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 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1841  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ব,এপ-২/৮৫/৫৫ তাবযখ: ১০/৪/৮৬াআাং। 

বদ্ধাি 
 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায উয ১/৭/৮৫াআাং তাবযখ াআগত সুগদয ায 

১৪
১
২ % ফার যাবখফায বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর: 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফয ািবুথক্ত। 
 

 

স্বাক্ষয/- এ, সক, এভ, যবদ উবেন 

উ-বচফ (প্রবফবধ) 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ব,এপ-২/৮৫/৫৫(২০০০) তাবযখ: ১০/৪/৮৬াআাং। 

 
 াফগবত এফাং প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব --------------------------------- ভীগ সপ্রবযত াআর। 

 

 

সক, এভ, কবযভ 

ববনয়য কাযী বচফ 

সপান নাং-২৩০০০/৩৬৮৮ 

ফন্ট্িন: 

১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক ভগাদগয়য বপ্রবিার স্টাপ াবপায, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবত/ উ-প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক/ ভন্ত্রী/ উগদষ্টা ভগাদয়গগণয ফযবক্ত. বচফ। 
৩। কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 
৪। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৫। ভা বাফযক্ষক (বববর), সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৬। কগন্ট্রারায সজনাগযর, বিগপি পাাআনাি, ঢাকা। 
৭। কর বফবাগ/ বযদপ্তয প্রধান। 
৮। কর বফবাগীয় কবভনায। 
৯। ভা বাফ বনযীক্ষক (গযরগয়), চট্টগ্রাভ। 
১০। ভা বাফ বনযীক্ষক (য়থাক এণ্ড য়াদা), ঢাকা। 
১১। ভা বাফ বনযীক্ষক (ব, বি এণ্ড বি), ঢাকা। 
১২। কর ভন্ত্রণারগয়য চীপ একাউন্ট্ি াবপায। 
১৩। কর সজরা প্রাক। 
১৪। কর সজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
১৫। কর উগজরা একাউন্ট্ি াবপায। 
১৬। কর উগজরা বনফথাী াবপায। 
১৭। প্রধান তথয াবপায, তথয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
১৮। াথথ বফবাগগয কর াবপায। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ব,এপ-২/৮৫/৭৫ তাবযখ: ২০/৪/৮৫াআাং। 

 

বদ্ধাি 

 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায উয ১/৭/৮৪াআাং তাবযখ াআগত সুগদয ায 

১৪১
২ % ফার যাবখফায বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর:- 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফয ািবুথক্ত। 

 

 

স্বাক্ষয/- এ, সক, এভ, যবদ উবেন 

উ-বচফ 

২০/৪/৮৫ 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ব,এপ-২/৮৫/৭৫(১০০০) তাবযখ: ২০/৪/৮৫াআাং। 

 

াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য --------------------------------------------------- ভীগ সপ্রবযত াআর। 
 

 

সক, এভ, কবযভ 

ঊর্ধ্থতন াখা প্রদান 

সপান নাং ২৩০০০/৩৬৮৮ 

ফন্ট্িন:- 
১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাগকয বপ্রবিার স্টাপ াবপায, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবতয একাি বচফ, ফেবফন, ঢাকা। 
৩। উ-প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাকফগৃেয একাি বচফফৃে। 
৪। কর ভন্ত্রী ভগাদয়/ উগদষ্টাগগণয একাি বচফফৃে। 
৫। কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগভূ। 
৬। ভাবাফ বনয়াভক  বাফ বনযীক্ষক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৭। ভাবনয়ন্ত্রক প্রবতযক্ষা াথথ, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৮। কর দপ্তয/ বযদপ্তযভূগয প্রধানগণ। 
৯। কর বফবাগীয় কবভনায। 
১০। ভাবাফযক্ষক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
১১। ভাবাফযক্ষক (গযরগয়), চট্টগ্রাভ। 
১২। ভাবাফযক্ষক (য়াকথ এণ্ড য়াদা), ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
১৩। াবতবযক্ত ভাবাফযক্ষক (যযাষ্ট্র বফলয়ক), ঢাকা। 
১৪। ভাবাফযক্ষক (িাক, তায  িবরগপান), ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
১৫। কর সিুবি কবভনায। 
১৬। কর সজরা বাফ কভথকতথা। 
১৭। কর উ-সজরা বনফথাী কভথকতথা। 
১৮। বপ্রবিার তথয াবপায, তথয  সফতায ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1843  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ, 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ববফষ্য তবফর-৩/৮৬/১৭৯ তাবযখ: ৬/১১/৮৬াআাং 

