
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
কয কমভনাদযয কাম যারয় 

বৃৎ কযদাতা ইউমনট (LTU), ঢাকা 
২য় ১২ তরা যকাযী অমপ বফন (৭ভ তরা) 

সগুনফামগচা, ঢাকা। 

 

মটিদজন চাট যায 
১। মবন  মভন  

 

মবনঃ 

আধুমনক, দক্ষ এফাং সটকই যাজস্ব প্রাদনয ভাধ্যদভ কযদাতা ফান্ধফ মযদফ গদে সতারা এফাং যাজস্ব আদায় বৃমি কযা। 
 

মভনঃ 

পাাংনার কয ব্যফস্থানায আতায় দফ যাচ্চ কভ যদক্ষতযা মনমিতকযদণয ভাধ্যদভ জাতীয় যাজস্ব সফার্ য কর্তযক মনধ যামযত যাজস্ব 

রক্ষযভাত্রা অজযন। 

 

২। সফা প্রদান প্রমতশ্রুমত 
 

২.১) নাগমযক সফাঃ 
ক্রঃ 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান 

িমত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রামিস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ িমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ যকতযায (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয  ই-সভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ কয মফলয়ক 

যাভ য এফাং 

আয়কয মযটান য 

পূযদণ 

কযদাতাগণদক 

ায়তা প্রদান 

যাময/ 

সটমরদপান/

মরমিত 

দত্রয 

ভাধ্যদভ 

আয়কয অমপদ এই 

সফা ায়া মাদফ। 

মফনামূদল্য দ্রুততভ 

ভদয়য ভদধ্য। 

উ কয কমভনায, 

ট্যাক্সদয়ায ামব য উইাং, বৃৎ 

কযদাতা ইউমনট (LTU), 

ঢাকা। 

২ আয়কয মযটান য 

গ্রণ াংক্রান্ত 

প্রামি স্বীকায ত্র 

আয়কয 

অধ্যাদদ, 

১৯৮৪ 

সভাতাদফক। 

আয়কয মযটান য 

মথামথবাদফ দামিদরয 

ভথ যদন মাফতীয় 

প্রভাণামদ দামির। 

ট্যাক্সদয়ায ামব য 

উইাং  আয়কয সভরায় 

এই সফা ায়া মাদফ। 

আয়কয সভাতাদফক 

মযগণনা এফাং 

প্রদমাজয সক্ষদত্র স-

অর্ যায  চারাদনয 

ভাধ্যদভ কয 

মযদাধ 

তাৎক্ষমণক। ঐ 

৩ কয মনধ যাযণী 

আদদ, ম্পদ 

মফফযণী ফা 

প্রামথ যত 

র্কুদভদেয 

াটি যপাইর্ কম 

প্রদান। 

প্রদয়াজনীয় 

সকাট য মপ  

কমাং মপ 

প্রদান পূফ যক 

আদফদন 

কযদত য়। 

আদফদনদত্রয সপ্রমক্ষদত 

ট্যাক্সদয়ায ামব য 

উইাং এ এই সফা 

ায়া মাদফ। 

চারাদনয ভাধ্যদভ 

প্রদয়াজনীয় টাকা 

যকাযী সকালাগাদয 

জভা মদদত দফ। 

৩ কাম য মদফ। ঐ 

৪ কয মনধ যাযণ 

মনষ্পমি াংক্রান্ত 

নদ 

কযদাতায 

আদফদন 

স্বাদদক্ষ। 

আদফদনদত্রয সপ্রমক্ষদত 

ট্যাক্সদয়ায ামব য 

উইাং এ এই সফা 

ায়া মাদফ।  

মফনামূদল্য ২ কাম য মদফ। ঐ 

৫ ই-টি,আই,এন 

নদ প্রদান 

আয়কয মফমধ 

৬৪মফ। 

আদফদনদত্রয সপ্রমক্ষদত 

ট্যাক্সদয়ায ামব য 

উইাং এ এই সফা 

ায়া মাদফ। 

মফনামূদল্য তাৎক্ষমণক। ঐ 



ক্রঃ 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান 

িমত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রামিস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ িমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ যকতযায (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয  ই-সভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬ কয মনধ যাযণী 

