অবযন্তযীণ ম্পদ বফবাগগয আওতায় ২০১৫-২০১৬ অথথ ফছগযয এবিববুক্ত ভাপ্ত প্রকগেয ভূরযায়ন
প্রবতগফদগনয ওয ভন্ত্রণারয়/বফবাগবববিক াযংগে
ক্র.নং ভন্ত্রণারয়েয

নাভ

১

২
০১। অবযন্তযীণ
ম্পদ
বফবাগ

মভাট
ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ
মূর ভে ও ব্যয়েয তুরনায়
ভাপ্ত বফবনয়োগ কাবযগযী মেবডবএপ ভে ও ব্যে ভে
ভে অবতক্রায়ন্তয
ব্যে ব্যে অবতক্রায়ন্তয
প্রকয়েয প্রকয়েয ােতা
ভুক্ত
উবেই
অবতক্রান্ত তকযা ায (%) অবতক্রান্ত তকযা ায
ংখ্যা ংখ্যা প্রকয়েয প্রকয়েয
অবতক্রান্ত
প্রকয়েয
ফ ববনম্ন -য়ফ বাচ্চ
প্রকয়েয (%) ফ ববনম্ন ংখ্যা
ংখ্যা প্রকয়েয ংখ্যা ংখ্যা
ংখ্যা
য়ফ বাচ্চ
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১

০১টি

-

০১

-

-

০১

৩২%

-

-

০১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা: ০১ টি
০২। ভাপ্ত প্রকয়েয মভোদ বৃবিয কাযণ: অথথায়নকাযী ংস্থা DFID ম্যানেজনেন্ট এনজন্ট নেনয়াগ নিনত দিরী করায়
প্রকনের কার্ যক্রে সেয়েনতা শুরু করা সম্ভব ো হওয়ায় প্রকনের সেয় বৃনি দেনয়নে ।
০৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাবয:

ক্রে

সেস্যা

ক্রে

সুোনরশ

১

১
প্রকগেয আওতায় চট্টগ্রাগভ ফৃৎ কযদাতা
ইউবনগেয াখা স্থান কযা গয়গছ। উক্ত াখা
গত ২০১৬-২০১৭ অথথ ফছগয
২২০৭৯৩৮১.৪০. ককাবে োকা যাজস্ব আদায়
গয়গছ। তগফ উক্ত অবপগয জন্য এখন
জনফর কাঠাগভা, অবপ কে  অন্যান্য
প্রাবনক অনুগভাদন প্রদান না কযায় উক্ত
াখা অবপবে তায কাবিত রেয অজথন
কযগত াযগছ না।

এই প্রকল্পেয আওতায় ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয কভম দ্ধনত
অন্যান্য কয অঞ্চল্পর ম্প্রাযল্পনয প্রনিয়ায অং নাল্পফ চট্টগ্রাল্পভ
ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয াখা অনপ স্থান কযা ল্পরও এয জন্য
প্রল্পয়াজনীয় লরাকফর, অনপ লে এফং অন্যান্য নফলল্পয়
অযগাল্পনাগ্রাভ অনুল্পভাদন কযা য় নাই। এ নফলল্পয় প্রল্পয়াজনীয়
প্রাননক অনুল্পভাদল্পনয রল্পযে দ্রুত দল্পয গ্রণ কযল্পত ল্পফ;

২

ককন্দ্রীয় কয জযী অঞ্চগর কযদাতাগদয তথয ২
ংযেগনয জন্য কম েযাক্স ইনপযগভন
বযট্রাইবার কন্োয স্থান কযা গয়গছ তা
বযুনথবাগফ কাগজ রাগাগত অবতবযক্ত জনফর
ও অন্যান্য প্রাবনক ায়তা প্রদান কযা
প্রগয়াজন।
প্রকল্পেয আওতায় কযদাতাল্পদয লফা প্রদাল্পনয ৩
রল্পযে ১১ নে কয তথে ও লফা লকন্দ্র স্থান কযা
ল্পরও জনফর কাঠাভা, অনপ লে 
অন্যান্য নফলল্পয় অযগাল্পনাগ্রাল্পভয অবাফ যল্পয়ল্পছ;

ককন্দ্রীয় কয জযী অঞ্চগর কযদাতাগদয তথয ংযেগনয জন্য
কম েযাক্স ইনপযগভন বযট্রাইবার কন্োয স্থান কযা গয়গছ তা
বযুনথবাগফ কাগজ রাগাগত অবতবযক্ত জনফর ও অন্যান্য
প্রাবনক ায়তা প্রদান কযা কমগত াগয;

