
স্বাগতম

বৃৎ করদাতা আউনিট, মূয ংযযাজি
কর সগুিবানগচা, ঢাকা।

Strategic Action Plan (SAP)



ক্রম মাযর িাম
২০১৬-১৭
র্থবছযর
রঅদায়

২০১৭-১৮
র্থবছযর

র
ক্ষ্যমাত্রা

২০১৭-১৮
র্থবছযর
রঅদায়

নবগত বছযরর
তুিায় প্রবৃনি

ক্ষ্যমাত্রার তুিায়
প্রবৃনি

পার্থকয প্রবৃনি (%) পার্থকয প্রবৃনি (%)
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯)

১ জরুাই ১৯৯৭.৭০ ২৩৯৭.২৪ ২২৩৫.৯২ ২৩৮.২২ ১১.৯২% -১৬১.৩২ -৬.৭৩%

২ আগস্ট ২৭৯৪.৮০ ৩৪৯৩.৫০ ৩২৭৬.৬১ ৪৮১.৮১ ১৭.২৪% -২১৬.৮৯ -৬.২১%

৩ সপ্টেম্বয ৩০৯৮.৯৫ ৪০২৮.৬৫ ৪০৩১.৬৮ ৯৩২.৭৩ ৩০.১০% ৩.০৩ ০.০৮%

৪ অপ্টটাফয ৩০৬৮.২০ ৪২৬০.১০ ৩৪২৪.৬২ ২৫৬.৪২ ১১.৬২% -৮৩৫.৪৮ -১৯.৬১%

৫ িযভম্বর ২৯০৭.৪০ ৪০৩৬.৮৪ ৩২৯৫.৯১ ৩৮৮.৫১ ১৩.৩৬ -৭৪০.৯৩ -১৮.৩৫
সভাট (নপ্টবম্বয

মযন্ত)
১৩৮৬৭.০

৫
১৮২১৬.৩

৩ ১৬২৬৪.৭৪ ২৩৯৭.৬৮ ১৭.২৯% -১৯৫১.৫৯ -১০.৭১%
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ক্রভ. খাপ্টেয নাভ
আদায়কৃে যাজস্ব

প্রফদৃ্ধিনপ্টবম্বয/১৬
মযন্ত

নপ্টবম্বয/১৭
মযন্ত

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

১ দ্ধগাপ্টযট খাে ৬২১৭.৭৩ ৭০৬৪.৮৭ ১৩.৬২%

২ সভাফাইর খাে ১৬৫৩.৫৪ ১৯৯৬.৭২ ২০.৭৫%

৩ সাপ্টটর খাে ২৬.৮৩ ৩৮.৯৬ ৪৫.২১%
৪ দ্ধপ্টভন্ট খাে ৯১.৪৫ ১০৮.০৩ ১৮.১২%
৫ ওলুধ খাে ৬৬১.৩৬ ৮১৮.০১ ২৩.৬৯%

৬ ইন্সপু্টযন্স খাে ৭৩.৪২ ৮৫.৪১ ১৬.৩৩%
৭ সায খাে ১৯.৯২ ২২.৪১ ১২.৫১%
৮ দ্ধযাদ্ধভক টাইরস্ ৭৯.৫৪ ১১৩.৫৩ ৪২.৭৩%

৯ আফগাযী শুল্ক ৪২.৪৩ ৪৪.১৩ ৩.৯৯%

গুরুত্বপরূ্থ খাতমূযর প্রবৃনি ও ফতা

ংকমূ সকাটি
টাকায়
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## ২০১৭-১৮ র্থবছযর িযভম্বর ’১৭ পযথন্ত নগাযরট খাযতর প্রকৃত প্রবৃনি ১৯.৭৪



২০১৭-১৮ র্থবছযরর SAP (পনরকল্পিা বাস্তবায়ি সকৌল) এর
গৃীত কাযথক্রযমর গ্রগনত প্রনতযবদি

সগাযয়ন্দা কাযথক্রম ও দানখপত্র পরীক্ষ্া :
 সগাপ্টয়ন্দা কামযক্রভ ও দাদ্ধখরত্র যীক্ষা কপ্টয ১৯২০.৭১ সকাটি টাকায যাজস্ব পাাঁদ্ধক
উদঘাটন কযা য়প্টে।

 ইপ্টোভপ্টধে ৪৬.০৮ সকাটি টাকা আদায় কযা প্টয়প্টে।
 প্রাথদ্ধভক যীক্ষাাঃ দাদ্ধখরপ্টত্রয াপ্টথ দাদ্ধখরকৃে েপ্টথেয দ্ধবদ্ধিপ্টে প্রদ্ধে কযপ্টভয়াপ্টদয েবাগ
দাদ্ধখরপ্টত্রয প্রাথদ্ধভক যীক্ষা ও মাচাই দ্ধনদ্ধিে কযা (এ দপ্তয কেৃয ক প্রস্তুেকৃে গাইডরাইন
অনমুায়ী);

নমনিয়ার মাধ্যযম যচতিতা বৃনি :
ভূক প্রদাপ্টন প্টচেনো ফদৃ্ধিপ্টে ইপ্টরকট্রদ্ধনক ও দ্ধপ্রদ্ধন্টিং দ্ধভদ্ধডয়া, সপইফকু, ইপ্টভইর ও ওপ্টয়ফাইপ্টটয
ভাধেপ্টভ করপ্টক উদ্বিু কযা য়। দ্ধটিপ্টজন চাটয ায প্রস্তুেূফযক ফৃৎ কযদাো ইউদ্ধনট, বোট
কদ্ধভনাপ্টযপ্টটয ওপ্টয়ফাইট www.ltuvat.gov.bd এ আপ্টরাড কযা প্টয়প্টে।
নফ পনরদলথি :
ফৃৎ কযদাো ইউদ্ধনট, বোট দপ্তয ৬টি দ্ধফবাগ এয ভন্বপ্টয় গঠিে। এ দপ্তপ্টযয কামযক্রভ ুষু্ঠবাপ্টফ
ম্পাদপ্টনয জনে অদ্ধেদ্ধযক্ত কদ্ধভনায দ্ধনয়দ্ধভে দ্ধফবাগগুপ্টরা দ্ধযদযন কপ্টযন। এ দপ্তপ্টযয াখাভপূ্টয
কামযক্রভপ্টক গদ্ধেীর কযায রপ্টক্ষে দ্ধনয়দ্ধভে ভদ্ধনটদ্ধযিং কপ্টযন। এোড়া উর্ধ্যেন কভযকেয াগণ োাঁয
অধীনস্থ দ্ধফবাগ/াপ্টকয র/াখাভূ দ্ধনয়দ্ধভে দ্ধযদযন কপ্টযন।
বানথক বাযজট এর বযবার :
ফাদ্ধলযক ফাপ্টজপ্টট প্রাপ্ত ফযাপ্টেয প্টফযািভ আইনানগু ফেফায দ্ধনদ্ধিে কযা প্টে।
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২০১৭-১৮ র্থবছযরর SAP কাযথক্রযমর
গ্রগনত প্রনতযবদি

সফাকা পযয়ন্ট কমথকতথ া নিযয়াগ : এ দপ্তপ্টযয ভাভরা িংক্রান্ত কামযক্রভ গ্রপ্টণয রপ্টক্ষে ও Innovation