আদদ প্রণয়ন 

আয়কয 

আইন 

অনুমায়ী 

ভয়ীভা 

মনধ যামযত। 

আদফদনদত্রয সপ্রমক্ষদত 

ট্যাক্সদয়ায ামব য 

উইাং এ এই সফা 

ায়া মাদফ। 

মফনামূদল্য ফ যদল 

শুনামনয তামযি 

ইদত ৩০ 

মদদনয ভদধ্য। 

উ কয কমভনায, অমর্ট 

উইাং, বৃৎ কযদাতা ইউমনট 

(LTU), ঢাকা। 

৭ কয মনধ যাযণী 

আদদ, 

দাফীনাভা 

যফযা 

ঐ আদদদয কম, 

দামফনাভা  আইটি-৩০ 

মফনামূদল্য আদদ 

স্বাক্ষদযয 

যফতী ৩০ 

মদদনয ভদধ্য। 

ঐ 

৮ ট্যাক্স মিয়াদযন্স 

াটি যমপদকট 

প্রদান 

 আদফদনদত্রয সপ্রমক্ষদত 

ট্যাক্সদয়ায ামব য 

উইাং এ এই সফা 

ায়া মাদফ। 

মফনামূদল্য আদফদন প্রামিয 

যফতী ২ কাম য 

মদফদয ভদধ্য 

(কর ফদকয়া 

মযদাধ 

াদদক্ষ)। 

উ কয কমভনায, 

সযমবমনউ একাউমোং উইাং, 

বৃৎ কযদাতা ইউমনট (LTU), 

ঢাকা। 

৯ আীর, 

ট্রাইব্যযনার এফাং 

াইদকাট য ইদত 

প্রাি মনদদ যনা 

ফাস্তফায়ন 

আয়কয 

আইন 

অনুমায়ী 

ভয়ীভা 

মনধ যামযত।  

প্রদমাজয সক্ষদত্র 

আদদদয কম, 

দামফনাভা  আইটি-৩০ 

মফনামূদল্য আদদ প্রামিয 

৩০ মদদনয 

ভদধ্য, তদফ 

set-aside এয 

সক্ষদত্র ৪৫ 

মদদনয ভদধ্য। 

উ কয কমভনায, ট্যাক্স 

কাদরকন, 

এনদপা যদভে/আীর উইাং, বৃৎ 

কযদাতা ইউমনট (LTU), ঢাকা। 

১০ কয মনধ যাযণী 

আদদদয ভুর 

াংদাধন। 

আয়কয 

অধ্যাদদ, 

১৯৮৪ 

সভাতাদফক। 

আদফদনদত্রয সপ্রমক্ষদত 

ট্যাক্সদয়ায ামব য 

উইাং এ এই সফা 

ায়া মাদফ। 

মফনামূদল্য ভুর 

াংদাধদনয 

৩০ মদদনয 

ভদধ্য। 

উ কয কমভনায, সযমবমনউ 

একাউমোং  উইাং, বৃৎ 

কযদাতা ইউমনট (LTU), 

ঢাকা। 

১১ সপযতদমাগ্য 

কয ভন্বয় 

আয়কয 

অধ্যাদদ, 

১৯৮৪ 

সভাতাদফক। 

আদফদনদত্রয সপ্রমক্ষদত 

সযমবমনউ একাউমোং 

উইাং এ এই সফা 

ায়া মাদফ। 

মফনামূদল্য  ভন্বয় যফতী 

৩০ মদদনয 

ভদধ্য। 

ঐ 

১২ উৎদ কয 

কতযদনয 

চারান/দ-

অর্ যায গ্রণ  

যকাযী 

সকালাগাদয 

জভা প্রদান 

আয়কয 

অধ্যাদদ, 

১৯৮৪ 

সভাতাদফক। 

কয কতযনকাযী কর্তযক্ষ মফনামূদল্য কর কাম যমদফ 

অমপ 

চরাকারীন 

ভদয় 

 

