ফাযজট ফাস্তফায়ন নযকল্পনা (BIP)
নযবম্বয’ 2017

ফৃহৎ কযদাতা ইউননট, ভূরয সংযমাজন কয
সসগুনফানগচা, ঢাকা।

যাজস্ব রক্ষ্যভাত্রা ও আদায় :
• ২০১৭-১৮ অর্থ ফছযযয সভাট রক্ষ্যভাত্রা ৫০,৩১২.৮০ সকাটি টাকা মা 2016-17
অর্থ ফছযযয সভাট আদায় ৩৬,৯৮৩.৫০ সকাটি এয তু রনায় ১৩,৩২৯.৩০
সকাটি টাকা ফা ৩৬.০৪% সফী।
• নযবম্বয’201৭ ভাস মথ ন্ত যাজস্ব রক্ষ্যভাত্রা ১৮২১৬.৩৩ সকাটি টাকা এফং
যাজস্ব আদায় হযয়যছ ১৬২৬৪.৭৪ সকাটি টাকা। গত ফছযযয তু রনায়
নযবম্বয’২০১৭ ভাস মথ ন্ত সফী আদায় হযয়যছ ২৩৯৭.৬৮ সকাটি ফা
১৭.২৯% সফী। মা সভাট রক্ষ্যভাত্রায ৩২.৩৩%।
• রক্ষ্যভাত্রায তু রনায় কভ আদায় হযয়যছ -১৯৫১.৫৯ সকাটি টাকা (১০.৭১%)।
• নসগাযযট খাযত যাজস্ব ঘাটনত -৭৮৫.৯৮ সকাটি টাকা।
• সযকানয প্রনতষ্ঠাযনয নফযীযত যাজস্ব ঘাটনত -১০০০.৫৪ সকাটি টাকা
• জুরাই’১৭ ভাযস জভাকৃত ৪০০ সকাটি টাকা মা জুন’১৭ ভাযস প্রদনথ ত
হযয়যছ।

ফাযজট ফাস্তফায়ন নযকল্পনা (BIP)
ফাস্তফায় গৃহীত কামথ ক্রভ ও পরাপর
সনয
(নযবম্বয’1৭ মথ ন্ত)
সভয়কা
র

BIP এয
সকৌরগত
রক্ষ্য

BIP সত উনিনখত কামথ ক্রভ/ কভথ

৩. ব্যাংক
হযববর
উপর প্রবযযজ্
আবগযরী
শুল্ক

ব্যাংক হযববর উপর আবগযহর শুল্ক ১
ক্ষ থথবক ৫ ক্ষ; ৫ ক্ষ থথবক ১০
ক্ষ; ১০ ক্ষ থথবক ১ থকযটি; ১ থকযটি
থথবক ৫ থকযটি; ৫ থকযটির উবধে র
থক্ষবে আবগযরী শুল্ক যথযক্রবম ১৫০,
৫০০, ১৫০০, ৭৫০০ এবাং ১৫০০০
টযকযর স্থব ১৫০, ৫০০, ২৫০০,
১২০০০ এবাং ২৫০০০ টযকয হির্েযহরত
ওয়যয় এ খযবত কযযেক্রমগ্রণ ও
আদযয়কৃ ত অহতহরক্ত আবগযরী শুবল্কর
তথ্ থবযবডে থপ্ররণ।

২০
আগস্ট

২০১৬-১৭
অথেবছবরর
িবভম্বর’১৬
ময
পযেন্ত
আবগযরী শুল্ক খযবত রযজস্ব
আদযয় বয়হছ ৪২.৪৩ থকযটি
টযকয এবাং ২০১৭-১৮ অথে
বছবরর িবভম্বর ময পযেন্ত
আদযয় বয়বছ ৪৪.১৩ থকযটি
টযকয। যয হবগত বছবরর
তু যিযয় ৩.৯৯% থবলী।

৫.বযহণহজ্ক
উবেবল্
ব্বহৃত স্থযি
ও স্থযপিযর
মূক

১৫০ বগেফুট এর অহর্ক আয়তি
হবহলষ্ট বযহণহজ্ক উবেবল্ ব্বহৃত
স্থযি ও স্থযপিযর থক্ষবে জহরপপূবেক
প্রহতষ্ঠযবির তযহকয প্রস্তুতপূবেক ভ্যট
আদযয় হিহিত করবণর কযযেক্রম গ্রণ
ও আদযয়কৃ ত রযজস্ব তথ্ থবযবডে
থপ্ররণ করবত বব।

