস এম এস এর মাvেম অবিহত করা হয়; 

• সøণ 8 Aংয়িtয়ভােব উৎেস কর কত8ন সনদপ� _দান করা হয়; 

 
 
 



Hসবা _দান _িতâিত 

সরকাির অªাª দ,েরর ªায় জাতীয় স'য় অিধদ,র একe জনবা�ব িসeেজন চাট 8ার বা নাগিরক সনদ _ণয়ন কেরেছ। এ 
সনেদর মাvেম জাতীয় স'য় অিধদ,র হেত নাগিরকেদর কী কী Hসবা _দান করা হয় তা পির!ারভােব জানােনা হেয়েছ। 
চািহদা অCযায়ী জাতীয় স'য় অিধদ,র িলিখতভােব, Hটিলেফােন এবং সরাসির নাগিরকেদর _িতâত Hসবা _দান কের 
থােক। নাগিরকেদর _িতâত Hসবা _দােনর জª অ� অিধদ,ের একe Hহ�েডZ bাপন করা হেয়েছ। এছাড়া Hটিলেফােন Hসবা 
_দােনর জª অিধদ,েরর ½’জন কম 8কত8া যথা: উপপিরচালক (নীিত, অিডট ও আইন) ও উপপিরচালক (G/েরা ও 
পিরসংcান) Hক দািয়} _দান করা হেয়েছ। _িতâত Hসবাস�েহর মেv রেয়েছ জাতীয় স'য় িZম িবষেয় আইন, িবিধমালা-
নীিতমালা িবষেয় `াcা _দান, িবিভ� স'য় িZম tয় ও নগদায়ন িবষেয় ত� _দান, জাতীয় স'য় িZম িবষেয় 
অংশীজনেদর সােথ মতিবিনময় করা, _িশBেণর আেয়াজন করা, স'য় িZম িবtয়কারী `াংক ও ডাকঘরেক িবtয়লå 
অেথ 8র উপর কিমশন _দান, স'য় িZম সংিrX ±ি�কা, _চারপ�, Äপন ¶াড, Hরিজ¡ার _"িত সরবরাহ ইত/ািদ।  
জাতীয় স'য় অিধদ,র _ণীত নাগিরক সনেদর Hমাটাদােগ চারe উে�� রেয়েছ, যথা:  
 

_থমত:  জনগেণর অংশuহেণর মাvেম তােদর _ত/াশার সােথ সংগিত Hরেখ Hসবার মান িনধ 8ারণ এবং তােদর মতামত িনেয় 
িনিদ 8X সময় অ0র িনয়িমত তা ±নঃিনধ 8ারণ, যােত কের অ`াহতভােব Hসবার মােনা�য়ন এবং Hসবােক জনবা�ব করা 
সçবপর হয়।  
 

িhতীয়ত: জনগণেক তােদর _া¶ অিধকার স2েক8 ত� _দােনর মাvেম Bমতািয়ত করা যােত কের তারা Hসবা 
_দানকারীেদর কােছ Hসসব অিধকার দািব করেত পাের এবং িবিভ� পjিতেত (েযমন, অিভেযাগ িনÝি�র `বbা) Hসবা 
_দানকারীেদর সামািজক জবাবিদিহতা িনি«ত করা। 
 

|তীয়ত: Hসবা _দানকারীেদর সামথ 8 �িjসহ িবিভ� উেzােগর (েযমন, Hহ�েডZ _িতDা) মাvেম তােদর আচরেণর উ�য়ন 
এবং _িতDােন এক ধরেণর Hসৗজªতার সং#িতর িবকাশ ঘটােনা। 
 

চKথ 8ত: Hসবার মােনা�য়ন, জনগেনর অংশuহণ, অিভেযাগ িনÝি� _"িত উেzােগর মাvেম জনগেণর আbা অজ8ন। 
  

অিভেযাগ uহণ ও িন�ি� `বbাপনা 
অিভেযাগ _িতকার `বbা (Grievance Redress System), সংেBেপ িজআরএস (GRS), �লত িবিভ� সরকাির দ,রক|8ক 
_দানµত Hসবা িনি«তকরেণর একe Î/াটফম 8। Hসবা_ত/াশীেদর অস´িX সংtা0 িবষেয় _িতকার চাওয়া বা ব=` _দােনর একe 
কায 8কর HB� বা Î/াটফরম থাকেল তেদর অসে0াষ বা HBাভ _শমেনর ¢েযাগ $িX হয়। এ লেB/ অিভেযাগ _িতকার `বbার 
অনলাইন Î/াটফরম _�ত করা হেয়েছ। জাতীয় স'য় অিধদ,র ও এই Îাটফম 8 `বহার কের থােক। জাতীয় স'য় অিধদ,েরর 
ওেয়বসাইেট অিভেযাগ _তিকার `বbাপনা Hসবা বেÉর অধীন অিভেযাগ দািখল কে©© এ এর িলংক Hদওয়া আেছ।  

অিভেযাগ _িতকার `বbা-সংtা0 ওেয়বসাইট (www.grs.gov.bd)-এর মাvেম অিভেযাগ দািখল করা যায়। ইেল%িনক 
পjিতেত (ইেমইল, ই-ফাইল অথবা কল Hস©ােরর মাvেম) অথবা _চিলত পjিতেত (সংিrX দ,ের উপিbত হেয় অথবা ডাকেযােগ) 
অিভেযাগ দািখল করা যােব। এ ছাড়া মqণালয়/িবভাগ এবং অিভেযাগ `বbাপনা Hসেল দািখলেযাÚ অিভেযােগর HBে� _চিলত 
পjিতেত সিচবালেয়র Hগেট অবিbত মিqপিরষদ িবভােগর অিভেযাগ uহণ Hকেÿ দািখল করা যায়। অিভেযাগ দািখেলর HBে� 
িনধ 8ািরত ফরম (সংেযাজনী ‘খ-১’) `বহার করেত হয়। 
 
 
 
 



  অিভেযাগ uহণ ও িন�ি� `বbাপনা কায 8tেম জাতীয় স'য় অিধদ,েরর _দেBপ িনàØপঃ 
 

§ অিনক ও আিপল কম 8কত8াঃ 
Hসবা-সংtা0 অিভেযাগ uহণ এবং তা _িতকােরর জª জাতীয় স'য় অিধদ,ের আেছন দািয়}_া, অিনক কম 8কত8া। জাতীয় 
স'য় অিধদ,েরর অিনক কম 8কত8া হেলন পিরচালক (নীিত) এবং আিপল কম 8কত8া অভ/0রীণ স2দ িবভােগর �Àসিচব 
(l&) । 

 

§ ওেয়বসাইেট _কাশঃ  
  গণ_জাতqী বাংলােদেশর একজন নাগিরক Hয Hকােনা Hসবার িবmেj তার অসে0াষ বা HBাভ জািনেয় অিভেযাগ  দািখল 
করেত পােরন। Hসবা uহেণ বি'ত অিভেযাগকারী যােত Èব সহেজ Hসবা-সংtা0 অিভেযাগ সংিr¡ ক|8পেBর িনকট উপbাপন 
করেত পাের Hস জª অিনক ও আিপল কম 8কত8ার ত� জাতীয় স'য় অিধদ,েরর ওেয়বসাইেটর অিভেযাগ _িতকার `বbাপনা 
Hসবা বেÉর অধীন অিনক ও আিপল কম 8কত8া কে©© এ _কাশ করা হেয়েছ। 

 

§ অিভেযাগ uহণঃ 
অিভেযাগ uহেণর জª জাতীয় স'য় অিধদ,ের আেছন দািয়}_া, অিনক কম 8কত8া। অিনক কম 8কত8া (GRS) Î/াটফম 8, 
অিভেযাগ _িতকার `বbা-সংtা0 ওেয়বসাইট (www.grs.gov.bd), ইেল%িনক পjিতেত (ইেমইল, ই-ফাইল অথবা 
কল Hস©ােরর মাvেম) অথবা _চিলত পjিতেত (সংিrX দ,ের উপিbত হেয় অথবা ডাকেযােগ) দািখলµত অিভেযাগ uহণ 
কের থােকন। 
 

§ অিভেযাগ িন�ি�ঃ 
অিনক কম 8কত8া _থেম অিভেযােগর ধরণ বাছাই কেরন। অিভেযােগর ধরণ অCযায়ী ইেল%িনক পjিতেত (ইেমইল, ই-ফাইল 
অথবা Hফােন) অথবা _চিলত পjিতেত (_েয়াজেন সংিrX দ,ের উপিbত কের অথবা ডাকেযােগ) অিভেযাগ িন�ি� করা 
হয়। এছাড়া অিভেযাগকারী নাগিরকেক তার অিভেযােগর িবষেয় Hযেকােনা ধরেণর অuগিত বা িসjা0 স2েক8 অবিহত কেরন 
এবং Hকােনা িবষেয় তর �\বান মতামত বা পরামশ 8 থাকেল তা uহণ করা হয়। 
 

§ _িশBণঃ  
 অিভেযাগ uহণ ও িন�ি� `বbাপনা স£ক বা�বায়েণ জাতীয় স'য় অিধদ,র কম 8কত8া/কম 8চারীগেণর সম�েয় _িশBেণর 
আেয়াজন কের থােক।  ২০২০-২১ অথ 8বছের জাতীয় স'য় অিধদ,র কম 8কত8া/কম 8চারীগেণর সম�েয় অিভেযাগ uহণ ও 
িন�ি� `বbাপনার উপর ২e _িশBেণর আেয়াজন করা হয়। 

ত� অিধকার 

ত� অিধকার" অথ 8 Hকান ক|8পেBর িনকট হইেত ত� _াি,র অিধকার। ত� অিধকার আইন ২০০৯ jারা  এe 
পিরচািলত হয়। ত� অিধকার বা�বায়েন জাতীয় স'য় অিধদ,েরর _দেBপ িনেàাØপ: 

§ দািয়}_া, কম 8কত8া, িবক� দািয়}_া, কম 8কত8া ও আিপল ক|8পBঃ 
 

জাতীয় স'য় অিধদ,ের আেছন ত� অিধকার আইন 2009 এর ধারা 2(ক) অCযায়ী আিপল ক|8পB এবং ধারা ১০ 
অCযায়ী দািয়}_া, কম 8কত8া। এছাড়া দািয়}_া, কম 8কত8ার অCপিbিতেত িবক� দািয়}_া, কম 8কত8া অ0ß 8= করা হেয়েছ। 
দািয়}_া, কম 8কত8া িহসােব উপপিরচালক (_শাসন) ও িবক� দািয়}_া, কম 8কত8া িহসােব উপপিরচালক (নীিত) Hক দািয়} 
_দান করা হেয়েছ। জাতীয় স'য় অিধদ,র —এ উ³8তন কায 8ালেয়র _শাসিনক _ধান িহসােব আিপল ক|8পB হেলন 
অভ/0রীণ স2দ িবভােগর িসিনয়র সিচব।  
 

 



§ ওেয়বসাইেট _কাশ 
জাতীয় স'য় অিধদ,েরর ওেয়বসাইেট ত� অিধকার Hসবা বেÉর অধীন আিপল ও দািয়}_া, কম 8কত8া কে©© এ 
দািয়}_া, কম 8কত8া, িবক� দািয়}_া, কম 8কত8া ও আিপল ক|8পB এর ত� _কাশ করা হেয়েছ। এছাড়া ওেয়বসাইেট ত� 
অিধকার Hসবা বেÉ ত� অিধকার সংtা0 ফরম _কাশ করা হেয়েছ। 

 
 

 

§ A_েণািদত ত� _কাশ 
জাতীয় স'য় অিধদ,র স'য় িZম স2িক8ত যাবতীয় ত� Hযমন: Mনাফার হার, উৎেস কর কত8েনর হার, tেয়র 
উjসীমা, _াইজ বে]র ফলাফল, স'য় িZম স2িক8ত িবিভ� _ºাপনসহ অিফেসর _েয়াজনীয় িবিভ� �m}�ণ 8 ত� 
ওেয়বসাইট ও Hনাeস 8 Hবােড 8  A_েণািদতভােব _কাশ কের থােক। 

§ চািহদার িভি�েত ত� _কাশ 
জাতীয় স'য় অিধদ,র স'য় িZেমর uাহক বা নাগিরকেদর আেবদেনর H_িBেত _দানেযাÚ তে�র একe তািলকা 
_�ত কের এবং তা জাতীয় স'য় অিধদ,েরর ওেয়বসাইেট _কাশ কের থােক। এছাড়া দািয়}_া, কম 8কত8া 
নাগিরকেদর িনিদ 8X ফরেম আেবদেনর H_িBেত _দানেযাÚ _েয়াজনীয় তে� _দান কের। 
 

§ হালনাগাদ ত� _কাশ 
জাতীয় স'য় অিধদ,র ওেয়বসাইেটর মাvেম _িতিনয়ত হালনাগাদ ত� _কাশ কের থােক। 
 

§ ত� অবM= করণ নীিতমালা -২০১৫ _কাশঃ 
জাতীয় স'য় অিধদ,র ত� অিধকার কায 8tম স£ক বা�বায়েনর লেB/ ত� অবM= করণ নীিতমালা -২০১৫ 
_কাশ কেরেছ । জাতীয় স'য় অিধদ,েরর ওেয়বসাইেট ত� অিধকার Hসবা বেÉ ত� অবM= করণ নীিতমালা -
২০১৫ _কাশ করা হেয়েছ। 

ljাচার 
জাতীয় ljাচার Hকৗশল কম 8-পিরক�না _ণয়ন ও বা�বায়ন কায 8tেম জাতীয় স'য় অিধদ,র যথাযথ ßিমকা পালন কের 
যাে»। জাতীয় ljাচার Hকৗশল কম 8-পিরক�না _ণয়ন ও বা�বায়ন অuগিত পিরবীBণ কাঠােমা, ২০২০-২১ অথ 8বছের 
জাতীয় স'য় অিধদ,র এর অজ8ন িনàØপ: 

 

নং কায 8tেমর নাম Òচেকর মান অিজ8ত মান 
১ _ািতDািনক `বbা ৮ ৮ 
২ দBতা ও �নিতকতার উ�য়ন ১০ ১০ 

৩ 
ljাচার _িতDায় সহায়ক আইন/িবিধ/নীিতমালা/¨াCয়াল ও 
_ºাপন/পিরপ�-এর বা�বায়ন এবং _েযাজ/ HBে� খসড়া _ণয়ন 

১০ ১০ 

৪ ওেয়বসাইেট HসবাবÉ হালনাগাদকরণ ৮ ৮ 
৫ ¢শাসন _িতDা ৬ ৬ 
৬ _কে�র HBে� ljাচার ৬ ৬ 
৭ tয়েBে� ljাচার ৭ ৭ 
৮ A»তা ও জবাবিদিহতা শি=শালীকরণ ১৪ ১২ 
৯ ljাচার সংিrX এবং ½নfিত _িতেরােধ সহায়ক অªাª কায 8tম ১৫ ১৫ 
১০ ljাচার চচ 8ার জª ±রZার _দান ৩ ৩ 
১১ কম 8-পিরেবশ উ�য়ন ২ ২ 
১২ অথ 8 বরা� ৩ ০.৩৭ 
১৩ পিরবীBণ ও �\ায়ন ৮ ৮ 

সব 8 Hমাট ১০০ ৯৫.৩৭ 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

!ােকসস আপীলাত +াই-.নাল 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

পিরিচিত 
 
১৯৭২ সােল ঢাকায় 9হড অিফস ও ৩@ 9বB িনেয় !াকেসস আপীলাত +াই-.নাল CিতDা করা হয়। 
বতFমােন !াকেসস আপীলাত +াই-.নােল ৮@ IJত 9বB রেয়েছ যার মেM ৫@ ঢাকায় এবং ১@ চQRােম, 
১@ Sলনায় এবং ১@ রংTের অবিUত। Cেত.ক@ IJত 9বB ২ জন সদX িনেয় গZত যারা 9যৗথভােব 
রায় Cদান কের থােকন। !াকেসস আপীলাত +াই-.নােলর শীষ F পদ@ 9Cিসেড`। জাতীয় রাজa 9বােড Fর 
একজন সদX 9ক সরকার এ পেদ িনেয়াগ Cদান কের থােকন। 