কয তথে ও লফা লকল্পন্দ্রয কামমিল্পভ লফা ৪
গ্রীতায ংখো তুরনাভূরক কভ।

কয তথে ও লফা লকল্পন্দ্রয কামমিভ লমন ফন্ধ না য় এফং ননয়নভত
লফা প্রদান কযা য় ল নদল্পক নজযদানয যাখা লমল্পত াল্পয;

৩

৪
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প্রকল্পেয আওতায় কযদাতাল্পদয লফা প্রদাল্পনয রল্পযে ১১ নে কয
তথে ও লফা লকন্দ্র স্থান কযা ল্পরও জনফর কাঠাভা, অনপ
লে  অন্যান্য নফলল্পয় অযগাল্পনাগ্রাল্পভয দ্রত প্রাননক
অনুল্পভাদন গ্রণ কযল্পত ল্পফ;

Tax Administration Capacity and Taxpayer Services (TACTS)
ব প্রকয়েয ভাবপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদন
-ীলক
১।

প্রকগেয নাভ

: Tax Administration Capacity and Taxpayer Services
(TACTS)

২।

প্রাবনক ভন্ত্রণারয়

: অবযন্তযীণ ম্পদ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণারয়

৩।

(ক) ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

: জাতীয় যাজস্ব লফার্ম

(খ) ায়ক ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা

: প্রল্পমাজে নয়

৪।

প্রকগেয অফস্থান

: জাতীয় যাজস্ব লফাল্পর্ময আওতাবুক্ত ফাংরাল্পদল্পয কর কয অঞ্চর

৫।

প্রকে গ্রগনয েবূবভ
:
জাতীয় যাজস্ব লফার্ম কতৃমক ফৃৎ কযদাতাল্পদয কয আদাল্পয়য জন্য ফৃৎ কযদাতা ইউননে স্থান এফং কয লখরাী নচনিতকযল্পনয
জন্য লন্ট্রার ইল্পন্ট্েনরল্পজন্স লর স্থাল্পনয ভাধেল্পভ উল্পেখল্পমাগে ংস্কায কামমিভ ম্পাদন কযা ল্পয়ল্পছ। তথান এল্পদল্পয কয নবনি
খুফই ংকুনচত। ননফনন্ধত কযদাতায ংখো ভাত্র ২০ রয এফং বোে ননফনন্ধত ফেফা প্রনতষ্ঠান ভাত্র ৪,৫০,০০০। লকফরভাত্র ফৃৎ
কযদাতাল্পদয কল্পযই নয়, ভধেভ ও যুদ্র কযদাতাল্পদয কয লনল্পেয আওতাবুক্ত কল্পয কয নবনি ম্প্রাযল্পনয নফল্পল প্রল্পয়াজন
যল্পয়ল্পছ। কযদাতাল্পদয লফা নবনিক কয প্রান প্রনতষ্ঠায প্রল্পচষ্টায এল্পযল্পত্র ঘােনত যল্পয়ল্পছ। কযদাতাল্পদয প্রল্পয়াজনীয় লফা
প্রদাল্পনয ভাধেল্পভ কয আদায় ফৃনদ্ধ কল্পয কয ফেফস্থানায নচত্র নযফতমন কযা ম্ভফ। এল্পত ফেফাল্পয়য ফেয় ও প্রনিয়াগল্পত
জনেরতা হ্রা াওয়ায ভাধেল্পভ নফননল্পয়াল্পগয নযল্পফ উন্ননতয ভাধেল্পভ লফযকাযী খাল্পতয প্রনতল্পমানগতায যভতা ফৃনদ্ধ াল্পফ।
যকাল্পযয উন্নয়ন নযকেনায অথমায়ল্পনয জন্য একনে লেকই ম্পদ আযণ ফেফস্থায উদ্ভাফল্পনয উল্পেল্পে এই প্রকে গ্রণ কযা
ল্পয়নছর। ফাংরাল্পদল্পয দানযদ্র হ্রা লল্পকেৌর এফং শ্রাব্দীয উন্নয়ন রযেভাত্রা অজমল্পন এই প্রকে ায়তা কযল্পফ এই আা
ফাস্তফায়ল্পন প্রকেনে গ্রণ কযা ল্পয়নছর।