বদ্ধাি 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযী জভাকৃত িাকায উয ১/৭/৮৬াআাং তাবযখ াআগত সুগদয ায  

১৪১
২ % ফার যাবখফায বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর:- 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফয ািথবুক্ত। 
 

 

এ, সক, এভ, যবদ উবেন 

উ-বচফ (প্রবফবধ) 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ববফষ্য তবফর-৩/৮৬/১৭৯(২০০০) তাবযখ: ৬/১১/৮৬াআাং 

াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব ------------------------------------------ ভীগ সপ্রবযত াআর। 
 

সক, এভ, কবযভ 

ববনয়য কাযী বচফ 

সপান: ২৩৫১১১/৩৬৮৮ 

ফন্ট্িন: 
১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক ভগাদগয়য বপ্রবিার স্টাপ াবপায, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবত ভগাদগয়য একাি বচফ, ফে বফন, ঢাকা। 
৩। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক ভগাদয়গগণয ফযবক্তগত বচফ। 
৪। প্রধানভন্ত্রী ভগাদগয়য একাি বচফ। 
৫। উ-প্রধানভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৬। ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৭। উগদষ্টা ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৮। প্রবতভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৯। উ-ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
১০। বচফ কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 
১১। ভা বাফ বনযীক্ষক (গফাভবযক), সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১২। কগন্ট্রারায সজনাগযর, বিগপি পাাআন্যাি, ঢাকা। 
১৩। কর বফবাগ/ বযদপ্তয প্রধান 

১৪। কর বফবাগীয় কবভনায। 
১৫। ভা বাফ বনযীক্ষক (গযরগয়), চট্টগ্রাভ। 
১৬। ভা বাফ বনযীক্ষক (ব, বিএন্ট্িবি), ঢাকা। 
১৭। ভা বাফ বনযীক্ষক (য়াকথ এণ্ড য়াদা), ঢাকা। 
১৮। কর ভন্ত্রারগয়য চীপ একাউন্ট্ি াবপায। 
১৯। কর সজরা প্রাক। 
২০। কর সজরা বাফযক্ষণ াবপয। 
২১। কর উগজরা বনফথাী াবপায। 
২২। কর উগজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
২৩। প্রধান তথয াবপায, তথয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ, 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ (াবফ)/প্রবফ-২/ববফষ্য তবফর-৩/৮৬/১৪১ তাবযখ: ৯/৫/৯৪ ফাাং 
২৬/৮/৮৭ াআাং 

বদ্ধাি 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযী জভাকৃত িাকায উয ১/৭/৮৭াআাং তাবযখ াআগত সুগদয ায  

১৪১
২ % ফার যাবখফায বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর:- 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফয ািথবুক্ত। 
 

 

এভ, এভ, যভান 

উ-বচফ (বফবধ) 
 

নাং-াভ (াবফ)/প্রবফ-২/ববফষ্য তবফর-৩/৮৬/১৪১(২০০০) তাবযখ: ৯/৫/৯৪ ফাাং 
২৬/৮/৮৭ াআাং 

াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব ------------------------------------------ সক সপ্রযণ কযা াআর। 
 

 