!াকেসস আপীলাত +াই-.নাল আয়কর িবষেয় ফ.াটcয়াল dাটার (Factual matter) সেব Fাe 
9কায়ািস fিডিশয়াল 9কাট F। তেব ল’পেয়ে` +াই-.নােলর রােয়র িবgেh মহামাi হাইেকােট F 9রফােরj 
মামলা দােয়র করা যায়। আপীলাত kl/অিতঃ কর কিমশনার এবং কর কিমশনার (আপীল) এর রােয়র 
িবgেh সংno করদাতা এবং উপ-কর কিমশনার !াকেসস আপীলাত +াই-.নােল আপীল মামলা দােয়র 
করেত পােরন। অথ F মqণালেয়র অভ.sরীণ সtদ িবভােগর অধীেন CিতিDত !াকেসস আপীলাত 
+াই-.নাল আয়কর অMােদেশর সংিvw িবিধিবধান ও িনজa িনয়ম কাxন Jারা পিরচািলত এক@ aাধীন 
সyা +াই-.নােলর ভাষা ইংিলশ। 

চাzরীরত কর কিমশনারগণেক সাধারণত +াই-.নােলর সদX পেদ িনেয়াগ Cদান করা হয়। তেব জাতীয় 
রাজa 9বােড Fর বতFমান/অবসরCা{ সদX, বতFমান/অবসরCা{ 9জলাজজ, অবসর Cা{ কর কিমশনার, 
চাট Fাড F একাউনেট`, ক| এ} dােনজেম` একাউনেট`, ইনকাম 9ট~ C.াক@শনার/এভেভােকটগণেক 
ও সরকার +াই-.নােলর সদX িহেসেব িনেয়াগ Cদান করেত পােরন। 

!াকেসস আপীলাত +াই-নােলর IJত 9বB স�হ মামলার �নানী Rহণােs আয়কর আইেনর আওতায় 
রায় Cদান কের থােক। Cেত.ক@ IJত 9বB ২জন সদX িনেয়  গZত। রায় Cদােনর 9�ে� 9কান িবষেয় 
িব� সদXJেয়র মেM মতৈJততা �িw হেল 9Cিসেড` অi এক বা একািধক সদXেক উ� মামলার 
�নানী Rহণ ও িন�ি�র জi িনেদ Fশ িদেত পােরন। 9সে�ে� সং�াগিরেDর মতামেতর িভি�েত 
মামলা@ িন�ি� হেয় থােক। !াকেসস আপীলাত +াই-.নােল বৎসের গেড় ৭০০০ মামলা িন�ি� করা 
হয়। 
 



 

!াকেসস আপীলাত +াই-নােলর সাংগঠিনক কাঠােমার (কম FকতFােদর) সংি�{ িচ� 
 
 
           9Cিসেড`  

কাম সদX, 
IJত 9বB-১, 

ঢাকা। 

           

                        
                        
IJত 

9বB-১, 
ঢাকা 
Cধান 
কায Fালয় 

 IJত 
9বB-২, 
ঢাকা 

 IJত 
9বB-৩, 
ঢাকা 

 IJত 
9বB-৪, 
ঢাকা 

    IJত 
9বB-৫, 
ঢাকা 

 IJত 
9বB-
চQRাম 

 IJত 
9বB- 
Sলনা 

 IJত 
9বB- 
রংTর 

সদX-১ সদX-২ সদX-২ সদX-২ সদX-২ সদX-২ সদX-২ সদX-২ 
            9রিজ�ার             
                          
                          
সহকারী 
9রিজ�ার 

 সহকারী 
9রিজ�ার 

 সহকারী 
9রিজ�ার 

 সহকারী 
9রিজ�ার 

   সহকারী 
9রিজ�ার 

 সহকারী 
9রিজ�ার 

 সহকারী 
9রিজ�ার 

 সহকারী 
9রিজ�ার 

 
 

িব�মান জনবল সং�াs ত� 
 
+াই-.নােল অxেমািদত Cথম 9�ণীর পদ ২৫@ তে�ােM ৯@ পদ �i আেছ, ৩য় 9�ণীর অxেমািদত পদ 
৭৭@ তে�ােM ২৮@ পদ �i আেছ এবং ৪থ F 9�ণীর ৫০ @ পেদর মেM ২২ @ পদ �i আেছ  (৩১-০৭-
২০২১ি�ঃ পয Fs)। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



মামলা িন�ি� 
 
!াকেসস আপীলাত +াই-নােলর �ল কাজ দািখল�ত আপীল মামলা স�হ িন�ি� করা। করদাতা এবং 
আয়কর িবভাগ উভয় পে�র দািখল�ত আপীল স�হ +াই-নােলর ৮@ IJত 9বেBর মাMেম �নানী 
Rহনােs িন�ি� করা হয়। িন�ি��ত মামলা স�েহর রােয়র কিপ ৩০ িদেনর মেM সংিvw প�Jেয়র 
িনকট 9Cরণ করা হয়। 
 
 ২০২০-২০২১ অথ F বৎসের +াই-নােল দােয়র�ত মামলার 9মাট সং�া িছল ৭০৫৪@। �ব Fবত� 
বৎসেরর অিন�� মামলার সং�া (েজর) িছল ১৬৭৪@। অথ Fাৎ 9মাট িন�ি�েযা� আপীল মামলার 
সং�া িছল ৮৭২৮@। তে�েM ২০২০-২০২১ অথ F বৎসের িন�ি��ত মামলার সং�া ৭৩৫৮@। ২০১৯-
২০ অথ F বছের িন�ি�র সং�া িছল ৬৮০১@। এে�ে� �ব Fবত� অথ F বছেরর �লনায় ২০২০-২১ অথ F 
বছের িন�ি�র সং�া �িh 9পেয়েছ। ২০২০-২১ অথ F বৎসেরর দািখল�ত আপীল মামলার সং�া ও 
িন�ি��ত মামলার পিরসং�ান িনে  উপUাপন করা হলঃ- 

 
সারিণ-১: ২০২০-২১অথ F বৎসের +াই-নােল দােয়র�ত ও িন�ি��ত মামলার সং�াঃ- 

 
আপীল মামলার সং�া 

অথ F বৎসর দােয়র�ত িন�ি��ত বৎসর 9শেষ 
9পি}ং 

�েব Fর 9জর   ১৬৭৪ 
২০২০-২১ ৭০৫৪ ৭৩৫৮ ১৭৩০ 

 
সtািদত অiাi কায Fাবলী 

 
িবগত ২০২০-২০২১ অথ F বৎসের সtািদত অiাi কায Fাবলী িন ¡পঃ- 
 
১. ৩য় 9�ণীর সরাসির িনেয়াগেযা� �i ৫ (প¢চ) @ স¢ট£¤া�িরক কাম-কিtউটার অপােরটর 

পেদ ২ (¥ই) @ উeমান সহকারী পেদ এবং ৪থ F 9�নীর সরাসির িনেয়াগ 9যা� �i ৫ (প¢চ) @ 
অিফস সহায়ক পেদ 9লাক িনেয়ােগর কায F�ম �g করা হেয়েছ;  

২. বািষ Fক কম Fসtাদন cি� বা¦বায়েনর �§ায়ন Cিতেবদন অজFেনর 9¨ার ৯৪.৮০ িনধ Fারণ করা 
হেয়েছ; 

৩. জাতীয় �hাচার 9কৗশল কম F পিরক©না Cণয়ন ও বা¦বায়ন অRগিত পিরবী�ণ কাঠােমা এর 
�§ায়ন Cিতেবদন অিজFত মান ৮৯.৫০ িনধ Fারণ করা হেয়েছ; 

৪. গণ �নানী, অংশীজনসভা, �hাচার Tর¨ার িবিভ� িবষেয় Cিশ�ণ কায F�ম এবংই-নিথ 
কায F�ম (৮০% বা¦বায়ন)  সেsাষ জনক ভােব অিজFত হেয়েছ;  

৫. ২০২০-২০২১ অথ F বৎসের এিডআর এ অxেমাদন�ত মামলার সং�া ৫৯@ এবং Tনঃজীিবত 
মামলার সং�া- ০৮ @;  

৬. সরকারী কম F সtাদন ªবUাপনা সং�াs Cিশ�ন সহ অiাi Cিশ�ন (এিপএ এবং িজআর 
এস এর আওতাধীন) বা¦বায়ন করা হেয়েছ; এবং 

৭. কেরানার মহামারীর সমেয় ভাcFয়াল পhিতেত কর মামলা �নানী ও িন�ি� করা হেয়েছ। 



ইেনােভশন কায )*ম:- 
,াকেসস আপীলাত 3াই4নােলর উ7াবনী কায )*েমর িববরণ 

 
অনলাইেন মামলা দােয়র চা?করণ 
@েতAক BCত DবE-এ DহH DডJ চা?করণ 
বােয়ােমি3ক হািজরা পLিত চা?করণ 
Wifi সংেযাগ চা? করণ (িডিজটাল Dসবা) 
@েতAক BCত DবেE PAনতম ১০ (দশ) িদেনর কজিলS ওেয়বসাইেট @কাশকরণ (িডিজটাল Dসবা) 
@েসস Uাপসহ সরকারী আেদশ জারী (ৈCত DবE সWেহর অিফস এবং অিফেসর িভতেরর অবYান সZিলত িনেদ )িশকার সাইন 
Dবাড )) 
Smal Innovation Project (SIP) বা[বায়ন সং*া\ @িত] BCত DবেEর অিফসারেদর এবং কম )চারীেদর 
ওয়াশ ^েমর সামেন পােপাষ ও `ােaেলর bবYা করণ 
@েতAক BCত DবেE মামলা cনানীর জd ধায )fত তািরখ করদাতা/করদাতার @িতিনিধ ও কর িবভােগর @িতিনিধ Dক 
Dমাবাইল Uােসজ এর মাhেম iাত করােনা করণ।  
@েতAক BCত DবেEর সকল কম )কত)া/কম )চারীর নাম ও পদবীসহ অবYান সZিলত সাইনেবাড ) @িত] দkেরর @েবশCাের 
lmমান করণ 

 
২০২০-২১ অথ ) বছেরর ,াকেসস আপীলাত 3াই4নােলর বািষ )ক উ7াবন কম )পিরকHনা ও বা[বায়েনর লেqA 

 
উ7াবন কম )পিরকHনা @ণয়েনর আওতায় 

• বািষ )ক উ7াবন কম )পিরকHনা @ণয়ন করা হেয়েছ; 
• বািষ )ক উ7াবন কম )পিরকHনা মrণালয়/িবভােগ D@রণ করা হেয়েছ; 
• বািষ )ক উ7াবন কম )পিরকHনা তs বাতায়েন @কাশ করা হেয়েছ; 

 
 ইেনােভশন ]েমর সভা এর আওতায় 

• ইেনােভশন ]েমর ০৪] সভা অuিvত হেয়েছ; 
• ইেনােভশন ]েমর সভার িসLা\ শতভাগ বা[বায়ন করা হেয়েছ; 

উ7াবন খােত (েকাডনZর-৩২৫৭১০৫) বরাz এর আওতায়- 
• উ7াবন-সং*া\ কায )*ম বা[বায়েন ০২ লq টাকা বােজট বরাz করা হেয়েছ; 

সqমতা {িLর আওতায়- 
 

• উ7াবন ও Dসবা সহিজকরণ িবষেয় ৩৬ জেনর সম}েয় ~ই িদেনর কম )শালা/ 
Dসিমনােরর আেয়াজন করা হেয়েছ; 
 

তs বাতায়ন হালনাগাদ করেণর আওতায় 

• ইেনােভশন ]েমর �ণ )া� তsসহ বছর িভি�ক উ7াবেনর সকল তs আপেলাড/ 

হালনাগাদ করণ করা হেয়েছ; 

• বছর িভি�ক পাইলট ও বা[বািয়ত Dসবা সহিজকরেণর তs আপেলাড/ হালনাগাদ 
করণ করা হেয়েছ; 

• বা[বািয়ত িডিজটাল-Dসবার তs আপেলাড/ হালনাগাদ করণ করা হেয়েছ; 
 



�ীয় দkেরর Dসবায় উ7াবনী ধারণা/ উে�াগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সং*া\ কায )*Dমর আওতায়- 
• উ7াবনী উে�াগ/ধারণা আহবান এবং @াk উ7াবনী ধারণা�েলা যাচাই-বাছাই �ব )ক 

তািলকা তs বাতায়েন @কাশ করা হেয়েছ। 
 

�িবধা  
 

• আপীলকারীগণ (করদাতা/করিবভাগ) সহেজই অনলাইেন আপীল দােয়র, Bদনি�ন 
cনানীর কজিলS  এবং তািলকা ওেয়ব সাইেট Dদখেত পাে�ন।   
 

ড�েমে�শন @কাশনার আওতায়- 
 

• বা[বািয়ত উ7াবনী উে�ােগর ড�েমে�শন Bতির ও @কাশনা (পাইলট ও স�সািরত) 
করা হেয়েছ; 

১. ড�েমে�শন Bতিরর িবষয়ব�ঃ বত)মান সরকােরর িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার 
লেqA �াহকেসবা সহজ ও উ�ততর করার জd ,াকেসস আপীলাত 3াই4নােল 
অনলাইেন আপীল দােয়রর জd অনলাইেন এক] স�ওয়Aার @�ত করা হেয়েছ। 
স� টওয়Aার] �াহক বা�ব করার লেqA ,াকেসস আপীলাত 3াই4নাল ক�)ক 
@চােরর bবYা �হণ করা হেয়েছ। ,াকেসস আপীলাত 3াই4নােলর আওতাধীন 
সকল BCত DবেEর Dদওয়ােল @চারপ� bানার DফSুন টাঙােনা আেছ।   

• ২৩-০৮-২০ তািরেখ Dসবা সহিজকরেণর ড�েমে�শন Bতির ও @কাশনা করা হেয়েছ; 
 

উ7াবন কম )পিরকHনা W�ায়েনর আওতায় 
 

• উ7াবন পিরকHনার অধ )-বািষক �-W�ায়ন করা হেয়েছ; 
• উ7াবনকম )পিরকHনার অধ )- বািষ )ক W�ায়ন @িতেবদন মrণালয়/িবভােগ D@রণ করা 

হেয়েছ; 
• উ7াবন কম )পিরকHনার বািষক �-W�ায়ন করা হেয়েছ; 
• উ7াবন কম ) পিরকHনার বািষক �-W�ায়ন @িতেবদন মrণালয়/িবভােগ D@রণ করা 

হেয়েছ; 
 

৮ম পEবািষ )ক পিরকHনা 
 

বাংলােদশ D@িqত পিরকHনা ২০২১-২০৪১’ এ @েqিপত সামািজক ও অথ )ৈনিতক @গিত অজ)েনর 
এেজaা িহেসেব সরকার ৪] পEবািষ )ক পিরকHনার @থম পিরকHনা এবং �েব )র ধারাবািহকতায় ৮ম 
পEবািষ )ক পিরকHনা (�লাই ২০২০-�ন ২০২৫) @ণয়ন কেরেছ। ৮ম পিরকHনায় সরকাির িবিভ� দkর 
ও সংYার �িনিদ )S �িমকা িচি�ত করা হেয়েছ। Dস Dমাতােবক অভA\রীণ স�দ িবভােগর আওতাধীন 
জাতীয় রাজ� Dবােড )র অধীনY কর িবভােগর �িমকা রেয়েছ। কর িবভােগর মেh রেয়েছ রাজ� আদায় 
@েচS বজায় রাখা । উে�� ,াকেসস আপীলাত 3াই4নাল জাতীয় রাজ� Dবােড )র অধীেন নেহ। তথািপও 
কর িবভােগর রাজ� আহরেণর পিরকHনা ও বা[বায়েনর Dqে� ,াকেসস আপীলাত 3াই4নাল সহায়ক 
�িমকা পালন কের থােক। ৮ম পEবািষ )কী পিরকHনায় রাজ� আদােয়র �িমকার Dqে� ,াকেসস 
আপীলাত 3াই4নাল অdতম অংশীদার।  