Team এয বাদ্ধে দ্ধপ্টপ্টফ অদ্ধেদ্ধযক্ত কদ্ধভনায জনাফ সভা: কাভরুজ্জাভান; েথে অদ্ধধকায দ্ধফলয়ক 
েথে প্রদাপ্টনয জনে ও বোট অনরাইন প্রকপ্টেয ুনাঃ দ্ধনফন্ধন িংক্রান্ত কামযক্রপ্টভয জনে অদ্ধেদ্ধযক্ত 
কদ্ধভনায জনাফ সভা: কাভরুজ্জাভান; আইদ্ধটি/ই-গবপ্টনযন িংক্রান্ত কামযক্রভ গ্রপ্টণয জনে কাযী 
সপ্রাগ্রাভায জনাফ সভাাঃ খাপ্টরকুজ্জাভান যকায সক ভপ্টনানয়ন প্রদান কযা প্টয়প্টে।
তর্য প্রযনুির উন্নয়ি : ICT এয প্টফযাচ্চ ফেফায দ্ধনদ্ধিে কযা প্টয়প্টে। দয দপ্তয, দ্ধফবাগীয় দপ্তয 
এফিং াপ্টকয র অদ্ধপপ্ট ই-সভইর সখারা প্টয়প্টে, ফৃৎ কযদাো ইউদ্ধনট, বোট দপ্তপ্টযয দ্ধনজস্ব ওপ্টয়ফ াইট 
এফিং Facebook Account সখারা প্টয়প্টে। এোড়া দ্ধনফযাচন কদ্ধভপ্টনয ওপ্টয়ফাইট প্টে ইউদ্ধনপ্টকাপ্টডয পন্ট 
এফিং দ্ধনক কনবয াটায আপ্টরাড কপ্টয এ কদ্ধভনাপ্টযপ্টটয কর দপ্তপ্টয (দয দপ্তয, দ্ধফবাগীয় দপ্তয ও 
াপ্টকয র অদ্ধপ) যফযা কযা প্টয়প্টে এফিং কর প্রকায প্টত্র দ্ধনক পন্ট ফেফায দ্ধনদ্ধিে কযা প্টয়প্টে।
তর্য নধ্কার অআি বাস্তবায়ি : েথে অদ্ধধকায আইন ফাস্তফায়প্টনয জনে এ দপ্তপ্টযয Designated

Officer (DO) দ্ধাপ্টফ কাযী সপ্রাগ্রাভায জনাফ সভাাঃ খাপ্টরকুজ্জাভান যকাযপ্টক ভপ্টনানয়ন প্রদান কযা
প্টয়প্টে। েথে অদ্ধধকায আইন ফাস্তফায়প্টনয রপ্টক্ষে ফৃৎ কযদাো ইউদ্ধনট, বোট দপ্তপ্টযয ওপ্টয়ফাইপ্টট ও
সপইফকু সপ্টজ দ্ধনয়দ্ধভে েথে ারনাগাদ কযা য়।
রাজস্ব পনরংখযাযি স্বচ্ছতা অিয়ি : ফৃৎ কযদাো ইউদ্ধনট, বোট দপ্তপ্টযয সকাপ্টড 
(১/১১৩৩/০০০৬/০৩১১, ১/১১৩৩/০০০৬/০৭১১ ও ১/১১৩৩/০০০৬/০৭২১) জভাকৃে অথয যাজস্ব 
দ্ধযিংখোপ্টন প্রদযন কযা প্টে এফিং প্রাপ্ত যাজপ্টস্বয সট্রজাযী চারাপ্টনয কদ্ধ দ্ধনয়দ্ধভে বাপ্টফ অনরাইপ্টন 
মাচাই কযা প্টে।
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আযন্টনযজন্স ওয়াযকথ র মাধ্যযম রাজস্বঅদায় :

অদ্ধযপ্টাদ্ধধে মূ্পযক শুল্ক ও ভূক ফাফদ গ্রাভীনপ্টপান দ্ধর: প্টে
১৫.৫৩ সকাটি টাকা ও ফািংরাদ্ধরিংক প্টে ৬.৪৬ সকাটি টাকা
আদায়।

 ভূরে িংপ্টমাজন কয আইন, ১৯৯১ এয ধাযা ২৬ এয প্রদত্ত্ব
ক্ষভোফপ্টর আকদ্ধিক দ্ধযদযন কপ্টয দ্ধপ্রদ্ধভয়ায ফোিংক দ্ধর: এয
বোট ও উৎপ্ট ভূক ফাফদ ২০.১০ সকাটি টাকায যাজস্ব পাাঁদ্ধক
উদঘাটনূফযক ফোিংক একাউন্ট অদ্ধযচারনপ্টমাগে (freeze) কপ্টয
উক্ত টাকা আদায় কযা প্টয়প্টে।
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ক্র
ম

প্রনতষ্ঠাযির 
িাম

গৃীত কাযথক্রম
জনিত 
রাজস্ব
(সকাটি)

অদায়
(সকাটি)

মন্তবয

১ দ্ধফটিদ্ধএর ভূক ও উৎপ্ট ভূক ফাফদ ৩৭৯.৩২ সকাটি 
টাকা পাাঁদ্ধক উদঘাটন।

৩৭৯.৩২ - ৫৫(১) অনুমায়ী
দাফীনাভা জাদ্ধয কযা
প্টয়প্টে।

২ গ্রাভীনপ্টপান 
দ্ধর: 

৭.২৫ সকাটি টাকা ভূক পাাঁদ্ধক উদঘাটন। ৭.২৫ - ৫৫(১) অনুমায়ী
দাফীনাভা জাদ্ধয কযা
প্টয়প্টে।

৩ যদ্ধফ আদ্ধজয়াটা 
দ্ধর: 

৭.৫৮ সকাটি টাকায ভূক পাাঁদ্ধক উদঘাটন। ৭.৫৮ - ৫৫(১) অনুমায়ী
দাফীনাভা জাদ্ধয কযা
প্টয়প্টে।

৪ ফািংরাদ্ধরিংক ৮.৩৫ সকাটি টাকায ভূক পাাঁদ্ধক উদঘাটন। ৮.৩৫ ৫৫(১) অনুমায়ী
দাফীনাভা জাদ্ধয কযা
প্টয়প্টে।

৫ দ্ধনউদ্ধজরোন্ড 
সডইযী সপ্রা: দ্ধর: 

৫ সকাটি টাকায দ্ধফদ্ধধ ফদ্ধয বুে সযয়াে ও ৪০ 
রক্ষ টাকা ভূক পাাঁদ্ধক উদঘাটন উদঘাটন।

৫.০০ ৫৫(১) অনুমায়ী
দাফীনাভা জাদ্ধয কযা
প্টয়প্টে।

৬ ভীয কনদ্ধক্রট
সপ্রাডাটস্ দ্ধর:

ভূক দ্ধফফন্ধন ফেেীপ্টযপ্টক ণে উৎাদন ও
ভূক-১১ চারান ফেেীে ণে যফযা কপ্টয
বোট পাাঁদ্ধক

০.১১ ০.০৬

৭ সলাফার সবী
সকদ্ধভপ্টকর

প্রদ্ধেষ্ঠানটিয জব্দকৃে দদ্ধররাদ্ধদ মাচাই কপ্টয 
যাজস্ব পাাঁদ্ধক উদ্ ঘাটন ও ভূক পাাঁদ্ধকয ভাভরা 