এভ, এ, যবভ বভয়া 
ববনয়য কাযী বচফ 

সপান: ২৩৫১১১/৩৬৮৮ 

ফন্ট্িন: 
১। যাষ্ট্রবতয ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ফে বফন, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবতয একাি বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 
৩। উ-যাষ্ট্রবতয বচফ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
৪। প্রধানভন্ত্রী ভগাদগয়য একাি বচফ। 
৫। উ-প্রধানভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৬। ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৭। উগদষ্টা ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৮। প্রবতভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৯। উ-ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
১০। বচফ ------------------------------------------------------ ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 
১১। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
১২। ভা বাফ বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১৩। কগন্ট্রারায সজনাগযর, বিগপি, ঢাকা। 
১৪। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ। 
১৫। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (িাক, তায  সিবরগপান), ঢাকা। 
১৬। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), কাকযাাআর, ঢাকা। 
১৭। কর ভন্ত্রারগয়য প্রধান বাফযক্ষণ াবপায। 
১৮। কর বফবাগ/ বযদপ্তয প্রধান 

১৯। কর বফবাগীয় কবভনায। 
২০। কর সজরা প্রাক। 
২১। কর সজরা বাফযক্ষণ াবপয। 
২২। কর উগজরা বনফথাী াবপায। 
২৩। কর উগজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
২৪। প্রধান তথয াবপায, তথয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
২৫। াথথ বফবাগগয কর াবপায। 
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াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ, 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ (াবফ)/প্রবফ-২/ববফষ্য তবফর-৩/৮৬/৮৭ তাবযখ: ১১/৭/৮৮ াআাং 
২৮/৩/৯৫ ফাাং 

বদ্ধাি 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযী জভাকৃত িাকায উয ১/৭/৮৮াআাং তাবযখ াআগত সুগদয ায 

১৪
১
২ % ফার যাবখফায বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর:- 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফয ািথবুক্ত। 
 

 

সভাাম্মদ াগদক 

উ-বচফ (প্রবফবধ) 
 

নাং-াভ (াবফ)/ প্রবফ-২/ ববফষ্য তবফর-৩/৮৬/৮৭(১০০০) তাবযখ: ১১/৭/৮৮ াআাং 
২৮/৩/৯৫ ফাাং 

াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব ------------------------------------------ সক সপ্রযণ কযা াআর। 
 

 

সভাাঃ বযাজুর াআরাভ 

বাঃ কাযী বচফ (প্রবফবধ-২) 
সপান: ২৩৫১১১/৩৬৮৮ 

১। যাষ্ট্রবতয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয় (াগথাগনর বফবাগ), ফে বফন, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবতয একাি বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 
৩। উ-যাষ্ট্রবতয বচফ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
৪। প্রধানভন্ত্রী ভগাদগয়য একাি বচফ। 
৫। বচফ ------------------------------------------------------ ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 
৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ াবিি াউ, ভগফাজায, ঢাকা। 
৭। ভা বাফ বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৮। কগন্ট্রারায সজনাগযর, বিগপি পাাআনাি, সগয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 
৯। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ। 
১০। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (িাক, তায  সিবরগপান), ঢাকা। 
১১। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), কাকযাাআর, ঢাকা। 
১২। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১৩। বযচারক, স্থানীয়  যাজস্ব বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলয়ক, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১৫। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 
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াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০/৫৪ তাবযখ: ১৯-০৭-৯৪ াআাং। 

বদ্ধাি 

বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযী জভাকৃত িাকায উয ১-৭-৯৪াআাং তাবযখ াআগত সুগদয ায 
১৩.৫০% এ ুনাঃবনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর:- 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফ ািবুথক্ত। 

 

 

বফভর কাবি ফড়য়ুা 
ববনয়য কাযী বচফ। 

সপান: ৩৬৩৪ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০/৫৪ তাবযখ: ১৯-০৭-৯৪ াআাং। 

দয় াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা-সক সপ্রযণ কযা াআর। 
 

 