িবেশষভােব উে�� Dয, ২০২১ অথ ) বছর হেত ২০২৫ অথ ) বছেরর মেh রাজ� আহরেণর হার {িL করা 
এক] বড় চAােল� হেয় দাড়ােব। এেqে� রাজ� আহরণ {িLর লেqA কর আদােয় গিতশীল করেত কর 
সং*া\ কায )*েম একমা� িবচািরক সংYা ,াকেসস আপীলাত 3াই4নালেক গিতশীল করেত হেব।  



    

Dটকসই উ�য়ন অভীS 
 
জািতসংঘ ভিব¡ৎ আ\জ)ািতক উ�য়ন সং*া\ এক�� লqAমা�া Dঘাষণা কেরেছ, যা Dটকসই উ�য়ন 
অভীS বা SDG নােম পিরিচত। SDG-এর Dময়াদ ২০১৬ Dথেক ২০৩০ সাল । এেত Dমাট ১৭] 
লqAমা�া ও ১৬৯] �িনিদ )S লqA অ\¤ )¥ রেয়েছ। SDG Dত ,াকেসস আপীলাত 3াই4নােলর লqA ও 
উেzm িন¦§প: 

]এ]’র @িত¨িত লqA ও উেzm @িত¨িত/লqA অজ)েন 3াই4নাল 
ক�)ক ©হীত কায )*ম  

অংিশকভােব 
মেনািনেবশ করা 

হেয়েছ/  
সªণ ) মেনািনেবশ 
করা হয়িন এমন 

Dq�সWহ 

�পািরশ/পরামশ ) 

  রাজ� (কর) 
আহরেণর �ােথ ) 
দােয়রfত কর 
আপীল মামলা সWহ 
«ত িন¬ি� করা।  

 
 

Dটকসই উ�য়Dন এবং 
রাজ� (কর) সং�েহ 
অভA\রীন সqমতা 
{িLেত সহায়ক �িমকা 
পালন করা।   
 
 

১। দােয়রfত কর মামলাসWহ 
@ািkর ১০ িদেনর মেh িনব�ন 
কের cনানীর Dনা]শ জারী 
করা; 
২। cনানীfত কর মামলার 
cনানীর তািলকা ওেয়বসাইেট 
@কাশসহ Dনা]শ Dবােড ) @দশ )ন 
করা;  
৩। «ত cনানী ও িন¬ি� করা; 
৪। «ত আেদেশর কিপ সংিS 
পqগেণর িনকট জারী করা; 

 
 

১। ,াকেসস আপীলাত 
3াই4নােলর ঢাকাY 
সকল BCত DবE 
সরকাির ভবেন (নব 
িনিম )ত রাজ� ভবেন) 
Yানা\িরত করণ; 
২। সাংগঠিনক 
কাঠােমা স�সারণ; 
 

জ^ির িভি�েত 
,াকেসস আপীলাত 
3াই4নােলর 
আ°িনকায়ণ, 
সহকারী D@া�ামার 
পদ ±জন এবং ১ম 
D²নীর কম )কত)া 
সহকারী 
Dরিজ³ােরর cd 
০৪] পেদ জ^রী 
িভি�েত িনেয়াগ 
করা। 

 
 

বািষ )ক কম )স�াদন ´ি¥ কম )পিরকHনা  
বাংলােদশ সরকার §পকH ২০২১-এর যথাযথ বা[বায়েন lঢ়@িতi এবং �শাসন সংহতকরেণ 

সেচS।এ  জd এক] কায )কর, দq এবং গিতশীল @শাসিনক bবYা একা\ অপিরহায ) বেল সরকার মেন 
কের। এ পিরে@িqেত ��তা ও দায়বLতা {িL, স�েদর যথাযথ bবহার িনি¶তকরণ, সেব )াপির 
@ািতvািনক সqমতা উ�য়েনর জd সরকাির দkর/সংYাসWেহ কম )স�াদন bবYাপনা পLিত @বত)েনর 
িসLা\ �হণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অথ )বছের ৪৮] মrণালয়/িবভােগর সে� বািষ )ক কম )স�াদন ´ি¥ 
�াqেরর মাhেম কম )স�াদন bবYাপনা পLিত চা? হেয়েছ। কম )স�াদন bবYাপনা পLিত  চা? 
হওয়ার পর Dথেকই ,াকেসস আপীলাত 3াই4নাল তা বা[বায়েন যথাযথ ¤িমকা পালন কের যাে�। 
অভA\রীণ স�দ িবভােগর িসিনয়র সিচেবর সােথ ,াকেসস আপীলাত 3াই4নােলর D@িসেড� ২০২১-২২ 
অথ )বছের বািষ )ক কম )স�াদন ´ি¥ �াqর কেরেছন।  
অভA\রীণ স�দ িবভােগর আওতাধীন ৭] দkর/সংYার ২০২০-২১ অথ )বছের বািষ )ক কম )স�াদন ´ি¥ 
W�ায়েন ,াকেসস আপীলাত 3াই4নাল ৯৪.৮০ নZর Dপেয় ২য় Yান অিধকার কেরেছ। 
 



,াকেসস আপীলাত 3াই4নােলর ২০২০-২১ অথ ) বছেরর বািষ )ক কম )স�াদন ´ি¥র Dকৗশলগত উেzm 
সWেহর অ�গিতর তs: 

 
১ আপীল মামলা িন¬ি� ৭৩৫৮ ] 
২ আপীল মামলার আেদশ জারী ৬৪০২ ] 
৩ আপীল মামলা cনানী �হণ ৭২৫৯ ] 
৪ অনলাইেন কজিলS আপেলাড ৯৯১৪ ] 
৫ আপীল মামলা �হেণর সং�া ৭০৫৪ ] 
৬ দkেরর সqমতা {িL সqমতা {িL সং*া\ ০৪] সভা 

 
এিপএ এবং অdাd কায )*ম িহেসেব অংশীজনেদর সংেগ উ�ম চচ )ার িবষেয় মতিবিনময় সভা, 
অিভেযাগ @িতকার bবYা ও Dসবা @দান @িত¸িতর িবষেয় অবিহতকরণ সভা, তs হালনাগাদ সং*া\ 
B�মািসক @িতেবদন, ঊL)তন ক�)পেqর িনকট D@রণ, এিপএ সংিS @িশqণ, @েনাদনা @দান এবং 
Yাবর ও অYাবর স�ি�র তািলকা হালনাগাদ করা হেয়েছ। 
 

Dসবা @দান @িত¸িত 
 
সরকাির অdাd দkেরর dায় ,াকেসস আপীলাত 3াই4Aনাল এক] জনবা�ব িস]েজন চাট )ার বা 
নাগিরক সনদ @ণয়ণ কেরেছ। এ সনেদর মাhেম ,াকেসস আপীলাত 3াই4Aনাল হেত নাগিরকেদর কী 
কী Dসবা @দান করা হয় তা পিরºারভােব জানােনা হেয়েছ। চািহদা অuযায়ী ,াকেসস আপীলাত  
3াই4Aনােল িলিখতভােব, Dটিলেফােন এবং সরাসির নাগিরকেদর @িত¸ত Dসবা @দান কের থােক। 
নাগিরকেদর @িত¸ত Dসবা @দােনর জd অ� 3াই4Aনােলর @িত] BCত DবেE এক] DহHেড» Yাপন 
করা হেয়েছ।  
 ,াকেসস আপীলাত 3াই4Aনাল ক�)ক @ণীত নাগিরক Dসবার মাhেম তােদর @তAাশার সােথ সংগিত  
Dরেখ Dসবার মান িনধ )ারণ এবং তােদর মতামত িনেয় িনিদ )S সময় অ\র িনয়িমত তা ¼নঃিনধ )ারণ, যােত 
কের অbাহতভােব Dসবার মােনা�য়ন এবং Dসবােক জনবা�ব করা স½বপর হয়। িCতীয়ত: জনগণেক 
তােদর @া¾ অিধকার স�েক) তs @দােনর মাhেম qমতািয়ত করা যােত কের তারা Dসবা 
@দানকারীেদর কােছ Dসসব অিধকার দািব করেত পাের এবং িবিভ� পLিতেত (েযমন, অিভেযাগ 
িন¿ি�র bবYা) Dসবা @দানকারীেদর সামািজক জবাবিদিহতা িনি¶ত করা। 
�তীয়ত: Dসবা @দানকারীেদর সামs) {িLসহ িবিভ� উে�ােগর (েযমন, DহHেড» @িতvা) মাhেম 
তােদর আচরেণর উ�য়ন এবং @িতvােন এক ধরেণর Dসৗজdতার সংÀিতর িবকাশ ঘটােনা। 
চÁথ )ত: Dসবার মােনা�য়ন, জনগেনর অংশ�হণ, অিভেযাগ িন¿ি� @Âিত উে�ােগর মাhেম জনগেণর 
আYা অজ)ন।  
 



 
,াকেসস আপীলাত 3াই4Aনােল Dসবা @দান @িত¸িতর কায )*ম িববরণ  

 
Dসবা @দান @িত¸িত (Citizen’s Charter) 
 
১. িভশন ও িমশনঃ  
িভশনঃ এক] dায় ও আইনাuগ এবং আ°িনক @িতvান িহসােব কর আপীলাত 3াই4নালেক @িতিvত করা।  
 
িমশনঃ ÃL করদাতা ও কর িবভােগর দািখলfত আপীলসWহ «ততার সােথ এবং অনিধক ৬ মােসর মেh িন¿ি� করা।  
 
২. @িত¸ত DসবাসWহঃ 
২.১ নাগিরক Dসবা 

*/
নং 

Dসবার নাম Dসবা @দােনর 
পLিত 

@েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 
@ািkYান 

Dসবার W� 
এবং পিরেশাধ 

পLিত 

Dসবা @দােনর 
সময়সীমা 

দািয়Ä@াk কম )কত)া 
(পদিব, Dফান ন¤¦র ও ই-Dমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ কর আপীল 

মামলা �হণ 
আপীলকারী/আপী
লকারীর পেq 
@িতিনিধ সংিS 
কাগজপ�সহ 

DরিজÆার/সহকারী 
DরিজÆােরর িনকট 
দািখলfত আপীল 
�হণ।    

আেবদেনর িনধ )ািরত �রণfত 
ফরম, আপীেলর কারণ, আপীল 
আেদেশর ১] সা] )ফাইড 

কিপসহ ৪Dসট, কর িনধ )ারণী 
আেদেশর ৪ Dসট, ১০০০/- 
টাকার 3াই4নাল িফ, 

qমতাপ� এবং ১০% কর 
পিরেশােধর @মানপ�  

১০০০/-  টাকা 
3াই4নাল িফ 
১-১১৪৩-

০০১৫-১৮৭৬ 
Dকােড 
চালােনর 
মাhেম 

bাংেক জমা 
করেত হেব  

৭ মাস 
(িন¿ি�র 
সময়সীমা ৬ 
মাস + জারীর 
সময়সীমা ১ 
মাস)   

(ক) DরিজÆার, ,াকেসস আপীলাত 3াই4নাল, 
ঢাকা। 
Dফানঃ ৪৮৩১৩৯৫১ 
ই-Dমইলঃ registrar@tat.gov.bd 
(খ) সহকারী DরিজÆার, ,াকেসস আপীলাত 
3াই4নাল, BCত DবE, চÇ�াম। 
Dফানঃ ০৩১-৭২১২৯০ 
(গ) সহকারী DরিজÆার, ,াকেসস আপীলাত 
3াই4নাল, BCত DবE, Èলনা। 
Dফানঃ ০৪১-৮১৩৯৯৪ 

২ আপীল 
আেদেশর 
সা] )ফাইড 
কিপ 

সরবরাহ 

অuিলিপ 
Bতরী�ব )ক িসলসহ 
@েয়াজনীয় Dকাট ) 
িফ সংেযাজন। 

আেবদন প� এবং কিপং িফ 
এর Wল চালান।  

১৫/-(পেনর) 
টাকার Dকাট ) 
িফ এবং 

িনধ )ািরত হাের 
জমাfত 

কিপং িফ (যা 
১-১১৪৩-

০০১৫-১৮৭৬ 
Dকােড 
চালােনর 
মাhেম 

bাংেক জমা 
করেত হেব)।  

৭ িদন DরিজÆার 
,াকেসস আপীলাত 3াই4নাল, ঢাকা। 
Dফানঃ ৪৮৩১৩৯৫১ 
ই-Dমইলঃ registrar@tat.gov.bd 
সহকারী DরিজÆার, BCত DবE-২,৩,৪  ও ৫, 
ঢাকা/ৈCত DবE, চÇ�াম এবং BCত DবE, 
Èলনা। 
Dফানঃ  BCত DবE-২ :  ৯৩৫৫১৩৩ 
Dফানঃ  BCত DবE-৩ : ৯৩৪২৫১০ 
Dফানঃ  BCত DবE-৪ : ৯৩৪২৬৪৮ 
Dফানঃ  BCত DবE-৫ : ৯৩৩৮৫৭০ 
Dফানঃ  BCত DবE, চÇ�ামঃ ০৩১-৭২১২৯০ 
Dফানঃ  BCত DবE,Èলনাঃ ০৪১-৮১৩৯৯৪ 

৩ িবিবধ 
িচÉ/প�ািদ 
�হণ এবং 
িন¿ি� 

িচÉ/প�ািদ �হণ, 
ডােয়রী করণ এবং 
ক�)পেqর িনকট 
উপYাপনসহ 
িন¿ি� করন। 

করদাতার @িতvােনর 
¾ােড/সাদা কাগেজ 

সরাসির/ডাকেযােগ িচÉপ� 
D@রণ (@েযাজA Dqে� 

@েয়াজনীয় কাগজপ� সংÊ¥ 
করা) 

১০/- টাকার 
Dকাট ) িফ। 

৭ িদন -ঐ- 

৪ অিভেযাগ 
�হণ ও 
িন¿ি� 

সরাসির Dফাকাল 
পেয়ে�/3াই4নােল
র ক�)পেqর 

বরাবের অিভেযাগ 
দােয়র করন, 
িন¿ি� করন 
এবং ফলাফল 
ওেয়বসাইেট 
@কাশ করন। 

@েয়াজনীয় তs সZিলত সাদা 
কাগেজ বা ই-Dমইেল। 
   

িবনাWে� ৭ িদন Dফাকাল পেয়� 
সদ`(@শাসিনক দািয়Ä@াk কম )কত)া),  
Bদত DবE-৫, ঢাকা। 
Dফানঃ ৯৩৩৮৫৮৬ 
ই-Dমইলঃ info@tat.gov.bd  

৫ তs Dসবা তs অিধকার 
আইন, ২০০৯, 
তs অিধকার 

@িবিধমালা, ২০১০ 
এর িবধান অuযায়ী 

Dকান bি¥ তs অিধকার 
আইন, ২০০৯ এর মম )াuযায়ী 
তs @ািkর জd তs ইউিনট 
@ধান কম )কত)ার িনকট তs 

