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ভ্যন্তরীন ম্পদ বিভ্াগের  ২০১৬-২০১৭ র্ থফছরযয এডিডভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন প্রডিরফদরনয 

াযংরে 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণাররয়য নাভ মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকরেয ধযন মূর ভয় ও ব্যরয়য তুরনায় 

ডফডনরয়া

গ 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

কাডযগ

ডয 

ায়িা 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

মজডিডএ

প ভূক্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

ডিক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

ডিক্রা

ন্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

ডিক্রারন্ত

য িকযা 

ায (%) 

ফ থডনম্ন-

রফ থাচ্চ 

ব্যয় 

ডিক্রা

ন্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

ডিক্রারন্তয 

িকযা 

ায(%) 

ফ থডনম্ন-রফ থাচ্চ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

১।  

ভ্যন্তরীন 

ম্পদ বিভ্াে 

০১ ০১ 

 

-- -- -- ০১ ৫০% 

 

০১ -১৩% 

 

০১।   ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যাঃ ০১ টি 

 

০২। ব্যয় ও মভয়াদ বৃডিয কাযণঃ  
 

বনম্নববিত কারগে প্রকগের মেয়াদ বৃবি করা য়:  

এ প্রকেটি চট্টগ্রাে,েংা অআববি, কোপুর ও মিনাগ া কাস্টে াউগজর জন্য চীন রকাগরর নুদাগন চীন গত তযাধুবনক 

কগেআনার ও স্ক্যানার ংগ্র করা গয়গছ।  

প্রকে ফাস্তফায়রনয মেরে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডযঃ 

ক্র:

নং 

ভস্যা সুাডয 

১. যকারযয ারর্ চীন যকারযয চুডক্ত ম্পাদরনয য স্ক্যানায 

মূ অনয়রনয মেরে ডডি বযাট এয ব্যয় ংযুক্ত না র্াকায় 

ডডি বযারটয র্ থ ংস্ান প্রডক্রয়াকযরণয কাযরণ ডিডযক্ত 

ভরয়য প্ররয়াজন রয়রছ;  

    বডফষ্যরি এ ধযরণয প্রকে গ্ররণয মেরে ডিডডরি 

একর ব্যরয়য খাি ন্তথভূক্ত কযা প্ররয়াজন; 

২. প্রকরেয ফাস্তফায়ন দেিায রে ম্পাদরনয জন্য দে জনফররয 

বাফ; 

প্রকরেয ফাস্তফায়ন দেিায ারর্ কযায জন্য মদর 

প্ররয়াজরন  ডফরদর প্রডেণ প্রদারনয ভাধ্যরভ দে ও 

স্ায়ী জনফর  গরে তুররি রফ; 

৩. মমরতু স্ক্যানাযগুররা ডিভাোয় ংরফদীর এফং মযডিরয়ন 

ডনগ থি য় ডকন্তু একর স্ক্যানায যেণারফেরনয জন্য 

প্ররয়াজনীয় ফারজরটয ংস্ান মনআ এফং স্ক্যানাযগুডর 

ডযচারনাকাযী জনফররয মযডিরয়ন প্রডিরযাধক মালাক ও 

প্রকরে ডজথি স্ক্যানাযগুররা যেণারফেরণয জন্য যাজস্ব 

ফারজরট প্ররয়াজনীয় রর্ থয ংস্ান এফং এ কারজয 

ডনরয়াডজি জনফররয জন্য প্ররয়াজনীয় মযডিরয়ন 

প্রডিরযাধকাযী মালাক ও কভ থডযরফ সৃডি কযা 
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ক্র:

নং 

ভস্যা সুাডয 

মযডিরয়ন ডনগ থি এরাকায ফাআরয মর্রক কাম থক্রভ ডযচারনায 

ব্যফস্া মনআ; 

প্ররয়াজন; 

৪. অআএেআবি’র বিদ্যোন  বর ত্র নুযায়ী উন্নয়ন প্রকে োবির াগে 

বতন োগর েগে প্রকে োবি প্রবতগিদন (ব বঅর) অআএেআবি-

মত মপ্ররে না করা; 

উন্নয়ন প্রকে োবির াগে বতন োগর েগে প্রকে োবি 

প্রবতগিদন (ব বঅর) অআএেআবি-মত মপ্ররে করগত গি।  
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“চট্টগ্রাে, েংা অআববি কোপুর ও মিনাগ া কাস্টে াউগজর জন্য কগেআনার স্ক্যানার ক্রয়” লী ষক প্রকমের 