৬।

প্রকগেয উগেশ্য

: প্রকল্পেয ল্পফমানয উল্পেে ল্পরা কয জার ম্প্রাযণ এফং যাজস্ব প্রাল্পন স্বচ্ছতা এফং
নফশ্বা ফৃনদ্ধয ভাধেল্পভ ফাংরাল্পদ যকাল্পযয দুফমর যাজস্ব আদাল্পয়য অফস্থাল্পক নক্তানর
কযা। এই রল্পযে ননম্ননরনখত সুনননদমষ্ট উল্পেে ভূ ননধমাযণ কযা ল্পয়ল্পছেঃ
ক) একনে লেকই কয ফেফস্থা এফং প্রনিয়া ফাস্তফায়ল্পনয ভাধেল্পভ ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয
দযতা, লাদানযতা এফং কামমকানযতা ফৃনদ্ধ কল্পয অনধক কয আদায় কযা;
খ) ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয কভমপ্রনিয়া অন্যান্য কয অঞ্চল্পর ম্প্রাযণ কযা;
গ) লকন্দ্রীয় কয জনয অঞ্চল্পর একনে উন্নত কযদাতা নাক্তকযণ প্দ্দ্ধনত এফং কভমপ্রনিয়া
ফাস্তফায়ল্পনয ভাধেল্পভ অনধকংখেক কযদাতাল্পক কয জাল্পরয আওতাবুক্ত কযা;
ঘ) কযদাতাল্পদয অনধকতয লাদানয ও দয লফা প্রদান কযা;
(ঙ) কয পাাঁনক তদল্পেয যভতা ও আইনগত প্রনিয়ায ভাধেল্পভ নফচায কাল্পজ লন্ট্রার
ইল্পন্ট্েনরল্পজন্স লল্পরয যভতা ফৃনদ্ধয ভাধেল্পভ এনল্পপামল্পভন্ট্ে কামমিভ লজাযদায কযা;
(চ) ফৃৎ কযাদাতা ইউননে ও লন্ট্রার ইল্পন্ট্েনরল্পজন্স লল্পর ইন্ট্োযনার অনর্ে ফাস্তফায়ন 
নননদমষ্ট কল্পয়কনে কয অঞ্চল্পর যীযাভুরকবাল্পফ ইন্ট্োযনার অনর্ে নযারন কযা;
(ছ) কয আীর প্রনিয়াল্পক আযও নক্তানর কযা।
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৭।

প্রকগেয ফযয়

: ভূর:

৭৫৫০ রে োকা (৬৯০ রে োকা (বজওবফ) + প্রকে াাময
৬৮৬০ রে োকা)
৭৫৫০ রে োকা (৬৯০ রে োকা (বজওবফ) + প্রকে াাময
৬৮৬০ রে োকা)

ংগাবধত:
৮।

প্রকগেয ফাস্তফায়নকার

অনুল্পভানদত
ফেয়
ভূর
১
৭৫৫০

৯।

প্রকৃত ফেয়

ফমল্পল
ংল্পানধত
২
৭৫৫০

Track-2

Track-3

Track-4
Track-5
Track-6

Track-7

অনুল্পভানদত ফাস্তফায়নকার

ফমল্পল
ংল্পানধত
৩
৪
৫
৭২২০.৪৮ ভাচম,২০০৯ ল্পত অল্পটাফয,২০১০
লপব্রুয়ানয,২০১৪ ল্পত
লল্পেম্বয,২০১৫

প্রকগেয অগ্রগবত

Track-1

: ০১/১০/২০১০ ল্পত ৩০/০৯/২০১৫

প্রকৃত
ফাস্তফায়নকার

ভূর

৬
অল্পটাফয,২০১০
ল্পত
লল্পেম্বয,২০১৫

(রয োকা)
অনতিাে
অনতিাে
ফেয়(ভূর
ভয়(ভূর
অনুল্পভানদত ফাস্তফায়নকাল্পরয
ফেল্পয়য %) %)
৭
৮
৩২%
-

: অবযন্তযীণ ম্পদ বফবাগ, অথ ব ভন্ত্রণারে য়ত প্রাপ্ত প্রকে ভাবপ্ত প্রবতয়ফদনPCR)
(
এফং
ভাঠ বযদবনকায়র প্রাপ্ত তথ্যাবদ অনুমােী প্রকয়েয ৭ টি মেয়ে (Track) অগ্রগবত বনয়ম্ন
মদো ’র:

নর্নন অনুমায়ী রযভাত্রা
ফাস্তফ অগ্রগনত
ভেফে
ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয দযতা, ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয জন্য নতুন আইনে ার্মওয়ায এফং
লাদানযতা এফং কামমকানযতা ফৃনদ্ধ
লনেওয়ানকমং মনিানত িয়, আইনে ায়তা এফং প্রনযণ
খাল্পত ায়তা প্রদাল্পনয ভাধেল্পভ ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয
দযতা, লাদানযতা এফং কামমকানযতা ফৃনদ্ধ কযা ল্পয়ল্পছ।
ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয কভমপ্রনিয়া চরগ্রাল্পভ ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয াখা স্থাল্পনয ভাধেল্পভ
অন্যান্য কয অঞ্চল্পর ম্প্রাযণ
ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয কভম প্রনিয়া ম্প্রাযণ কযা
ল্পয়ল্পছ।
লকন্দ্রীয় কয জনয অঞ্চল্পর উন্নত নতুন আইনে ার্মওয়ায এফং লনেওয়ানকমং যঞ্জাভ িল্পয়য
কযদাতা নাক্তকযণ প্দ্দ্ধনতয ভাধেল্পভ ভাধেল্পভ কযদাতাল্পদয তথে ংযযল্পণয জন্য লকন্দ্রীয় কয
অনধকংখক কযদাতাল্পক কয জাল্পরয জনয অঞ্চল্পর েোক্স ইনপযল্পভন নযরাইবার নল্পেভ
আওতাবুক্ত কযা
(নেআইআযএ) স্থান কযা ল্পয়ল্পছ।
কযদাতাল্পদয অনধকতয লাদানয ও কযদাতাল্পদয অনধকতয লফা প্রদাল্পনয জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাভ,
দয লফা প্রদান কযা
খুরনা, যাজাী, নল্পরে, ফনযার, কুনভো, ফগুড়া,
যংুয ১১ নে কয তথে ও লফা লকন্দ্র স্থান কযা ল্পয়ল্পছ।
লন্ট্রার ইল্পন্ট্েনরল্পজন্স লল্পরয যভতা লন্ট্রার ইল্পন্ট্েনরল্পজন্স লল্পর ওয়ানকেনক  লাল্পেমফর লফ
ফৃনদ্ধ
লেন, ইল্পন্ট্েনরল্পজন্স যঞ্জাভ, পল্পযনন্সক যঞ্জাভ
পল্পযননক রোফ স্থান ও প্রনযণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ।
ইন্ট্োযনার অনর্ে ফাস্তফায়ন
ইন্ট্োযনার অনর্ে নফলল্পয় কভমকতমাল্পদয প্রনযণ প্রদান 
নতননে কয অঞ্চল্পর যীযাভূরকবাল্পফ ইন্ট্োযনার অনর্ে কযা
ল্পয়ল্পছ। ইন্ট্োযনার অনর্ে নফলল্পয় একনে ভোনুয়ার প্রণয়ন
কযা ল্পয়ল্পছ।
কয আীর প্রনিয়াল্পক আযও নক্তানর কয আীর নফলল্পয় কভমকতমাল্পদয লদল্প ও নফল্পদল্প প্রনযণ
কযা
প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। ইল্পরক্ট্রনন্ট্ক পযল্পভল্পে ননর্ আকাল্পয
ইনকাভ েোক্স লক র র্াইল্পজষ্ট ততযী কল্পয কয কভমকতমাল্পদয
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ফাস্তফ অগ্রগনত
ভল্পধে নফতযণ কযা ল্পয়ল্পছ। আীর ংিাে আইনগত
নযফতমল্পনয নফলল্পয় নযল্পােম দানখর কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়াও
নফনএ কয একাল্পর্নভয রাইল্পেযীল্পত আয়কয আইল্পনয
লযপাল্পযন্স ফই এয ভোনূয়ার যফযা কযা ল্পয়ল্পছ।

ভেফে

১০।

প্রকগেয াবফথক অগ্রগবত

: এই প্রকল্পেয আওতায় জাতীয় যাজস্ব লফাল্পর্ময ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয যভতা ফৃনদ্ধ, ফৃৎ
কযদাতা ইউননল্পেয কভমদ্ধনত অন্যন্য কয অঞ্চল্পর ম্প্রাযন, কযদাতাল্পদয তথে ংযযল্পণয
জন্য লকন্দ্রীয় কয জনয অঞ্চল্পর েোক্স ইনপযল্পভন নযরাইবার নল্পেভ (নেল্পআইআযএ)
স্থান, কযদাতাল্পদয লফা প্রদাল্পনয জন্য ১১ নে কয তথে ও লফা লকন্দ্র স্থান, লন্ট্রার
ইল্পন্ট্েনরল্পজন্স লল্পরয যভতা ফৃনদ্ধ, কয আীর দ্ধনতয উন্নয়ন, ইন্ট্োযনার অনর্ে নফলল্পয়
যভতা ততযী এফং কয কভমকতমাল্পদয প্রনযণ প্রদাল্পনয ভাধেল্পভ তাল্পদয যভতা ফৃনদ্ধ কযা
ল্পয়ল্পছ।