Dচেয় িলিখতভােব বা 

িবনাWে� ২০ িদন। তেব 
তs অিধকার 
আইন, ২০০৯ 
এর তs @দান 
পLিতর ৯ 

DরিজÆার, ,াকেসস আপীলাত 3াই4নাল, 
ঢাকা ও তs @দান ইউিনট কম )কত)া 
Dফানঃ ৪৮৩১৩৯৫১ 
ই-Dমইলঃ registrar@tat.gov.bd 
সহকারী DরিজÆার, ,াকেসস আপীলাত 



Dসবা @দান।   ইেলক3িনক মাhম Dযমন ই-
Dমইেল অuেরাধ করেত 
পারেবন। এেqে� তs 

অিধকার আইন, ২০০৯ এবং 
তs ইউিনট, 

ঢাকা/চÇ�াম/Èলনায় পাওয়া 
যােব। 

কলােমর 
উপধারা সWেহর 
Dqে� Dসবা 
@দােনর 

সময়সীমা িভ�।
 
  

3াই4নাল, BCত DবE, চÇ�াম ও তs @দান 
ইউিনট কম )কত)া 
Dফানঃ ০৩১-৭২১২৯০ 
সহকারী DরিজÆার, ,াকেসস আপীলাত 
3াই4নাল, BCত DবE, Èলনা ও তs @দান 
ইউিনট কম )কত)া 
Dফানঃ  ০৪১◌ঃ ৮১৩৯৯৪ 
 

 
 

২.২) @ািতvািনক Dসবাঃ  
*ঃ নং Dসবার নাম Dসবা @দান পLিত @েয়াজনীয় 

কাগজপ� এবং 
@ািk¯হান 

Dসবার W� 
এবং 
পিরেশাধ 
পLিত 

Dসবা 
@দােনর 
সময়সীমা 

দািয়Ä@াk কম )কত)া(নাম, পদিব, Dফান নZর ও ই-
Dমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ BCত DবE চÇ�াম 

ও Èলনার 
দািখলীয় মামলার 
িনব�ন নZর 

@িতমােস 
দািখলীয় মামলার 
িববরণ @ধান 
দkের D@রণ। 
অতপরঃ DরিজÆার 
ক�)ক িনব�ন 
করন। 

@েযাজA নেহ িবনাWে� ৩ িদেনর 
মেh িনব�ন 

করন 

DরিজÆার, 
 ,াকেসস আপীলাত 3াই4নাল, ঢাকা।  
Dফানঃ ৪৮৩১৩৯৫১ 
ই-Dমইলঃ registrar@tat.gov.bd 

২ বােজট 
বরাz/িবভাজন 

সরকার ক�)ক 
বােজট @ািk 
�ােপেq BCত 
DবE, চÇ�াম 
এবং BCত DবE, 
Èলনায় বরাzfত 
সকল খােত 
বােজট বরাz 
করন। 

ক) DবEসWেহর 
@[াব। 
খ) সংিS 
অথ )ৈনিতক 
Dকােড 
বরাzfত 
অেথ )র পিরমান। 

িবনাWে� ৭ িদেনর 
মেh 

D@িসেড�, ,াকেসস আপীলাত 3াই4নাল, ঢাকা। 
Dফানঃ ৯৩৫২৭৩৬ 
ই-Dমইলঃ president@tat.gov.bd 

৩ @শাসিনক, 
আিথ )ক ও অdাd 
িবষয় সং*া\ প� 

িব�মান BCত 
DবE সWহ হেত 
@াk প� ডােয়রী 
করন, 
উপYাপনকরণ 
এবং িন¿ি� 
করন 

@েযাজA নেহ িবনাWে� ৭ িদেনর 
মেh 

D@িসেড�, 
 ,াকেসস আপীলাত 3াই4নাল, ঢাকা। Dফানঃ 
৯৩৫২৭৩৬ 
ই-Dমইলঃ president@tat.gov.bd 

 
২.৩) অভA\রীণ Dসবা 

*ঃ নং Dসবার নাম Dসবা @দান 
পLিত 

@েয়াজনীয় 
কাগজপ� 
এবং 
@ািk¯হান 

Dসবার W� 
এবং 
পিরেশাধ 
পLিত 

Dসবা @দােনর 
সময়সীমা 

দািয়Ä@াk কম )কত)া(নাম, পদিব, Dফান নZর ও ই-
Dমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ লিজিSকস(কম )চারী 

িনেয়াগ, আসবাবপ�, 
কার, কি�পউটার 
ও ফেটাকিপয়ার 

সরবরাহ, Dটিলেফান 
সংেযাজন এবং 

DSশনারী মালামাল 
সহ অdাd 

লিজিSকস সরবরাহ 
করন) 

@শাসিনক 
মrণালয় হেত 
িনেয়াগ সং*া\ 
িবষেয় ছাড়প� 
িনেয় জনবল 
িনেয়াগ �ব )ক 
সকল DবেE 
পদায়ন করা। 

সকল DবE 
হেত 

লিজিSকস 
এর জd 

@ধান দkের 
চািহদা D@রণ। 
@ধান দkর 

িবনাWে� ১) জনবল 
িনেয়ােগর 
Dqে� ১ 
বৎসর। 

২) স�দ 
সং�হ/*েয়র 
Dqে� ৬ মাস। 
৩) অdাd 

িবষেয়র Dqে� 
�H সমেয়র 
মেh। 

D@িসেড�,  
,াকেসস আপীলাত 3াই4নাল, ঢাকা।  
Dফানঃ ৯৩৫২৭৩৬ 
ই-Dমইলঃ president@tat.gov.bd 
DরিজÆার,  
,াকেসস আপীলাত 3াই4নাল, ঢাকা।  
Dফানঃ ৪৮৩১৩৯৫১ 
ই-Dমইলঃ registrar@tat.gov.bd 

২ Î] Bনিমি�ক Î], 
অিজ)ত Î], বিহঃ 
বাংলােদশ এবং 
²াি\ িবেনাদন 
Î]র আেবদন 

Î]র আেবদন 
প�। @া¾ 
Î]র 

িহসাবসহ 
Î]র কারন 

িবনাWে� Bনিমি�ক Î] 
মÏরীর Dqে� 
২িদন। অিজ)ত 
Î] মÏরীর 
Dqে� ১০ 

D@িসেড� 
,াকেসস আপীলাত 3াই4নাল। 
 



�হণ ও িন¿ি�। (@েযাজA 
Dqে� ডা¥ারী 
সনদসহ)। 

কম )িদবস) 

৩ িবিভ� অি�ম িনিদ )S ফরেম 
আেবদন এবং 
জমাfত টাকার 
িহসাব িববরণী 
দািখল সােপেq 
মÏরী করন 

িসএও অিফস 
ক�)ক @দ� 
জমাfত 

টাকার িহসাব 
িববরণী ও 
িজিপএফ 
অি�ম 

উে�ালেনর 
িনধ )ািরত 
ফরম। 

িবনাWে� ১০ িদেনর 
মেh। 

D@িসেড�, ,াকেসস আপীলাত 3াই4নাল, ঢাকা। 
Dফানঃ ৯৩৫২৭৩৬ 
ই-Dমইলঃ president@tat.gov.bd  

৪ পেদা�িত িবভাগীয় িনব )াচন 
কিম]র 
�পািরেশর 
আেলােক 
কম )চারীেদর 
পেদা�িতর 
bবYাকরন। 

DজvAতার 
তািলকা, 
বািষ )ক 
Dগাপনীয় 
@িতেবদন 
এবং সািভ )স 

বিহ 

িবনাWে� ৬ মাস 
(িবভাগীয় 
িনব )াচন 
কিম]র 
�পািরশ 
�ােপেq)। 

DরিজÆার, ,াকেসস আপীলাত 3াই4নাল, ঢাকা। 
Dফানঃ ৪৮৩১৩৯৫১ 
ই-Dমইলঃ registrar@tat.gov.bd 

 

২.৪) আওতাধীন অিধদkর/দkর/সংYা ক�)ক @দ� Dসবা আওতাধীন অিধদkর/দkর/সংYাসWেহর িস]েজন 
চাট )ার িলÐ আকাের Ê¥ করেত হেব। 
৩) আপনার কােছ আমােদর @তAাশা 
*িমক 
নং 

@িত¸িত/কািÑত Dসবা @ািkর জd করণীয় 

১) িনধ )ািরত ফরেম সªণ )ভােব �রণfত আেবদনপ� জমা @দান। 
২) সÉক মাhেম @েয়াজনীয় DসবাW� পিরশাধ করা।  
৩) সাqােতর জd িনধ )ািরত সমেয়র �েব )ই উপিYত থাকা। 

 

অিভেযাগ �হণ ও িন¬ি� bবYাপনা 
 
অিভেযাগ @িতকার bবYা (Grievance Redress System), সংেqেপ িজআরএস (GRS), 
Wলত িবিভ� সরকাির দkরক�)ক @দানfত Dসবা িনি¶তকরেণর এক] ÒAাটফম )। ,াকেসস আপীলাত 
3াই4Aনাল ও এই Òাটফম ) bবহার কের থােক। ,াকেসস আপীলাত 3াই4Aনােলর ওেয়বসাইেট অিভেযাগ 
@িতকার bবYাপনা Dসবা বেJর অধীন অিভেযাগ দািখল কে�� এ এর িলংক Dদওয়া আেছ।  
 
অিভেযাগ @িতকার bবYা-সং*া\ ওেয়বসাইট (www.grs.gov.bd)-এর মাhেম অিভেযাগ দািখল করা 
যায়।ইেলÓিনক পLিতেত (ইেমইল, ই-ফাইল অথবা কল Dস�ােরর মাhেম) অথবা @চিলত পLিতেত (সংিS 
দkের উপিYত হেয় অথবা ডাকেযােগ) অিভেযাগ দািখল করা যােব। এ ছাড়া মrণালয়/িবভাগ এবং অিভেযাগ 
bবYাপনা Dসেল দািখলেযাÔ অিভেযােগর Dqে� @চিলত পLিতেত সিচবালেয়র Dগেট অবিYত মিrপিরষদ 
িবভােগর অিভেযাগ �হণ DকেÕ দািখল করা যায়। অিভেযাগ দািখেলর Dqে� িনধ )ািরত ফরম (সংেযাজনী ‘খ-১’) 
bবহার করেত হয়। 
 

অিভেযাগ �হণ ও িন¬ি� bবYাপনা কায )*েম ,াকেসস আপীলাত 3াই4্নােলর ¤িমকা িন¦§পঃ 
 

§ অিনক ও আিপল কম )কত)াঃ 

Dসবা-সং*া\ অিভেযাগ �হণ এবং তা @িতকােরর জd ,াকেসস আপীলাত 3াই4Aনােল দািয়Ä@াk 
অিনক কম )কত)া রেয়েছ। অিনক কম )কত)া হেলন Dরিজ³ার এবং আিপল কম )কত)া হেলন Ê×সিচব 
(cØ), অভA\রীণ স�দ িবভাগ। 



 
 

§ ওেয়বসাইেট @কাশঃ  
Dসবা �হেণ বিEত অিভেযাগকারী যােত Èব সহেজ Dসবা-সং*া\ অিভেযাগ সংিÙ ক�)পেqর িনকট 
উপYাপন করেত পাের Dস জd অিনক ও আিপল কম )কত)ার তs ,াকেসস আপীলাত 3াই4নােলর 
ওেয়বসাইেটর অিভেযাগ @িতকার bবYাপনা Dসবা বেJর অধীন অিনক ও আিপল কম )কত)া কে�� এ 
@কাশ করা হেয়েছ। 
 
§ অিভেযাগ �হণঃ 
,াকেসস আপীলাত 3াই4Aনােল দািয়Ä@াk অিনক কম )কত)া রেয়েছ। GRS ÒAাটফম ), অিভেযাগ @িতকার 
bবYা-সং*া\ ওেয়বসাইট (www.grs.gov.bd), ইেলÓিনক পLিতেত (ইেমইল, ই-ফাইল অথবা 
কল Dস�ােরর মাhেম) অথবা @চিলত পLিতেত (সংিS দkের উপিYত হেয় অথবা ডাকেযােগ) দািখলfত 
অিভেযাগ �হণ কের থােক। 

 
§ অিভেযাগ িন¬ি�ঃ 

অিনক কম )কত)া @থেম অিভেযােগর ধরণ বাছাই কেরন। অিভেযােগর ধরণ অuযায়ী ইেলÓিনক 
পLিতেত (ইেমইল, ই-ফাইল অথবা Dফােন) অথবা @চিলত পLিতেত (সংিS দkের উপিYত কের 
অথবা ডাকেযােগ) অিভেযাগ িন¬ি� করা হয়। 
 

§ @িশqণঃ 
অিভেযাগ �হণ ও িন¬ি� bবYাপনা সÉক বা[বায়েণ ,াকেসস আপীলাত 3াই4নােলর কম )কত)া/ 
কম )চারীেদর   সম}েয় @িশqেণর আেয়াজন কের থােক। ২০২০-২১ অথ )বছের ,াকেসস আপীলাত 
3াই4Aনােলর কম )কত)া/কম )চারীেদর   সম}েয় অিভেযাগ �হণ ও িন¬ি� bবYাপনার উপর ৪] 
@িশqেণর আেয়াজন করা হয়।  

 
তs অিধকার 

 

“তs অিধকার" অথ ) Dকান ক�)পেqর িনকট হইেত তs @ািkর অিধকার। তs অিধকার আইন ২০০৯ 
Cারা  এ] পিরচািলত হয়। তs অিধকার বা[বায়েন ,াকেসস আপীলাত 3াই4নােলর @দেqপ িনে¦া¥ঃ 

§ দািয়Ä@াk কম )কত)া, িবকH দািয়Ä@াk কম )কত)াও আিপল ক�)পqঃ 
 

,াকেসস আপীলাত 3াই4Aনাল তs অিধকার আইন ২০০৯ এর ধারা ২(ক) অuযায়ী আিপল ক�)পq এবং 
ধারা ১০ অuযায়ী BCত DবE ১, ২, ৩, ৪ ও ৫, ঢাকার জd ১]  তs @দান ইউিনট, BCত DবE- চÇ�ােমর 
জd ১] তs @দান ইউিনট, BCত DবE- Èলনার জন ১] তs @দান ইউিনট এবং BCত DবE- রং¼েরর 
জd ০১ ]সহ সব )েমাট ৪] তs @দান ইউিনট গঠন করা হেয়েছ। উ¥ ৪] তs @দান ইউিনেট 
দািয়Ä@াk কম )কত)া রেয়েছ। এছাড়া দািয়Ä@াk কম )কত)ার অuপিYিতেত িবকH দািয়Ä@াk কম )কত)া 
অ\¤ )¥ করা হেয়েছ। 
 
দািয়Ä@াk কম )কত)া িহসােব DরিজÆার ও িবকH িহেসেব সহকারী Dরিজ³ার-Dক দািয়Ä @দান করা 
হেয়েছ। ,াকেসস আপীলাত 3াই4Aনােলর আিপল ক�)পq হেলন অভA\রীণ স�দ িবভােগর িসিনয়র 
সিচব।   
 

§ ওেয়ব সাইেট @কাশ 
,াকেসস আপীলাত 3াই4Aনােলর ওেয়বসাইেট তs অিধকার Dসবা বেJর অধীন আিপল ও 
দািয়Ä@াk কম )কত)া কে�� এ দািয়Ä@াk কম )কত)া, িবকH দািয়Ä@াk কম )কত)া ও আিপল 



ক�)পq এর তs @কাশ করা হেয়েছ। এছাড়াও ওেয়বসাইেট তs অিধকার সং*া\ ফরম 
@কাশ করা হেয়েছ। 

§ �@েণািদত তs @কাশ 
,াকেসস আপীলাত 3াই4Aনাল স�িক)ত িবিভ� @iাপনসহ অিফেসর @েয়াজনীয় িবিভ� 
�^Ä�ণ ) তs ওেয়বসাইট ও Dনা]স Dবােড )  �@েণািদতভােব @কাশ কের থােক। 