০.০৮ ০.০৮

সগাযয়ন্দা ও তদন্ত লাখা কতৃথ ক গৃীত কাযথক্রম



8

ক্র
ম

প্রনতষ্ঠাযির 
িাম

গৃীত কাযথক্রম
জনিত 
রাজস্ব
(সকাটি)

অদায়
(সকাটি)

মন্তবয

৯ দ্ধপ্রদ্ধভয়ায 
ফোিংক দ্ধরাঃ

ধাযা ২৬ এয প্রদত্ত্ব ক্ষভোফপ্টর গে
০৩/১০/২০১৭ দ্ধি: দ্ধযদযনকাপ্টর আগষ্ট’১৭ ভাপ্ট
বোট ও উৎপ্ট ভূক দ্ধযপ্টাধ না কযায় ো
আদাপ্টয়য রপ্টক্ষে ভাভরা দাপ্টয়য

২০.১০ ২০.১০ আদায় কযা প্টয়প্টে।

১০ ভদ্ধদনা দ্ধপ্টভন্ট
দ্ধর:

ফোিংক দ্ধাফ দ্ধফফযণী মাচাই ১.৩২ ১.৩২ দু ফাফদ ৬৬ রক্ষ
টাকা আদায় প্টয়প্টে

১১ এভআই
দ্ধপ্টভন্ট দ্ধর:

প্রদ্ধেষ্ঠানটিয জব্দকৃে দদ্ধররাদ্ধদ মাচাই কপ্টয
যাজস্ব পাাঁদ্ধক উদঘাটন।

১.১৯ ১.১৯ ৫৫(১) অনুমায়ী
দাফীনাভা জাদ্ধয কযা
প্টয়প্টে।

১২ এএটি
সফবাপ্টযজ দ্ধর:

প্রদ্ধেষ্ঠানটিয জব্দকৃে দদ্ধররাদ্ধদ মাচাই কপ্টয
যাজস্ব পাাঁদ্ধক উদঘাটন।

১.৩৪ ১.৩৪ ৫৫(১) অনুমায়ী
দাফীনাভা জাদ্ধয কযা
প্টয়প্টে।

১৩ চায়না ফািংরা
দ্ধযাদ্ধভক

ফাদ্ধণদ্ধজেক দদ্ধররাদ্ধদ যীক্ষা কপ্টয ভূক পাাঁদ্ধক
উদঘাটন

৬১.৯৬ - ভাভরা দাপ্টয়য কযা
প্টয়প্টে।

বথযমাট ৫০০.৪৯ ২৪.০৯

সগাযয়ন্দা ও তদন্ত লাখা কতৃথ ক গৃীত কাযথক্রম



িযভম্বর ২০১৭ পযথন্ত নবভাগীয় দপ্তর কতৃথ ক
রাজস্ব ক্ষ্যমাত্রা জথ যির লতকরা ার

অিংকভূ সকাটি 
টাকায়
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ক্রম নবভাযগর
িাম

িযভম্বর/১
৬ পযথন্ত
অদায়

িযভম্বর/১৭
পযথন্ত

ক্ষ্যমাত্রা

িযভম্বর/১
৭ পযথন্ত
অদায়

ক্ষ্যমাত্রা
র তুিায়
প্রবৃনি

গত বছযরর
তুিায়
প্রবৃনি

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

১ দ্ধফবাগ-১ ১৮১০.১১ ২২১৪.৫০২১৪৮.৬৬ -২.৯৭% ১৮.৭০%
২ দ্ধফবাগ-২ ৫৭৯.২৩ ৭০২.৮১ ৬৪৭.৯৯ -৭.৮০% ১১.৮৭%
৩ দ্ধফবাগ-৩ ৩৫৮৬.৯৯ ৫৩৮২.১৪ ৪৪৪৬.৯৯ -১৭.৩৭% ২৩.৯৮%
৪ দ্ধফবাগ-৪ ৬৬৫৯.০২ ৮৩৭৮.৯৫ ৭৫৮১.৬৯ -৯.৫২% ১৩.৮৬%
৫ দ্ধফবাগ-৫ ৯২০.৯১ ১১৭৩.৭৫ ১০৫৯.৯৩ -৯.৭০% ১৫.১০%
৬ দ্ধফবাগ-৬ ৩১০.৭৯ ৩৬৪.১৭ ৩৭৯.৪৮ ৪.২০% ২২.১০%
এটিআউ,

ভযাট
১৩৮৬৭.০

৫ ১৮২১৬.৩২ ১৬২৬৪.৭
৪

-১০.৭১% ১৭.২৯%



jক্ষ্যgvÎv AR©‡bi fwel¨Z cwiKíbv

 SDG (Sustainable Development Goals) বাস্তবায়ি এর জিয ভযন্তরীর্ 
ম্পদ অরর্ করা।

 কমথকতথ া/কমথচারীযদর তর্য প্রযনুিগত ক্ষ্মতা বৃনি।
 প্রনলক্ষ্যর্র মাধ্যযম কমথকতথ া/কমথচারীযদর কমথদক্ষ্তা বৃনিকরর্ এবং 
সযাগয বযনিযক সযাগয স্থাযি পদায়ি।

 করদাতা বান্ধব পনরযবল নৃি করা।
 উত্তম চচথ ামূ (Best Practice) পনরপাি করা এবং GG&MM পিনত
িুরর্ করা।

 তর্য প্রযনুি (ICT) যবথাত্তম বযবার নিশ্চতকরর্।
 িাআি/যটাযমলি কাযথক্রম সজারদার করা।
 ADR (নবকল্প নবযরাধ্ নিষ্পনত্ত) পিনত গ্রযর্র জিয উদ্বিুকরর্ এবং উচ্চ 
অদাযত নবচারাধ্ীি মামা মূ দ্রুত নিষ্পনত্তর বযবস্থাকরর্।

 রাজস্ব ফাাঁনক উদঘাটযির যক্ষ্য ঝুাঁ নকপরূ্থ প্রনতষ্ঠাি অকনিক পনরদলথি 
এবং রাজস্ব নবযবচিায় গুরুত্বপরূ্থ প্রনতষ্ঠাি পনরদলথি।

 উদ্বিুকরর্ ও দগতভাযব কাযথক্রম পনরচািা এবং করদাতাগযর্র াযর্ 
নধ্ক সযাগাযযাগ ও মতনবনিময়।
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নবকল্প নবযরাধ্ নিষ্পনত্ত (ADR) এর গ্রগনত প্রনতযবদি

বৃৎ করদাতা আউনিট, ভযাট দপ্তযর নবকল্প নবযরাধ্ 
নিষ্পনত্ত জিয-
 সভাট আপ্টফদন ৯টি;

 জদ্ধড়ে যাজস্ব ১৩.৪৭ সকাটি টাকা;
 এদ্ধডআয এয দ্ধিান্ত সভাোপ্টফক দ্ধনস্পদ্ধি প্টয়প্টে ৫টি ভাভরা;

অদায় যয়যছ ৭.১৩ সকাটি টাকা।
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দানখপত্র পরীক্ষ্া ও বানথক প্রনতযবদি যাচাআ

