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সফা প্রদান প্রবতশ্রুবত (Citizen’s Charter)
১. ববন ও বভন
ববন : আধুবনক ও সেকই কয ব্যফস্থানা।
বভন : আন্তজথাবতকবাদফ স্বীকৃত ন্যায়বববিক ও যুদগাদমাগী যাজস্ব নীবত ও ঞ্চয় নীবত অনুযণপূফ থক একটি
জনফান্ধফ শুল্ক, কয ও ঞ্চয় প্রান গদে সতারা এফাং এয ভাধ্যদভ ম থাপ্ত অবযন্তযীণ ম্পদ আযণ।
২. প্রবতশ্রুবত ও সফামূ
২.১) নাগবযক সফা
ক্র.
নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান
দ্ধবত

প্রদয়াজনীয় কাগজদেয
এফাং প্রাবপ্তস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)
ক) এক বভবরয়ন ফা তদূর্ধ্থ
ইউএ ডরায বফবনদয়াদগয
প্রভাণে আদফদনে।
খ) বফদদী নাগবযকদিয
স্বদে াদাদে থয কব।
গ) ফাাংরাদদ ব্যাাংক কর্তথক
বফবনদয়াদগয বফলয় মাচাই।
ঘ) ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগয
অনুদভাদন।
ঙ) আদফদদন স্বদে অথফা
োইকৃত কাগদজ স্বােয
দাবখর কযদত দফ
(আদফদদনয সকান বনবদ থষ্ট
পযদভে সনই)

১।

ফাাংরাদদ
ব্যাাংদকয মাচাই
ভাবকথন ডরায
ও ভবন্ত্রবযলদ
বপ্রবভয়াভ ফন্ড ও
বফবাদগয
ভাবকথন ডরায
অনুদভাদন
ইনদবস্টদভন্ট ফন্ড
াদদে যকাবয
বফবনদয়াগকাযীগণদক
আদদ জাবয
বআইব বনফ থাচন।
এফাং নদ প্রদান
কযা য়।
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সফায
মূল্য
এফাং
বযদাধ
দ্ধবত
(৫)

বফনামূদল্য

সফা
প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দবফ, সপান
নম্বয ও ই-সভইর)

(৬)

(৭)

০১
(এক)
ভা

জনাফ সভাোঃ হুভায়ুন
কফীয
যুগ্মবচফ (ঞ্চয়)
সপান : ৯৫৪০২৬৫
সভাফাইর নাং০১৭১৫০১৭৩১৬
humayunbiram
@yahoo.com

২.১) প্রাবতষ্ঠাবনক সফা
ক্র.
নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান
দ্ধবত

প্রদয়াজনীয় কাগজে এফাং
প্রাবপ্তস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

সফায
মূল্য
এফাং
বযদাধ
দ্ধবত
(৫)

সফা
প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দবফ, সপান
নম্বয ও ই-সভইর)

(৬)

(৭)
বফবএ (কয)
কযাডাদযয সেদে :

ব্যবি/উযুি
কর্তথদেয
ভাধ্যদভ আদফদন
াওয়ায য

১।

বফবএ (কয) এফাং
বফবএ (শুল্ক ও
আফগাবয) কযাডায
কভথকতথাগদণয
দদান্নবত/োইভ
সের/বদরকন
সেড প্রদান।

ক) সেদডন তাবরকা
খ) দদান্নবতদমাগ বপডায
Bangladesh
দধাযী কভথকতথাদদয
Civil
Service
তাবরকা
Recruitment
গ) াংবিষ্ট বনদয়াগ বফবধ
Rules, 1980
ঘ) শূন্য দ াংক্রান্ত তথ্য
অনুমায়ী বফবাগীয়
ঙ) শৃঙ্খরা প্রবতদফদন
দদান্নবত/বনফ থাচন
চ) দুনীবত াংক্রান্ত
কবভটিয সুাবয প্রবতদফদন (প্রদমাজয সেদে)
েণ এফাং উি
ছ) এবআয/চাকবয াংক্রান্ত
সুাবয মথামথ
তথ্য
কর্তথদেয
জ) সভাে চাকবযকাদরয তথ্য
অনুদভাদন
াদদে প্রজ্ঞান
জাবয কযা য়।
ব্যবি/উযুি
কর্তথদেয
ভাধ্যদভ আদফদন
াওয়ায য

২।

জাতীয় ঞ্চয়
অবধদপ্তদযয
কভথকতথাগদণয
দদান্নবত/োইভ
সের/বদরকন
সেড প্রদান।

Bangladesh
Civil
Service
Recruitment
Rules, 1980

অনুমায়ী বফবাগীয়
দদান্নবত/বনফ থাচন
কবভটিয সুাবয
েণ এফাং উি
সুাবয মথামথ
কর্তথদেয
অনুদভাদন
াদদে প্রজ্ঞান
জাবয কযা য়।

ক) সেদডন তাবরকা
খ) দদান্নবতদমাগ্য বপডায
দধাযী কভথকতথাদদয
তাবরকা
গ) শূন্য দ াংক্রান্ত তথ্য
ঘ) শৃঙ্খরা প্রবতদফদন
ঙ) দুনীবত াংক্রান্ত
প্রবতদফদন
চ) এবআয/চাকবয াংক্রান্ত
তথ্য
ছ) সভাে চাকবযকাদরয তথ্য
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সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (কয)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০

বফনামূদল্য

২১
(একু)
বদন

shelly.6521@
yahoo.com

বফবএ (শুল্ক ও
আফগাবয) কযাডাদযয
সেদে :
সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (শুল্ক)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com

বফনামূদল্য

২১
(একু)
বদন

ডাোঃ সভাোঃ াবভদুর ক
উবচফ (ঞ্চয়)
সপান-৯৫৪৫১৮৮
সভাফাইর নাং০১৭১৬১১৫৮৯৪
md57hamid@
gmail.com

ক্র.
নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান
দ্ধবত

প্রদয়াজনীয় কাগজে এফাং
প্রাবপ্তস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

সফায
মূল্য
এফাং
বযদাধ
দ্ধবত
(৫)

সফা
প্রদাদনয
ভয়ী
ভা

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দবফ, সপান
নম্বয ও ই-সভইর)

(৬)

(৭)
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয
আয়কয অনুবফবাদগয
সেদে :