§ চািহদার িভি�েত তs @কাশ 
,াকেসস আপীলাত 3াই4Aনাল �াহক বা নাগিরকেদর আেবদেনর D@িqেত @দানেযাÔ তেsর 
এক] তািলকা @�ত কের । যা ,াকেসস আপীলাত 3াই4Aনােলর ওেয়বসাইেট @কাশ করা হয়। 

§ হালনাগাদ তs @কাশ 
,াকেসস আপীলাত 3াই4নাল ওেয়বসাইেটর মাhেম @িতিনয়ত হালনাগাদ তs @কাশ কের 
থােক। 

§ তs অবÚ¥ করণ নীিতমালা -২০১৫ @কাশঃ 
,াকেসস আপীলাত 3াই4Aনাল তs অিধকার কায )*ম সÉক বা[বায়েনর লেqA িনজ� তs 
অবÚ¥ করণ নীিতমালা @ণয়ন �ব )ক তা ওেয়বসাইেট @কাশ কের থােক।  

cLাচার 
জাতীয় cLাচার Dকৗশল কম )-পিরকHনা @ণয়ন ও বা[বায়ন অ�গিত পিরবীqণ কাঠােমা, ২০২০-
২০২১ ,াকেসস আপীলাত 3াই4নাল এর অজ)নঃ 

নং কায )*েমর নাম Ûচেকর মান অিজ)ত মান 
১ @ািতvািনক bবYা ৮ ৮ 
২ দqতা ও Bনিতকতার উ�য়ন ১০ ৯.৫০ 

৩ 
cLাচার @িতvায় সহায়ক আইন/িবিধ/নীিতমালা/Uাuয়াল ও 
@iাপন/পিরপ�-এর বা[বায়ন এবং @েযাজA Dqে� খসড়া @ণয়ন 

১০ ১০ 

৪ ওেয়বসাইেট DসবাবJ হালনাগাদকরণ ৮ ৮ 
৫ �শাসন @িতvা ৬ ৬ 
৬ @কেHর Dqে� cLাচার ৬ ০ 
৭ *য়েqে� cLাচার ৭ ৩ 
৮ ��তা ও জবাবিদিহ শি¥শালীকরণ ১৪ ১৪ 
৯ cLাচার সংিS এবং ~নÜিত @িতেরােধ সহায়ক অdাd কায )*ম ১৫ ১৫ 
১০ cLাচার চচ )ার জd ¼র»ার @দান ৩ ৩ 
১১ কম )-পিরেবশ উ�য়ন ২ ২ 
১২ অথ ) বরাz ৩ ৩ 
১২ পিরবীqণ ও W�ায়ন ৮ ৮ 
সব ) Dমাট ১০০ ৮৯.৫০ 

 
 

,াকেসস আপীলাত 3াই4Aনােল �^Ä�ণ ) অজ)ন 
 

সারিণ-২: িবগত ৫ বৎসের 3াই4Aনােল দােয়রfত ও িন¿ি�fত মামলার সং�াঃ- 
 

আপীল মামলার সং�া 
অথ ) বৎসর দােয়রfত িন¿ি�fত বৎসর Dশেষ Dপিaং 
�েব )র Dজর  - - ২০৮৩ 
২০১৬-১৭ ৭৬২৬ ৭৪০৫ ২৩০৪ 



 

 উে�� Dদেশর অথ )ৈনিতক উ�িতর সােথ সােথ বড় করদাতার সং�া ও জ]ল মামলার সং�াও 
অেনক {িL Dপেয়েছ। একই জনবল ও লিজিÙক �িবধা িনেয় এ চAােল� সাফে�র সােথ Dমাকােবলা 
করা হেচছ। 
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 অথ )বৎসর  
 Dলখ িচ�ঃিবগত ৫ বৎসেরর আপীল মামলা দােয়র ও িন¿ি�র গিতধারা।  
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উদ্ভাবন কর্ মপরিকল্পনা সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ ও সার্ট মরিককট রবতিণ 

 

 
 

ককাট ম রুর্



 
 

ককাট ম রুর্ (শুনানী চলাকালীন) 

  

 
 

বারষ মক কর্ মসম্পাদন চুরি (APA) সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ 



 

 

 

 
 

বারষ মক কর্ মসম্পাদন চুরি (APA) সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ 



 

 

 

 
 

 

 

 
মুরিব িতবষ ম উপলকক্ষে সরিত ট্রাইব্যেনাকলি প্রকবিপথ 



 
 

 মুরিব িতবষ ম উপলকক্ষে আকলাক সিাকিন। 



 

 

 

 

 

 

কা#মস, এ'াইজ ও ভ,াট আিপলাত 3াই4,নাল  



3াই4,নােলর পট8িম 
 

কা#মস, এ'াইজ ও ভ,াট আিপলাত 3াই4,নাল, কা#মস ও ভ,াট সং:া; আিপল িন<ি= কের থােক। অথ A 

আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সেনর ১২ নং আইন) এর ধারা ৮(৯) বেল িদ কা#মJ এ,াK, ১৯৬৯ এর ধারা ১৯৬ অMযায়ী 

কা#মস, এ'াইজ ও ভ,াট আিপলাত 3াই4,নাল QিতিRত হয়। ১ অেKাবর, ১৯৯৫ সােল কা#মস, এ'াইজ ও ভ,াট 

আিপলাত 3াই4,নাল ০১U VWত XবY িনেয় কায A:ম Z[ কের। পরবত\েত ১৯৯৬ সােল Xমাট ০২U VWত XবY গঠন 

করা হয়। বতAমােন ০৪U (২০১২ সাল Xথেক) VWত XবY রেয়েছ।  এই আিপলাত 3াই4,নাল িদ কা#মস এ,াK, ১৯৬৯ 

এর ধারা ১৯৬ িস (৮) Xমাতােবক একU Xদওয়ানী আদালত িহসােব গa। আিপলাত 3াই4,নােলর QিতU XবY bইজন 

সদেcর সমdেয় গeত।   
 

fপকg ও অিভলh, 

একU iায়, আইনাMগ ও আjিনক QিতRান িহেসেব 3াই4,নালেক QিতিRত করা এবং দািখলlত আিপল 

মামলাসmহ nততার সােথ ও আইেন িনধ Aািরত সমেয়র মেo িন<ি= করা। 
 

Xকৗশলগত উেst 

Ø িবচারাধীন মামলাসmহ nত িন<ি= এবং iায় িবচার িনিvত করা। 

Ø অেটােমশন কায A:ম সwসারণ এবং অনলাইেন আিপল মামলা দােয়েরর yবzা {হণ। 

Ø উ|াবন ও অিভেযাগ Qিতকােরর মাoেম Xসবার মােনা}য়ন। 

Ø 3াই4,নােলর Qশাসিনক সং~ার। 

Ø মানব স�েদর যথাযথ উ}য়ন ও yবহােরর মাoেম জবাবিদিহতা ও ��তা QিতRা করা। 

 

কায Aাবলী 

Ø আিপল {হণ; Qেয়াজেন {হণেযা�তার Zনানী {হণ।  

Ø XবY মাকA �ব Aক িবভাগীয় mলনিথ ও আিপল আেবদেনর উপর দফাওয়ারী জবােবর জi সংি�� 

কিমশনােরেট প� XQরণ।  

Ø Zনানীর তািরখ িনধ Aারণ�ব Aক Zনানীর প� XQরণ। 

Ø উভয় পেhর Zনানী {হণ।  

Ø আিপেলর রায় Qদান।  

Ø িW-মত িস�াে;র Xhে� িভ} VWত/একক XবেY XQরণ।  

Ø িবকg িবেরাধ িন<ি=র আেবদন সহায়তাকারী বরাবর XQরণ।  

Ø রােয়র সাU Aফাইড কিপ সরবরাহ করণ।  

Ø হাইেকাট A িবভােগ mলনিথ XQরণ এবং ছায়ানিথ Xরকেড A সংরhণ।  



জনবেলর ত� 

অথ # আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সেনর ১২ নং আইন) এর ধারা ৮ (৯) বেল 5িত8াপেনর মা;েম িদ কা>মস এ?া@, ১৯৬৯ 

এর ধারা ১৯৬ অBযায়ী কা>মস, এFাইজ ও ভ?াট আিপলাত KাইL?নাল 5িতিMত হয়। ০১ অে@াবর, ১৯৯৫ সােল ০২ 

Q RবS ও ৩১ জন কম #ত#া/কম #চারীর সমVেয় আিপলাত KাইL?নােলর কায #Wম XY হয়। পরবতZেত ২০১১ সােল ০৪ Q 

RবS ও ৬৫ জন কম #কত#া/কম #চারীর সমVেয় আিপলাত KাইL?নােলর \নগ #ঠন এর মা;েম কায #Wম পিরচািলত হে_। 

এ দ`ের িবিভa Rbণীর কম #কত#া/কম #চারীগেণর অBেমািদত এবং বত#মােন কম #রত পেদর িহসাব িনেdর ছেক উপ8াপন 

করা হেলা: 

 

Wঃ নং পেদর নাম অBেমািদত পদ সংhা কম #কত#া ijপদ 
০১ R5িসেডl ০১ ০১ ০০ 
০২ সদm (কিমশনার) ০৪ ০৩ ০১ 
০৩ সদm (েজলা ও দায়রা জজ) ০৪ ০৪ ০০ 
০৪ Rরিজoার ০১ ০১ ০০ 
০৫ 5শাসিনক কম #কত#া ০১ ০০ ০১ 
০৬ সpটিলিপকার-কাম-কিqউটার অপােরটর ০৪ ০০ ০৪ 
০৭ উsমান সহকারী ০২  ০০ ০২ 
০৮ ক?ািশয়ার ০১ ০১ ০০ 
০৯ সpট tuাvিরক-কাম-কিqউটার অপােরটর ০৬ ০৩ ০৩ 
১০ অিফস সহকারী-কাম-কিqউটার tuাvিরক ০৬ ০৫ ০১ 
১১ Rরকড # িকপার ০১ ০০ ০১ 
১২ Rপশকার ০৪ ০১ ০৩ 
১৩ গাড়ী চালক ১১ ১০ ০১ 
১৪ Rডসপাস রাইডার ০১ ০০ ০১ 
১৫ িডএমও ০১ ০১ ০০ 
১৬ অিফস সহায়ক ১৫ ১৩ ০২ 
১৭ িনরাপyা 5হরী ০১ ০১ ০০ 
১৮ পির_aতা কমZ ০১ ০০ ০১ 

Rমাট  ৬৫ ৪৪ ২১ 
 

আিপলাত 3াই4,নােলর �i পেদ জনবল িনেয়াগ Qি:য়া Z[ হেয়েছ এবং ২০২১ সােলর মেoই উ� িনেয়াগ কায:ম 

স�} করার লh,মা�া িনধ Aারণ করা হেয়েছ। 



২০২০-২০২১ অথ A বছেরর কায:Aম ও অজAন 

(১) 2020-2021 অথ Aবছের আিপল {হণ ও িন<ি=: 

(ক) �হীত Xমাট  আিপল : ৯২২ U 

(খ) আিপল Zনানীর : ৩৮৭৭ U 

(গ) িন<ি=lত আিপল : ১৯৪৩ U 

(ঘ) রায় জাির করণ : ১৯৪৩ U 
 

‘�িজববষ A’ এবং ‘�াধীনতার �বণ A জয়;ী’ উপলেh, ২০২০-২১ অথ Aবছরেক ন�ন মা�া Xদয়ার লেh, Z[ Xথেকই নব 

উ�েম কা#মস, এ'াইজ ও ভ,াট আিপলাত 3াই4,নাল, ঢাকায় দােয়রlত কা#মস/ভ,াট সং:া; আিপল মামলাসmহ 

nত িন<ি=র পিরকgনা {হণ করা হয়। পিরকgনা অMযায়ী এ দ�েরর কম AকতAা এবং কম Aচারীগেণর আ;িরক Qেচ�ায় 

২০২০-২১ অথ A বছের 3াই4,নােলর ইিতহােস Xরকড A সং�ক ১৯৪৩ U আিপল মামলা িন<ি= করা স�ব হেয়েছ। 

িবগত িতন বছেরর আিপল মামলা িন<ি=র �লনাmলক িচ� িন�fপ : 

 

২০২০-২১ অথ Aবছের িন<ি=lত আিপল মামলা সং� -১৯৪৩ U। 

২০১৯-২০ অথ Aবছের িন<ি=lত আিপল মামলা সং�া -৮২১ U। 

২০১৮-১৯ অথ Aবছের িন<ি=lত আিপল মামলা সং�া -৮৯৩ U। 
 

(২) �রাতন আিপল িন<ি= : 

অথ A আইন, ২০১০ Wারা ২ বছর ও অথ A আইন, ২০১১ Wারা ৪ বছেরর মেo কা#মস আিপল িন<ি=র িবধান করা হয়। 

অথ A আইন, ২০১২ এর মাoেম ২ বছেরর মেo ভ,াট আিপল িন<ি=র িবধান করা হয়। এর �েব A আিপল িন<ি=র 

Xকান সময়সীমা িছল না িবধায় ২০২০-২০২১ অথ Aবছেরর Z[েত ২০১০ বা তার �েব A দােয়রlত ৫৪৪৬ U আিপল 

অিন<} িছল।  উ� �রাতন আিপল সmহ nত িন<ি=র লেh, ২০২০-২০২১ অথ Aবছের িন�বিণ Aত কায:Aম {হণ করা 

হয়: 

• �রাতন আিপেলর তািলকা Q�ত করা হেয়েছ; 

• অিন<} �রাতন আিপল িন<ি=র লেh, সাল িভি=ক আিপল আলাদা কের XবY িনধ Aারণ করা 

হেয়েছ; 

• �রাতন সকল আিপল িবিভ} XবেY Zনানীর তািরখ িনধ Aারণ �ব Aক XনাUশ জািরর কায:Aম {হণ 

করা হেয়েছ; 

• ১৯৯৬ বা তার �ব A Xথেক ২০১০ পয;A দােয়রlত আিপল হেত ২০২০-২০২১ অথ Aবছের ৫০০(প�চশত) এর 

অিধক �রাতন আিপল িন<ি= করা হেয়েছ। 

 

 



(৩) আিপল িন<ি=র লেh, �হীত কায A:ম : 
 

Ø িডিজটালাইেজশন এর সেব Aা� �িবধা Qাি�র লেh, আিপলাত 3াই4,নাল ক�Aক ই�,lত Zনানীর িচe, 

কজিল# সmহ আিপলকারী/েরসপনেড  Qিতিনিধেদর কােছ ¡াMয়ালী XQরেণর পাশাপািশ তােদর িনজ� ই-

Xমইেল XQরণ এবং এ দ�েরর ওেয়বসাইেট আপেলাড করা অথ Aাৎ ই-Xসবার yবzা {হণ করা হেয়েছ;  

Ø হালনাগাদ দােয়রlত ও Zনানীর জi Q�তlত সকল অিন<} আিপেলর তািলকা Vতরী করা হেয়েছ;  

Ø সকল দ�রের সােথ Xযাগােযাগ কের nত িন<ি=র উে�াগ {হণ করা হেয়েছ; 

Ø আিপলাত 3াই4,নােলর অিন<} আিপল nত িন<ি=র লেh, এ দ�েরর Zi পেদ জনবল িনেয়াগ Qি:য়া 

চলমান। ২০২১ সােলর মেoই উ� িনেয়াগ কায A:ম স�} করার লh,মা�া িনধ Aারণ করা হেয়েছ; 