দানখপত্র পরীক্ষ্া : 
দাদ্ধখরত্র যীক্ষা কপ্টয ইপ্টোভপ্টধে ৯৫.৪৫ সকাটি টাকায যাজস্ব পাাঁদ্ধক উদঘাটন
কযা প্টয়প্টে।

বানথক প্রনতযবদি যাচাআ তর্য :
ফাদ্ধলযক দ্ধনযীক্ষা প্রদ্ধেপ্টফদন মাচাই কপ্টয ৬৭৮.৭২ সকাটি টাকায যাজস্ব পাাঁদ্ধক
উদঘাটন কযা প্টয়প্টে।



মামামূ নিষ্পনত্ত :

অপীাত ট্রাআবুযিা :
আীরাে ট্রাইফুেনাপ্টর ১১০৪ সকাটি টাকায ২টি ভাভরা এ দপ্তয সথপ্টক
দ্রুে দ্ধনষ্পদ্ধিয কামযক্রভ গ্রণ কযায় ইপ্টোভপ্টধে শুনানী কামযক্রভ
ম্পন্ন কযা প্টয়প্টে। অনদ্ধেদ্ধফরপ্টম্ব যকায প্টক্ষ যায় াওয়া মাপ্টফ।
াআযকাটথ নবভাগ :
াইপ্টকাটয দ্ধফবাপ্টগ দ্ধফচাযাধীন ১০টি ভাভরা (জদ্ধড়ে যাজস্ব
২৩৮৪.৯৮ সকাটি) দ্রুে দ্ধনষ্পদ্ধিয জনে এ দপ্তয সথপ্টক দপাওয়াযী
জফাফ সপ্রযণ কযা প্টয়প্টে, সাযফুক তেদ্ধয কযা প্টয়প্টে, দ্ধফজ্ঞ এটদ্ধনয
সজনাপ্টযর এয াপ্টথ াক্ষাে কযা প্টয়প্টে এফিং কজদ্ধরপ্টস্ট অন্তবুয দ্ধক্ত
কযা প্টয়প্টে। অনদ্ধে দ্ধফরপ্টম্ব উক্ত ভাভরা দ্ধনষ্পদ্ধি প্টফ ভপ্টভয আা কযা
মায়।



মামা ংক্রান্ত গ্রগনত প্রনতযবদি
 দ্ধপ্রদ্ধভয়ায ফোিংক দ্ধর: এয স্থান ও স্থানা বাড়ায উয ভূক ফাফদ ৬২ সকাটি টাকায ভাভরা দাপ্টয়য কযা প্টর প্রদ্ধেষ্ঠান 

াইপ্টকাটয  দ্ধফবাগ সথপ্টক স্থদ্ধগোপ্টদ ায়। অে:য এ দপ্তয প্টে প্রথপ্টভ CMP ও প্টয CP দাপ্টয়য কযা প্টর ভাননীয় আীর 
দ্ধফবাগ াইপ্টকাটয  দ্ধফবাপ্টগয রুর দ্ধডচাজয  কপ্টয সদয়। এ অফস্থায়, উক্ত যাজস্ব এ অথযফেপ্টয আদায় কযা ম্ভফ প্টফ। 
জানুয়াদ্ধয, ১৬ প্টে জনু, ১৭ ভপ্টয়য স্থান ও স্থানা বাড়ায দ্ধফযীপ্টে প্রপ্টদয় ভূক প্রদান না কযায় আযও প্রায় ১৬ 
সকাটি টাকায ভাভরা দাপ্টয়যূফযক চূড়ান্ত দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে।

 এোড়াও ভূরে িংপ্টমাজন কয আইন, ১৯৯১ এয ধাযা ২৬ এয প্রদত্ত্ব ক্ষভোফপ্টর গে ০৩/১০/২০১৭ দ্ধি: োদ্ধযপ্টখ দ্ধদ 
দ্ধপ্রদ্ধভয়ায ফোিংক দ্ধর:, প্রধান কামযারয় দ্ধযদযন কযা য়। দ্ধযদযনকাপ্টর উক্ত প্রদ্ধেষ্ঠাপ্টনয আগস্ট, ২০১৭ ভাপ্টয 
Consolidated Affairs িংগ্র কযা য় ও মযাপ্টরাচনায় সদখা মায় সম, VAT Deductet from Banking Service এফিং VAT Deductet at
Sources এ সভাট ২২,৯৩,৬৬,০৮০.০৫ টাকা প্রপ্টদয় প্টয়প্টে। অযদ্ধদপ্টক উক্ত প্রদ্ধেষ্ঠাপ্টনয আগস্ট, ২০১৭ ভাপ্টয 
দাদ্ধখরত্র মযাপ্টরাচনা কপ্টয সদখা মায় সম, বোট ও উৎপ্ট ভূক ফাফদ ২,৮৩,২৪,৮৬৫.০০ টাকা যকাদ্ধয সকালাগাপ্টয 
জভা প্রদান কযা প্টয়প্টে দ্ধফধায় প্রদ্ধেষ্ঠান কেৃয ক ২০,১০,৪১,২১৫.০৫ যাজস্ব পাাঁদ্ধক দ্ধদপ্টয়দ্ধের, মা ভূক আইন, ১৯৯১ 
এয ধাযা ২৬ এয উধাযা ৪ এয দ্ধফধান ফপ্টর ফোিংক একাউন্ট অদ্ধযচারনপ্টমাগে (freeze) কপ্টয উক্ত টাকা আদায় কযা 
প্টয়প্টে। 

 5টি সাপ্টটপ্টরয উয ভূক ও ম্পূযক শুল্ক ফাফদ ৫৩.৬৪ সকাটি টাকায ভাভরায দ্ধফযীপ্টে ভাননীয় আীর দ্ধফবাগ 
১২ জরুাই,২০১৭ দ্ধি: োদ্ধযখ যকায প্টক্ষ যায় প্রদান কপ্টযপ্টে। উক্ত যাজস্ব দ্ধযপ্টাপ্টধয জনে প্রদ্ধেষ্ঠানপ্টক ত্র সদয়া 
প্টয়প্টে। অনদ্ধেদ্ধফরপ্টম্ব উক্ত যাজস্ব আদায় কযা ম্ভফ প্টফ।