৩।

অবযন্তযীণ ম্পদ
বফবাদগয
আওতাধীন
দপ্তয/াংস্থায
বনদয়াগ বফবধ
প্রণয়ন/াংদাধন।

ক) বনধ থাবযত পযম্যাে
অনুমায়ী তথ্য সপ্রযণ
প্রোফ াওয়ায
খ) বফদ্যভান বনদয়াগ বফবধয
য মাচাই-ফাছাই
কব
থক
পূফ জনপ্রান গ) প্রোবফত বনদয়াগ বফবধয
ভন্ত্রণারদয়য
খো প্রজ্ঞান (তপবর)
বনদয়াগবফবধ
ঘ) বফদ্যভান ও প্রোবফত
যীেণ াংক্রান্ত
বনদয়াগ বফবধয তুরনামূরক
উ-কবভটিয
বফফযণী
সুাবয েণ,
ঙ) দ সৃবষ্ট ও বফলুপ্ত
প্রাবনক উন্নয়ন
াংক্রান্ত অথ থ বফবাদগয
াংক্রান্ত বচফ
পৃষ্ঠাাংবকত বজ, ও
কবভটিয
চ) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য
অনুদভাদন, আইন
ম্মবতয কব
ভন্ত্রণারদয়য
ছ) অথ থ বফবাদগয ম্মবতয
সবটিাং,
কব
বএব’য
জ) সফতন সের মাচাই
ভতাভত এফাং
াংক্রান্ত ফােফায়ন
ভাভান্য
অনুবফবাদগয ম্মবতয কব
যাষ্ট্রবতয
ঝ) বফববন্ন দদয কাম থাফরী
অনুদভাদদনয য
প্রজ্ঞান জাবয।
জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য
ওদয়ফাইে ও জনপ্রান
ম্যানুদয়র

সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (কয)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয
শুল্ক ও বযাে
অনুবফবাদগয সেদে :

বফনামূদল্য

০৬
(ছয়)
ভা

সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (শুল্ক)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com
জাতীয় ঞ্চয়
অবধদপ্তদযয সেদে :
ডাোঃ সভাোঃ াবভদুর ক
উবচফ (ঞ্চয়)
সপান-৯৫৪৫১৮৮
সভাফাইর নাং০১৭১৬১১৫৮৯৪
md57hamid@
gmail.com
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয
সফাড থ প্রান
অনুবফবাদগয সেদে :
বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16
@gmail.com
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ক্র.
নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান
দ্ধবত

প্রদয়াজনীয় কাগজে এফাং
প্রাবপ্তস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

সফায
মূল্য
এফাং
বযদাধ
দ্ধবত
(৫)

সফা
প্রদাদনয
ভয়ী
ভা

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দবফ, সপান
নম্বয ও ই-সভইর)

(৬)

(৭)
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয
আয়কয অনুবফবাদগয
সেদে :
সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (কয)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com

৪।

অবযন্তযীণ ম্পদ
বফবাদগয
আওতাধীন
দপ্তয/াংস্থায শূন্য
দ পূযদণয বনবভি
ছােে প্রদান।

প্রোফ াওয়ায
য াংবিষ্ট
দপ্তযমূদয
অনুদভাবদত
থ
অগাদনাোভ
মাচাই ও
এতবিলদয়
বনধ থাবযত
পযম্যাদে অবপ
প্রধাদনয প্রোদফয
সপ্রবেদত মথামথ
কর্তথদেয
অনুদভাদনক্রদভ
ছােে প্রদান
কযা য়।

ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য
১৭ করাদভয বনধ থাবযত
পযদভ প্রোফ সপ্রযণ
খ) াংবিষ্ট অবপদয
অনুদভাবদত বনদয়াগ বফবধ
গ) প্রোদফ উবিবখত শূন্য
দমূদ জনফর বনদয়াদগয
সেদে আদারদতয সকান
ভাভরা সনই ভদভথ
প্রতযয়নে
ঘ) াংবিষ্ট অবপদয
থ
অনুদভাবদত অগাদনাোদভয
কব
ঙ) াংবিষ্ট
তথ্যাবদ/কাগজদে াংবিষ্ট
অবপ প্রধাদনয স্বােয
থাকা।

জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয
শুল্ক ও বযাে
অনুবফবাদগয সেদে :

বফনামূদল্য

০৭
(াত)
বদন

সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (শুল্ক)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com
জাতীয় ঞ্চয়
অবধদপ্তদযয সেদে :
ডাোঃ সভাোঃ াবভদুর ক
উবচফ (ঞ্চয়)
অবযন্তযীণ ম্পদ বফবাগ
অথ থ ভন্ত্রণারয়, ঢাকা
সপান-৯৫৪৫১৮৮
সভাফাইর নাং০১৭১৬১১৫৮৯৪
md57hamid@
gmail.com
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয
সফাড থ প্রান
অনুবফবাদগয সেদে :
বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16
@gmail.com
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ক্র.
নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান
দ্ধবত

প্রদয়াজনীয় কাগজে এফাং
প্রাবপ্তস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

Stamp মুদ্রণ
এয ব্যয় ভঞ্জুযী
প্রদান

প্রচবরত বফবধ
বফধান অনুমায়ী
মথামথ
কর্তথদেয
অনুদভাদনক্রদভ
আদদ জাবয
কযা য়।

ক) ফাাংরাদদ ডাক
বফবাদগয ভাধ্যদভ স্টযাম্প
মুদ্রদণয বফর বযদাধ প্রোফ
খ) বফর াংবিষ্ট কাগজে
গ) অবযন্তযীণ ম্পদ
বফবাদগয অনুদভাদন

প্রচবরত বফবধ
বফধান অনুমায়ী
মথামথ
কর্তথদেয
অনুদভাদনক্রদভ
আদদ জাবয
কযা য়।

ক) বদ ববকউবযটি বপ্রবন্টাং
কদথাদযন (ফাাংরাদদ)
বরোঃ কর্তথক প্রস্তুতকৃত নমূনা
খ) ফাাংরাদদ ডাক
বফবাদগয সুাবয
গ) অবযন্তযীণ ম্পদ
বফবাদগয অনুদভাদন