োি মূল্যায়ন প্রবতগিদন 

(োিঃজুন ২০১৭) 

 

০১।  প্রকে নাে : “চট্টগ্রাে, েংা অআববি কোপুর ও মিনাগ া কাস্টে াউগজর জন্য 

কগেআনার স্ক্যানার ক্রয়” লী ষক প্রকে। 
০২। িাস্তিায়নকারী ংস্থা : জাতীয় রাজস্ব মিাি ষ 

০৩। প্রলাবনক েন্ত্রোয় : ভ্যন্তরীে ম্পদ বিভ্াে 

০৪। প্রকগের এাকা : চট্টগ্রাে, িাগেরাগের েংা, ঢাকার অআববি কোপুর এিং যগলাগরর 

মিনাগ া। 
 

০৫। প্রকগের র্ ষায়ন  :          চীন রকাগরর নুদান এিং বজওবি 

০৬। প্রকগের িাস্তিায়ন েয় ও ব্যয়ঃ  

(ক্ষ োকায়) 

নুগোবদত ব্যয় প্রকৃত ব্যয়  বরকবেত িাস্তিায়নকা প্রকৃত 

িাস্তিায়ন 

বতক্রান্ত 

ব্যয় (মূ 

নুগোবদত 

ব্যগয়র %) 

বতক্রান্ত 

েয় (মূ 

নুগোবদত 

েগয়র %) 

মূ ১ে  

ংগলাবিত 

মূ ১ে ংগলাবিত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১৭৪৬.৩৭ 

(নুদান 

৯৩৬০, 

বজওবি 

২৩৮৬) 

১১৭৪৬.৩৭ 

(নুদান 

৯৩৬০ 

বজওবি 

২৩৮৬) 

১০১৫৩.০০ 

 

১১/০১/২০১৬ 

গত 

৩১/১২/২০১৬ 

১১/০১/২০১৬ 

গত 

৩০/০৬/২০১৭ 

১১/০১/২০১৬ 

গত 

৩০/০৬/২০১৭ 

-১৩% ৫০% 

 

০৭। ংেবভ্বিক গ্রেবতঃ ংযুক্ত –‘ক’ 

০৮। কাজ োি র্াকগ তার কারেঃ  

 

 প্রকে  বরদল ষন ও PCR  য ষাগাচনা কগর মদিা যায় ময,  প্রকগের অওতায় িাস্তিায়গনর জন্য বনি ষাবরত মকান কাজ োি 

মনআ। 

 

০৯।   প্রকে গ্রগের  েভূবে, উগেশ্য ও মূ কায ষক্রে: 

 

৯.১ প্রকগের  েভূবেঃ  

অন্তজষাবতক িাবেগজয ঝুবিঁ ব্যিস্া নার োেগে  গের দ্রুত িাা বনবিতকরগের মক্ষগত্র স্ক্যানার এর ব্যিার খুিআ গুরুত্বপূে ষ। 
িতষোগন চট্টগ্রাে িন্দগর ও বিোন িন্দগরর রিাবন কাগে ষা এাকায় এ Container Scanner ব্যিহৃত য়। বকন্তু মিনাগ া 

কাস্টে াউজ, অআববি কোপুর ও েংা কাস্টে াউগজ এ জাতীয় স্ক্যানার মনআ। অগাচয প্রকগের অওতায় চট্টগ্রাগে িন্দগর 

ক্ষেতা বৃবির জন্য এিং েংা, মিনাগ া ও কোপুর অআববিগত কগেআনার স্ক্যাবনং সুবিিা প্রিতষগনর গক্ষয অগাচয প্রকেটি 

প্রস্তাি করা গয়গছ। উগেখ্য চীগনর নুদাগন এ বিয়ক একটি ব বিব ব  োননীয়  বরকেনা েন্ত্রী কর্তষক ২২/০১/২০১৪ তাবরগি 

নীবতেতভ্াগি নুগোবদত য়। 
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৯.২ প্রকগের উগেশ্যঃ  

 ম াবত/গ াবত দ্রব্য/ োাো মচক করার জন্য ম্যানুয়া  িবতর  বরিগতষ কগেআনার স্ক্যাবনং বগস্টে 

প্রিতষন; 

 কগেআনার বিগ াজা ক্ষেতা বৃবি; 

 বিি ব্যিাগয় ায়তা এিং বিি োাোগর চাচ প্রবতগরাি; 