পরবতী
মযবর
২০
তযহরখ

২০১৬-১৭
অথেবছবরর
যমহগ্রকভযবব
িবভম্বর’১৬
ময পযেন্ত স্থযি ও স্থযপিয খযবত
রযজস্ব আদযয় বয়হছ ৪৫.৪৮
থকযটি টযকয এবাং ২০১৭-১৮
অথে বছবরর িবভম্বর ময
পযেন্ত আদযয় বয়বছ ৫৩.৭৮
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চরভান-3
BIP এয
সকৌরগত
রক্ষ্য
(গ) ১. ঝু হকপূণে
প্রহতষ্ঠযি

BIP সত উনিনখত
কামথ ক্রভ

ফাস্তফায়
সনয
সভয়কা
র

ঝু হকপূণে করদযতয
২৫
প্রহতষ্ঠযবির তযহকয এবাং
আগস্ট
তযবদর হবরুবধ গৃীতব্ কমে
পহরকল্পিয ততরী।

গৃহীত কামথ ক্রভ ও পরাপর
(নযবম্বয’1৭ মথ ন্ত)
ঝুুঁ হকপূণে প্রহতষ্ঠযবির তযহকয করয বয়বছ
এবাং উক্ত ঝুুঁ হকপূণে প্রহতষ্ঠযিমূবর
াংহিষ্ট প্রবযযজ্ মূক আদযবয়র বক্ষ্
প্রণীত কমেবকৌল অিুযযয়ী প্রবয়যজিীয়
ব্বস্য গ্রি করয বয়বছ।

ফাযজট ফাস্তফায়ন নযকল্পনা (BIP)
সকৌরগ
ত রক্ষ্য

চরভান-4
হিতীয় অাংল : ২। প্রলযহিক
:
ফাস্তফায়যন
BIP সত উনিনখত
কামথ ক্রভ

য
সভয়কার

গৃহীত কামথ ক্রভ ও পরাপর
(নযবম্বয’1৭ মথ ন্ত)

২. অহফ
পহরদলেি

ঊর্ধ্েতি কমেকতে যগণ কতৃে ক
প্রহত মযব অন্তত এক বযর
কহমলিযবরট থড
থকযয়যটেযবরর হবহভন্ন লযখয,
হবভযগীয় অহফ ও যবকে 
হিয়হমত পহরদলেি করয।

মযহক
প্রহতববদি
প্রহত মযবর
৫ তযহরখ

বৃৎ করদযতয ইউহিট, ভ্যট দপ্তর ৬টি হবভযগ এর মন্ববয়
গঠিত। এ দপ্তবরর কযযেক্রম ুষ্ঠুভযবব ম্পযদবির জি্
অহতহরক্ত কহমলিযর হিয়হমত হবভযগগুবয পহরদলেি
কবরি। এ দপ্তবরর লযখযমূবর কযযেক্রমবক গহতলী করযর
বক্ষ্ হিয়হমত মহিটহরাং কবরি। এছযড়য উর্ধ্েতি
কমেকতে যগণ তযুঁর অর্ীিস্থ হবভযগ/যবকে /লযখযমূ
হিয়হমত পহরদলেি কবরি।

৩.
কমেকতে যবদ
র
প্রহলক্ষণ।

অহফ প্রহহডউর, মূক
আইি ও হবহর্মযযর
হবর্যিযবী, হিরীক্ষয,
দযহখপে পরীক্ষয, মূ্
থঘযণয ও থরয়যত যযচযই,
স্পট এ্যববমন্ট ইত্যহদ
ম্পবকে হিয়হমত প্রহত মযব
ইি-যউ থেহিাং প্রদযি।

৩০
অবটযবর

এ দপ্তবরর হবহভন্ন পযেযবয়র প্রযয় ৩৫ জি কমেকতে য/
কমেচযরীগণবক হবহভন্ন হববয় প্রহলক্ষণ প্রদযি করয বয়বছ।
• দযহখপে পরীক্ষয াংক্রযন্ত কযবকৌল হববয় ১
হদিব্হপ।
• হযব পুস্তক াংরক্ষণ, উৎব কর কতে ি ও মূক
হিরীক্ষয হববয় 1 হদিব্হপ।
• হগযবরবটর ব্যন্ডবরয হচহিতকরণ হবয়ক কমেলযয
১ হদিব্হপ।