Ø ২০০৪ সাল Xথেক বতAমান অিফস X£স ৬৪৭৩ বগ A ¤ট এিরয়ায় কয:ম পিরচািলত হে�, আিপলাত 

3াই4,নােলর জi উ� অিফস X£স পযা� নয় িবধায় অিফস X£েসর জi সরকাির আবাসন পিরদ�র হেত 

ছাড়প� Qাি�র XQিhেত কায A:ম {হণ করা হেয়েছ। 

 

(৪) িবগত ১০(দশ) বছের �হীত ও িন<ি=lত আিপেলর সং�া: 
 

Wঃ নং  অথ # বছর  দােয়র  িনzিy  

১  ২০১১-১২  ১২৪৫  ৫২৭  

২ ২০১২-১৩  ১৮৯৯  ১৫৯৩  

৩ ২০১৩-১৪  ৯৬৩  ৯৫৫  

৪ ২০১৪-১৫  ৭০৩  ১০৫৩  

৫ ২০১৫-১৬  ১০৪২  ১৪৬০  

৬ ২০১৬-১৭  ১২২৭  ১২৮২  

৭ ২০১৭-১৮  ১০১৭  ৯৪৩  

৮ ২০১৮-১৯  ৭২০  ৮৯২  

৯ ২০১৯-২০  ৬১৯  ৮২১  

১০ ২০২০-২১ ৯১৮ ১৯৪৩ 
 



 
 

Xসবা Qদান Qিত¦িত 
 
(1)  নাগিরক Xসবা  

:ঃ
নং 

Xসবার 
নাম 

Xসবা 
Qদান 
প�িত 

Qেয়াজনীয় কাগজপ� এবং 
Qাি�zান 

Xসবার m¨ এবং পিরেশাধ প�িত Xসবা Qদােনর 
সময়সীমা 

দািয়©Qা� কম AকতAা 
(নাম, পদিব, Xফান 

ও ইেমইল) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

১। মামলা 
{হণ 

দিললািদ 
স|ক 
5াি` 

সােপেv 
আিপল 
ন}র 
5দান 

{হণ শাখা; 1) ফরম-1 এর 
মাoেম িনধ Aািরত ফরেম আেবদন 
প�; 2) 30 (ি�শ) টাকা 
m¨মােনর Xকাট A িফসহ আপীল 
আেবদেনর আিজAর কিপ (3 Xসট 
ফেটাকিপসহ); 3) 15 (পেনর) 
টাকা m¨মােনর Xকাট A িফ সহ 
কিমশনার ক�Aক Qদ= আেদেশর 
কিপ; 4) জাতীয় পিরচয়পে�র 
সত,ািয়ত কিপ; 5) 3াই4,নােলর 
িফ বাবদ U, আর চালােনর কিপ; 
৬) m¨ সংেযাজন কর িনবªন 
পে�র সত,ািয়ত কিপ; ৭) িবিধ বা 
3াই4,নাল ক�Aক িনধ Aািরত অথ A 
জমা Qদান বাবদ U.আর চালােনর 
কিপ। 

আিপল িফ: 
জিড়ত X�/কর/ দে�র পিরমাণ িফ 

১ (এক) লv টাকা পয�# ৩০০  

১ (এক) লv টাকার অিধক ১২০০ 
 

জমাদান: 
মামলা জমার পিরমাণ 

কা>মস জিড়ত X�/কর/ দে�র ৫০% বা 
3াই4,নাল ক�Aক িনধ Aািরত হার 

ভ?াট জিড়ত X�/কর/ দে�র ২০% 
 

আিপল িফ Xকাড নং-1-1135-0010-2681 ও 
জমাদােনর অথ A সংি�� দ�েরর Xকােড U.আর 
চালােনর মাoেম Qদান। িব«ািরত 3াই4,নােলর 
ওেয়বসাইেটর আিপল দােয়র Xসবাবে' আেছ। 

সবিক� যথাযথ 
থাকা সােপেv 
তাৎvিণকভােব 
মামলা {হণ�ব #ক 
আিপল ন}র 

5দান 

Xমাঃ মা�দ কিরম 
রাজ� কম Aক¬তAা 

Xফান: 
০১৭১১৩৯৩২৬১ 

cevt2017@gm
ail.com 

 
:িমক 
নং 

Xসবার নাম Xসবা Qদান প�িত Qেয়াজনীয় কাগজপ� এবং 
Qাি�zান 

Xসবার m¨ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

Xসবা Qদােনর 
সময়সীমা 

দািয়©Qা� কম AকতAা (নাম, 
পদিব, Xফানও ইেমইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

২। Zনানীর 
XনাUশ 
জারী 

Zনানীর XনাUশ ই-Xমইল 
ও ডাকেযােগ XQরণ ও 
কজিল# ওেয়বসাইেট 

আপেলাড। 	

 িবনা mে¨  Xমাঃ মা�দ কিরম 
রাজ� কম Aক¬তAা 

Xফান: ০১৭১১৩৯৩২৬১ 
cevt2017@gmail.com 

৩। মামলা 
িন<ি= 

Xনানী Rশেষ আিপল 
আেদশ জারী ও ডাকেযােগ 
আিপল আেদশ XQরণ । 

 িবনা mে¨  আিপল দােয়েরর ৪ 
বছেরর মেo কা#মস 
মামলা ও ২ বছেরর 
মেo ভ,াট মামলা 

৪। রােয়র 
সাU Aফাইড 

অMিলিপ Q�ত�ব Aক সীল-
�াhরসহ Xকাট A িফ 

Xরকড A শাখা; যথাযথ 
আেবদেনর সােথ ৩০ টাকার 

৩০ টাকার Xকাট A 
িফ ও Qেয়াজনীয় 

২ (bই) কম Aিদবস 



:িমক 
নং 

Xসবার নাম Xসবা Qদান প�িত Qেয়াজনীয় কাগজপ� এবং 
Qাি�zান 

Xসবার m¨ এবং 
পিরেশাধ প�িত 

Xসবা Qদােনর 
সময়সীমা 

দািয়©Qা� কম AকতAা (নাম, 
পদিব, Xফানও ইেমইল) 

কিপ সংেযাজন কের সরবরাহ। Xকাট A িফ ও Qেয়াজনীয় 
সং�ক কাU Aজ Xপপার 

সং�ক কাU Aজ 
Xপপার 

	
 

(২)  অভ,;রীণ Xসবা  
Wিমক 
নং 

Rসবার নাম Rসবা 5দান প�িত 5েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 
5াি`8ান 

Rসবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

Rসবা 
5দােনর 
সময়সীমা 

দািয়�5া` কম #কত#া 
(নাম, পদিব, Rফান ও 

ইেমইল) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

১। অিজAত U আেবদন পাওয়ার পর িনধ Aািরত 
U িবিধমালা, 1959 অMযায়ী 
Qশাসিনক hমতা অMযায়ী 
িন<ি= কের আেদশ জাির বা 

উপ®� ক�Aপh বরাবর আেবদন 
অ{ায়ন।  

(ক) সাদা কাগেজ আেবদনপ�  
(খ) িনধ Aািরত ফরেম (বাংলােদশ 
ফরম নং-2395) Qধান িহসাব 
রhণ কম AকতAা ক�Aক Qদ= U 
Qা¯তার Qিতেবদন/সািভ Aস 4েক 

Uর িহসােবর কিপ। 

িবনাmে¨  7 (সাত) 
কম Aিদবস 

জনাব িব°ব রায় 
সহকারী রাজ� 

কম AকতAা 
Xফান: ০১৭২৪২৫০৭৯৫ 
biplab.dc@gmail

.com 
২। অিজAত U  

(বিহ: 
বাংলােদশ)  

আেবদন পাওয়ার পর িনধ Aািরত 
U িবিধমালা, 1959 অMযায়ী 
Qশাসিনক hমতা অMযায়ী 
িন<ি= কের আেদশ জাির বা 

উপ®� ক�Aপh বরাবর আেবদন 
অ{ায়ন।  

(ক) সাদা কাগেজ আেবদনপ�  
(খ) িনধ Aািরত ফরেম (বাংলােদশ 
ফরম নং-2395) Qধান িহসাব 
রhণ কম AকতAা ক�Aক Qদ= U 
Qা¯তার Qিতেবদন/সািভ Aস 4েক 

Uর িহসােবর কিপ। 

িবনাmে¨  7 (সাত) 
কম Aিদবস 

৩। Vনিমি=ক U িনধ Aািরত ফরেম আেবদন 
পাওয়ার পর জনQশাসন শাখা 

হেত Qা¯তা সােপেh 
Xরিজ±ােরর �পািরশ থাকেল 
XQিসেড /সদcগণ ক�Aক 
অMেমাদন/ম²রী Qদান। 

িনধ Aািরত ফরেম আেবদন; 
জনQশাসন শাখা 

িবনা mে¨ ২ (bই) 
কম Aিদবস 

জনাব িব°ব রায় 
সহকারী রাজ� 

কম AকতAা 
Xফান: ০১৭২৪২৫০৭৯৫ 
biplab.dc@gmail

.com 
৪। পাসেপােট Aর 

এনওিস 
িলিখত আেবদন Qাি�র পর 
পাসেপােট Aর এনওিস Qদান। 

িনধ Aািরত ফরেম আেবদন, জাতীয় 
পিরচয়প�/ �েব Aর পাসেপােট Aর 

কিপ; জনQশাসন শাখা 

িবনা mে¨ ২ (bই) 
কম Aিদবস 

৫। চা³ির 
zায়ীকরণ 

আেবদন পাওয়ার পর সংি�� 
িনেয়াগ িবিধমালা অMযায়ী 
ক�Aপেhর অMেমাদন:েম 

আেদশ জাির। 

(কা) সাদা কাগেজ আেবদনপ� 
(খ) হালনাগাদ এিসআর 

িবনাmে¨  7 (সাত) 
কম Aিদবস 

৬। কম AকতAা/কম Aচা
রীেদর 

িপআরএল/ 
অবসর Qদান  

আেবদন পাওয়ার পর Qশাসিনক 
hমতা অMযায়ী িন<ি= কের 

আেদশ জাির বা উপ®� ক�Aপh 
বরাবর আেবদন অ{ায়ন। 

1। Xপনশন ফরম (িলংক); 2। 
িপআরএল এর আেবদন; 3। 

উ=রাধীকার এর সনদপ�; 4। প�চ 
আং´েলর ছাপ; 5। Xপনশনােরর 
এবং মেনানয়নকারীর ছিব; 6। 
সকল Qকার না-দাবীপ�; 7। 

চা³িরর িববরণী; 8। ইএলিপিস। 

িবনাmে¨  7 (সাত) 
কম Aিদবস 

৭। কম AকতAা/ 
কম Aচারীেদর 
িব[ে� িবিভ} 
অিভেযাগ 

িব�মান িবিধমালা অMযায়ী 
Qশাসিনক hমতা অMযায়ী 
িন<ি= কের আেদশ জাির বা 

উপ®� ক�Aপh বরাবর আেবদন 
অ{ায়ন। 

(ক) Qা� অিভেযাগ;  
(খ) অিভেযােগর �পেh Qেয়াজনীয় 

কাগজপ�/Qমাণক;  

িবনাmে¨  7 (সাত) 
কম Aিদবস 

৮। সরকাির বাসা 
বরাs  

সরকাির বাসা বরাs নীিতমালা, 
1982 অMযায়ী আেবদেনর 

পিরেQিhেত আেবদন অ{ায়ন।  

1। িনধ Aািরত ফর¡ােট আেবদন 
(ফরেমর িলংক) 2। অনলাইেন 

আেবদন (িলংক)  
3। mল Xবতেনর Qত,য়নপ� 

(Qাি�zান)  

িবনাmে¨  7 (সাত) 
কম Aিদবস 

৯। আবািসক ও 
দা�িরক 
Xটিলেফান 

সংেযাগ yবzা  

সমিdত সরকাির Xটিলেফান 
নীিতমালা-2004 অMযায়ী 
yবzা {হণ করা হয়।  

(ক) সমিdত সরকাির Xটিলেফান 
নীিতমালা-2004 এর িনধ Aািরত 

ছেক আেবদন। (িলংক)  

িবনাmে¨  7 (সাত) 
কম Aিদবস 

১০। কম AকতAা/ Qচিলত িবিধ-িবধান অMসরণ (ক) সাদা কাগেজ আেবদন।  িবনাmে¨  10 (দশ) Xমাঃ মা�দ কিরম 



Wিমক 
নং 

Rসবার নাম Rসবা 5দান প�িত 5েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 
5াি`8ান 

Rসবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

Rসবা 
5দােনর 
সময়সীমা 

দািয়�5া` কম #কত#া 
(নাম, পদিব, Rফান ও 

ইেমইল) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

কম Aচারীেদর �হ 
িনম Aাণ ঋণ 
ম²র।  

�ব Aক �হ িনম Aাণ ঋণ ম²রী 
আেদশ জারী ।  

(খ) জিমর দিলল/বায়নাপ� 
(গ) 300 টাকার নন ¶িডিশয়াল 

#,াে� অংগীকারনামা  
(ঘ) যথাযথ ক�Aপেhর �পািরশ  

কম Aিদবস রাজ� কম Aক¬তAা 
Xফান: ০১৭১১৩৯৩২৬১ 
cevt2017@gmail

.com 
১১। কম AকতAা/ 

কম Aচারীেদর 
Xমাটরযান :য় 

অি{ম 

Qচিলত িবিধ-িবধান অMসরণ 
�ব Aক Xমাটরযান :য় অি{ম 

ম²রী করা হয়।  

(ক) সাদা কাগেজ আেবদন 
(খ) আেবদনকারীর 300 টাকার 

নন ¶িডিশয়াল #,াে� 
অংগীকারনামা  

িবনাmে¨  10 (দশ) 
কম Aিদবস 

১২। কম AকতAা/ 
কম Aচারীেদর 

কি�উটার :য় 
অি{ম  

Qচিলত িবিধ-িবধান অMসরণ 
�ব Aক কি�উটার :য় অি{ম 

ম²রী Qদান। 

(ক) সাদা কাগেজ আেবদন 
(খ) আেবদনকারীর 300 টাকার 

নন ¶িডিশয়াল #,াে� 
অংগীকারনামা  

িবনাmে¨  10 (দশ) 
কম Aিদবস 

১৩। িসেলকশন 
X{ড/টাইম X~ল 

ম²রী 

িবভাগীয় িনব Aাচন কিমUর সভায় 
উপzাপন করা হয়। কিমUর 
�পািরশ উপ ®� ক�Aপেhর 
অMেমাদন:েম ম²রী আেদশ 

জারী ।  

(ক) সাদা কাগেজ আেবদন 
(খ) হালনাগাদ বািষ Aক Xগাপনীয় 

অMেবদন 

িবনাmে¨  15 (পেনর) 
কম Aিদবস 

১৪। সাধারণ ভিব· 
তহিবল হেত 
অি{ম ম²রী 

আেবদন পাওয়ার পর সাধারণ 
ভিব· তহিবল িবিধমালা, 
1979 অMযায়ী ক�Aপেhর 

(আিথ Aক ও Qশাসিনক hমতা 
অMযায়ী) আেদশ জাির ।  

(ক) িনধ Aািরত ফরেম আেবদন 
(বাংলােদশ ফরম নং-2639) 
(খ) সাধারণ ভিব· তহিবেল 
সব Aেশষ জমাlত অেথ Aর িহসাব 