 জনলবক্ত ফপ্রসু দক্ষতাপূে ষ প্রগয়াে; 

 বরস্ক্ ম্যাগনজগেে বগস্টে িাস্তিায়ন; 

 জাবতং , অন্তষজাবতক ও যুক্তরাগের ম াে ষ ববকউবরটি বিবভ্ন্ন িারা/ মকাি প্রবত ান; 

 রকাগরর কাস্টে,মরবভ্বনউ বৃবি; 

 িাবেগজয োনুগর স্তগক্ষ  ও ব্যয় হ্রা। 
 

৯.৩ প্রকগের মূ কায ষক্রে : চট্টগ্রাে, েংা অআববি কোপুর এিং মিনাগ া কাস্টে াউগজর জন্য ৪টি কগেআনার স্ক্যানার ক্রয়   

                                  এিং স্া ন। 
   

১০।  প্রকে নুগোদন ও ংগলািনঃ   ১১/০১/২০১৬ তাবরি প্রকগের মূ বিব ব   বরকেনা েন্ত্রী কর্তষক নুগোবদত য়। 

তৎগপ্রবক্ষগত ০৭.০৮.২০১৬ বি: তাবরগি প্রকেটি  ১১/০১/২০১৬ গত ৩১/১২/২০১৬  য ষন্ত ১১৭৪৬.৩৭ ক্ষ োকা প্রাক্কবত 

ব্যগয়র ম্ববত প্রকগের প্রলাবনক নুগোদন  জারী করা য়।  রিতীগত িাস্তিতার বনবরগি ১ে ংগলািনী ২৮/১২/২০১৬ 

তাবরগি ১১/০১/২০১৬ গত ৩০/০৬/২০১৭ মেয়াগদ োননীয়  বরকেনা েন্ত্রী কর্তষক নুগোবদত য়। 
 

১১।  বিব ব  ক্ষযোত্রা, এবিব /অরবিব  িরাে, িমুবক্ত ও ব্যয় ংক্রান্ত তথ্যঃ (১ে ংগলাবিত)  

র্ ষিছর মূ বিব ব  নুযায়ী প্রগক্ষব ত 

িরাগের  বরোে 

ি ষগল বিব ব  (অরবিব ব ) 

নুযায়ী প্রগক্ষব ত িরাগের 

 বরোে 

প্রকৃত িরাে প্রকৃত ব্যয় 

২০১৫-১৬ ১৪৯.৮৬ ২০০.০০   ২০০.০০ - 

২০১৬-১৭ ০.০০ ১১৭৪.৬০ ২৩৮৬.০০ ১০১৫৩.০০ 

 

১২।  প্রকে  বরচাক ংক্রান্ত তথ্যাবদঃ 

ক্র: 

নং 
প্রকে  বরচাগকর নাে ও  দিী পূে ষকাীন িন্ডকাীন 

দাবয়ত্ব  াগনর মেয়াদ 

মযােদাগনর 

তাবরি 

ব্যবতর তাবরি 

০১. মাাআন অগেদ, বতবরক্ত কবেলনার - বতবরক্ত দাবয়ত্ব ২৬/১১/২০১৬ ৩০-০৬-২০১৭ 

 

১৩।  প্রকে  বরদল ষনঃ োি প্রকেটি  বরদল ষনকাগ মদিা যায় ময, প্রকেটি চীন রকাগরর অবর্ ষক নুদাগন এিং ববি ভ্যাে 

বিদ্যযবতক ও ববভ্ কাগজর ংগল বজওবি র্ ষায়গন িাস্তিায়ন গয়গছ। চীন রকার কর্তষক প্রকগের িীন ০৪টি মুবভ্ং 

স্ক্যানার আঅরবির োেগে রাবর চুবক্ত ত্র স্বাক্ষরকরত যর্াযর্ অনুষ্ঠাবনকতা ম্পনাগন্ত িাংাগদল রকার তর্া জাতীয় 

রাজস্ব মিাগি ষর বনকে স্তান্তর করা য়। চট্টগ্রাে িন্দগর স্াব ত স্ক্যানারটি এিং অআববি কোপুগর স্াব ত স্ক্যানারটি 

গরজবেগন  বরদল ষন করা গয়গছ।  বরদল ষনকাগ মদিা যায় মোবভ্ং স্ক্যানার ২টি প্রচবত স্ক্যানাগরর তুনায় বভ্ন্ন। 