াংবিষ্ট
প্রবতষ্ঠাদনয
আদফদন প্রাবপ্তয
য Stamp
Act, 1899
ও াংবিষ্ট
নীবতভারা
অনুমায়ী ভাননীয়
ভন্ত্রী ভদাদদয়য
অনুদভাদন এফাং
সরবজদরটিব ও
াংদ বফলয়ক
বফবাদগয ভতাভত
েণপূফ থক এ,
আয, ও জাবযয
ভাধ্যদভ।

ক) সম ভন্ত্রণারদয়য
আওতাধীন প্রবতষ্ঠান স
ভন্ত্রণারদয়য সুাবয
আদফদন
খ) স্টযাম্প বডউটি ভওকুপ
প্রোফ এয স্বদে
প্রদয়াজনীয় যকাবয
বরব/সমৌবিকতা
গ) স্টযাম্প বডউটি
ভওকুপদমাগ্য ম্পবিয
পূণ থাঙ্গ তপবর
ঘ) ম্পবিয মূল্যভান
ঙ) অন্যান্য প্রদয়াজনীয়
কাগজে/তথ্যাবদ (সমভনফন্ধবক দবরর, াওয়ায অফ
এযােণী, সরান এবেদভন্ট
ইতযাবদ)
চ) Stamp Act,
1899 এয 9(a)-সত
প্রদি েভতাফদর স্টযাম্প
বডউটি ভওকুপ (আদফদদনয
সকান বনধ থাবযত পযম্যাে
সনই)।

৫।

৬।

৭।

স্টযাম্প এয নমূনা
অনুদভাদন।

বফববন্ন প্রবতষ্ঠাদনয
অনুকূদর স্টযাম্প
বডউটি
ভওকুপকযণ।
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সফায
মূল্য
এফাং
বযদাধ
দ্ধবত
(৫)

বফনামূদল্য

সফা
প্রদাদনয
ভয়ী
ভা

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দবফ, সপান
নম্বয ও ই-সভইর)

(৬)

(৭)
জনাফ সভাোঃ আব্দুর
গপৄয
উবচফ (স্টযাম্প)
সপান-৯৫৪০২৬১
সভাফাইর নাং০১৭১৫০২৮১১৮

১৫
(দনয)
বদন

agafur2006@
gmail.com

বফনামূদল্য

০৭
(াত)
বদন

জনাফ সভাোঃ আব্দুর
গপৄয
উবচফ (স্টযাম্প)
সপান-৯৫৪০২৬১
সভাফাইর নাং০১৭১৫০২৮১১৮
agafur2006@
gmail.com

বফনামূদল্য

০২
(দুই)
ভা

জনাফ সভাোঃ আব্দুর
গপৄয
উবচফ (স্টযাম্প)
সপান-৯৫৪০২৬১
সভাফাইর নাং০১৭১৫০২৮১১৮
agafur2006@
gmail.com

ক্র.
নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান
দ্ধবত

(১)

(২)

(৩)

বফববন্ন প্রবতষ্ঠাননয
অনুকূনর রটাবয
অনুষ্ঠাননয অনুনভাদন

বফদ্যভান রটাযী
নীবতভারা
অনুমায়ী মথামথ
কর্তৃনেয
অনুনভাদনক্রনভ
আনদ জাবয
কযা য়।

৮।

৯।

ভন্ত্রণারয়/বফবানগয
আওতাধীন
দপ্তয/ংস্থায ফানজট
ফযাদ্দ/বফবাজন

দপ্তয/ংস্থায
প্রস্তাফ াওয়ায
য উযুক্ত
কর্তৃনেয
অনুনভাদনক্রনভ
বফবাজন আনদ
কযা য়।

প্রদয়াজনীয়
কাগজে এফাং
প্রাবপ্তস্থান

সফায
মূল্য এফাং
বযদাধ
দ্ধবত
(৫)

সফা
প্রদাদনয
ভয়ীভা

(৪)
(৬)
(ক) নীবতভারা
অনুমায়ী
বনধ ৃাবযত পযনভ
আনফদন দাবির;
(ি) ংবিষ্ট
ভন্ত্রণারনয়য
সুাবয উক্ত
ভন্ত্রণারনয়য
ভাধ্যনভ প্রস্তাফ
প্রপ্রযণ।
(গ)
রটাবয
নীবতভারায
আনরানক
তথ্যাবদ
১৫ (ননয)
বফনামূনে
ংযুক্তকযণ;
বদন
(ঘ) পূনফ ৃ
অনুবষ্ঠত রটাবয
অনুষ্ঠাননয
প্রেনে আয়কয
ও মূক
বযনানধয
প্রভাণক
কাগজে;
(বনধ ৃাবযত পযভ
ও নীবতভারা
আইআযবডয
ওনয়ফাইনট ও
অবপন াওয়া
মানফ)
(ক)
দপ্তয/ংস্থায
প্রস্তাফ
(ি) ংবিষ্ট
অথ ৃননবতক
১৫ (ননয)
প্রকানড ফযানদ্দয বফনামূনে
বদন
অনথ ৃয বযভাণ
(গ) অথ ৃ
বফবানগয
অনুনভাদননয
কব
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দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও
ই-সভইর)
(৭)

জনাফ সভাোঃ আব্দুর গপৄয
উবচফ (স্টযাম্প)
সপান-৯৫৪০২৬১
সভাফাইর নাং০১৭১৫০২৮১১৮
agafur2006@
gmail.com

জনাফ সভাোঃ আব্দুর গপৄয
উবচফ (স্টযাম্প)
সপান-৯৫৪০২৬১
সভাফাইর নাং০১৭১৫০২৮১১৮
agafur2006@
gmail.com

ক্র.
নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান
দ্ধবত

প্রদয়াজনীয়
কাগজে এফাং
প্রাবপ্তস্থান

সফায
মূল্য
এফাং
বযদাধ
দ্ধবত

সফা
প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও
ই-সভইর)

(১)

(২)

(৩)

(৫)

(৬)

(৭)

বাড়া অবপ
অনুনভাদন/বাড়ায ায
পুন:বনধ ৃাযণ

অথ ৃ বফবানগয
ম্মবত ও
মথামথ
কর্তৃনেয
অনুনভাদনক্রনভ
আনদ জাবয
কযা য়।

(৪)
১। দপ্তয প্রধাননয
প্রস্তাফ;
২। প্রাবধকায;
৩। প্রমৌবক্তকতা;
৪। গণপূতৃ
বফবানগয ছাড়ে।
৫। অথ ৃ বফবানগয
অনুনভাদন
(প্রনমাজয প্রেনে)।