১১।

কাজ অভাপ্ত থাকগর তায
কাযণ

: প্রকল্পেয ৭ নে রাল্পক কাজ কযা ল্পয়ল্পছ। প্রকল্পেয প্রাক্কনরত ফেল্পয়য প্রায় ৯৬% ফেয় কযা
ল্পয়ল্পছ।

১২।

বযদথগনয ফাস্তফ অফস্থা

: ববআয প্রাবপ্তয য প্রকগেয কাগজয ফথগল অগ্রগবত মথগফেগণয জন্য গত ০৫১০-২০১৭ তাবযগখ আইএভইবিয বযফীেণ ও ভূরযায়ন কক্টয-৪ এয ভূরযায়ন কভথকতথা
কভা:বপকুয যভান প্রকে এরাকা বযদথন কগযন। বযদথনকাগর প্রকগেয প্রকে
বযচারক উবস্থত বছগরন। তাাঁয কাছ কথগক প্রাপ্ত তথয ও উাি এফং ংবিষ্টগদয াগথ
কথা ফগর চূড়ান্ত ভাপ্ত প্রবতগফদন প্রণয়ন কযা গয়গছ।

বযদথনকৃত বফববন্ন অংগ বববিক অগ্রগবত:

১৩.১ Track-1:
২য় ১২ তরা বফন লগুন ফানগচায় অফনস্থত ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পে নযদমনকাল্পর লদখা মায় লম প্রকল্পেয আওতায় ফৃৎ কযদাতা
ইউননল্পেয জন্য নতুন আইনে ার্মওয়ায এফং লনেওয়ানকমং মনিানত িয় কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়াও আইনে ায়তা এফং প্রনযণ খাল্পত
ায়তা প্রদাল্পনয ভাধেল্পভ ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয দযতা, লাদানযতা এফং কামমকানযতা ফৃনদ্ধ কযা ল্পয়ল্পছ। পল্পর ফৃৎ কযদাতা
ইউননল্পেয যাজস্ব আযন উল্পেখল্পমাগে নযভাণ ফৃনদ্ধ লল্পয়ল্পছ। ২০১২-২০১৩ অথম ফছল্পয যাজস্ব আদাল্পয়য নযভাণ নছর ১২,১৩৫
লকানে োকা মা ২০১৬-২০১৭ অথমফছল্পয ফৃনদ্ধ লল্পয় দানড়ল্পয়ল্পছ ১৪,৯০০ লকানে োকা।

নচত্র-১:নচল্পত্র প্রকে নযচারক লক লদখা মাল্পচ্ছ ।

নচত্র-২: ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয ল্পেরন কয, লগুনফানগচা ।
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১৩.২ Track-3:
াউ নফনডং পাইন্যান্স বফন, ুযানা ল্টন, ঢাকায় অফনস্থত লকন্দ্রীয় কয জযী অঞ্চল্পর অনপ নযদমনকাল্পর লদখা মায় লম
প্রকল্পেয আওতায় কযদাতাল্পদয তথে ংযযল্পণয জন্য লকন্দ্রীয় কয জনয অঞ্চল্পর েোক্স ইনপযল্পভন নযরাইবার নল্পেভ
(নেল্পআইআযএ) স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। কযদাতাল্পদয তথে লযকর্ম কযায জন্য নতুন আইনে ার্মওয়ায এফং লনেওয়ানকমং যঞ্জাভ িয়
কযা ল্পয়ল্পছ। উক্ত েোক্স ইনপযল্পভন নযরাইবার নল্পেভ (নেল্পআইআযএ) এয কামমিভ নযচারনায জন্য কভমকতমাল্পদয প্রনযণ
প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ। যাজধানী উন্নয়ন কতৃময, ননে কযল্পাল্পযন, নর্ননর্ন, নফআযনেএ ল্পত প্রাপ্ত তথে এখাল্পন ংযযন কযা
ল্পয়ল্পছ। প্রাপ্ত তথে কযাদাতাল্পদয ননথয াল্পথ মাচাই-ফাছাই কল্পয কয পাাঁনক উদঘােন কযা য় এফং পাাঁনককৃত যাজস্ব আদায় কযা
য়।

নচত্র-৩:লকন্দ্রীয় কয জযী অঞ্চর।
১৪।

প্রকগেয উগেশ্য অজথন:

নচত্র-৪: েোক্স ইনপযল্পভন নযরাইবার নল্পেভ
ননআয অনুযণ কল্পয-

বযকবেত

অবজথত

ক) একনে লেকই কয ফেফস্থা এফং
প্রনিয়া ফাস্তফায়ল্পনয ভাধেল্পভ ফৃৎ কযদাতা
ইউননল্পেয দযতা, লাদানযতা এফং
কামমকানযতা ফৃনদ্ধ কল্পয অনধক কয আদায়
কযা।
খ) ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয কভমপ্রনিয়া
অন্যান্য কয অঞ্চল্পর ম্প্রাযণ কযা

ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয জন্য নতুন আইনে ার্মওয়ায এফং লনেওয়ানকমং
মিানত িয়, আইনে ায়তা এফং প্রনযণ খাল্পত ায়তা প্রদাল্পনয
ভাধেল্পভ ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয দযতা, লাদানযতা এফং কামমকানযতা
ফৃনদ্ধ কযা ল্পয়ল্পছ।
চরগ্রাল্পভ ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয াখা স্থাল্পনয ভাধেল্পভ ফৃৎ কযদাতা
ইউননল্পেয কভম প্রনিয়া ম্প্রাযণ কযা ল্পয়ল্পছ।

গ) লকন্দ্রীয় জনয অঞ্চল্পর একনে উন্নত
কযদাতা নাক্তকযণ প্দ্দ্ধনত এফং
কভমপ্রনিয়া
ফাস্তফায়ল্পনয
ভাধেল্পভ
অনধকংখেক কযদাতাল্পক কয জাল্পরয
আওতাবুক্ত কযা

নতুন আইনে ার্মওয়ায এফং লনেওয়ানকমং যঞ্জাভ িল্পয়য ভাধেল্পভ
কযদাতাল্পদয তথে ংযযল্পণয জন্য লকন্দ্রীয় কয জনয অঞ্চল্পর েোক্স
ইনপযল্পভন নযরাইবার নল্পেভ (নেল্পআইআযএ) স্থান কযা ল্পয়ল্পছ।
উক্ত েোক্স ইনপযল্পভন নযরাইবার নল্পেভ (নেল্পআইআযএ) এয
কামমিভ নযচারনায জন্য কভমকতমাল্পদয প্রনযণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ।

ঘ) কযদাতাল্পদয অনধকতয লাদানয ও কযদাতাল্পদয অনধকতয লফা প্রদাল্পনয জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাভ, খুরনা,
দয লফা প্রদান কযা
যাজাী, নল্পরে, ফনযার, কুনভো, ফগুড়া, যংুয ১১ নে কয তথে ও
লফা লকন্দ্র স্থান কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়াও ২০১৩, ২০১৪ এফং ২০১৫
ল্পন আল্পয়ানজত কয লভরায় কযদাতাল্পদয জন্য তথে ম্বনরত ুনস্তকা
যফযা কযা ল্পয়ল্পছ।
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রেযভাত্রা অবজথত
না ফায কাযণ

রেযভাত্রা অবজথত
না ফায কাযণ

বযকবেত

অবজথত

(ঙ) কয পাাঁনক তদল্পেয যভতা ও
আইনগত প্রনিয়ায ভাধেল্পভ নফচায কাল্পজ
লন্ট্রার ইল্পন্ট্েনরল্পজন্স লল্পরয যভতা
ফৃনদ্ধয ভাধেল্পভ এনল্পপামল্পভন্ট্ে কামমিভ
লজাযদায কযা
(চ) ফৃৎ কযাদাতা ইউননে ও লন্ট্রার
ইল্পন্ট্েনরল্পজন্স লল্পর ইন্ট্োযনার অনর্ে
ফাস্তফায়ন  নননদমষ্ট কল্পয়কনে কয অঞ্চল্পর
যীযাভুরকবাল্পফ ইন্ট্োযনার অনর্ে
নযারন কযা
(ছ) কয আীর প্রনিয়াল্পক আযও
নক্তানর কযা