৪.
হিয়হমত
রযজস্ব
আদযয়
পযেযবযচ

কহমলিযবরট/হবভযগীয়
দপ্তর/যবকে  দপ্তর পযেযবয়
হিয়হমত রযজস্ব পযেযবযচিয
ভয অিুষ্ঠযি হিহিত করয।

প্রহত মযবর
২০ তযহরখ

এ দপ্তবরর রযজস্ব পযেযবযচিয ভয যথযমবয় অিুহষ্ঠত বে।
প্রহত মযবর রযজস্ব পযেযবযচিয ভযর কযযেহববরণী জযতীয়
রযজস্ব থবযবডে থপ্ররণ করয বে।
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BIP এয
চরভান-5 BIP সত উনিনখত
সকৌরগত
কামথ ক্রভ
রক্ষ্য
৫. যথযযথ হযব
থকযবড রযজস্ব জময
প্রদযি এবাং
প্রমযণপে হভহিক
রযজস্ব আদযয় তথ্
রবরয।

ফাস্তফায়যনয
সভয়কার

থেজযরী চযযবির থক্ষবে পরবতী মযবর
ঠিক হযববর থকযড
১৫ তযহরবখ
ব্বযর করয বয়বছ হক-িয তথ্ জযরযববযবত
এবাং উক্ত থেজযরী চযযি/
থপ্ররণ
এ্যকযউন্ট অহফবর িদ
এর
হবপরীবত
রযজস্ব
আদযবয়র তথ্ প্রদযি করয
বয়বছ হক-িয এ হবয়টি
পরীক্ষয কবর হিহিত করবত
বব।

গৃহীত কামথ ক্রভ ও পরাপর
(নযবম্বয’1৭ মথ ন্ত)
বৃৎ করদযতয ইউহিট, মূ্ াংবযযজি কর দপ্তবর জুন’১৭
মথ ন্ত রযজস্ব আদযবয়র পহরমযণ ৩৬,৯৮৩.৫০ থকযটি টযকয।
অপরহদবক হহজএ কতৃে ক প্রদহলেত রযজবস্বর পহরমযণ
৩৫,৯৭৬.৮২ থকযটি টযকয যয এ দপ্তবরর আযদয়কৃ ত
রযজবস্বর তু িযয় ১০০৬.৬৮ থকযটি টযকয কম।
উবেখ্, এ দপ্তর কতৃে ক জুি’১৭ করবময়যবদর প্রদহলেত রযজস্ব
জুযই’১৭ মযব জমযকৃ ত ভ্যট বযবদ ৫৭৫.৫২ থকযটি টযকয
ও ম্পূরক শুল্ক বযবদ ৮২৭.৫১ থকযটি টযকয হহজএ এর
Economic Detail Source Report এ অন্তভুে ক্ত করয ব এ
দপ্তর কতৃে ক 2016-17 অথেবছবরর আদযয়কৃ ত রযজবস্বর যবথ
হহজএ কতৃে ক প্রদহলেত রযজবস্বর মবর্্ বযস্তবব থকযি পযথেক্
থযকবব িয বব এ দপ্তর মবি কবর।
## িবভম্বর ২০১৭ পযেন্ত এ দপ্তবরর ক থেজযরী চযযি
অিযইবি যযচযই ম্পন্ন করয বয়বছ। হহজএ কতৃে ক
আইবয ফ্টওয়্যবরর যিযগযবদর কযযেক্রম চমযি।
উক্ত কযযেক্রম ম্পন্ন ব হহজএ বত তথ্ প্রযহপ্ত যবপবক্ষ
িবভম্বর’১৭ ময পযেন্ত রযজস্ব হরকিহবলি ম্পন্ন করয
ম্ভব বব।

৬.
ইউহিট
থপ্রযফযই
প্রস্তুতকরণ ও তথ্
যিযগযদকরণ।
৮. তু িযমুক কম
রযজস্ব প্রদযিকযরী

ইউহিট
থপ্রযফযই পরবতী মযবর
প্রস্তুতকরণ ও যিযগযদ
10 তযহরখ
করবত বব।

যিযগযবদর কযযেক্রম ম্পন্ন।

কম রযজস্ব প্রদযিকযরী প্রহত মযবর ২৫ বৃৎ ৫০টি প্রহতষ্ঠযবির রযজস্ব তথ্ পযেযবযচিয করয য় এবাং
প্রহতষ্ঠযি মূবর পহরস্থহত
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চরভান-6
হিতীয় অাংল : ৩। রযজস্ব াংক্রযন্ত ক) পণ্ খযত :-