বফভর কাবি ফড়য়ুা 
ববনয়য কাযী বচফ। 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০/৫৪ তাবযখ: ১৯-০৭-৯৪ াআাং। 

ানুবরব দয় জ্ঞাতাগথথ  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রনাগথথ সদয়া াআর: 

১। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

২। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

৩। যাষ্ট্রবতয একাি বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ঢাকা। 

৪। প্রধানভন্ত্রীয একাি বচফ, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, াবিি াউ, ভগফাজায, ঢাকা। 

৬। বচফ/বাযপ্রাপ্ত/াবত: বচফ -------------------------------------- (কর) ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 

৭। ভা বাফ বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৮। কগন্ট্রারায সজনাগযর, বিগপি পাাআন্যাি, সগযফাাংরা নগয, ঢাকা। 

৯। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ। 

১০। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (িাক, তায  সিবরগপান), ঢাকা। 

১১। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), কাকযাাআর, ঢাকা। 

১২। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা। 

১৩। বযচারক, স্থানীয়  যাজস্ব বনযীক্ষা, ঢাকা। 

১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ), ঢাকা। 

১৫। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 

 

 

বফভর কাবি ফড়য়ুা 
ববনয়য কাযী বচফ। 
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াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ১ 
নাং- াভ(াবফ)প্রবফবধ- ১/ববফষ্য- ২/৯০/৬৮(৫০০) তাবযখ: ২০/০৭/১৯৯৫ াআাং 

বদ্ধাি 

বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযী জভাকৃত িাকায উয ০১/০৭/১৯৯৫ াআাং তাবযখ াআগত সুগদয 
ায ১৩.৫০% এ ুনাঃবনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর: 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফ ািবুথক্ত। 

 

০২।  এাআ সুগদয ায যফতথী বনগদথ না সদয়া মথি াবযফবতথত থাবকগফ। 

 

 

বফভর কাবি ফড়য়ুা 
ববনয়য কাযী বচফ 

সপান: ৩৬৩৪ 

নাং- াভ(াবফ)প্রবফবধ- ১/ববফষ্য- ২/৯০/৬৮(৫০০) তাবযখ: ২০/০৭/১৯৯৫ াআাং 
 

দয় াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকাগক সপ্রযণ কযা াআর। 

 

 

বফভর কাবি ফড়য়ুা 
ববনয়য কাযী বচফ 

নাং- াভ(াবফ)প্রবফবধ- ১/ববফষ্য- ২/৯০/৬৮(৫০০) তাবযখ: ২০/০৭/১৯৯৫ াআাং 
 

ানুবরব দয় জ্ঞাতাগথথ  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ সদয়া াআরাঃ 

 

১। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

২। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

৩। যাষ্ট্রবতয একাি বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। প্রধানভন্ত্রীয একাি বচফ, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ াবিি াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। 

৬। বচফ/বাযপ্রাপ্ত/াবতবযক্ত বচফ.......................... (কর) ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 

৭। ভা বাফ বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৮। কম্পগরারায সজনাগযর, বিগপি পাাআন্যাি, সগয- ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

৯। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ) চট্টগ্রাভ। 

১০। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (িাক, তায  সিবরগপান), ঢাকা। 

১১। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), কাকযাাআর, ঢাকা। 

১২। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা। 

১৩। বযচারক, স্থানীয়  যাজস্ব বনযীক্ষা। 

১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ), ঢাকা। 

১৫। াথথ বফবাগগয কর ানুবফবাগ। 

 

বফভর কাবি ফড়য়ুা 
ববনয়য কাযী বচফ 
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াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ(প্রবফবধ-১)/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/ তাবযখ: ৬/৮/২০০১ িীাঃ 

 

বদ্ধাি 
 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায উয যকায ২০০১-২০০২ াথথ ফছগযয 
সুগদয ায ১৩% ফার যাবখফায বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াগছন: 
 

 (ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

 (খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবূথক্ত। 

 

 