বফনামূ
প্রে

১৫
(ননয)
বদন (অথ ৃ
বফবানগয
অনুনভাদন
াননে)

জনাফ সভাোঃ আব্দুর গপৄয
উবচফ (স্টযাম্প)
সপান-৯৫৪০২৬১
সভাফাইর নাং০১৭১৫০২৮১১৮

১০।

১১।

১২।

১৩।

মানফান ক্রয়/ংগ্র/
বাড়াকযণ/প্রভযাভত।

ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পমূনয
টি.এ.ব.ব./আয.টি.এ.ব.ব
এফং বড.ব.ব/আয
বড.ব.ব প্রণয়ণ।

প্রকল্প মূনয অথ ৃ
ফযাদ্দ/ছাড়।

অথ ৃ বফবানগয
অনুনভাদন াননে
মথামথ কর্তৃনেয
অনুনভাদনক্রনভ
আনদ জাবয কযা
য়।

মথামথ কর্তৃনেয
অনুনভাদনক্রনভ
প্রাবনক আনদ
জাবযয ভাধ্যনভ।

মথামথ কর্তৃনেয
অনুনভাদনক্রনভ অথ ৃ
ফযাদ্দ/ছাড় প্রদয়া
য়।

১। ফানজট ফযাদ্দ
২। দপ্তয প্রধাননয
প্রস্তাফ;
৩। প্রাবধকায
(টিএন্ডইনত অর্ন্ৃভুবক্তয
প্রভাণক);
৪। প্রমৌবক্তকতা;
৫। বফআযটিএ এয
প্রবতনফদন
(প্রভযাভনতয প্রেনে)
৬। অথ ৃ বফবানগয
অনুনভাদন (প্রনমাজয
প্রেনে)।
১। বযকল্পনা
কবভননয বনধ ৃাবযত
পযম্যানট (প্রনয়াজনীয়
কাগজে/তথ্যাবদ)
প্রস্তাফ প্রপ্রযণ।
২। প্রকল্প মাচাই
কবভটিয বায
অনুনভাদন;
৩। অথ ৃ বফবাগ কর্তৃক
বনধ ৃাবযত ছনক
প্রকনল্পয জনফর
বনধ ৃাযণ ংক্রার্ন্
কবভটিয অনুনভাদন।
৪। বযকল্পনা
কবভনন প্রযণ।
১। প্রনয়াজনীয়
কাগজে
বনধ ৃাবযত পযম্যানট
আনফদন।
২। প্রনমাজয প্রেনে
অথ ৃ বফবাগ ও
কাম ৃক্রভ বফবাগ,
বযকল্পনা
ভন্ত্রণারনয়য
অনুনভাদন।( পযম্যাট
প্ল্যাবনং কবভন এয
ওনয়ফাইট এ াওয়া
মানফ)
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বফনামূনে

০১ (এক)
ভা
(প্রনমাজয
প্রেনে অথ ৃ
বফবানগয
অনুনভাদন
াননে)।

বফনামূনে

বনধ ৃাবযত
ভয়
অনুমায়ী

বফনামূনে

১। ০৩ কভৃ
বদফ (১ভ ও
২য় বকবস্তয
অথ ৃ ছাড়)
২। ১৫
কভৃবদফ
(অথ ৃ
বফবানগয
অনুনভাদন
াননে)

agafur2006@ gmail.com

জনাফ সভাোঃ আব্দুর গপৄয
উবচফ (স্টযাম্প)
সপান-৯৫৪০২৬১
সভাফাইর নাং০১৭১৫০২৮১১৮
agafur2006@ gmail.com

জনাফ প্রভা: আব্দুর আনিয
ববনয়য কাযী প্রধান (বযকল্পনা)
অবযর্ন্যীণ ম্পদ বফবাগ
অথ ৃ ভন্ত্রণারয়,ঢাকা।
প্রভাফাইর: ০১৭১১২০৭৫৮৭
ই-প্রভইর:
maakher@outlook.com

জনাফ প্রভা: আব্দুর আনিয
ববনয়য কাযী প্রধান (বযকল্পনা)
অবযর্ন্যীণ ম্পদ বফবাগ
অথ ৃ ভন্ত্রণারয়,ঢাকা।
প্রভাফাইর: ০১৭১১২০৭৫৮৭
ই-প্রভইর:
maakher@outlook.com

২.৩) দাপ্তবযক প্রফা
ক্র.নং

প্রফায নাভ

প্রফা প্রদান দ্ধবত

প্রনয়াজনীয়
কাগজে এফং
প্রাবপ্তস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

প্রফায মূে
এফং
বযনাধ
দ্ধবত
(৫)

প্রফা
প্রদাননয
ভয়ীভা
(৬)

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভৃকতৃা (নাভ,দফী,প্রপান নম্বয
ইনভইর)

(৭)

জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয আয়কয
অনুবফবাদগয সেদে :
সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (কয)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com

১।

দ সৃজন

বফদ্যভান বফবধ/বফধান
অনুযনণ জনপ্ররান
ভন্ত্রণারয় ও অথ ৃ
বফবানগয ম্মবত গ্রণ
কযায য প্রস্তাবফত
নদয প্রফতন প্রের অথ ৃ
বফবানগয ফাস্তফায়ন
অনুবফবাগ নত মাচাই
কযা য়। প্রাবনক
উন্নয়ন ংক্রার্ন্ বচফ
কবভটিয সুাবযনয
বববিনত প্রনমাজয
প্রেনে ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয দয়
অনুনভাদনক্রনভ
যকাবয ভঞ্জুযী আনদ
জাযী কযা য়।

জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয শুল্ক ও বযাে
অনুবফবাদগয সেদে :
(ক) জনপ্রান
ভন্ত্রণারনয়য
বনধ ৃাবযত পযনভ
দপ্তয/অবধদপ্তনযয
প্রস্তাফ
(ি) অনুনভাবদত
াংগাঠবনক
কাঠানভায কব
(গ) আবথ ৃক
ংনিল