লন্ট্রার ইল্পন্ট্েনরল্পজন্স লল্পর ওয়ানকেনক  লাল্পেমফর লফ লেন,
ইল্পন্ট্েনরল্পজন্স যঞ্জাভ, পল্পযনন্সক যঞ্জাভ পল্পযননক রোফ স্থান কযা
ল্পয়ল্পছ। পল্পযননক নফলল্পয় প্রনযণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ এফং এই নফলল্পয়
বাযল্পতয অনবজ্ঞতা লথল্পক নযা গ্রল্পণয জন্য বাযল্পতয আয়কয অনপল্প
নযা পল্পযয আল্পয়াজন কযা ল্পয়ল্পছ।
ইন্ট্োযনার অনর্ে নফলল্পয় কভমকতমাল্পদয প্রনযণ প্রদান কযা ল্পয়ল্পছ এফং
ইন্ট্োযনার অনর্ে নফলল্পয় একনে ভোনুয়ার প্রণয়ন কযা ল্পয়ল্পছ। এছাড়াও
ফৃৎ কযদাতা ইউননে নতননে কয অঞ্চল্পর ইন্ট্োযনার যীযাভূরকবাল্পফ
ইন্ট্োযনার অনর্ে কযা ল্পয়ল্পছ।
কয আীর নফলল্পয় কভমকতমাল্পদয লদল্প ও নফল্পদল্প প্রনযণ প্রদান কযা
ল্পয়ল্পছ। ইল্পরক্ট্রনন্ট্ক পযল্পভল্পে ননর্ আকাল্পয ইনকাভ েোক্স লক র
র্াইল্পজষ্ট ততযী কল্পয কয কভমকতমাল্পদয ভল্পধে নফতযণ কযা ল্পয়ল্পছ। আীর
ংিাে আইনগত নযফতমল্পনয নফলল্পয় নযল্পােম দানখর কযা ল্পয়ল্পছ।
এছাড়াও নফনএ কয একাল্পর্নভয রাইল্পেযীল্পত আয়কয আইল্পনয
লযপাল্পযন্স ফই এয ভোনূয়ার যফযা কযা ল্পয়ল্পছ।

১৫। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথযাবদ:
প্রকে বযচারগকয নাভ
১। লভা: ফনযউনেন আল্পভদ, দস্য (কয প্রান ও
নযচারনা)
২। তয়দ লভা: আনভনুর কনযভ, দস্য (আয়কয নীনত)
৩। াযল্পবজ ইকফার, দস্য (আয়কয নীনত)

ূণথকারীন/খন্িকারীন
খণ্ডকারীন

কভয়াদকার
০১/১০/২০১০ ল্পত ০৮/০৩/২০১১

খণ্ডকারীন
খণ্ডকারীন

০৮/০৩/২০১১ ল্পত ২৫/০৯/২০১৪
২১/১০/২০১৪ ল্পত ৩০/০৯/২০১৫

১৬। াবফথক বফগিলণ:
১৬.১ প্রকে বযদথনকাগর কদখা মায় কম,াযাগদ ফযাী ১১ বে কয ও তথয কফা ককন্দ্র স্থান কযা গয়গছ। ফৃৎ
কযদাতা ইউবনে ঢাকায কগুনফাবগচায় স্থান কযা গয়গছ এফং চট্রগ্রাগভ এয একবে াখা অবপ স্থান কযা গয়গছ মায
অযগাগনাগ্রাভ অদযাফবধ য়বন।ফৃৎ কযদাতা ইউবনে, ঢাকা এয অবধগেত্রাধীন কযদাতা ককাম্পানীয ংখযা ৪১৭ বে এফং
ফযাবক্ত কযদাতায ংখযা ৭৫৯ জন। ককন্দ্রীয় কয জযী অঞ্চগর কযদাতাগদয তথয ংযেগনয জন্য েযাক্স ইনপযগভন
বযট্রাইবার কন্োয স্থান কযা গয়গছ।তগফ তা বযুনথবাগফ কাগজ রাগাগত অবতবযক্ত জনফর ও অন্যান্য প্রাবনক
ায়তায অবাফ কদখা মায়।
১৬.২ প্রকগেয ভূর উগেশ্য বছর ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয দযতা, লাদানযতা এফং কামমকানযতা ফৃনদ্ধ কযা। প্রকে
নযদমনকাল্পর লদখা মায় ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয জন্য নতুন আইনে ার্মওয়ায এফং লনেওয়ানকমং মনিানত িয়, আইনে ায়তা
এফং প্রনযণ খাল্পত ায়তা প্রদাল্পনয ভাধেল্পভ ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয দযতা, লাদানযতা এফং কামমকানযতা ফৃনদ্ধ কযা
ল্পয়ল্পছ।
১৬.৩ প্রকল্পেয উগেশ্য বছর লকন্দ্রীয় কয জনয অঞ্চল্পর উন্নত কযদাতা নাক্তকযণ প্দ্দ্ধনতয ভাধেল্পভ অনধকংখক কযদাতাল্পক
কয জাল্পরয আওতাবুক্ ত কযা। উল্পেে াধল্পন নতুন আইনে ার্মওয়ায এফং লনেওয়ানকমং যঞ্জাভ িল্পয়য ভাল্পধেল্পভ কযদাতাল্পদয
তথে ংযযল্পণয জন্য লকন্দ্রীয় কয জনয অঞ্চল্পর েোক্স ইনপযল্পভন নযরাইবার নল্পেভ (নেআইআযএ) স্থান কযা ল্পয়ল্পছ।
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১৭। প্রকগেয ফাস্তফায়ন ভস্যা