সভাাঃ াভসুগজাা 
মুগ্ম-বচফ (ফািফায়ন  প্রবফবধ) 

সপান: ৮৬১৯৫০৭ 

নাং-াভ/াবফ(প্রবফবধ-১)/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/ তাবযখ: ৬/৮/২০০১ 

 

ানুবরব দয় জ্ঞাতাগথথ  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ সদয়া াআর: 
 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। 
৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ১৮৯, ীদ বয়দ নজরুর াআরাভ যণী, ঢাকা। 

৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য 
ানুগযাধ কযা র।) 
৮। কগন্ট্রারায সজনাগযর বিগপি পাাআন্যাি, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৯। সজরা প্রাক --------------------------------------------------- কর। (তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব
 সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 
১০। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ), ঢাকা। 

১১। সজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা--------------------------------------------------- (কর সজরা)। (তাাঁয াধীনস্থ কর
 াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 
১২। াথথ বফবাগগয কর ানুবফবাগ। 

 

 

াঅাঃ াাঃ সভাাঃ বজয়াউর ক 

ববনয়য কাযী বচফ 

সপান: ৯৫৬১১৩১ 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1849  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/১০৯ তাবযখ: 
১২-৮-২০০২ বিাঃ 

২৮-৪-১৪০৯ ফাাং 
 

বদ্ধাি 

 

 যকায ২০০২-২০০৩ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায 
উয সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াগছ: 
 

 ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

 খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

এ, বফ, এভ, াঅফুর কাগভ 

মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ) 
সপান: ৮৬১৬৮০৩ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/১০৯(৫০০) তাবযখ: 
১২-৮-২০০২ বিাঃ 

২৮-৪-১৪০৯ ফাাং 
 

ানুবরব দয় জ্ঞাতাগথথ  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ সদয়া াআর: 
 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধান উগদষ্টায কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ, জাতীয় াংদ বচফারয়, সগয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

৫। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। (তাাঁয াধীনস্থ 
কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ১৮৯, ীদ বয়দ নজরুর াআরাভ যণী, কাকযাাআর, ঢাকা। 

৭। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৮। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য 
ানুগযাধ কযা র।) 

৯। কগন্ট্রারায সজনাগযর বিগপি পাাআন্যাি, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১০। সজরা প্রাক ( --------------------------------------কর)।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয
 জন্য ানুগযাধ কযা র।) 
১১। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ), ঢাকা। 

১২। সজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা -------------------------------------- (কর সজরা)।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ 
এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

১৩। াথথ বফবাগগয কর ানুবফবাগ। 

 
 
 

(গভাাঃ যাপত াঅরী) 
কাযী বচফ 

সপান: ৮৬২১৬৬০ 
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াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/১০৭ তাবযখ: 
২৫-৮-২০০৩ বিাঃ 

১০-৫-১৪১০ ফাাং 
 

বদ্ধাি 
 

 যকায ২০০৩-২০০৪ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায 
উয সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াগছ: 
 

 ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

 খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

এ, বফ, এভ, াঅফুর কাগভ 

মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ) 
সপান: ৭১৬৬৮০৩ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/১০৭(৫০০) তাবযখ: 
২৫-৮-২০০৩ বিাঃ 

১০-৫-১৪১০ ফাাং 
 ানুবরব দয় জ্ঞাতাগথথ  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ সদয়া াআর: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ১৮৯, ীদ বয়দ নজরুর াআরাভ যণী, কাকযাাআর, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৪। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৬। বচফ, জাতীয় াংদ বচফারয়, সগয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

৭। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। (তাাঁয াধীনস্থ 
কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ। বচফারয় বফন (৩য় সপজ) সগুনফাবগচা, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 
ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৯। কগন্ট্রারায সজনাগযর বিগপি পাাআন্যাি, ১ভ ১২ তরা াবপ বফন (৪থথ তরা) সগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০। 