প্রচবত স্ক্যানারমূগ কগেআনার মূ প্রগিল করাগনা য় বকন্তু এ স্ক্যানারগুব একটি ট্রাক/ যাগনর উ গর স্াব ত। উক্ত 

যানটি কগেআনার ট্রাক বস্র র্াগক স্ক্যানাগরর যানটি প্রর্ে গত মল  য ষন্ত মুভ্ কগর স্ক্যান কাজটি ম্পন্ন কগর। ট্রাগকর 

ভ্যন্তগর স্ক্যানাগরর বচত্রগুগা স্বয়ংবক্রয়  িবতগত প্রগ কগর স্ক্যানকৃত োাোগর িে ষনা কগর। 
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১৪।  ংেবভ্বিক িাস্তিায়ন গ্রেবতঃ  এ প্রকগের মোে ৩টি ংে, (ক)  স্ক্ানার ংগ্র (ি)  ংবিষ্ট িন্দর মূগ মি বনে ষাে ও 

(ে) বিদ্যযবতক ংগযাে করে।  বরদল ষনকাগ মদিা যায় ময,স্ক্ানার মূ চীন রকার নুদান বগগি রাবর িাংাগদল 

রকাগরর বনকে রিরা কগরগছ। ংবেষ্ট িন্দর মু তাগদর বিগ াবজে কাজ বগগি বনজ বনজ প্রবতষ্ঠাগন ংবিষ্ট 

আবিবনয়াবরং বিবভ্লন কর্তষক মি বনে ষাে ও বিদ্যযবতক ংগযাে কাজ ম্পন্ন কগরগছ।  
 

১৪.১   রােল ষক মিাঃ  মযগতু এিরগের স্ক্যানার িাংাগদগল প্রর্েিাগরর েত স্থা ন করা গে বিিায়  রােল ষগকর প্রগয়াজন 

র্াকগও চীন রকার স্ক্যানার রিরাগর প্যাগকগজর াগর্  রােল ষক মিা বদগয় স্ক্যানার মূ স্থা গন গযাবেতা 

কগরগছ বিিায় অাদা ভ্াগি  রােল ষকগিা গ্রগের  প্রগয়জন য়বন।  

 

১৪.২  অনুাবিক/বিবিি ব্যয়: নুাবিক বিবিি ব্যয় িািদ ববি ভ্যাে ও মি বনে ষাে, বিদ্যযবতক ংগযাে িািদ ব্যয়আ প্রিান।  

 

১৫।  প্রকগের উগেশ্য জষনঃ   

 

 বরকবেত বজষত 

ক) এ প্রকগের ােবগ্রক উগেশ্য গা নন আন্সট্রুীভ্ 

আন্সটুগেে (NII) ব্যিার কগর দ্রুত অেদানী  ে িাাল 

করা; যর্া মোিাআ, কবেনার ও স্ক্যানার; 

 

ক) এ গক্ষয ৪টি স্ক্যানার ংগ্র এিং যর্াক্রগে চট্টগ্রাে 

িন্দর, মিনাগ া িন্দর, েংা িন্দর ও অআববি কোপুগর 

স্থা ন  করা গয়গছ। স্ক্যানারগুগা ব্যিাগর উগেগশ্য মি 

বনে ষাে, বিদ্যযবতক াআন ংগযাে এিং বনরা িা মফবন্সং 

বনে ষাে করা গয়গছ (বজষত)  

ি) (NII)  এর োেগে   ন্য  রীক্ষাকগর শুল্কায়ন ও শুল্ক 

মিা বিতষগকর/গন্দগর শুল্ক মিার উন্নতর ব্যিস্থা না এিং 

রাজশ্ব অয় বৃবি; 

 

ি) কগেআনার  মুবভ্ং  স্ক্যানার স্থাব ত ওয়ায় কগেআনার 

মূ না খুগআ স্ক্যান কগর অেদানী  গের  রীক্ষা করা 

ম্ভি গে। এগত কাস্টেস্ কর্তষ গক্ষর াগর্ 

অেদানীকারগের বিতষক ও  ারস্পাবরক গন্দ দ্যরকরা 

ম্ভি গে এগত কগর  ে  রীক্ষায় উন্নত ব্যিস্থা নার সৃবষ্ট 

ও ঠিকভ্াগি শুল্কায়গনর ফগ রকাগরর রাজশ্ব বৃবি  

ম গয়গছ   (বজষত গয়গছ)। 

ে) মেনুয়া  িবতর  বরিগতষ কবেনার স্ক্যানার ব্যিস্থা চালু 

কগর অেদানীকারক কর্তষক ম াবত এিংগ াবত  গের 

 রীক্ষা করে; 