বফনামূনে

৬ (ছয়)
ভা

সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (শুল্ক)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com
জাতীয় ঞ্চয় অবধদপ্তদযয সেদে :
ডাোঃ সভাোঃ াবভদুর ক
উবচফ (ঞ্চয়)
সপান-৯৫৪৫১৮৮
সভাফাইর নাং০১৭১৬১১৫৮৯৪
md57hamid@gmail.com
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয সফাড থ প্রান
অনুবফবাদগয সেদে :
বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16@gmail.com

8

ক্র.নং

প্রফায নাভ

প্রফা প্রদান দ্ধবত

প্রনয়াজনীয়
কাগজে এফং
প্রাবপ্তস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

প্রফায মূে
এফং
বযনাধ
দ্ধবত
(৫)

প্রফা
প্রদাননয
ভয়ীভা
(৬)

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভৃকতৃা (নাভ,দফী,প্রপান নম্বয
ইনভইর)

(৭)

জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয আয়কয
অনুবফবাদগয সেদে :
সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (কয)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com

২।

দ ংযেণ

বফদ্যভান বফবধ/বফধান
অনুযনণ জনপ্রান
ভন্ত্রণারয় ও অথ ৃ
বফবানগয ম্মবত গ্রণ
কযায য যকাবয
ভঞ্জুযী আনদ জাযী
কযা য়।

(ক)
দপ্তয/অবধদপ্তনযয
প্রস্তাফ
(ি) দ সৃজননয
যকাবয আনদ
(গ) ৩ ফছয দ
ংযেনণয
যকাবয আনদ
(ঘ) দ ংযেনণয
জন্য জনপ্রান
ভন্ত্রণারনয়য
ম্মবত।
(ঙ) দ
ংযেনণয জন্য
অথ ৃ বফবানগয
ম্মবত।

জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয শুল্ক ও বযাে
অনুবফবাদগয সেদে :

বফনামূনে

২ (দুই)
ভা

সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (শুল্ক)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com
জাতীয় ঞ্চয় অবধদপ্তদযয সেদে :
ডাোঃ সভাোঃ াবভদুর ক
উবচফ (ঞ্চয়)
সপান-৯৫৪৫১৮৮
সভাফাইর নাং০১৭১৬১১৫৮৯৪
md57hamid@gmail.com
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয সফাড থ প্রান
অনুবফবাদগয সেদে :
বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16@gmail.com

9

ক্র.নং

প্রফায নাভ

প্রফা প্রদান
দ্ধবত

প্রনয়াজনীয়
কাগজে এফং
প্রাবপ্তস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

প্রফায মূে
এফং
বযনাধ
দ্ধবত
(৫)

প্রফা
প্রদাননয
ভয়ীভা
(৬)

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভৃকতৃা (নাভ,দফী,প্রপান নম্বয
ইনভইর)

(৭)

জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয আয়কয
অনুবফবাদগয সেদে :
সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (কয)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয শুল্ক ও বযাে
অনুবফবাদগয সেদে :

৩।

দ স্থায়ীকযণ

বফদ্যভান
বফবধ/বফধান
অনুযনণ
জনপ্রান
ভন্ত্রণারয় ও অথ ৃ
বফবানগয ম্মবত
গ্রণ কযায য
যকাবয ভঞ্জুযী
আনদ জাযী
কযা য়।

ক) দ
স্থায়ীকযনণয
জন্য জনপ্রান
ভন্ত্রণারনয়য
বনধ ৃাবযত পযনভ
দপ্তয/অবধদপ্তনয
প্রস্তাফ।
(ি) দ সৃজননয
যকাবয আনদ
(গ) দ সৃজননয
য যফতী
কর ফছনযয
দ ংযেননয
ভঞ্জুযী আনদ।

বফনামূনে

২ (দুই)
ভা

সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (শুল্ক)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com
জাতীয় ঞ্চয় অবধদপ্তদযয সেদে :
ডাোঃ সভাোঃ াবভদুর ক
উবচফ (ঞ্চয়)
সপান-৯৫৪৫১৮৮
সভাফাইর নাং০১৭১৬১১৫৮৯৪
md57hamid@gmail.com
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয সফাড থ প্রান
অনুবফবাদগয সেদে :
বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16@gmail.com
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ক্র.নং

প্রফায নাভ

প্রফা প্রদান
দ্ধবত

প্রনয়াজনীয়
কাগজে এফং
প্রাবপ্তস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

প্রফায মূে
এফং
বযনাধ
দ্ধবত
(৫)

প্রফা
প্রদাননয
ভয়ীভা
(৬)

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভৃকতৃা (নাভ,দফী,প্রপান নম্বয
ইনভইর)

(৭)

জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয আয়কয
অনুবফবাদগয সেদে :
সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (কয)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয শুল্ক ও বযাে
অনুবফবাদগয সেদে :

৪।

জনফর /যঞ্জাভাবদ
টিওএন্ডইভুক্ত কযণ।

বফদ্যভান
বফবধ/বফধান
অনুযনণ
জনপ্রান
ভন্ত্রণারয় ও অথ ৃ
বফবানগয ম্মবত
গ্রণ কযায য
যকাবয ভঞ্জুযী
আনদ জাবয
কযা য়।

ক) দপ্তয/ংস্থায
প্রস্তাফ
ি) জনপ্রান
ভন্ত্রণারনয়য
ম্মবত
(গ) অথ ৃ
বফবানগয ম্মবত
(ঘ) প্রাবনক
উন্নয়ন ংক্রার্ন্
বচফ কবভটিয
সুাবয

বফনামূনে

২ (দুই)
ভা

সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (শুল্ক)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com
জাতীয় ঞ্চয় অবধদপ্তদযয সেদে :
ডাোঃ সভাোঃ াবভদুর ক
উবচফ (ঞ্চয়)
সপান-৯৫৪৫১৮৮
সভাফাইর নাং০১৭১৬১১৫৮৯৪
md57hamid@gmail.com
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয সফাড থ প্রান
অনুবফবাদগয সেদে :
বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16@gmail.com

৫।

ভন্ত্রণারয়/বফবানগয
আওতাধীন দপ্তয/ংস্থায
ফানজট ফযাদ্দ/বফবাজন

দপ্তয/ংস্থায
প্রস্তাফ াওয়ায
য উযুক্ত
কর্তৃনেয
অনুনভাদনক্রনভ
বফবাজন আনদ
জাবয কযা য়।