১০। াবতবযক্ত ভা বযচারক(াথথ) ফাাংরাগদ সযরগয়, সফরবফন াঅাঃ গবণ সযাি, ঢাকা। 
১১। বফবাগীয় কবভনায --------------------------------------। 

১২। াথথ বফবাগগয কর ানুবফবাগ ( --------------------------------------)। 

১৩। সজরা প্রাক ( --------------------------------------কর)।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয 
জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা -------------------------------------- কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ), ঢাকা। 

১৫। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক, --------------------------------------------------- (তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 
ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

 

 

সভাাঃ যাপত াঅরী 
কাযী বচফ 

সপান: ৮৬২১৬৬০ 
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াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/১২৩ তাবযখ: 
২১-৮-২০০৪ বিাঃ 

৬াআ বাদ্র, ১৪১১ ফাাং 
 

বদ্ধাি 
 

 যকায ২০০৪-২০০৫ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায 
উয সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াগছ: 
 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

এ, বফ, এভ, াঅফুর কাগভ 

মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ) 
সপান: ৭১৩৯৬৪৫ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/১২৩(৫০০) তাবযখ: 
২১-৮-২০০৪ বিাঃ 

৬াআ বাদ্র, ১৪১১ ফাাং 
 

 ানুবরব দয় জ্ঞাতাগথথ  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ সদয়া াআর: 
 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ১৮৯, ীদ বয়দ নজরুর াআরাভ যণী, কাকযাাআর, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর 
াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৪। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৬। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

৭। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। (তাাঁয াধীনস্থ 
কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। াবতবযক্ত বচফ (কর)।/াথথবনবতক উগদষ্টা, াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয়। 

৯। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 
র।) 

১০। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 

১১। মুগ্ম-বচফ (কর), াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয়। 

১২। বফবাগীয় কবভনায --------------------------------------। 

১৩। সজরা প্রাক ( --------------------------------------কর)।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয
 জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর) --------------------------------------। 

 

 

সভাাঃ যাপত াঅরী 
কাযী বচফ 

সপান: ৮৬২১৬৬০ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/২০০৫/১১৮ তাবযখ: 
২৬-০৪-১৪১২ ফোব্দ 

১০-৮-২০০৫ বিষ্টাব্দ 

াবপ স্মাযক 

 যকায ২০০৫-২০০৬ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায 
উয সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কগযগছ: 
 

 ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

 খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

সভাাম্মদ াঅরী খান 

মুগ্ম-বচফ (ফািফায়ন  প্রবফবধ) 
াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয় 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/২০০৫/১১৮ তাবযখ: 
২৬-০৪-১৪১২ ফোব্দ 

১০-৮-২০০৫ বিষ্টাব্দ 
 

 দয় াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব সপ্রযণ কযা র:- 
 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক াবিি াউজ, ৪, াঅঞ্জুভান ভবপরৃর াআরাভ ড়ক, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৩। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)।  
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৫। বফবাগীয় কবভনায (কর) ---------------------------------------------------। 

৬। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, াগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল 
উন্নয়ন ফযাাংবক, প্রধান কামথারয়, ঢাকা/যাজাী। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

৯। াবতবযক্ত ভা বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১০। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক -------------------------------------- (কর বফবাগ) তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 
ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর) --------------------------------------। 

 

 

তন কাবি ভজুভদায 

কাযী বচফ 

সপান: ৭১৭১৬৬০ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/২০০৫/১১২ তাবযখ: 
২৯-০৫-১৪১৩ ফাাংরা 

১৩-০৯-২০০৬ বিাঃ 
 

াবপ স্মাযক 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায উয যকায ২০০৬-২০০৭ াথথ ফছগযয 
জন্য সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কগযগছ: 
 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

সভাাঃ কুেু খান 

মুগ্ম-বচফ (ফািফায়ন  প্রবফবধ) 
াথথ বফবাগ 

াথথ ভন্ত্রণারয় 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/২০০৫/১১২(৪৩) তাবযখ: 
২৯-০৫-১৪১৩ ফাাংরা 