 সভাফাইর সপান অাপ্টযটযপ্টদয দ্ধভ দ্ধযপ্টেপ্টভন্ট িংক্রান্ত ২০০০.৯৮ সকাটি টাকায ভাভরা আীরাে ট্রাইফেুনার ২২ 
জনু ২০১৭ দ্ধি: োদ্ধযখ যকায প্টক্ষ যায় প্রদান কপ্টযপ্টে। অে:য প্রদ্ধেষ্ঠান ভাননীয় াইপ্টকাটয  দ্ধফবাপ্টগয Appeal
Jurisdiction এ বোট আীর দাপ্টয়য কপ্টয। কোদ্ধবপ্টয়ট দ্ধনপ্টয়াগ সদয়া প্টয়প্টে। দপাওয়াদ্ধয জফাফ সপ্রযণ কযা প্টয়প্টে। দ্রুে 
দ্ধনষ্পদ্ধিয জনে দ্ধফজ্ঞ অোটণী সজনাপ্টযর ফযাফয ত্র সপ্রযণ কযা প্টয়প্টে। উক্ত ভাভরাগুদ্ধর দ্রুে দ্ধনষ্পদ্ধিয ভাধেপ্টভ এ 
অথযফেপ্টয উক্ত যাজস্ব আদায় কযা ম্ভফ প্টফ।
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 সভাফাইর সপান অাপ্টযটযপ্টদয দ্ধভ দ্ধযপ্টেপ্টভন্ট মাচাই কপ্টয জরুাই, ২০১২ প্টে জনু, ২০১৫ মযন্ত ভপ্টয় গ্রাভীন 
সপান দ্ধর: ৩৭৮.৯৫ সকাটি, যদ্ধফ ২৮৫.২০, ফািংরাদ্ধরিংক ১৬৮.৯৭ সকাটি ও এয়াযপ্টটর দ্ধফদ্ধড দ্ধর: এয দ্ধফরুপ্টি 
৫০.২৬ সকাটি টাকা সভাট ৮৮৩ সকাটি টাকায যাজস্ব পাাঁদ্ধকয ভাভরা দাপ্টয়য কপ্টয ৫৫(৩) জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে। 
সমপ্টেু একই দ্ধফলপ্টয় ইপ্টোভপ্টধে আীরাে ট্রাইফেুনার যকায প্টক্ষ যায় প্রদান কপ্টযপ্টে সপ্টেু এ ভাভরাগুদ্ধরও দ্রুে 
দ্ধনষ্পদ্ধিয ভাধেপ্টভ এ অথযফেপ্টয উক্ত যাজস্ব আদায় কযা ম্ভফ প্টফ।

 স্থান ও স্থানা বাড়ায উয ভূক ফাফদ ৮৩.০৪ সকাটি টাকায ভাভরা দাপ্টয়য কযা য়। উক্ত দাদ্ধফনাভায 
দ্ধফযীপ্টে াইপ্টকাটয  দ্ধফবাগ Stay দ্ধদপ্টর C.P দাপ্টয়য কযা য় এফিং আীর দ্ধফবাগ যকাপ্টযয প্টক্ষ যায় প্রদান কপ্টয। 
অে:য প্রদ্ধেষ্ঠান ভাননীয় াইপ্টকাটয  দ্ধফবাপ্টগয Appeal Jurisdiction এ বোট আীর দাপ্টয়য কপ্টয। কোদ্ধবপ্টয়ট দ্ধনপ্টয়াগ 
সদয়া প্টয়প্টে। দপাওয়াদ্ধয জফাফও প্রস্তুেূফযক সপ্রযণ কযা প্টয়প্টে। দ্রুে দ্ধনষ্পদ্ধিয জনে দ্ধফজ্ঞ অোটণী সজনাপ্টযর 
ফযাফয ত্র সপ্রযণ কযা প্টয়প্টে। উক্ত ভাভরাগুদ্ধর দ্রুে দ্ধনষ্পদ্ধিয ভাধেপ্টভ এ অথযফেপ্টয উক্ত যাজস্ব আদায় কযা ম্ভফ 
প্টফ।

 দ্ধভটোপ্টেয যাজস্ব দ্ধনধযাদ্ধযে ভপ্টয় সভাফাইর অাপ্টযটযগুপ্টরা জভা প্রদান না কযায় গ্রাভীন সপাপ্টনয দ্ধফযীপ্টে 
৪৫২.৫৩ সকাটি টাকা, ফািংরাদ্ধরিংক এয দ্ধফযীপ্টে ২২৮.৪২ সকাটি টাকা, যদ্ধফ আদ্ধজয়াটায দ্ধফযীপ্টে ২২৬ সকাটি 
টাকা এফিং দ্ধটিপ্টর এয দ্ধফযীপ্টে ৬৮ সকাটি টাকা দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা য়। এখাপ্টন গ্রভীনপ্টপান ও ফািংরাদ্ধরিংক 
সপান প্রদ্ধেষ্ঠান দটুি দাদ্ধফনাভায দ্ধফযীপ্টে াইপ্টকাটয  সথপ্টক Stay Order ায়। অোঃয এ দপ্তয সথপ্টক C.P দাপ্টয়য কযপ্টর 
আীর দ্ধফবাগ যকাপ্টযয প্টক্ষ যায় প্রদান কপ্টয। উক্ত আীর দ্রুে দ্ধনষ্পদ্ধিয জনে ভাননীয় ট্রাইফেুনারপ্টক অনুপ্টযাধ 
জানাপ্টর ট্রাইফেুনার দ্রুে শুনানী ম্পন্ন কপ্টয। অনদ্ধেদ্ধফরপ্টম্ব যকায প্টক্ষ যায় াওয়া মাপ্টফ, সপ্টক্ষপ্টত্র উক্ত যাজস্ব 
আদায় ওয়ায ম্ভাফনা যপ্টয়প্টে। যদ্ধফ আদ্ধজয়াটা দ্ধর: াইপ্টকাপ্টটয  যীট দাপ্টয়য কপ্টযপ্টে। এ দ্ধফলপ্টয় আীর দ্ধফবাপ্টগয 
যাপ্টয়য আপ্টরাপ্টক াইপ্টকাটয  সথপ্টক দ্রুে যকাপ্টযয প্টক্ষ যায় আপ্টদপ্টয জনে সচষ্টা কযা প্টে। আা কযা মায় 
অনদ্ধেদ্ধফরপ্টম্ব উক্ত যাজস্ব আদায় প্টফ। 

 সটদ্ধরটক এয 3G রাইপ্টপ্টন্সয উয প্রপ্টমাজে ভূক দ্ধযপ্টাধ না কযায় দ্ধফটিআযদ্ধয দ্ধফরুপ্টি ৭৯.২৫ সকাটি টাকায 
ভূক পাাঁদ্ধকয ভাভরা দাপ্টয়য কযা প্টয়প্টে। উক্ত যাজস্ব আদাপ্টয়য জনে চূড়ান্ত দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে। এ 
অথযফেপ্টয উক্ত যাজস্ব আদায় কযা ম্ভফ প্টফ।
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 সভাফাইর সকাম্পানীগুপ্টরায স্থান ও স্থানা বাড়ায ওয ৬০ সকাটি টাকায প্রাথদ্ধভক দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা 
প্টর সটদ্ধরটক ফািংরাপ্টদ দ্ধর: এয দ্ধনকট দাদ্ধফকৃে যাজস্ব দ্ধযপ্টাধ কপ্টযপ্টে। যফেী কামযক্রভ দ্ধাপ্টফ 
ফািংরাদ্ধরিংক ও গ্রাভীন সপান দ্ধর: এয দাদ্ধফনাভা গে ০৬.০৬.২০১৭ দ্ধি: োদ্ধযপ্টখ চূড়ান্ত কযা প্টয়প্টে এফিং যদ্ধফ 
আদ্ধজয়াটা দ্ধর: ও এয়াযপ্টটর ফািংরাপ্টদ দ্ধর: এয চূড়ান্ত দাদ্ধফনাভা ১১.০৭.২০১৭ দ্ধি: োদ্ধযপ্টখ জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে। 
স্থান ও স্থানা বাড়ায যফেী ভপ্টয়য ভূক ফাফদ ৬০ সকাটি টাকা এ অথযফেপ্টয আদায় কযা ম্ভফ প্টফ। 
একই দ্ধফলপ্টয় আপ্টযা ৩২ সকাটি টাকায দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে।