:

প্রকগেয আওতায় চট্টগ্রাগভ ফৃৎ কযদাতা ইউবনগেয াখা স্থান কযা গয়গছ। উক্ত াখা গত ২০১৬-২০১৭ অথথ ফছগয
২২০৭৯৩৮১.৪০. ককাবে োকা যাজস্ব আদায় গয়গছ। তগফ উক্ত অবপগয জন্য এখন জনফর কাঠাগভা, অবপ কে 
অন্যান্য প্রাবনক অনুগভাদন প্রদান না কযায় উক্ত াখা অবপবে তায কাবিত রেয অজথন কযগত াযগছ না। ককন্দ্রীয়
কয জযী অঞ্চগর কযদাতাগদয তথয ংযেগনয জন্য কম েযাক্স ইনপযগভন বযট্রাইবার কন্োয স্থান কযা গয়গছ তা
বযুনথবাগফ কাগজ রাগাগত অবতবযক্ত জনফর ও অন্যান্য প্রাবনক ায়তা প্রদান কযা প্রগয়াজন।
১৮। সুাবযভারা

:

আগরাচয প্রকেবেয ফাস্তফায়গনািয াবফথক ভূরযায়গনয আগরাগক আইএভইবি
’য সুাবয বনম্নরূ:
১৮.১

এই প্রকল্পেয আওতায় ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয কভম দ্ধনত অন্যান্য কয অঞ্চল্পর ম্প্রাযল্পনয প্রনিয়ায অং নাল্পফ
চট্টগ্রাল্পভ ফৃৎ কযদাতা ইউননল্পেয াখা অনপ স্থান কযা ল্পরও এয জন্য প্রল্পয়াজনীয় লরাকফর, অনপ লে এফং
অন্যান্য নফলল্পয় অযগাল্পনাগ্রাভ অনুল্পভাদন কযা য় নাই। এ নফলল্পয় প্রল্পয়াজনীয় প্রাননক অনুল্পভাদল্পনয রল্পযে দ্রুত
দল্পয গ্রণ কযল্পত ল্পফ;

১৮.২

প্রকল্পেয আওতায় কযদাতাল্পদয লফা প্রদাল্পনয রল্পযে ১১ নে কয তথে ও লফা লকন্দ্র স্থান কযা ল্পরও জনফর
কাঠাভা, অনপ লে  অন্যান্য নফলল্পয় অযগাল্পনাগ্রাল্পভয দ্রত প্রাননক অনুল্পভাদন গ্রণ কযল্পত ল্পফ;

১৮.৩

প্রকল্পেয কামমিল্পভয ভাধেল্পভ যাজস্ব আদাল্পয় লম অগ্রগনত ল্পয়ল্পছ ল নফলল্পয় একনে নপনজনফনরনে োনর্য ভাধেল্পভ
বনফষ্যল্পত লম কর নফলল্পয় প্রকে গ্রণ কযা প্রল্পয়াজন তা ননধমাযণ কযা লমল্পত াল্পয;

১৮.৪

ককন্দ্রীয় কয জযী অঞ্চগর কযদাতাগদয তথয ংযেগনয জন্য কম েযাক্স ইনপযগভন বযট্রাইবার কন্োয স্থান
কযা গয়গছ তা বযুনথবাগফ কাগজ রাগাগত অবতবযক্ত জনফর ও অন্যান্য প্রাবনক ায়তা প্রদান কযা কমগত
াগয;
ফৃৎ কযদাতা ইউননে(LTU),ঢাকা এয প্রাননক ও তথে প্রমুনক্তগত অফকাঠাল্পভা আযও নক্তারীকযণ কযা লমল্পত
াল্পয;

১৮.৫
১৮.৬

কয তথে ও লফা লকল্পন্দ্রয কামমিভ লমন ফন্ধ না য় এফং ননয়নভত লফা প্রদান কযা য় ল নদল্পক নজযদানয যাখা
লমল্পত াল্পয;

১৯।

উগযাক্ত সুাবযভূগয আগরাগক গৃীত ফযফস্থা এ প্রবতগফদন প্রাবপ্তয ০১(এক) ভাগয ভগধয আইএভইবি-কক
অফবত কযগত গফ।
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