উ কয কমভনায, ট্যাক্স 

কাদরকন, 

এনদপা যদভে/আীর উইাং, বৃৎ 

কযদাতা ইউমনট (LTU), ঢাকা। 

১৩ কয পাঁমক 

াংক্রান্ত 

অমবদমাগ 

মরমিত 

অমবদমাগ 

গ্রণ 

াংমিষ্ট প্রভাণ 

অমবদমাগত্র দামির 

মফনামূদল্য দ্রুততভ ভদয়য 

ভদধ্য 

কয কমভনায 

১৪ মযমবন 

মটিন 

আয়কয 

অধ্যাদদ, 

১৯৮৪ 

সভাতাদফক। 

াংমিষ্ট কাগজত্র 

মনমদ যষ্ট পযদভ আদফদন 

প্রমত কযফদল য ২০০ 

টাকা  ৭৪ ধাযায 

কয মযদাধ স-

অর্ যায/চারাদনয 

ভাধ্যদভ 

আদফদদনয ৬০ 

মদদনয ভদধ্য 

মনষ্পমি 

কয কমভনায 



ক্রঃ 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান 

িমত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রামিস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ িমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ যকতযায (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয  ই-সভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৫ আয়কয মযটান য 

দামিদরয 

ভয়ীভা 

বৃমিয আদফদন 

আয়কয 

অধ্যাদদ, 

১৯৮৪ 

সভাতাদফক। 

মথামথ কাযণ 

উদেিপূফ যক আদফদন। 

মফনামূদল্য ২ কাম যমদফ উ কয কমভনায, ট্যাক্সদয়ায 

ামব য উইাং, বৃৎ কযদাতা 

ইউমনট (LTU), ঢাকা। 

 

২.২) প্রামতষ্ঠামনক সফাঃ 
ক্রঃ 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান িমত প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র এফাং 

প্রামিস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ িমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

(নাভ, দফী, সপান নম্বয  

ই-সভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ সুায এযানুদয়ন 

পান্ড  সনন 

পান্ড অনুদভাদন 

আয়কয অধ্যাদদ, ১৯৮৪ এয 1
st

 

Schedule এয াট য এ। 

াংমিষ্ট 

কাগজত্র 

আদফদন 

মফনামূদল্য ১৫ মদদনয ভদধ্য 

সফাদর্ য সুাময 

সপ্রযণ 

জাতীয় যাজস্ব সফার্ য 

২ প্রমবদর্ে পান্ড 

অনুদভাদন। 

আয়কয অধ্যাদদ, ১৯৮৪ এয 1
st

 

Schedule এয াট য মফ। 

াংমিষ্ট 

কাগজত্র 

আদফদন 

মফনামূদল্য আদফদন যফতী 

৪৫ মদদনয ভদধ্য।  

কয কমভনায 

৩ গ্রাচ্যযইটি পান্ড 

অনুদভাদন 

আয়কয অধ্যাদদ, ১৯৮৪ এয 1
st

 

Schedule এয াট য ম। 

াংমিষ্ট 

কাগজত্র 

আদফদন 

মফনামূদল্য ১৫ মদদনয ভদধ্য 

সফাদর্ য সুাময 

সপ্রযণ 

জাতীয় যাজস্ব সফার্ য 

৪ কয অফকা জাতীয় যাজস্ব সফাদর্ যয চামদা 

সভাতাদফক প্রমতদফদন সপ্রযণ 

জাতীয় যাজস্ব 

সফার্ য 

মফনামূদল্য দ্রুততভ ভদয় জাতীয় যাজস্ব সফার্ য 

 

২.৩) অবযন্তযীণ সফাঃ 
ক্রঃ 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান িমত প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র এফাং 

প্রামিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং মযদাধ 

িমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ যকতযায (নাভ, 

দফী, সপান নম্বয  ই-সভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ননমভমিক ছুটি অনুদভাদন/অননুদভাদন 