ক) দপ্তয/ংস্থায
প্রস্তাফ
ি) ংবিষ্ট
অথ ৃননবতক
প্রকানড ফযাদ্দকৃত
অনথ ৃয বযভাণ
গ) অথ ৃ বফবানগয
অনুনভাদননয
কব

বফনামূনে

১৫
(ননয)
বদন

জনাফ প্রভা: আব্দুর গফুয
উ-বচফ (ফানজট)
০২-৯৫৪০২৬১
+৮৮-০১৭১৫-০২৮১১৮
Agafur2006@gmail.com
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ক্র.নং

প্রফায নাভ

প্রফা প্রদান দ্ধবত

প্রনয়াজনীয়
কাগজে এফং
প্রাবপ্তস্থান

(১)

(২)

(৩)

ব্যয় ভঞ্জুযী
অনুনভাদন।

দপ্তয/ংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায
য উযুু্ক্ত কর্তৃনেয
অনুনভাদনক্রনভ বফবাজন
আনদ জাবয কযা য়।

(৪)
ক) দপ্তয/ংস্থায
প্রস্তাফ
ি) ংবিষ্ট
যঞ্জাভাবদ ক্রনয়য
প্রাবনক
অনুনভাদন
গ) অনুনভাবদত
টিওএন্ডই-এয কব
ঘ) ফানজনট
ফযানদ্দয বযভাণ
ঙ) দযে মূোয়ন
কবভটিয সুাবয
(প্রনমাজয
প্রেনে )
চ) ** (তাযকা)
বচবিত িানতয জন্য
অথ ৃ বফবানগয
ম্মবত।
ক) মথামথ
কর্তৃনেয প্রস্তাফ
ি) ভন্ত্রণারয় এফং
আওতাধীন দপ্তনযয
মানফান/মন্ত্রাবত
অনকনজা
প্রঘালণাকযণ
নীবতভারা অনুমায়ী
বনধ ৃাবযত ছনক
তথ্যাবদ।
গ) বফআযটিএ’য
প্রবতনফদন/সুাবয।

৬।

৭।

ভন্ত্রণারয় এফং
আওতাধীন দপ্তনযয
মানফান/মন্ত্রাবত
অনকনজা প্রঘালণা।

ংবিষ্ট দপ্তয/ংস্থা নত
প্রস্তাফ াওয়ায য
প্রভাটযমান,প্রনৌমান,কবম্পউটায
ও অবপন ব্যফহৃত অন্যান্য
মন্ত্রাবত অনকনজা
প্রঘালণাকযণ নীবতভারা
অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ কযা
য়।
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প্রফায
মূে এফং
বযনাধ
দ্ধবত
(৫)

বফনামূু্নে

প্রফা
প্রদাননয
ভয়ীভা

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভৃকতৃা (নাভ,দফী,প্রপান
নম্বয ইনভইর)

(৬)

(৭)

১ (এক)
ভা

জনাফ প্রভা: আব্দুর গফুয
উ-বচফ (ফানজট)
০২-৯৫৪০২৬১
+৮৮-০১৭১৫-০২৮১১৮
Agafur2006@gmail.com

বফনামূনে

১ (এক)
ভা

বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16@gmail.com

২.৩) অবযর্ন্যীণ প্রফা
ক্র.
নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধবত

প্রদয়াজনীয় কাগজে এফাং
প্রাবপ্তস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

সফায
মূল্য
এফাং
বযদাধ
দ্ধবত
(৫)

সফা
প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও
ই-সভইর)

(৬)

(৭)
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয
আয়কয অনুবফবাদগয সেদে :
সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (কয)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয শুল্ক ও
বযাে অনুবফবাদগয সেদে :

১।

অবজৃত ছুটি

আনফদন াওয়ায য
বনধ ৃাবযত ছুটি বফবধভারা
,১৯৫৯ অনুমায়ী
উযুু্ক্ত কর্তৃনেয (
আবথ ৃক ও প্রাবনক
েভতা অনুমায়ী)
বনষ্পবি কনয যকাবয
আনদ জাবয কযা য়।

(ক) াদা কাগনজ আনফদনে
(ি) বনধ ৃাবযত পযনভ
( ফাংরানদ পযভ নং-২৩৯৫ )
প্রধান বাফ যেণ কভৃকতৃা
কর্তৃক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায
প্রবতনফদন (প্রগনজনটড
কভৃকতৃানদয প্রেনে),

বফনামূনে

৭ (াত)
বদন

সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (শুল্ক)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com
জাতীয় ঞ্চয় অবধদপ্তদযয
সেদে :
ডাোঃ সভাোঃ াবভদুর ক
উবচফ (ঞ্চয়)
সপান-৯৫৪৫১৮৮
সভাফাইর নাং০১৭১৬১১৫৮৯৪
md57hamid@gm
ail.com
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয সফাড থ
প্রান অনুবফবাদগয সেদে :
বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16@g
mail.com
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ক্র.
নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধবত

প্রদয়াজনীয় কাগজে এফাং
প্রাবপ্তস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

সফায
মূল্য
এফাং
বযদাধ
দ্ধবত
(৫)

সফা
প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দবফ, সপান
নম্বয ও
ই-সভইর)

(৬)

(৭)
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয
আয়কয অনুবফবাদগয
সেদে :
সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (কয)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com

২।

অবজথত ছুটি
(ফব:
ফাাংরাদদ)

(ক) বনধ থাবযত ছুটি
বফবধভারা, ১৯৫৯
অনুমায়ী বনষ্পবি
কদয যকাবয
আদদ জাবয কযা
য়।
(খ) যকায কর্তথক
ভদয় ভদয়
জাবযকৃত বফদদ
ভ্রভদণয অনুভবত ও
আনুলাাংবগক
বনদদ থনা অনুমায়ী।

(ক) াদা কাগদজ
আদফদনে
(খ) বনধ থাবযত পযদভ
(ফাাংরাদদ পযভ নাং২৩৯৫) প্রধান বাফ যেণ
কভথকতথা কর্তথক প্রদি ছুটি
প্রাপ্যতায প্রবতদফদন
(সগদজদেড কভথকতথাদদয
সেদে) (প্রাবপ্তস্থান)
(গ) ব্যবিগত কাযদণ
যকায/স্বায়ত্বাবত
াংস্থায কভথকতথাদদয
বফদদ ভ্রভদণয আদফদনে
(প্রাবপ্তস্থান)

জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয
শুল্ক ও বযাে অনুবফবাদগয
সেদে :

বফনামূদল্য

০৭
(াত)
কাম থবদফ

সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (শুল্ক)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com
জাতীয় ঞ্চয় অবধদপ্তদযয
সেদে :
ডাোঃ সভাোঃ াবভদুর ক
উবচফ (ঞ্চয়)
সপান-৯৫৪৫১৮৮
সভাফাইর নাং০১৭১৬১১৫৮৯৪
md57hamid@g
mail.com
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয
সফাড থ প্রান
অনুবফবাদগয সেদে :
বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16
@gmail.com
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ক্র.
নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধবত

প্রদয়াজনীয় কাগজে এফাং
প্রাবপ্তস্থান

(১)

(২)

(৩)
আদফদন াওয়ায
য াধাযণ ববফষ্য
তবফর বফবধভারা,
১৯৭৯ অনুমায়ী
উযুি কর্তথদেয
(আবথ থক ও
প্রাবনক েভতা
অনুমায়ী) যকাবয
আদদ জাবয কযা
য়।
আদফদন াওয়ায
য াংবিষ্ট বনদয়াগ
বফবধভারা অনুমায়ী
উযুি কর্তথদেয
অনুদভাদনক্রদভ
যকাবয আদদ
জাবয কযা য়।

(৪)

৩।

৪।

৫।

াধাযণ ববফষ্য
তবফর দত
অবেভ ভঞ্জুযী।

চাকুবয
স্থায়ীকযণ।

কভথকতথা/কভথচা
যীদদয
বআযএর/অফ
য প্রদান।

আদফদন াওয়ায
য মথামথ
কর্তথদেয
অনুদভাদনক্রদভ
আদদ জাবয কযা
য়।

(ক) বনধ থাবযত পযদভ
আদফদন (ফাাংরাদদ পযভ
নাং-২৬৩৯) (প্রাবপ্তস্থান)
(খ) াধাযণ ববফষ্য
তবফদর ফ থদল জভাকৃত
অদথ থয বাফ বফফযণী

(ক) াদা কাগদজ
আদফদনে
(খ) ারনাগাদ এবআয
১। সনন পযভ
২। বআযএর এয আদফদন
৩। উিযাধীকায এয
নদে
৪। াঁচ আাংগুদরয ছা
৫। সননাদযয ছবফ এফাং
ভদনানয়নকাযীয ছবফ।
৬। কর প্রকায নাদাফীে
৭। চাকুবযয বফফযণী
৮। ইএরবব
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সফায
মূল্য
এফাং
বযদাধ
দ্ধবত
(৫)

বফনামূদল্য

বফনামূদল্য

বফনামূদল্য

সফা
প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দবফ, সপান
নম্বয ও
ই-সভইর)

(৬)

(৭)

৭ (াত)
কাম থবদফ

বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16
@gmail.com

৭ (াত)
কাম থবদফ

বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16
@gmail.com

৭ (াত)
কাম থবদফ

বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16
@gmail.com

ক্র.
নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধবত

প্রদয়াজনীয় কাগজে এফাং
প্রাবপ্তস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

সফায
মূল্য
এফাং
বযদাধ
দ্ধবত
(৫)

সফা
প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দবফ, সপান
নম্বয ও
ই-সভইর)

(৬)

(৭)
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয
আয়কয অনুবফবাদগয
সেদে :
সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (কয)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয
শুল্ক ও বযাে অনুবফবাদগয
সেদে :

৬।

কভথকতথা/
কভথচাযীদদয
বফরুদদ্ধ বফববন্ন
অববদমাগ

বফদ্যভান বফবধভারা
অনুমায়ী মথামথ
কর্তথদেয
অনুদভাদনক্রদভ
আদদ জাবয কযা
য়।

(ক) াংবিষ্ট দপ্তয দত
অববদমাগ াংবিষ্ট প্রোফ;
(খ) অববদমাদগয স্বদে
প্রদয়াজনীয়
কাগজে/প্রভাণক;
(গ) অববদমাগ াংবিষ্ট
বফবধভারা/অধ্যাদদ/আইন
অনুমায়ী কাম থক্রভ েণ

বফনামূদল্য

০২ (দুই)
ভা

সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (শুল্ক)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com
জাতীয় ঞ্চয় অবধদপ্তদযয
সেদে :
ডাোঃ সভাোঃ াবভদুর ক
উবচফ (ঞ্চয়)
সপান-৯৫৪৫১৮৮
সভাফাইর নাং০১৭১৬১১৫৮৯৪
md57hamid@g
mail.com
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয
সফাড থ প্রান
অনুবফবাদগয সেদে :
বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16
@gmail.com
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ক্র.
নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধবত

প্রদয়াজনীয় কাগজে এফাং
প্রাবপ্তস্থান

(১)

(২)

(৪)

৭।

অবযন্তযীণ
ম্পদ বফবাদগয
সকাোভুি
যকাবয ফাা
ফযাদ্দ।

(৩)
যকাবয ফাা
ফযাদ্দ নীবতভারা
১৯৮২ অনুমায়ী
আদফদদনয
সপ্রবেদত ফযাদ্দে
ইসুয কযা য়।

১। বনধ থাবযত পযম্যাদে
আদফদন
২। মূর সফতদনয
প্রতযয়নে (প্রাবপ্তস্থান)

সফায
মূল্য
এফাং
বযদাধ
দ্ধবত
(৫)

বফনামূ
সল্য

সফা
প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দবফ, সপান
নম্বয ও
ই-সভইর)

(৬)

(৭)

০২ (দুই)
ভা

বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16
@gmail.com
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয
আয়কয অনুবফবাদগয
সেদে :
সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (কয)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয
শুল্ক ও বযাে অনুবফবাদগয
সেদে :

৮।

শ্রাবন্ত বফদনাদন
ছুটি।

শ্রাবন্ত বফদনাদনবাতা
বফবধভারা, ১৯৭৯
অনুমায়ী বনষ্পবি
কদয যকাবয
আদদ জাবয কযা
য়।

(ক) াদা কাগদজ
আদফদনে (ইদতাপূদফ থ
প্রদি বচি বফদনাদন ছুটিয
আদদ) (প্রদমাজয
সেদে)
(খ) বনধ থাবযত পযদভ
(ফাাংরাদদ পযভ নাং২৩৯৫) প্রধান বাফ যেণ
কভথকতথা প্রদি ছুটি
প্রাপ্যতায প্রবতদফদন।