BIP এয
সকৌরগত
রক্ষ্য

১. হগযবরট,
হবহড় ও তযমযক
জযতীয় পবণ্র
রযজস্ব বৃহধ

২. হিয়হমত
দযহখপে
প্রদযবির যর
বৃহধ ও
দযহখপে পরীক্ষয

BIP সত উনিনখত কামথ ক্রভ
হবহড়, হগযবরট, জেে য, গু তযমযক
জযতীয় পবণ্র থক্ষবে র্যযেকৃত প্রবৃহধ
অিুযযয়ী রযজস্ব আদযয় হিহিত করয
ও জযতীয় রযজস্ব থবযবডে প্রহতববদি
থপ্ররণ করবত বব।

থয ব প্রহতষ্ঠযবির থক্ষবে দযহখপে
দযহখবর বযর্্বযর্কতয রবয়বছ তযরয
থযি হিয়হমত মযহক দযহখপে
(মূক-১৯) স্থযিীয় মূ্ াংবযযজি কর
কযযেযবয় দযহখ কবর থ ব্যপযবর

ফাস্তফায়
সনয
সভয়কা
র
পরবতী
মযবর 1৫
তযহরখ

পরবতী
মযবর ২0
তযহরখ

গৃহীত কামথ ক্রভ ও পরাপর
(নযবম্বয’1৭ মথ ন্ত)
হগযবরট খযবত আদযয়কৃ ত রযজস্ব তবথ্র
হববরণী জযতীয় রযজস্ব থবযবডে হিয়হমত থপ্ররণ
করয বে। এ খযবত গত বছবরর তু িযয়
িবভম্বর’1৭ পযেন্ত ৮৪৭.১৪ থকযটি বয ১৩.৬২%
রযজস্ব থবলী আদযয় বয়বছ।
উৎপযদি ও রবরয যথযযথভযবব মহিটর করযর
বক্ষ্ এআরও এর হবর্যি অিুযযয়ী কযরখযিযয়
যবেক্ষহণক ভযবব কযরী রযজস্ব কমেকতে য ও
হপযই পদস্থ করয বয়বছ। এছযড়য, হিয়হমতভযবব
হবভযগীয় কমেকতে য প্রহতহদবির উৎপযদি,
রবরয ও রযজস্ব তথ্ াংগ্র কবর থমযবযই
এএমএ এর মযর্্বম জযতীয় রযজস্ব থবযডেবক
অবহত করবছি।
এ দপ্তবরর থমযট হক্রয় প্রহতষ্ঠযবির াংখ্য ১57টি।
দযহখপে প্রদযবির যর 100%। দযহখপে পরীক্ষযর
যর ১০০%। চহত অথেবছবর থগযবয়ন্দয কযযেক্রম
ও দযহখপে পরীক্ষয কবর ১৯২০.৭১ থকযটি

ফাযজট ফাস্তফায়ন নযকল্পনা (BIP)
চরভান-৭
হিতীয় অাংল : ৩। রযজস্ব াংক্রযন্ত খ) থবয খযত :BIP এয
সকৌরগত
রক্ষ্য

২. উৎব
কহতে ত মূক
আদযয়
৩. উৎব
কহতে ত মূক
আদযয়

BIP সত উনিনখত কামথ ক্রভ

থমযট ১০ র্রবণর উৎব কতে িকযরী
প্রহতষ্ঠযি বত উৎব কহতে ত মূবকর
হববরণী প্রস্তুত ও জযরযববযবত মযহক
প্রহতববদি থপ্ররণ করবত বব।
উৎব কতে িকযরী প্রহতষ্ঠযবির িযমঠিকযিয, প্রর্যি হিবেযীর িযম ও
থটহবফযি
িম্বর
যিযগযদ
তযহকয প্রণয়ি করবত বব।

নিতীয় অং : ৩। সাভনিক
কভথ যকৌর :
৩. িতু িভযবব
আবরযহপত
মূক, ম্পূরক
শুল্ক ও
যরচযজে
আদযয়

ফাস্তফায়
সনয
সভয়কার

গৃহীত কামথ ক্রভ ও পরাপর
(নযবম্বয’1৭ মথ ন্ত)