ছুটি 

আদফদন মফনামূদল্য ৩মদন কয কমভনায 

২ অমজযত ছুটি অনুদভাদন/অননুদভাদন 

ছুটি 

আদফদন মফনামূদল্য দ্রুততভ ভয় কয কমভনায 

৩ নমথ স্থানান্তয ফদমর সভদভায ভাধ্যদভ জাতীয় যাজস্ব 

সফার্ য 

মফনামূদল্য দ্রুততভ ভয় কয কমভনায 

৪ অমগ্রভ, 

অনুদভাদন  ঋণ 

গ্রণ 

াংমিষ্ট কর্তযক্ষ 

ফযাফদয সপ্রযণ 

াংমিষ্ট অমপ মফনামূদল্য দ্রুততভ ভয় কয কমভনায 

 

এই সফা প্রদাদনয মত মনম্নফমণ যত কভ যকতযাগণ াংমিষ্ট যময়াদেনঃ 
ক্রঃ নাং কভ যকতযায নাভ দফী সটমরদপান নম্বয 

১. নাভঃ মভজযা সভাাম্মদ ভামুন াদাত দফীঃ উ কয কমভনায মএমফক্স: ৯৩৩২১০১০, এক্স: ১০৬ 

২. নাভঃ সদরা মমিকা দফীঃ উ কয কমভনায মএমফক্স: ৯৩৩৪৪৫৪, এক্স: ১০৫ 

৩. নাভঃ সভাাঃ তামভনা আক্তায দফীঃ উ কয কমভনায মএমফক্স: ৯৩৩৪৪৫৪, এক্স: ১১১ 

৪. নাভঃ সভাাঃ াভীভা াযবীন দফীঃ উ কয কমভনায মএমফক্স: ৯৩৩২১০১০, এক্স: ১১২ 

৫. নাভঃ সভাঃ ভাসুদুর কমযভ ভূইয়া দফীঃ উ কয কমভনায মএমফক্স: ৯৩৩২১০১০, এক্স: ১০৯ 

৬. নাভঃ চাঁদ সুরতানা সচৌধুযানী দফীঃ উ কয কমভনায মএমফক্স: ৯৩৩৪৪৫৪, এক্স: ১৪৩ 

৭. নাভঃ মজল্লুয যভান দফীঃ উ কয কমভনায মএমফক্স: ৯৩৩২১০১০, এক্স: ১১৬ 

৮. নাভঃ শুান াঈদ দফীঃ উ কয কমভনায মএমফক্স: ৯৩৩২১০১০, এক্স: ১৪৩ 

৯. নাভঃ মুতফা ইমতয়াক আভদ দফীঃ কাযী কয কমভনায মএমফক্স: ৯৩৩৪৪৫৪, এক্স: ১১৬ 

১০. নাভঃ এইচ এভ ামযয়ায াান দফীঃ কাযী কয কমভনায মএমফক্স: ৯৩৩২১০১০, এক্স: ৫২০ 
 

 



 

এই সফা মথা ভদয় ায়া না সগদর প্রথভ ম যাদয় অমবদমাগ কযা মাদফঃ  

 
 

০১। নাভঃ র্. এ, সক, এভ,  আমতকুর ক, দফীঃ যুগ্ম কয কমভনায, বৃৎ কযদাতা ইউমনট (LTU), ঢাকা। মএমফক্স:  

      ৯৩৩৪৪৫৪, এক্স: ১১৩ এয মনকট।  
 

০২। প্রথভ ম যাদয় অমবদমাদগয প্রমতকায না সদর মিতীয় ম যাদয় অমবদমাগ কযা মাদফঃ 
 
 

       নাভঃ সভাঃ িাইরুর ইরাভ, দফীঃ অমতমযক্ত কয কমভনায, বৃৎ কযদাতা ইউমনট (LTU), ঢাকা। সপান নাং ৯৩৩০৭৪৫ এয মনকট। 
 
 