 সভাফাইর সপান অাপ্টযটযপ্টদয ৪২৬.২৪ সকাটি টাকায দ্ধফদ্ধধফদ্ধবুয েবাপ্টফ সযয়াে ফাদ্ধেপ্টরয চূড়ান্ত আপ্টদ 
সদয়া প্টর প্রদ্ধেষ্ঠানগুদ্ধর আীরাে ট্রাইফুেনাপ্টর ভাভরা দাপ্টয়য কপ্টয। উক্ত সভদ্ধযট ম্পন্ন ভাভরাগুদ্ধর দ্ধনষ্পদ্ধিয 
ভাধেপ্টভ এ অথযফেপ্টয যাজস্ব আদায় কযা ম্ভফ প্টফ।

 ভীয দ্ধপ্টভন্ট দ্ধর: এয দ্ধফযীপ্টে ৪.৬০ সকটি টাকায ভাভরায দ্ধফলপ্টয় ভাননীয় আীর দ্ধফবাগ যকায প্টক্ষ 
যায় দ্ধদপ্টয়প্টে। উক্ত যাজস্ব অনদ্ধেদ্ধফরপ্টম্ব আদায় প্টফ।

 সযনাটা দ্ধর: ও ইভপ্টপ্র সটদ্ধরদ্ধপল্ম দ্ধর: এয দ্ধনকট সথপ্টক এদ্ধডআপ্টযয ভাধেপ্টভ ভাভরা দ্ধনষ্পদ্ধিয ভাধেপ্টভ 
ইপ্টোভপ্টধে ১.০৪ সকাটি টাকা আদায় প্টয়প্টে।
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সয ক প্রনতষ্ঠাযির নবরুযি মামা দাযয়র করা যয়যছ
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ক্রম প্রনতষ্ঠাযির িাম
জনিত রাজস্ব

(সকাটিযত)
মন্তবয

১ ওয়াা ১৭৬.০০ চূড়ান্ত দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে।
২ দ্ধফটিআযদ্ধ ৯১.০৫ চূড়ান্ত দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে।
৩ সটদ্ধরটক ৭৯.২৫ চূড়ান্ত দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে।
৪ দ্ধফটিদ্ধএর ৮২.২৭ প্রাথদ্ধভক দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে
৫ দ্ধফটিআযদ্ধ ১৬১.৫৩ প্রাথদ্ধভক দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে

৬
চায়না ফািংরা দ্ধযাদ্ধভক
দ্ধর:

১৮.৭৬ চূড়ান্ত দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে

৭ ভীয দ্ধপ্টভন্ট ৪.৬৪ চূড়ান্ত দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে।
৮ সলাফার সবী সকদ্ধভপ্টকর ৩.০৫ প্রাথদ্ধভক দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে
৯ দ্ধনউদ্ধজরোন্ড সডইযী ০.৪০ চূড়ান্ত দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে।
১০ এরএভ এদ্ধযকন ৪.৬৩ আদায় প্টয়প্টে
১১ ইন্টাযস্পীড ০.৪৯ ০.৪০ আদায় প্টয়প্টে
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ক্রম প্রনতষ্ঠাযির িাম
জনিত রাজস্ব

(সকাটিযত)
মন্তবয

১২ এয়াযপ্টটর ২৭০.০০ দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে।
১৩ দ্ধটিপ্টর ৩৫.০০ দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে।
১৪ দ্ধদ্ধডদ্ধফ ৫৭.০০ দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে।
১৫ দ্ধডদ্ধদ্ধডদ্ধ ৬২ দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে
১৬ গ্রাভীনপ্টপান ১৫.৫৩ আদায় প্টয়প্টে।
১৭ ফািংরাদ্ধরিংক ৬.৪৬ আদায় প্টয়প্টে।

সমাট ১০৬৮.০৬



মামা ংক্রান্ত তর্য

ক্র
ম

মামা 
ংনিি 
দপ্তর

সমাট 
মামার 
ংখযা

জনিত 
রাজস্ব মন্তবয

1 কদ্ধভনায
(আীর) ৪ ০.২৭ দ্ধফচাযাধীন

২ আীরাে 
ট্রাইফেুনার ৪৩ ১৭০০.০৩

গ্রাভীনপ্টপান ও ফািংরাদ্ধরিংপ্টকয ুদ ফাফদ ৬৮০ সকাটি, দ্ধদ্ধডদ্ধফ
৫১০ সকাটি, সভাফাইর সকাম্পানীয সযয়াে ৪২৬ সকাটি, অনোনে
৮৪.০৩ সকাটি টাকা।
উপ্টেখে, ০৫.০৬.২০১৭ দ্ধিাঃ োদ্ধযপ্টখ  ট্রাইফুেনার দ্ধভ দ্ধযপ্টেপ্টভন্ট
এয চাযটি ভাভরায় যায় যকায প্টক্ষ দ্ধদপ্টয়প্টে; সমখাপ্টন জদ্ধড়ে 
যাজস্ব ২০৪৮.৯৬ সকাটি এফিং ৩.৫.২০১৭ দ্ধি োদ্ধযপ্টখ স্থান ও
স্থানা বাড়ায ৪টি ভাভরায যায় যকায প্টক্ষ দ্ধদপ্টয়প্টে; সমখাপ্টন
জদ্ধড়ে যাজস্ব ৮৩ সকাটি টাকা।

৩ াইপ্টকাটয  
দ্ধফবাগ ৬৯১ ১৮,০৩৪.৩

০

৬৯১টি ভাভরায ভপ্টধে ৭৯টি এরআযএদ্ধড িংক্রান্ত ভাভরায যায়-
আপ্টদ াওয়া সগপ্টে। জদ্ধড়ে যাজস্ব ৪৯৭৬.৭৬ সকাটি টাকা। 
িংদ্ধিষ্ট দ্ধফবাগ প্টে স্থানীয় যাজস্ব অদ্ধডট অদ্ধধদপ্তয কেৃয ক উত্থাদ্ধে
আদ্ধিগুপ্টরা ুনযায় মাচাই-ফাোই কযায জনে অদ্ধডট াখাপ্টক
দ্ধনপ্টদযনা প্রদানকযা প্টয়প্টে।

৪ আীর 
দ্ধফবাগ ৮ ২০০১.৭৬ দ্ধফএটিদ্ধফ-২টি; ১৯২৪ সকাটি, ফািংরাদ্ধরিংক-১টি, সজনাপ্টযর

পাভযাদ্ধউটিকোর-১টি ও অনোনে ৪টি ।

৫
অনোনে 
ভাভরা 
(যাজস্ব পাাঁদ্ধকয ১৩১ ১৭,৭২৪.৩৫

সপ্টট্রাফািংরা ১৫২০১.৪৮, দ্ধফটিআযদ্ধ ২৪৪ চূড়ান্ত দাফীনাভা
জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে। অনোনে প্রদ্ধেষ্ঠাপ্টনয প্রাথদ্ধভক দাদ্ধফনাভা
জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে।