১৩-০৯-২০০৬ বিাঃ 
 

 দয় াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব সপ্রযণ কযা র:- 
 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক াবিি াউজ, ৪, াঅঞ্জুভান ভবপরৃর াআরাভ ড়ক, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর 
াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৩। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। (তাাঁয াধীনস্থ 
কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৫। বফবাগীয় কবভনায (কর) --------------------------------------। 

৬। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, াগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল 
উন্নয়ন ফযাাংবক, প্রধান কামথারয়, ঢাকা/যাজাী।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ 
কযা র।) 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 
র।) 

৮। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

৯। াবতবযক্ত ভা বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১০। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক -------------------------------------- (কর বফবাগ) তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 
ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর) --------------------------------------। 

 

 

সভাাঃ যাপত াঅরী 
কাযী বচফ 

সপান: ৭১৭১৬৬০ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/২০০৫/ তাবযখ: 
১৪/১১/২০০৭ বিাঃ 

৩০/০৭/১৪১৪ ফাাং 
 

াবপ স্মাযক 

 

 যকায ২০০৭-২০০৮ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায 
উয সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কগযগছ: 
 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

যাবজয়া সফগভ এনবিব 

মুগ্ম-বচফ 
ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/২০০৫/ তাবযখ: 
১৪/১১/২০০৭ বিাঃ 

৩০/০৭/১৪১৪ ফাাং 
 দয় াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব সপ্রযণ কযা র:- 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক াবিি াউজ, ৪, াঅঞ্জুভান ভবপরৃর াআরাভ ড়ক, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৩। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৫। বফবাগীয় কবভনায (কর) ---------------------------------------------------। 

৬। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, াগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল 
উন্নয়ন ফযাাংবক, প্রধান কামথারয়, ঢাকা/যাজাী। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

৯। াবতবযক্ত ভা বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১০। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক -------------------------------------------------- (কর বফবাগ) 
তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর) ---------------------------------------------------। 

 

 

সভাাঃ াআউনুছ াঅরী খান 

কাযী বচফ 

সপান: ৭১৭১৬৬০ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-৭ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-৭/ববফষ্য তবফর-২/২০০৮/০২ তাবযখ: 
০৪/০৬/১৪১৫ ফাাং 

১৯/১০/২০০৮ বিাঃ 
 

াবপ স্মাযক 

 

 যকায ২০০৮-২০০৯ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায 
উয সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কগযগছ: 
 

 ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর (বজবএপ)। 

 খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর (ববএপ) মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

সফগভ খুযবদা খাতুন 

মুগ্ম-বচফ 
সপান: ৭১৬৪৫২২ 

বফতযণ: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধান উগদষ্টায কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক াবিি াউজ, ৪, াঅঞ্জুভান ভবপরৃর াআরাভ ড়ক, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। বফবাগীয় কবভনায (কর) ---------------------------------------------------। 

৯। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, াগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল 
উন্নয়ন ফযাাংবক, প্রধান কামথারয়, ঢাকা/যাজাী। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

১০। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। াবতবযক্ত ভা বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১২। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক --------------------------------------------------- (কর বফবাগ) 
তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর)। 

 

 

প্রাি কুভায দা 

উ বচফ 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1856  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-৭ 

www.mof.gov.bd 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-৭/ববফষ্য-২/০৯ (াাং-২)/১৫০ তাবযখ: 
০৩/০৭/১৪১৬ ফাঃ 

১৮/১০/২০০৯ বিাঃ 
 

াবপ স্মাযক 

 

 যকায ২০০৯-২০১০ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায উয 
সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কগযগছ: 
 

 ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর (বজবএপ)। 

 খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর (ববএপ) মা’ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

বফজয় বট্টাচামথ 
মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ) 
সপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-৭/ববফষ্য-২/০৯ (াাং-২)/১৫০ তাবযখ: 
০৩/০৭/১৪১৬ ফাঃ 