০৩। মিতীয় ম যাদয় অমবদমাদগয প্রমতকায না সদর র্ততীয় ম যাদয় অমবদমাগ কযা মাদফঃ 
 

      নাভঃ নমজত কুভায মফশ্বা, দফীঃ কয কমভনায, বৃৎ কযদাতা ইউমনট (LTU), ঢাকা। সপান নাং- ৫৮৩১৬৩৬৬ এয 

মনকট। 

 

৩। অমবদমাগ ব্যফস্থানা িমত (GRS) 

সফা প্রামিদত অন্তুষ্ট দর দাময়ত্বপ্রাি কভ যকতযায দে সমাগাদমাগ করুন। মতমন ভাধান মদদত ব্যথ য দর মনদম্নাক্ত িমতদত 

সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফমত করুন। 

ক্রঃ 

নাং 

কিন সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা মনষ্পমিয ভয়ীভা 

১ দাময়ত্বপ্রাি কভ যকতযা ভাধান মদদত 

ব্যথ য দর 

সভাঃ িাইরুর ইরাভ, দফীঃ অমতমযক্ত 

কয কমভনায, বৃৎ কযদাতা ইউমনট 

(LTU), ঢাকা। মএমফক্স:  

      ৯৩৩৪৪৫৪, এক্স: ১১৩ এয মনকট। 

দ্রুততভ ভদয়য ভদধ্য 

২ GRSসপাকার দয়ে কভ যকতযা 

মনমদ যষ্ট ভদয় ভাধান মদদত ব্যথ য 

দর 

নমজত কুভায মফশ্বা, দফীঃ কয 

কমভনায, বৃৎ কযদাতা ইউমনট 

(LTU), ঢাকা। সপান নাং- 

৫৮৩১৬৩৬৬ এয মনকট। 

দ্রুততভ ভদয়য ভদধ্য 

 

 

৪। আনায কাদে আভাদদয প্রতযাা 

ক্রঃ নাং প্রমতশ্রুমত/কামিত সফা প্রামিয রদক্ষয কযণীয় 

১। উৎদ আয়কয মযটান য পভ যটি টিক  ম্পূণ যবাদফ পূযণ কদয মনধ যামযত ভদয়য ভদধ্য জভা প্রদান এফাং মথামথবাদফ কয মযদাধ 

কযা। 

২। ম্ভাব্য যর সুদ মযাদযয জন্য মথাভদয় অমগ্রভ কদযয মকমস্ত মযদাধ কযা। 

৩। ব্যফা ফন্ধ দর অমপদক অফমত কযা। 

৪। গৃ ম্পমি বাো শূণ্য থাকদর কয অমপদক অফমত কযা। 

৫। আয়কয মযটাদন য প্রদম যত আয়, ব্যয়  মফমনদয়াদগয ভথ যদন প্রভাণামদ দামির কযা। 

৬। শুনামনয তামযদি ভয়ভত ামজয য়া। 

৭। কয পাঁমক াংক্রান্ত সকান তথ্য থাকদর আয়কয অমপদক অফমত কযা। 

৮। Royalty, Technical Fees এফাং Technical Know-How Fees মূদয উৎদ কয বৃৎ কযদাতা ইউমনট (LTU), 

ঢাকা এয সকার্ অনুমায়ী মথামথবাদফ জভাদান। জভা প্রদাদনয সকার্: সকাম্পানী ১-১১৪৫-০০১০-০১০১, আয়কয সকাম্পানী ব্যতীত 

১-১১৪৫-০০১০-০১১১, অন্যান্য মপ ১-১১৪৫-০০১০-১৮৭৬। 

৯। আয়কয অধ্যাদদ, ১৯৮৪ এয মফমধ-মফধানগুদরা ঠিকবাদফ মযারন কযা। 

১০। জময চরাকারীন ভদয় আয়কয মফবাগদক প্রদয়াজনীয় তথ্য মদদয় ায়তা প্রদান। 

 
 

 

(নমজত কুভায মফশ্বা) 

কয কমভনায 

বৃৎ কযদাতা ইউমনট (LTU), ঢাকা। 

মনদজ কয মদন  অযদক কয মযদাদধ উদ্ধুি করুন  

jjকরুন 

 