 

ে)  মুবভ্ং স্ক্যানার বদগয়   রীক্ষা করগের ফগ যাগনর উ র 

মরগিআ কগেআনার স্ক্যান করা ম্ভি গে।  গজ স্ক্যাগনর 

িাো প্রগগর ফগ গজগআ অেদানী কৃত  গের 

ম ানার াগর্ কগেআনাগরর রবক্ষত  গের তুনা করা  

জ গে। র্ ষাৎ কগেআনাগর মকান গ াবত  ে রবক্ষত 

র্াকগ তা গজআ বনে ষয় পূি ষক গরজবেগন   রীক্ষা করা 

ম্ভি গে (বজষত) 

 ) কবেনাগর দ্রুত িাা করগের ংখ্যা বৃবি করগের 

োেগে িন্দর মূগ কবেনাগরর জযাে হ্রা করে;   

 

 ) এ ব্যিস্থার ফগ কগেআনার ওঠাগনার ও নাোগনার  

প্রগয়াজন য় না বিিায় দ্রুত  ে িাা করা ম্ভাি য়। 
এগত িন্দর মুগ কগেআনাগরর জযাে হ্রা করা ম্ভি গে। 
(বজষত)  

ঙ)  বিি ব্যিায় সুবিিা প্রদান এিং বিি  গের বচবিত 

করে; 

ঙ)  মযগতু গজআ কগেআনার স্ক্যান করা ম্ভি গে 

বিিায় একবদগক মযেন বিি অেদানীকারকগদর মিা প্রদান 

করা জ গে।  রবদগক বিি এিং গ াবত  গের 

অেদানীকারকগদর  ে বচবিত করগের োেগে 

বিকতরও শুল্ক অদায় ও ন্যবিি অআবন ব্যিস্থা গ্রে  
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 বরকবেত বজষত 

করা জতর  গয়গছ। 

চ) বনগয়াবজত জনিগর কে ষদক্ষতা ও কে ষক্ষেতা বৃবি করা চ)   ে  রীক্ষা ও শুল্কায়গনর াগর্ জনিগর কে ষ দক্ষতা 

ও কে ষক্ষেতা বৃবি করা ম্ভি গয়গছ। মকননা মুবভ্ স্ক্যানার 

বদগয় স্ক্ান করগের াগর্ াগর্ য়ংবক্রয়  িবতগত তথ্য 

মূ প্রগ গে। যা বিান্ত গ্রে জতর  গয়গছ।  

ছ)  ঝুবক ব্যিস্থা না বগস্টে িাস্তিায়ন; ছ)  জাবতং  এিং যুক্তরাে কর্তষক বনি ষাবরত বিবভ্ন্ন প্রকার 

ঝুবক হ্রা করা ম্ভি গয়গছ। (বজষত) 

জ)  জাবত ং  কর্তষক ম াবত িন্দর বনরা িার প্রগয়াজনীয় 

উ াদান মূ িাস্তিায়ন।  
জ)  তযাধুবনক ংয়ংকৃয় মোিাআ, স্ক্যানার স্থা গনর ফগ 

জাবতং  এিং যুক্তরাে কর্তষক ম াবত বনম্নি বিয়গুব 

বনবিক করগনর োেগে বনরা িা বনবি্চত করা ম্ভাি 

গয়গছ।  (a) The UN International Ship and 

Port Security Cord (ISPS) (b) The US 

Maritine Transport Security act of 2002 

(MTSA) (C) The US Container Security 

Initiative (CSI) (বজষত)  

 

১৬।  উগেশ্য বজষত না গয় র্াকগ তার কারনঃ  এ  প্রকগের ক উগেশ্য বজষত গয়গছ েগে ষ মদিা যায়।  
 

১৭।  অআএেআবি’র েতােত / য ষগিক্ষে:   

 

১৭.১  মুবভ্ং স্ক্যানারগুগা ঠিক িস্থায় কায ষক্ষে অগছ। 
 

১৭.২ এ ি যন্ত্রবদগয়  ে স্ক্যানকাগ স্ক্যানার মেবলগনর ভ্যন্তগর কে ষরত জনিগর মরবিএলগনর প্রভ্াি মুক্ত বকন্তু ময 