১৮/১০/২০০৯ বিাঃ 
 

 ানুবরব দয় াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য সপ্রযণ কযা র: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক াবিি াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। বফবাগীয় কবভনায (কর) ---------------------------------------------------। 

৯। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, াগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল 
উন্নয়ন ফযাাংবক, প্রধান কামথারয়, ঢাকা/যাজাী।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ 
কযা র।) 

১০। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। াবতবযক্ত ভা বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১২। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক --------------------------------------------------- (কর বফবাগ) তাাঁয াধীনস্থ কর 
াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর)। 

 

 

সভাাঃ বদউো 

উ-বচফ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ-৫ াখা 
www.mof.gov.bd 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-৫/ববফষ্য-২/০৯ (াাং-২)/২০৮ তাবযখ: 
১৫/০৯/২০১০ বিাঃ। 

৩১/০৫/১৪১৭ ফাঃ। 
 

াবপ স্মাযক 

 

 যকায ২০১০-২০১১ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায উয 
সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কগযগছ: 
 

 ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর (বজবএপ)। 

 খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর (ববএপ) মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

তন কুভায কভথকায 

মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ) 
সপান: ৭১৬৬৮০৩ 

বফতযণ: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক াবিি াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। বফবাগীয় কবভনায (কর) ---------------------------------------------------। 

৯। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, াগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল 
উন্নয়ন ফযাাংবক, প্রধান কামথারয়, ঢাকা/যাজাী। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

১০। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। াবতবযক্ত ভা বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা।  
তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১২। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক --------------------------------------------------- (কর বফবাগ)  
তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর)। 

 

 

ভাফফুা াঅক্তায 

ববনয়য কাযী বচফ 
সপান: ৯৫৬৭০৬১ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ-৫ াখা 
www.mof.gov.bd 

নাং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১২-১৯ তাবযখ: 
২০/০২/২০১২ বিাঃ। 

০৮/১১/১৪১৮ ফাঃ। 
 

প্রজ্ঞান 

 

 The General Provident Fund Rules, 1979 এয rule 12(1) এফাং The Contributory Provident Fund 

Rules, 1979-এয rule 12 এয বফধান ানুাগয ২০১১-২০১২ াথথ ফছগযয জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয 
বাগফ ািবুথক্ত াধাযণ তবফর (বজবএপ) এফাং প্রগদয় ববফষ্য তবফর (ববএপ)-এয সুগদয ায ১২.৫০% এ 
বনধথাযণ কযা গরা। 
 

যাষ্ট্রবতয াঅগদক্রগভ 

 

 

তন কুভায কভথকায 

াবতবযক্ত বচফ (প্রবফবধ) 
সপান: ৭১৬৬৮০৩ 

বফতযণ: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, সতজগাাঁ, 

ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, াবিি বফন, ৭৭/৭ কাকযাাআর, ঢাকা (তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ 
এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।)। 

৩। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৪। ববনয়য বচফ --------------------------------------------------- ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 

৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৬। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। (তাাঁয াধীনস্থ 
কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 
র।) 

৮। বফবাগীয় কবভনায (কর) ---------------------------------------------------। 

৯। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক বরাঃ, জনতা ফযাাংক বরাঃ, াগ্রণী ফযাাংক বরাঃ, রূারী ফযাাংক বরাঃ, ফাাংরাগদ 
কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল উন্নয়ন ফযাাংক প্রধান কামথারয়, যাজাী।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

১০। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা (তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 

১১। াবতবযক্ত ভা বযচারক (াথথ), ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা (তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র)। 

১২। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক --------------------------------------------------- (কর বফবাগ) তাাঁয াধীনস্থ কর 
াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর)। 

 

 

খবরর াঅভদ 

উ-বচফ (প্রবফবধ-৩ াবধাখা) 
সপান: ৭১৭০১৭৪ 

 

 