পরবতী
মযবর 1৫
তযহরখ

শুর্ুমযে উৎব মূক কতে ি কবর এ র্রবণর
থকযি প্রহতষ্ঠযি বৃৎ করদযতয ইউহিট, ভ্যট
দপ্তবর থিই।

পরবতী
মযবর 1৫
তযহরখ

উৎব কতে িকযরী প্রহতষ্ঠযবির িযম-ঠিকযিয,
প্রর্যি হিবেযীর িযম ও থটহবফযি িম্বর
াংরক্ষণ করয আবছ।

িতু িভযবব থয ক পণ্/থবয খযবত পরবতী এ হববয় প্রহত মযব পযেযবযচিয জযতীয়
মূক, ম্পূরক শুল্ক ও যরচযজে মযবর ২০ রযজস্ব থবযবডের পহরাংখ্যি ও মহিটহরাং লযখযয়
আবরযপ করয বয়বছ থ ক খযতবক
তযহরখ
হিয়হমতভযবব তথ্ থপ্ররণ করয য়।
হববল িজরদযহরর মযর্্বম রযজস্ব
আদযয় হিহিত করবত বব।

ফাযজট ফাস্তফায়ন নযকল্পনা (BIP)
ননযীক্ষ্া কামথ ক্রভ

চরভান-৮

BIP সত উনিনখত কামথ ক্রভ

ফাস্তফায়
সনয
সভয়কা
র

১. হিরীক্ষয
পহরকল্পিয

আগযমী ২০১৭-১৮
অথেবছবরর মূ্ াংবযযজি
কর প্রদযিকযরী অি্যি্
প্রহতষ্ঠযবির হিরীক্ষয
পহরকল্পিয প্রণয়ি করবত
বব।

২৫ আগস্ট  বতে মযবি এ দপ্তর বত 64টি প্রহতষ্ঠযবির হিরীক্ষয আবদল
থদয়য আবছ। ইবতযমবর্্ 2৭ টি প্রহতষ্ঠযবির হিরীক্ষয কযযেক্রম
ম্পন্নপূবেক 2৭ টি প্রহতববদি দযহখ করয বয়বছ যযবত
উদঘযটিত রযজস্ব ১৩৫৮.৮৯ থকযটি টযকয; যযর মবর্্ আদযয়
৮.35 থকযটি টযকয। বযকী প্রহতষ্ঠযিমূবর হিরীক্ষয কযযেক্রম
চমযি আবছ।

৪. ববকয়য
রযজস্ব আদযয়

হিরঙ্কুল চূ ড়যন্ত ববকয়য রযজস্ব
আদযবয়র ব্বস্থয গ্রণ করবত
বব।

৩০
অবটযবর

৮. বন্ধ
প্রহতষ্ঠযবির
কযযেক্রম গ্রণ

বন্ধ প্রহতষ্ঠযবির উপকরণ ও
ততহর পবণ্র মজুদ যথযমবয়
হহপবধকরণ ও বন্ধ
প্রহতষ্ঠযবির কযযেক্রম ও
অহস্তত্ব যযচযইপূবেক আইহি
ব্বস্থয গ্রণ করবত বব।

পরবতী
মযবর ৭
তযহরখ

BIP এয
সকৌরগত
রক্ষ্য

গৃহীত কামথ ক্রভ ও পরাপর
(নযবম্বয’1৭ মথ ন্ত)

চহত অথেবছবরর িবভম্বর ২০১৭ পযেন্ত ববকয়য রযজস্ব
আদযবয়র পহরমযণ ২৩২৫.১৪ থকযটি টযকয। হিরাংকুল ববকয়য
রযজস্ব আদযয় এর হববয় হির্েযহরত মবয় জযতীয় রযজস্ব
থবযবডের যর্যরণ আবদল িাং- ১৩/মূক/২০০৬ অিুযযয়ী
তযহকয প্রস্তুত ও মূ্ াংবযযজি কর আইি ও হবহর্ অিুযযয়ী
কযযেক্রম গ্রণ করয বে।
এ দপ্তবরর ৯টি প্রহতষ্ঠযি বন্ধ ও ৪ টি প্রহতষ্ঠযি একীভূ ত
বয়বছ।