িববরণী  

িবনাmে¨  7 (সাত) 
কম Aিদবস 

১৫। সািভ Aস 4ক 
হালনাগাদ 

সািভ Aস 4েক ন�ন অথ A বছেরর 
ইনি:েম , �েব Aর সমেয়র 
চা³রীর িববরণ উে¸খ�ব Aক 

�াhর Qদান। 

যথাযথ আেবদন; জনQশাসন শাখা িবনা mে¨ ২ (bই) 
কম Aিদবস 

 
অিভেযাগ িন<ি= 

 
গত ২০২০-২০২১ অথ Aবছের এর দ�েরর অিভেযাগ বে' বা অনলাইেন Xকান অিভেযাগ পাওয়া যায়িন এবং অভ,;রীণ 
স�দ িবভাগ Xথেকও Xকান অিভেযাগ XQিরত হয়িন। Xকান yি� এ দ�ের Xসবা Qাি�েত অস¹� হেল অিভেযাগ বে' 
বা অনলাইেন অিভেযাগ দােয়েরর পাশাপািশ িসUেজন চাট Aাের বিণ Aত দািয়©Qা� কম AকতAার সেº Xযাগােযাগ করেত 
পােরন। দািয়©Qা� কম AকতAা সমাধান িদেত yথ A হেল িনে�া� কম AকতAার সােথ Xযাগােযাগ কের সমcা অবিহত 
করেত পােরন।   
 

:িমক 
নং 

কখন Xযাগােযাগ করেবন Xযাগােযােগর eকানা িন<ি=র সময়সীমা 

1।  দািয়©Qা� কম AকতAা সমাধান 
িদেত yথ A হেল  

GRS Xফাকাল পেয়  কম AকতAা  
Xমাঃ মাহ44র রহমান 

Xরিজ±ার 
Xফান: 9550242 

ই-Xমইল: registrarcevt@yahoo.com 

05(প�চ) কম Aিদবস  

2।  GRS Xফাকাল পেয়  
কম AকতAা িনিদ A� সমেয় 
সমাধান িদেত yথ A হেল 

®»সিচব (Z¼) 
অভ,;রীণ স�দ িবভাগ  

Rফান : +৮৮-০২৯৫৪৫৬৭০ 
ই-Xমইল: sp.shelley@ird.gov.bd 

10 (দশ) কম Aিদবস  

 



বািষ Aক কম Aস�াদন ½ি� ২০২০-২১ এর অজAন 

বািষ Aক কম Aস�াদন ½ি�র আওতায় এ দ�েরর Qধান কাজ মামলা �ত িনzিyকরণ। ৭৫০ U মামলা িন<ি=র 

লhেক সামেন Xরেখ এ দ�েরর কম AকতAা এবং কম Aচারীগেণর আ;িরক Qেচ�ায় ২০২০-২১ অথ A বছের 3াই4,নােলর 

ইিতহােস Xরকড A সং�ক ১৯৪৩ U আিপল মামলা িন<ি= করা স�ব হেয়েছ। অiাi Xhে�ও এ দ�র আশাMfপ 

সাফ¨ অজAন কেরেছ। িনে� ২০২০-২১ সমেয়র বািষ Aক কম Aস�াদন ½ি�র আওতায় এ দ�েরর অজAন উে¸খ 

করা হেলা: 

Wঃ 
নং 

Rকৗশলগ
ত উে�� 

Rকৗশলগত 
উে�ে�র 
মান 

কায #Wম �ড়া� ফলাফল �চক 
 

একক কম # 
সqাদ
ন 

�চেকর 
মান 

লv?
মা�া 

অজ#ন 
বািষ #ক 
অজ#ন 

অজ#েনর 
হার 

১ 

মামলা 
িনzিyক

রণ 
�ব8াপনা 
Rজারদার
করণ 

৬০ 

[১.১] 
মামলা �ত 
িনzিyকর

ণ 

[১.১.১] Xনানী {হণ সংhা ২০ ১২০০ ৩৮৭৭ ১০০ 
[১.১.২] মামলা িনzিy সংhা ২০ ৭৫০ ১৯২৮ ১০০ 

[১.১.৩] মামলার িবচারােদশ 
�ত জািরকরণ সংhা ২০ ৭৫০ ১৯২৮ ১০০ 

২ 

দ`েরর 
সvমতা 
�ি� 

১৫ 

[২.১] 
Rসবার মান 

�ি� 

[২.১.১] রােয়র সাQ #ফাইড 
কিপ ৩(িতন) কাযিদবেসর 
মে; সরবরাহকরণ % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ 
[২.১.২] RবS িভিyক Xনানীর 
তািলকা িনয়িমত ওেয়বসাইেট 
আপেলাড করা সংhা ৩ ১২ ১৫ ১০০ 
[২.১.৩] Xনানীর RনাQশ ডাক 
এর পাশাপািশ ই-Rমইল এর 
মা;েম R5রণ % ২ ১০০ ১০০ ১০০ 

[২.২] 
দা`িরক 
কােজ 

গিতশীলতা 
আনয়ন 

[২.২.১] দvতা উaয়ন�লক 
5িশvণ সংhা ৩ ৪ ৪ ১০০ 
[২.২.২] দ`েরর �া8?স�ত 
পিরেবশ িনি�তকরণ % ২ ১০০ ১০০ ১০০ 
[২.২.৩] 5ািধকার অBযায়ী 
Rভৗত �িবধা 5দান % ১ ১০০ ১০০ ১০০ 

এম.১ 

দা`িরক 
কম #কাে� 
�_তা 
�ি� ও 

জবাবিদিহ
তা 

িনি�তক
রণ 

১০ 

[এম.১.১] 
বািষ #ক 
কম #সqাদ
ন �ি� 
(এিপএ) 
বা�বায়ন 

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল 
��মািসক 5িতেবদন 
ওেয়বসাইেট 5কািশত সংhা ২ ৪ ৪ ১০০ 

[এম.১.১.২] এিপএ Qেমর 
মািসক সভা অBিMত সংhা ১ ১২ ১২ ১০০ 

[এম.১.২] 
X�াচার/উ
yম চচ #ার 
িবষেয় 
অংশীজন
Rদর সে� 
মতিবিনম

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা 
অBিMত সংhা ২ ৪ ৪ ১০০ 



Wঃ 
নং 

Rকৗশলগ
ত উে�� 

Rকৗশলগত 
উে�ে�র 
মান 

কায #Wম �ড়া� ফলাফল �চক 
 

একক কম # 
সqাদ
ন 

�চেকর 
মান 

লv?
মা�া 

অজ#ন 
বািষ #ক 
অজ#ন 

অজ#েনর 
হার 

য় 
[এম.১.৩] 
অিভেযাগ 
5িতকার 
�ব8া 
িবষেয় 
Rসবা{হীতা 
/অংশীজন
Rদর 
অবিহতকর
ণ 

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা 
আেয়ািজত সংhা ১ ৪ ৪ ১০০ 

[এম.১.৪] 
Rসবা 5দান 
5িত�িত 
িবষেয় 
Rসবা{হীতা
Rদর 
অবিহতকর
ণ 

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা 
আেয়ািজত সংhা ২ ৪ ৪ ১০০ 

[এম.১.৫] 
ত� 
বাতায়ন 
হালনাগাদ 
সংWা� 
��মািসক 
5িতেবদন 
উ�#তন 
ক�#পেvর 
িনকট 
R5রণ 

[এম.১.৫.১] ��মািসক 
5িতেবদন R5িরত সংhা ২ ৪ ৩ ৯০ 

এম.২ 

কম #সqা
দেন 

গিতশীল
তা 

আনয়ন ও 
Rসবার 
মান �ি� 

৯ 

[এম.২.১] 
ই-নিথ 
বা�বায়ন 

[এম.২.১.১] ই-নিথেত Rনাট 
িনzিy ত % ২ ৮০ 

 
০ 

[এম.২.২] 
িডিজটাল 
Rসবা 
চা¡করণ 

[এম.২.২.১] একQ ন¢ন 
িডিজটাল Rসবা চা¡ ত তািরখ ২ 

১৫-
০২-
২০২১ 

১৫-০২-
২০২১ ১০০ 

[এম.২.৩] 
Rসবা 
সহিজকরণ 

[এম.২.৩.১] একQ সহিজ ত 
Rসবা অিধেvে� বা�বািয়ত তািরখ ২ 

২৫-
০২-
২০২১ 

০১-০৪-
২০২১ ১০০ 

[এম.২.৪] 
কম #চারীেদ
র 5িশvণ 
5দান 

[এম.২.৪.১] 5েত?ক কম #চািরর 
জj 5িশvণ আেয়ািজত জনঘlা ১ ৫০ ৬০ ১০০ 
[এম.২.৪.২] ১০ম R{ড ও 
ত¤�# 5েত?ক কম #চারীেক 
এিপএ িবষেয় 5দy 5িশvণ জনঘlা ১ ৫ 

 
০ 



Wঃ 
নং 

Rকৗশলগ
ত উে�� 

Rকৗশলগত 
উে�ে�র 
মান 

কায #Wম �ড়া� ফলাফল �চক 
 

একক কম # 
সqাদ
ন 

�চেকর 
মান 

লv?
মা�া 

অজ#ন 
বািষ #ক 
অজ#ন 

অজ#েনর 
হার 

[এম.২.৫] 
এিপএ 
বা�বায়েন 
5েনাদনা 
5দান 

[এম.২.৫.১] B?নতম একQ 
আওতাধীন দ`র/ একজন 
কম #চারীেক এিপএ বা�বায়েনর 
জj 5েনাদনা 5দান ত সংhা ১ ১ ২ ১০০ 

এম.৩ 

আিথ #ক ও 
সqদ 

�ব8াপনা
র উaয়ন 

৬ 

[এম.৩.১] 
বািষ #ক Wয় 
পিরক¥না 
বা�বায়ন 

[এম.৩.১.১] Wয় পিরক¥না 
অBযায়ী Wয় সqািদত % ১ ১০০ 

 
৫০ 

[এম.৩.২] 
বািষ #ক 
উaয়ন 
কম #�িচ 
(এিডিপ)/
বােজট 
বা�বায়ন 

[এম.৩.২.১] বািষ #ক উaয়ন 
কম #�িচ (এিডিপ) /বােজট 
বা�বািয়ত % ২ ১০০ ৮৭.৫ ৮৭.৫ 

[এম.৩.৩] 
অিডট 
আপিy 
িনzিy 
কায #Wেমর 
উaয়ন 

[এম.৩.৩.১] ি�পvীয় সভায় 
উপ8াপেনর জj ম¦ণালেয় 
5�াব R5িরত % ১ ৮০ 

 
০ 

[এম.৩.৩.২] অিডট আপিy 
িনzিy ত % ১ ৫০ ৫০ ১০০ 

[এম.৩.৪] 
8াবর ও 
অ8াবর 
সqিyর 
তািলকা 
5§ত ও 
হালনাগাদ
করণ 

[এম.৩.৪.১] 8াবর ও অ8াবর 
সqিyর তািলকা 5§ত ত 
এবং হালনাগাদ ত তািরখ ১ 

১৫-
১২-
২০২০ 

 
০ 

 

ত� অিধকার আইন ও ত� Qদান 

গত ২০২০-২০২১ অথ Aবছের এর দ�েরর ত� Qাি�র জi ত� অিধকার আইেনর আওতায় Xকউ Xকান আেবদন কেরন 

িন। িনে� ত� অিধকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় এ দ�েরর ত� Qদানকারী কম AকতAাগেণর নােমর তািলকা Qদান 

করা হেলা:   

ত� Qদানকারী কম AকতAা Xমাঃ মাহ44র রহমান 
Xরিজ±ার 
Xফান: ০২-৯৫৫০২৪২ 
Xমাবাইল: ০১৭১৬১৭০৫০১ 
ই-Xমইল: registrarcevt@yahoo.com 
 



িবকg ত� Qদানকারী কম AকতAা Xমাঃ মা�দ কিরম 
রাজ� কম AকতAা 
Xমাবাইল: ০১৭১১৩৯৩২৬১ 
ই-Xমইল: cevt2017@gmail.com 

আপীল কম AকতAা িসিনয়র সিচব 
অভ,;রীণ স�দ িবভাগ, অথ A ম¾ণালয়। 
Xফান : +৮৮ ০২২২৩৩৫৪৮৮২ 
ই-Xমইল: secretary@ird.gov.bd 

 

জাতীয় Z�াচার Xকৗশল কম Aপিরকgনা ২০২০-২১ এর অজAন 

িনে� জাতীয় Z�াচার Xকৗশল কম Aপিরকgনা ২০২০-২১ এর আওতায় এ দ�েরর অজAন উে¸খ করা হেলা: 

কায #Wেমর নাম কম #সqাদন �চক 
 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনরদা
িয়�5া` 
�ি�/পদ 

২০20-২০২1  
অথ #বছেরর 
লv?মা�া 

Rমাট অজ#ন অিজ#ত মান 

১. 5ািতMািনক �ব8া        
১.১ �নিতকতা কিমQর সভা   অBিMত সভা ৪ সংhা Rফাকাল পেয়l ৪ ৪ ৪ 
১.২ �নিতকতা কিমQর সভার িস�া� 
বা�বায়ন  

বা�বািয়ত িস�া� ৪ % সংি¨© সকল 
কম #কªত#া 

১০০% ৪ ৪ 

২. দvতা ও �নিতকতার উaয়ন        
২.১ �শাসন 5িতMার িনিমy অংশীজেনর 
(stakeholders) অংশ{হেণ  সভা 

অBিMত সভা ২ সংhা 5শাসন ২ ১ ১ 

২.২ অংশীজেনর অংশ{হেণ  সভার 
িস�া� বা�বায়ন 

বা�বািয়ত িস�া� ২ % 5শাসন ১০০% ৫০% ১ 

২.৩ কম #কত#া-কম #চারীRদর অংশ{হেণ 
চাকির সংWা� িবিভa 5িশvণ আেয়াজন 

5িশvণাথZ ৩ সংhা Rরিজ«ার/ 
5শাসন 

৮০ ৮০ ৩ 

২.৪ কম #কত#া-কম #চারীRদর অংশ{হেণ 
�শাসন সংWা� 5িশvণ আেয়াজন 

5িশvণাথZ ৩ সংhা Rরিজ«ার/ 
5শাসন 

৮০ ৮০ ৩ 

৩. Z�াচার QিতRায় সহায়ক আইন/িবিধ/নীিতমালা/¡াMেয়ল ও Q¿াপন/পিরপ�-এর বা«বায়ন এবং Qেযাজ, Xhে� খসড়া Qণয়ন  
৩.১ ‡cÖvMÖvgvi Ges mnKvix 
†cÖvMÖvgv‡ii c` m„R‡bi Q«াব 

পদ ¬জন ১০ তািরখ 5শাসিনক 
ম¦ণালয় 

৩১.০৫.২০২১ যথাসময় সqa ১০ 

৪. ওেয়বসাইেট RসবাবF হালনাগাদকরণ 
৪.১ Rসবা সংWা� Rটাল ি ন�রস�হ � 
� ত� বাতায়েন ®�মানকরণ   

ত� বাতায়েন 
®�মান ত 

১ তািরখ cÖkvmb ৩০.০৮.২০২০ যথাসময় সqa ১ 

৪.২ � � ওেয়বসাইেট X�াচার RসবাবF 
হালনাগাদকরণ  

RসবাবF 
হালনাগাদ ত 

২ তািরখ ‡iwRóªvi 
 

৩০.০৯.২০২০ 
৩১.১২২০২০ 
৩১.০৩.২০২১ 
১৫.০৬.২০২১ 

যথাসময় সqa ২ 

৪.৩ �5েণািদত ত� 5কাশ িনেদ #িশকা 
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 5কাশ 