19



মূক নিরীক্ষ্া কাযথক্রযমর গ্রগনত
প্রনতযবদি

 ২০০৫-০৬ অথযফেয প্টে ২০১২-১৩ অথযফেয মযন্ত ৬০টি দ্ধপ্টযানাপ্টভ সভাট আদ্ধিয িংখো ৫২৯টি 
মায দ্ধফযীপ্টে জদ্ধড়ে যাজস্ব ১১০০৯.৮২ সকাটি টাকা।
 উক্ত ৬০টি দ্ধপ্টযানাপ্টভয ভপ্টধে ১টি দ্ধপ্টযানাপ্টভ ২০১০-১২ ও ২০১২-১৩ অথযফেপ্টয উত্থাদ্ধে আদ্ধি 
৫৩টি মায দ্ধফযীপ্টে জদ্ধড়ে যাজস্ব ৬৫৯৮.৩৯ সকাটি টাকা (সভাট জদ্ধড়ে যাজপ্টস্বয প্রায় ৬০%)। 
 ২০১০-১২ অথযফেপ্টযয ১৪২টি আদ্ধিয ভপ্টধে ২৯টি আদ্ধি দ্ধত্রক্ষীয় বায় দ্ধনস্পদ্ধিয ুাদ্ধযকৃে। 
অফদ্ধষ্ট ১১৩টি আদ্ধিয ভপ্টধে ৯৬টি আদ্ধি মাচাই ফাোই কামযক্রভ গ্রণ কযা প্টয়প্টে; ১৭টি ভাভরা আপ্টে।
 ২০১২-১৩ অথযফেপ্টযয ১৩২টি আদ্ধিয ভপ্টধে 80টি আদ্ধি দ্ধত্রক্ষীয় বায় দ্ধনস্পদ্ধিয ুাদ্ধযকৃে । 
অফদ্ধষ্ট ৫2টি আদ্ধিয ভপ্টধে ৪৭টি আদ্ধি মাচাই ফাোই কামযক্রভ গ্রণ কযা প্টয়প্টে; 5টি ভাভরা আপ্টে।

 ফেয ভাপ্টন ২০০৭-১০, ২০১০-১২ ও ২০১২-১৩ অথযফেপ্টযয মাচাইপ্টমাগে আদ্ধিভপূ্টয ভপ্টধে ১১১টি
আদ্ধিয কামযত্র প্রস্তুে কপ্টয দ্ধত্রক্ষীয় বায োদ্ধযখ দ্ধনধযাযপ্টণয জনে জােীয় যাজস্ব সফাপ্টডয য ভাধেপ্টভ 
আইআযদ্ধডপ্টে ত্র সপ্রযণ কযা প্টয়প্টে। গে ০৬ ও ০৭ দ্ধডপ্টম্বয দ্ধত্রক্ষীয় বায োদ্ধযখ দ্ধনধযাযণ কযা প্টরও
অদ্ধনফাময কাযপ্টণ বা অনদু্ধষ্ঠে য়দ্ধন।

ভযন্তরীর্ নিরীক্ষ্া কাযথক্রম : ফেয ভাপ্টন এ দপ্তয প্টে 64টি প্রদ্ধেষ্ঠাপ্টনয দ্ধনযীক্ষা আপ্টদ সদয়া আপ্টে। 
ইপ্টোভপ্টধে 2৭ টি প্রদ্ধেষ্ঠাপ্টনয দ্ধনযীক্ষা কামযক্রভ ম্পন্নফূযক 2৭ টি প্রদ্ধেপ্টফদন দাদ্ধখর কযা প্টয়প্টে মাপ্টে 
উদঘাটিে যাজস্ব ১৩৫৮.৮৯ সকাটি টাকা; মায ভপ্টধে আদায় ৮.35 সকাটি টাকা। ফাকী প্রদ্ধেষ্ঠানভপূ্টয 
দ্ধনযীক্ষা কামযক্রভ চরভান আপ্টে।
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স্থািীয় রাজস্ব ও নিট নধ্দপ্তযররঅপনত্ত (ি : 
২০০৫- ২০১৩)ক্রনমক কাযথক্রম ফাফ

01
সভাট অদ্ধডট আদ্ধিয িংখো ও জদ্ধড়ে যাজস্ব

৫2৯ টি ;  ১১০০9.82 

সকাটি

02 ম্পূণয যাজস্ব আদায়কৃে আদ্ধিয িংখো ও জদ্ধড়ে

যাজস্ব
৪১টি ;  747.৫০ সকাটি

03 দ্ধত্রক্ষীয় বায ভাধেপ্টভ উস্থাদ্ধে আদ্ধিয িংখো 260টি ;  4494.93 সকাটি

0৪ দ্ধত্রক্ষীয় বায ভাধেপ্টভ দ্ধনষ্পদ্ধিয জনে ুাদ্ধযকৃে
আদ্ধিয িংখো ও জদ্ধড়ে যাজস্ব ১69 টি, 3665.25 সকাটি

05 দ্ধনষ্পদ্ধিয ায ংখযায়ঃ 6৪.৬১%
রাজযস্ব: 81.53%

06 দ্ধত্রক্ষীয় বায ভাধেপ্টভ দ্ধনষ্পদ্ধিয িংখো ও জদ্ধড়ে

যাজস্ব
20টি ;  ১৪০.৯৮ সকাটি

07 মাচাই ফাোই কামযক্রভ চরভান ২৪০ টি; 6242.82 সকাটি

08 আদ্ধিয দ্ধফযীপ্টে দ্ধযট ভাভরায িংখো ও জদ্ধড়ে
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নিরীক্ষ্া প্রনতযবদি (এটিআউ কতৃথ ক নিরীনক্ষ্ত)

নিরীক্ষ্ার
সময়াদ

নিরীনক্ষ্ত
প্রনতষ্ঠাযির
ংখযা

উদঘাটিত রাজযস্বর
পনরমার্ (সকাটিযত)

নিষ্পনত্তকৃত
নিযটর ংখযা

অদায়কৃত
রাজযস্বর পনরমার্

2009-১০ 33 54.79 21 16.40

2010-11 48 392.21 26 32.23

2011-12 41 293.75 15 7.88

2012-13 17 43.57 6 2.01

2013-14 15 239.74 - 17.77

2014-15 4 2.08 - -

2015-16 3 12.98 - -

2016-17 10 1৯.৫০ - 4.২৮

2017-18 ১৭ ১৩৩৯.৩৯ - 8.35

1৮৮ ২৩৯৮.০১ 68 88.92
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প্রনতষ্ঠাি নভনত্তক নিরঙু্কল বযকয়া তর্য
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ক্রম. প্রনতষ্ঠাযির িাম জনিত রাজস্ব মন্তবয
(১) (২) (৩) (৪)

১ সপ্টট্রাফািংরা ১৩০৩৬.৪৯ চূড়ান্ত দাদ্ধফনাভা জাদ্ধয কযা প্টয়প্টে

২
দ্ধেো গো সকা. দ্ধর: ১৯৭৩.৩০ ফোিংক দ্ধাফ জব্দ কযায জনে জােীয় যাজস্ব

সফাপ্টডয য অনভুদ্ধে সচপ্টয় ত্র সপ্রযণ কযা প্টয়প্টে।

৩
ফাখযাফাদ গো সকা. 
দ্ধর:

১৯১.৬৯ ফোিংক দ্ধাফ জব্দ কযায জনে জােীয় যাজস্ব
সফাপ্টডয য অনভুদ্ধে সচপ্টয় ত্র সপ্রযণ কযা প্টয়প্টে।