ক জনি স্ক্যানার মেবলগনর িাআগর িস্থান কগর মেবলনটি  বরচানায় গযাবেতা কগর র্াগক তারা 

মরবিগয়লন প্রভ্াি মুক্ত মফবন্সন এাকার মভ্তগরআ িস্থান কগর এগত ভ্বিষ্যগত এ কাগজ বনগয়াবজত জনিগর 

জটি মরাোক্রান ওয়ার ম্ভািনা রগয়গছ।  
 

১৭.৩ মেবলনগুগা  বরচানার জন্য চীন রকার কর্তষক ৬ ো  রিতীগত ১ িছর ময মিা প্রদান করার কর্া বছ। 
স্ক্যানারগুগা স্থা ন বিম্ব ওয়ায় এ েয় ২৫ গটাির, ২০১৮ মত উিীন য় মেগছ। িতষোগন একআ মকাম্পানী 

কর্তষক চুবক্তিি ওয়ার কায ষক্রে চোন।  
 

১৭.৪ ভ্বিষ্যগত  গের শুল্কায়ন ও দ্রুত  ে িাা আতযাবদ বিগয় বনবিত করগের জন্য এিরগের মুবভ্ং স্ক্যানার 

প্রগয়াজনীয় াগর ংগ্র করা প্রগয়াজন। 

 

১৭.৫ নবর্  য ষাগাচনায় মদিা যায় আগতােগে একটি মুবভ্ং স্ক্যানার জাতীয় রাজস্ব টিওএন্ডআ মত ন্তর্ভ ষক্ত গয়গছ। িাকী 

গুগা প্রবক্রয়া চোন। 

 

১৮।  অআএেআবি’র  সু াবরলোাঃ 

 

১৮.১  ে শুল্কায়গনর মক্ষগত্র স্ক্যানার একটি গুরুত্বপূে ষ যন্ত্র তগি এ প্রকগের োেগে বজষত স্ক্যানার মূ তযাধুবনক এিং 
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ংয়ংবক্রয় মযগতু এ ক স্ক্যানার কগেআনার   ে স্ক্যান করগত ক্ষে এিং য়ংবক্রয়ভ্াগি স্ক্যাগনর োেগে 

প্রাি বচত্র বিগিন করগত ক্ষে বিিায় িাংাগদগলর বিবভ্ন্ন মূদ্র ও স্থ িন্দর মুগর অেদানী  গের  ালা াবল 

রিাবন  গোর মক্ষগত্রও এ িরগের স্ক্যানার মেবলন ব্যিার করা প্রগয়াজন। 
 

১৮.২ ভ্বিষ্যগত এ িরগনর স্ক্যানার ক্রয় ও স্থা গনর মক্ষগত্র এ প্রকে গত ব্দ বভ্জ্ঞতা কাগজ াবেগয় গতু েয় দ্যর 

করা প্রগয়াজন।  

১৮.৩ মুবভ্ং স্ক্যানারমূ জাতীয় রাজস্ব টিওএন্ডআ মত ন্তর্ভ ষক্তকরগনর প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা/চাোন প্রবক্রয়া দ্রুততার ম্পন্ন  

কগর রাজস্ব মিাগি ষর টিওএন্ডবিগত ন্তর্ভ ষক্তকরগের ব্যিস্থা গ্রে করগত গি।  

১৮.৪ মযগতু এ স্ক্যানারগুগা বতোত্রায় ংগিদনলী সুতরাং এগুগা রক্ষোগিক্ষগের জন্য জাতীয় রাজস্ব মিাি ষ কর্তষক 

অাদা িাগজে িাত সৃবষ্টর প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রন করা জরুরী।  

১৮.৫ স্ক্যানার মেবলগনর িাবগর মেবলগনর কায ষক্রে  বরচানার জন্য যারা কে ষরত তাগদর মরবিগয়লন প্রবতগরািকারী 

প্রগয়াজনীয় ম াাক এিং মরবিগয়লন এাকার িাবগর িস্থান কগর কায ষ  বরচানার প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রগের 

জন্য জাতীয় মিাবি ষ ংবিষ্ট স্থ ও মুদ্র িন্দরমূগক  দগক্ষ  গ্রে করগত  াগর। 

১৮.৬ উগেবিত বিগয় অোেী ২ (দ্যআ) োগর েগে গৃীত  দগক্ষ  অআএেআবিগক িবত করার জন্য িা মযগত  াগর।  

 

 