হালনাগাদ ত 
িনেদ #িশকা 
ওেয়বসাইেট 
5কািশত 

১ তািরখ ‡iwRóªvi 
 

৩১.১২.২০২০ যথাসময় সqa  
১ 

৪.৪ � � ওেয়বসাইেট ত� অিধকার   
RসবাবF হালনাগাদকরণ  

RসবাবF 
হালনাগাদ ত 

২ তািরখ ‡iwRóªvi ৩০.০৯.২০২০ 
৩১.১২.২০২০ 
৩১.০৩.২০২১ 
১৫.০৬.২০২১ 

যথাসময় সqa ২ 

৪.৫ � � ওেয়বসাইেটর অিভেযাগ 
5িতকার �ব8া (GRS) RসবাবF 
হালনাগাদকরণ 

ওেয়বসাইেট 
হালনাগাদ ত 

২ তািরখ ‡iwRóªvi 
 

৩০.০৯.২০২০ 
৩১.১২.২০২০ 
৩১.০৩.২০২০ 
১৫.০৬.২০২১ 

যথাসময় সqa ২ 

৫. �শাসন 5িতMা 



কায #Wেমর নাম কম #সqাদন �চক 
 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনরদা
িয়�5া` 
�ি�/পদ 

২০20-২০২1  
অথ #বছেরর 
লv?মা�া 

Rমাট অজ#ন অিজ#ত মান 

৫.১ উyম চচ #ার তািলকা 5ণয়ন কের � 
� ম¦ণালয়/িবভােগ R5রণ 

উyম চচ #ার তািলকা 
R5িরত 

৩ তািরখ ‡iwRóªvi 
 

৩১.০৯.২০২০ যথাসময় সqa ৩ 

�.� অনলাইন িসে#েম অিভেযাগ 
িন<ি=করণ  

অিভেযাগ 
িনzিy ত 

৩ % Rরিজoার ১০০% ১০০% ৩ 

৬. 5কে¥র Rvে� X�াচার 

৬.১ 5কে¥র বািষ #ক Wয় পিরক¥না 
অBেমাদন 

অBেমািদত Wয় 
পিরক¥না 

২ তািরখ  5েযাজ? নয়  ২ 

৬.২ 5কে¥র বা�বায়ন অ{গিত অ{গিতর হার ২ সংhা  5েযাজ? নয়  ২ 

৬.৩ 5ক¥ পিরদশ #ন/পিরবীvণ 
5িতেবদেনর �পািরশ বা�বায়ন 

বা�বায়েনর হার ২ %    ২ 

৭. Wয়েvে� X�াচার 
৭.১ িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 
িপিপআর ২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) 
অBযায়ী ২০২০-২১ অথ # বছেরর Wয়-
পিরক¥না  ওেয়বসাইেট 5কাশ  

Wয়-পিরক¥না 
ওেয়বসাইেট 
5কািশত 

৩ তািরখ ‡iwRóªvi 
 

৩০.০৯.২০২০ 
 

যথাসমেয় 
সqa 

৩ 

৭.২ ই-Rট�ােরর মা;েম Wয় কায # 
সqাদন 

ই-Rট�াRর Wয় 
সqa 

৪ % ‡iwRóªvi 
 

5০%  ৪ 

৮. ��তা ও জবাবিদিহ শি�শালীকরণ 
৮.১ � � Rসবা 5দান 5িত�িত 
(িসQেজন¯ চাট #ার) 5ণয়ন ও বা�বায়ন  

Rসবা 5দান 5িত�িত 
5ণীত ও বা�বািয়ত 

৩ % ‡iwRóªvi 
 

১০০% ১০০% ৩ 

৮.২ শাখা/অিধশাখা এবং অধীন8 অিফস 
পিরদশ #ন  

পিরদশ #ন 
সqa 

২ সংhা সংি¨© সকল 
কম #কত#া 

8 ৮ ২ 

৮.৩ শাখা/অিধশাখা এবং অধীন8 
অিফেসর পিরদশ #ন 5িতেবদেনর �পািরশ 
বা�বায়ন 

পিরদশ #ন 
5িতেবদেনর 

�পািরশ বা�বািয়ত 

২ % সংি¨© সকল 
কম #কত#া 

১০০% ১০০% ২ 

৮.৪ সিচবালয় িনেদ #শমালা ২০১৪ 
অBযায়ী নিথর Rbিণ িবjাসকরণ  

নিথ Rbিণ 
িবjাস ত 

২ % সকল kvLv 
5ধান 

১০০% ৭৫% ১.৭৫ 

৮.৫ Rbিণ িবjাস ত নিথ িবন©করণ নিথ িবনি© ত ২ % সকল kvLv 
5ধান 

১০০% ৭৫% ১.৭৫ 

৮.৬ 5ািতMািনক গণXনানী আেয়াজন  5ািতMািনক 
গণXনানী আেয়ািজত 

৩ সংhা সংি¨© সকল 
কম #কত#া 

1   

৯. Z�াচার সংি�� এবং bন\িত Qিতেরােধ সহায়ক অiাi কায A:ম 
৯.১ যথাসমেয় দােয়রlত মামলাসmহর 
িসইিভU নÀর Qদান করা 

দােয়রlত 
মামলাসmহ িনবªন 
নÀর (আইUএম 
নÀর) Qদান করা 

৫ % Rরিজoার ১০০% ১০০% ৫ 

৯.২ িসইিভQ ন}র 5াি`র পর ১০ িদেনর 
মেo আপীল মামলা Zনানীর XনাUশ 
জারী করা।  

আপীল Xনানীর 
RনাQশ জারী করা  

৪ % Rরিজoার ১০০% ১০০% ৪ 

৯.৩ উপ® A� ক�Aপh yি�র উপর সeক 
Zনানীর XনাUশ জারী করা (Xকান yত,য় 
থাকেল অিফসেক অবিহত করা) 

অিনza সাQ #ফাইড 
কিপর আেবদন 
িনza করা 

৪ % Rরিজoার ১০০% ১০০% ৪ 

৯.৪ আেবদনকারী চািহবামা� ৭ িদেনর 
মেo (Qেয়াজনীয় #,া� এবং কিপর িফ 
এর Qমাণপ� {হণ কের) অিন£} 
সাU Aফাইড কিপ সরবরাহ করা 

অিনza সাQ #ফাইড 
কিপর আেবদন 
িনza করা 

২ % Rরিজoার ১০০% ১০০% ২ 

 



কায #Wেমর নাম কম #সqাদন �চক 
 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনরদা
িয়�5া` 
�ি�/পদ 

২০20-২০২1  
অথ #বছেরর 
লv?মা�া 

Rমাট অজ#ন অিজ#ত মান 

১০. X�াচার চচ #ার জj \র°ার/5েণাদনা 5দান 
১০.১ X�াচার \র°ার 5দান এবং 
\র°ার5া`েদর তািলকা ওেয়বসাইেট 
5কাশ  

5দy \র°ার ৩ তািরখ ‡iwRóªvi 
 

৩১.০৫.২০২১   

১১. কম # পিরেবশ উaয়ন 
১১.১ কম A পিরেবশ উ}য়ন (�াz,িবিধ 
অMসরণ/UওএÁইÂ� অেকেজা 
মালামাল িন�করণ/পিরÃার পির�}তা 
Äি� ইত,ািদ)  
 

উaত কম #-পিরেবশ ২ সংhা 
ও  

তািরখ 

 
‡iwRóªvi 
 

৩U 
 

৪Q ২ 

১২. অথ # বরা� 
১২.১ X�াচার কম #-পিরক¥নায় অ�#±� 
িবিভa কায #Wম বা�বায়েনর জj 
বরা� ত  অেথ #র আBমািনক পিরমাণ 

বরা� ত অথ # ৩ লv 
টাকা 

K¨vwkqvi/ 
wnmve kvLv 

২ লh টাকা  ২.২৪ ৩ 

১. পিরবীhণ ও m¨ায়ন 
১3.১ দ`র/সং²হা ক�#ক 5ণীত                                          
জাতীয় X�াচার Rকৗশল কম #-পিরক¥না, 
২০20-২1 � � ম¦ণালয় এবং 
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

5ণীত কম #-
পিরক¥না 

আপেলাড ত 

২ তািরখ X�াচার 
Rফাকাল 
পেয়l 

30.07. 
2020 

যথাসমেয় 
সqa 

২ 

১3.২ িনধ #ািরত সমেয় ��মািসক 
পিরবীvণ 5িতেবদন সংি¨© 
ম¦ণালয়/িবভােগ দািখল ও � � 
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

��মািসক 5িতেবদন 
দািখল ত ও 
আপেলাড ত 

২ তািরখ X�াচার 
Rফাকাল 
পেয়l 

10.10.2020 
10.01.2021 
10.04.2021 
10.07.2021 

যথাসমেয়   
সqa 

২ 

১3.৩ আওতাধীন আSিলক/মাঠ পয #ােয়র 
কায #ালয় ক�#ক দািখল ত জাতীয় 
X�াচার Rকৗশল কম #-পিরক¥না ও 
পিরবীvণ  5িতেবদেনর ওপর িফড�াক 
5দান 

িফড�াক 
সভা/কম #শালা 
অBিMত 

৪ তািরখ X�াচার 
Rফাকাল পেয়l 

4  ৪ 

 

ইেনােভশন কায A:ম 

আিপল আেবদেনর উপর দফাওয়ারী জবাব ও িবভাগীয় mলনিথ তলেবর Xhে� �েব A ৪ U ধাপ িছল। তা 
কিমেয় এখন ১ U ধােপ আনা হেয়েছ। িনে�র ছেক তা উপzাপন করা হেলা: 

 
:িমক নাম �েব Aর ধাপ বতAমান ধাপ 

০১ আিপল �হীত হেল XQিসেড  মেহাদয় ক�Aক XবY 
িনধ Aারণ  

আিপল nত িন<ি= ও Xসবা সহজ 
করেণর লেh, XQিসেড  মেহাদয় 

XবY িনধ Aারণ�ব Aক আিপল 
আেবদেনর উপর দফাওয়ারী জবাব 
এবং িবভাগীয় mলনিথ Xচেয় প� 
XQরেণর জi আেদশ Qদান 

কেরন। 

০২ XবY িনধ Aারেণর পর আিপল নিথ সংি�� শাখায় XQরণ  
০৩ আিপল আেবদেনর উপর দফাওয়ারী জবাব ও িবভাগীয় 

�লনিথ Rচেয় প� R5রেণর জj শাখা সহকারী ক�#ক 
আিপল নিথ সংি¨© �³ত RবেS উপ8াপন 

০৪ সংি�� VWত XবেYর সদcগণ ক�Aক আিপল আেবদেনর 
উপর দফাওয়ারী জবাব ও িবভাগীয় �লনিথ Rচেয় প� 

R5রেণর আেদশ 5দান  



Xটকসই উ}য়ন অভী� (এসিডিজ) বা«বায়েন �হীত কায A:ম  

এসিডিজ 
অভীM নং 

এসিডিজ অভীM 
 

লv?মা�া ´হীত কায #Wম 

১৬ শাি�, jায়িবচার ও কায #কর 
5িতMান :  
 
Rটকসই উaয়েনর জj শাি��ণ # 
ও অ�± #ি��লক সমাজ�ব8ার 
5চলন, সকেলর জj jায়িবচার 
5াি`র পথ �গম করা এবং সকল 
�ের কায #কর, জবাবিদিহতা�ণ # ও 
অ�± #ি��লক 5িতMান িবিনম #াণ 

১৬.৫ সকল 5কার ¤নZিত ও µষ 
উে¶খেযা· পিরমাণ ¸াস করা 
 
১৬.৬ সকল �ের কায #কর, 
জবাবিদিহতা�লক ও �_ 5িতMােনর 
িবকাশ 

শাি�, jায় িবচার ও কায #কির 
5িতMান িবিনম #ােণর লেv? 
হয়রািনt� পিরেবশ গেড় Rতালার 
লেv? Xনানীর RনাQশ/কজিল> 
ওেয়বসাইেট আপেলাড ও Rমইেল 
R5রণ করা হে_। এর পাশাপািশ 
আিপেলর রায় মািসক িভিyেত 
ওেয়বসাইেট 5কােশর উে¹াগ 
Rনয়া হেয়েছ।  

১৭ অভী© অজ#েন অংশীদাির�: 
 
Rটকসই উaয়েনর জj �বিºক 
অংশীদাির� উ»ীিবতকরণ ও 
বা�বায়েনর উপায়স�হ 
শি�শালী করা 

১৭.১ উaয়নশীল Rদশ¼েলােত আ�জ#ািতক 
সহায়তা 5দানসহ অjাj উে¹ােগর 
মা;েম কর ও অjাj রাজ� সং{েহর 
অভ?�রীণ সvমতা �ি� কের অভ?�রীণ 
সqদ আহরণ Rজারদার করা 
 

১৭.১০ Rদাহা উaয়ন এেজ�ার সফল 
পিরসমাি`সহ িবº বািণজ? সং8ার 
আওতায় একQ সব #জনীন, িনয়মতাি¦ক, 
উ½ু�, �বষ¿হীন ও jায়স�ত বÀপািvক 
বািণজ? �ব8ার 5বত#ন 

jায় িবচার 5িতMার মা;েম 
সরকােরর jাÁ কর আহরেণর 
পাশাপািশ িনয়মতাি¦ক, 
�বষ¿হীন ও jায়স�ত 
বািণিজ?ক পিরেবশ ¬ি©েত 
সহায়ত 5দান কের যাে_। 

 

৮ম পYবািষ Aক পিরকgনার বা«বায়েন �হীত পিরকgনা 

অনলাইেন আিপল আেবদন {হেণর উে�াগ {হণ করা হে�। এর িনিম= দ�েরর সাংগঠিনক কাঠােমােত 

সহকারী XQা{ামােরর পদ Åজেনর Q«াব অভ,;রীণ স�দ িবভােগ XQরণ করা হেয়েছ। iায় িবচার QিতRার 

লেh, আিপলাত 3াই4,নােলর সদcগণেক Vবেদিশক Qিশhেনর উে�াগ {হণ করা হে�।  
 

ভিব·ৎ পিরকgনা 

Ø িডিজটালাইেজশন এর সেব Aা� �িবধা Qাি�র লেh, আিপলাত 3াই4,নােল অনলাইেন আিপল দােয়র, Zনানীর 

XনাUশ Qাি� এবং িন<ি=lত আিপেলর রায় XQরণসহ যাবতীয় কায:ম স�াদেনর উে�াগ {হণ করা 

হেয়েছ;  

Ø আিপলাত 3াই4,নােল একU িডিজটাল লাইেÆরী/ আকAাইভ zাপেনর উে�াগ {হণ করা হেয়েছ; 

Ø আিপলাত 3াই4,নােলর Zi পেদ জনবল িনেয়াগ Qি:য়া চলমান। ২০২১ সােলর মেoই উ� িনেয়াগ 

কায:ম স�} করার লh,মা�া িনধ Aারণ করা হেয়েছ; 

Ø ২০০৪ সাল Xথেক বতAমান অিফস X£স ৬৪৭৩ বগ A ¤ট এিরয়ায় কয:ম পিরচািলত হে�, আিপলাত 

3াই4,নােলর জi উ� অিফস X£স পযা� নয় িবধায় অিফস X£েসর জi সরকাির আবাসন পিরদ�র হেত 

ছাড়প� Qাি�র XQিhেত কায:ম {হণ করা হেয়েছ। 



	

	

অভ#$রীণ স)দ িবভাগ, অথ 0 ম2ণালয় এর িসিনয়র সিচব মেহাদয় কা;মস, এ<াইজ ও ভ#াট আিপলাত DাইE#নাল 
পিরদশ 0ন কেরন  



 

 

 

কা;মস, এ<াইজ ও ভ#াট আিপলাত DাইE#নােল নGন HযাগদানJত HKিসেডM মেহাদয়েক Nল িদেয় OেভPা জানােPন 
কাম 0কত0া-কম 0চারীগণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

কা;মস, এ<াইজ ও ভ#াট আিপলাত DাইE#নােলর HKিসেডM মেহাদেয়র সংRারJত অিফস কT 



	

কা;মস, এ<াইজ ও ভ#াট আিপলাত DাইE#নােলর HKিসেডM মেহাদেয়র সংRারJত অিফস কT 
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