বফনামূদল্য

০৫ (াঁচ)
কাম থবদফ

সুযাইয়া াযবীন সরী
উবচফ (শুল্ক)
সপান-৯৫৪৫৬৭০
সভাফাইর নাং০১৭১১৩১১৭৭০
shelly.6521@
yahoo.com
জাতীয় ঞ্চয় অবধদপ্তদযয
সেদে :
ডাোঃ সভাোঃ াবভদুর ক
উবচফ (ঞ্চয়)
সপান-৯৫৪৫১৮৮
সভাফাইর নাং০১৭১৬১১৫৮৯৪
md57hamid@g
mail.com
জাতীয় যাজস্ব সফাদড থয
সফার্ড প্রান
অনুবফবাদগয সেদে :
বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16
@gmail.com
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ক্র.
নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধবত

প্রদয়াজনীয় কাগজে এফাং
প্রাবপ্তস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

৯।

আফাবক ও
দাপ্তবযক
সেবরদপান
াংদমাগ
ব্যফস্থা।

ভবিত যকাবয
সেবরদপান
নীবতভারা-২০০৪
অনুমায়ী ব্যফস্থা
েণ কযা য়।

(ক) ভবিত যকাবয
সেবরদপান নীবতভারা২০০৪ এয বনধ থাবযত ছদক
আদফদন।

কভথকতথা/
কভথচাযীদদয
গৃ বনভথাণ ঋণ
ভঞ্জুয।

প্রচবরত বফবধবফধান অনুযণ
পূফ থক গৃ বনভথাণ
ঋণ ভঞ্জুযী আদদ
জাবয কযা য়।

(ক) াদা কাগদজ আদফদন
(খ) সম জবভদত গৃত
বনভথাণ/সভযাভত কযা দফ
স জবভয দবরর/ফায়নাে
(গ) ১৫০ োকায নন
জুবডবয়ার স্টযাদম্প
অাংগীকাযনাভা
(ঘ) মথামথ কর্তথদেয
সুাবয

১১।

কভথকতা/কভথচা
যীদদয
সভােযমান ক্রয়
অবেভ।

প্রচবরত বফবধবফধান অনুযণ
পূফ থক সভােযমান
ক্রয় অবেভ ভঞ্জুযী
কযা য়।

(ক) াদা কাগদজ আদফদন
(খ) আদফদনকাযীয ১৫০
োকায নন জুবডবয়ার
স্টযাদম্প অাংগীকাযনাভা

বফনামূদল্য

০১ (এক)
ভা

১২।

কভথকতথা/
কভথচাযীদদয
কবম্পউোয ক্রয়
অবেভ।

প্রচবরত বফবধবফধান অনুযণ
পূফ থক কবম্পউোয
ক্রয় অবেভ ভঞ্জুযী
কযা য়।

(ক) াদা কাগদজ আদফদন
(খ) আদফদনকাযীয ১৫০
োকায নন জুবডবয়ার
স্টযাদম্প অাংগীকাযনাভা

বফনামূদল্য

০১ (এক)
ভা

বদরকন
সেড/োইভ সের
ভঞ্জুযী।

বফবাগীয় বনফ থাচন
কবভটিয বায়
উস্থান কয য়।
কবভটিয সুাবয
উযুি কর্তথদেয
অনুদভাদনক্র ভঞ্জুযী
আদদ জাযী কযা
য়।

১০।

১৩।

(ক) াদা কাগদজ আদফদন
(খ) ারনাগাদ ফাবল থক
সগানীয় অনুদফদন
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সফায
মূল্য
এফাং
বযদাধ
দ্ধবত
(৫)

বফনামূদল্য

বফনামূদল্য

বফনামূদল্য

সফা
প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা
(নাভ, দবফ, সপান
নম্বয ও
ই-সভইর)

(৬)

(৭)

৭ (াত)
কাম থবদফ

বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16
@gmail.com

০১ (এক)
ভা

বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16
@gmail.com

১৫
(দনয)
বদন

বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16
@gmail.com
বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16
@gmail.com
বদবর কুভায যকায
কাযী বচফ (প্রান)
সপান-৯৫৪০২০৮
সভাফাইর নাং০১৭৫৭৭৫৬৫৯৬
dilipsarker16
@gmail.com

৩। অববদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধবত (GRS) :
সফা প্রাবপ্তদত অন্তুষ্ট দর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথায াংদগ সমাগাদমাগ করুন। বতবন ভাধান বদদত ব্যথ থ দর বনদনাি বদ্ধবতদত
সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফবত করুন।
ক্রবকভ নাং

কখন সমাগাদমাগ কযদফন

১.

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথা ভাধান
বদদত ব্যথ থ দর

২.

(GRS) সপাকার দয়ন্ট
কভথকতথায বনবদ থষ্ট ভদয়
ভাধান বদদত ব্যথ থ দর

সমাগাদমাদগয ঠিকানা
(GRS) সপাকার দয়ন্ট কভথকতথা নাভ ও দবফ:
জনাফ সভাোঃ আবভনুর ফয সচৌধুযী, যুগ্ম বচফ
সপান-০২ ৯৫১১৩৩০
সভাফাইর নাং-০১৭৪৯৪৬৯৭০৮
aminulborchy@gmail.com
www.grs.gov.bd
ববনয়য বচফ
অবযন্তযীণ ম্পদ বফবাগ
সপান-৯৫৭৪৮৮২

বনষ্পবিয ভয়ীভা

সভাফাইর নাং-০১৭১৪০৭৯৩৭২
mosharraf212@yahoo.com

৪। আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা
ক্রবভক নাং
১)
২)
৩)

প্রবতশ্রুবত/কাাংবখত সফা প্রাবপ্তয রদেয কযণীয়
থাবযত
বনধ
পযদভ ম্পূণ থবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান
আদফদদনয াদথ প্রদয়াজনীয় কাগজোবদ প্রদান।
সফা প্রাবপ্তয সেদে সকান অস্পষ্টতা থাকদর সফা প্রদানকাযী কভথকতথায বনকে সথদক
যাভথ েণ কযদফন।
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