৪ সপ্টট্রাফািংরা ৭৬৫০.০০ চরদ্ধে ফপ্টকয়া

৫
দ্ধফটিআযদ্ধ ২৬৯.০০ ফোিংক দ্ধাফ জব্দ কযায জনে জােীয় যাজস্ব

সফাপ্টডয য অনভুদ্ধে সচপ্টয় ত্র সপ্রযণ কযা প্টয়প্টে।
সমাট ২৩১২০.৪৮



ক্ষ্যমাত্রার তুিায় রাজস্বঅদায় কম ওয়ার কারর্

নগাযরট খাত : দ্ধগাপ্টযট খাপ্টে ২০১৬-১৭ অথযেপ্টযয নপ্টবম্বয’১৬ মযন্ত ভপ্টয় আদায়
প্টয়দ্ধের ৬২১৭.৭৩ সকাটি টাকা এফিং ২০১৭-১৮ অথযফেপ্টযয নপ্টবম্বয মযন্ত ভপ্টয় আদায়
প্টয়প্টে ৭০৬৪.৮৭ সকাটি টাকা। গে অথযফেপ্টযয আদাপ্টয়য েুরনায় ফৃৎ কযদাো ইউদ্ধনট,
বোট দপ্তপ্টযয রক্ষেভাত্রায প্রফদৃ্ধি ৩৬.০৪% দ্ধনধযাযণ কযা প্টয়প্টে। স দ্ধাপ্টফ দ্ধগাপ্টযট
খাপ্টে রক্ষেভাত্রায েুরনায় ১৩৯৩.৭৩ সকাটি টাকা কভ আদায় প্টয়প্টে।
সমাবাআ খাত : সভাফাইর খাপ্টে ২০১৬-১৭ অথযেপ্টযয নপ্টবম্বয’১৬ মযন্ত ভপ্টয় আদায়
প্টয়দ্ধের ১৬৫৩.৫৪ সকাটি টাকা এফিং ২০১৭-১৮ অথযফেপ্টযয নপ্টবম্বয মযন্ত ভপ্টয় আদায়
প্টয়প্টে ১৯৯৬.৭২ সকাটি টাকা। গে অথযফেপ্টযয আদাপ্টয়য েুরনায় ফৃৎ কযদাো ইউদ্ধনট,
বোট দপ্তপ্টযয রক্ষেভাত্রায প্রফদৃ্ধি ৩৬.০৪% দ্ধনধযাযণ কযা প্টয়প্টে। স দ্ধাপ্টফ সভাফাইর
খাপ্টে রক্ষেভাত্রায েুরনায় ২৫২.৭৬ সকাটি টাকা কভ আদায় প্টয়প্টে।
সপযট্রানয়াম গযা খাত : এই খাপ্টে রক্ষেভাত্রায েুরনায় কভ আদায় প্টয়প্টে ৯৩১.৫৫
সকাটি টাকা।

র্থাৎ এ নতিটি খাযতআ রাজস্ব ঘাটনত ২৫৭৮.০৪ সকাটি
টাকা।
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রাজস্ব নরকিনযলি

ফৃৎ কযদাো ইউদ্ধনট, ভরূে িংপ্টমাজন কয দপ্তপ্টয জনু’১৭ মযন্ত যাজস্ব আদাপ্টয়য দ্ধযভাণ 
৩৬,৯৮৩.৫০ সকাটি টাকা। অযদ্ধদপ্টক দ্ধদ্ধজএ কেৃয ক প্রদদ্ধযে যাজপ্টস্বয দ্ধযভাণ 
৩৫,৯৭৬.৮২ সকাটি টাকা মা এ দপ্তপ্টযয আাদয়কৃে যাজপ্টস্বয েুরনায় ১০০৬.৬৮ সকাটি 
টাকা কভ। 

উপ্টেখে, এ দপ্তয কেৃয ক জনু’১৭ কযপ্টভয়াপ্টদয প্রদদ্ধযে যাজস্ব জরুাই’১৭ ভাপ্ট জভাকৃে 
বোট ফাফদ ৫৭৫.৫২ সকাটি টাকা ও মূ্পযক শুল্ক ফাফদ ৮২৭.৫১ সকাটি টাকা দ্ধদ্ধজএ 
এয Economic Detail Source Report এ অন্তবুয ক্ত কযা প্টর এ দপ্তয কেৃয ক ২০১৬-১৭ 
অথযফেপ্টযয আদায়কৃে যাজপ্টস্বয াপ্টথ দ্ধদ্ধজএ কেৃয ক প্রদদ্ধযে যাজপ্টস্বয ভপ্টধে ফাস্তপ্টফ 
সকান াথযকে থাকপ্টফ না ফপ্টর এ দপ্তয ভপ্টন কপ্টয।

## িযভম্বর ২০১৭ পযথন্ত এ দপ্তযরর ক সট্রজারী চাাি িাআযি যাচাআ
ম্পন্ন করা যয়যছ। ননজএ কতৃথ ক অআবা ফ্ টওয়যাযরর ািাগাযদর
কাযথক্রম চমাি। উি কাযথক্রম ম্পন্ন য ননজএ যত তর্য প্রানপ্ত াযপযক্ষ্
িযভম্বর’১৭ মা পযথন্ত রাজস্ব নরকিনযলি ম্পন্ন করা ম্ভব যব।
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ক্রনম
ক পযদর িাম িুযমানদত

পযদর ংখযা
কমথরত

পযদর ংখযা
লিূয পযদর
ংখযা

01 কনম্পউটার পাযরটর ৩১ ১ ৩০ টি

02 নাব রক্ষ্ক-2 ১ ০ ১ টি
03 উচ্চমাি কারী ১৯ ৯ ১০ টি

০৪ কযানলয়ার ১ ০ ১ টি

০৫ ড্রাআভার ৫ ৩ ২ টি
06 নপাআ ৩৪ ২২ ১২ টি

07 সিপাচ রাআিার/সিাটিল 
াভথ ার ২ ০ ২ টি

08 নফ ায়ক ১১ ৭ ৪ টি

সমাট ১০৪ ৪২ ৬২ টি
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লূিয পদ পরূর্ িা ওয়ার কারর্ : োড়ত্র না াওয়ায কাযপ্টণ এ দপ্তপ্টযয েৃেীয় ও চেুথয
সেণীয নূে দগুপ্টরাপ্টে দ্ধনপ্টয়াগ প্রদান কযা মাপ্টে না। োড়ত্র াওয়ায জনে দগুপ্টরা
দ্ধনয়দ্ধভেকযণ ফা ারনাগাদ িংযক্ষণ থাকা আফেক। ফেয ভাপ্টন দগুপ্টরা ারনাগাদ িংযক্ষণ
কযায জনে জােীয় যাজস্ব সফাপ্টডয ত্র সপ্রযণ কযা প্টয়প্টে মা আইআযদ্ধডপ্টে অগ্রায়নূফযক এ
দপ্তযপ্টক অফদ্ধে কযা প্টয়প্টে। দগুপ্টরা ারনাগাদ িংযক্ষণ কযায য নূে দগুপ্টরাপ্টে
দ্ধনপ্টয়াপ্টগয রপ্টক্ষে োড়প্টত্রয জনে আপ্টফদন কযা প্টফ।

কমথচারীযদর পদনভনত্তক ািাগাদ
জিবযর তর্য



ধনেফাদ
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