ফাযজট ফাস্তফায়ন নযকল্পনা (BIP)
সকৌরগ
ত রক্ষ্য

চরভান-৯

BIP সত উনিনখত
কামথ ক্রভ

১. মযময প্রহত হতি মযবর
হিষ্পহি
মবর্্ ১০% মযময
হিষ্পহির কযযেক্রম
গ্রণ।

৪. হবকল্প
হববরযর্
হিষ্পহি

হবচযরযর্ীি মযময
মূবর মবর্্ হবকল্প
হববরযর্ হিষ্পহি
ব্বস্থযর মযর্্বম
হিষ্পহি mobilize
করবত বব।

গৃহীত কামথ ক্রভ ও পরাপর
(নযবম্বয’1৭ মথ ন্ত)
আীরাত ট্রাইফুযনার : আপীযত েযইবু্িযব ১১০৪ থকযটি
৩০
থবেম্বর/১৭ টযকযর ২টি মযময এ দপ্তর থথবক দ্রুত হিষ্পহির কযযেক্রম গ্রণ
করযয় ইবতযমবর্্ শুিযিী কযযেক্রম ম্পন্ন করয বয়বছ।
অিহতহববম্ব রকযর পবক্ষ রযয় পযওয়য যযবব।

ফাস্তফায়যনয
সভয়কার

পরবতী
মযবর ১০
তযহরখ

হাইযকাটথ নফবাগ : যইবকযটে হবভযবগ হবচযরযর্ীি ১০টি মযময
(জহড়ত রযজস্ব ২৩৮৪.৯৮ থকযটি) দ্রুত হিষ্পহির জি্ এ দপ্তর
থথবক দফযওয়যরী জবযব থপ্ররণ করয বয়বছ, থপপযরবুক ততহর করয
বয়বছ, হবজ্ঞ এটহিে থজিযবর এর যবথ যক্ষযত করয বয়বছ এবাং
কজহবস্ট অন্তভুে হক্ত করয বয়বছ। অিহত হববম্ব উক্ত মযময
হিষ্পহি বব মবমে আলয করয যযয়।
ফৃহৎ কযদাতা ইউননট, বযাট দপ্তযয নফকল্প নফযযাধ ননষ্পনি
জনয থমযট আববদি ৯টি;
 জহড়ত রযজস্ব ১৩.৪৭ থকযটি টযকয;
 এহডআর এর হধযন্ত থমযতযববক হিস্পহি বয়বছ ৫টি মযময;
 আদায় হযয়যছ ৭.১৩ সকাটি টাকা।

ফাযজট ফাস্তফায়ন নযকল্পনা (BIP)
চরভান-৯
সকৌরগ
ত রক্ষ্য
৩.
আকহিক
পহরদলেি।

BIP সত
উনিনখত
কামথ ক্রভ
ভ্যট আইি,
১৯৯১ এর র্যরয
২৬ এর হবর্যি
থমযতযববক
করদযতযর
উৎপযদি/রব
রয বয থবয
প্রদযিস্থ
আকহিক
পহরদলেি করবত
বব।

ফাস্তফায়
সনয
সভয়কা
র

গৃহীত কামথ ক্রভ ও পরাপর
(নযবম্বয’1৭ মথ ন্ত)

পরবতী 
মযবর ২০
তযহরখ




থগযবয়ন্দয কযযেক্রম ও দযহখপে পরীক্ষয: মূ্ াংবযযজি কর আইি, 1991 এর
র্যরয 55(1) থমযতযববক প্রযথহমক দযহবিযময জযহর করয বয়বছ থমযট ৪৮টি,
জহড়ত রযজস্ব ১৯২০.৭১ থকযটি টযকয যযর হবপরীবত আদযয় বয়বছ ৪৬.০৮
থকযটি টযকয।
চূ ড়যন্ত দযহবিযময জযহর : মূ্ াংবযযজি কর আইি, 1991 এর র্যরয 55(3)
থমযতযববক চূ ড়যন্ত দযহবিযময জযহর করয বয়বছ থমযট ১২টি, জহড়ত রযজস্ব
১০৩২.৩৩ থকযটি টযকয, আদযয় ২.৪৮ থকযটি টযকয।
ুদ আদযবয়র জি্ দযহবিযময জযহর : মূ্ াংবযযজি কর আইি, 1991 এর র্যরয
37(3) থমযতযববক ুদ আদযবয়র জি্ দযহবিযময জযহর করয বয়বছ থমযট 04 টি,
জহড়ত রযজস্ব ৩.৩০ থকযটি টযকয (প্রযয়), আদযয় বয়বছ ১.৩৩ থকযটি টযকয।

