
 

  
 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

সসটিদজন চার্ টার 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সিসাব সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর েপ্তর 

ভূসি িন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সসচবালয়, ঢাকা। 
 

ফ্যাক্সঃ ৯৫৫৩১২২  

টর্সলদফ্ানঃ ৯৫৪০১১৯ 
ওদয়ব সাইর্ঃ www.coa-revenue.gov.bd. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

সসটিদজন চার্ টার 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সিসাব সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর েপ্তর 

ভূসি িন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সসচবালয়, ঢাকা। 
 

ফ্যাক্সঃ ৯৫৫৩১২২  

টর্সলদফ্ানঃ ৯৫৪০১১৯ 
ওদয়ব সাইর্ঃ www.coa-revenue.gov.bd. 



 

 

 

 

 

সসটিদজন চার্ টার 

 
  

 

জসিোরী অসিগ্রিন ও প্রজাসত্ব আইন, ১৯৫০ এবাং িধ্য সত্ত্বসমূি সবলুপ্ত ট াষনার পর রাজস্ব আোয় 

ও সরকারী টকাষাগাদর ইিা জিা প্রোদনর সনশ্চয়তা সবিাদনর লদযয ভূসি িন্ত্রণালদয়র অভ্যন্তরীণ সিসাব 

সনরীয সাংস্থা সিদসদব ১৯৫৪ সাদল সিসাব সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর েপ্তর প্রসতষ্ঠা করা িয়। 
 

 

 
সিসাব সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) েপ্তদরর অগ টাদনাগ্রাি ও নতুন িঞ্জুরীকৃত জনবদলর পেওয়ারী সববরণ সনদিণ প্রেত্ত িদলাঃ  

 

নাং পদের নাি টেণী িঞ্জুরীকৃত পে সাংখ্যা 

১ সিসাব সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) ১ি টেণী ০১টি 

২ সিকারী সিসাব সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) ১ি টেণী ১০টি 

৩ সিসাব তত্ত্বাবিায়ক (রাজস্ব) ২য় টেণী ৭৭টি 

৪ সনরীযক (রাজস্ব) ৩য় টেণী ৯০টি 

৫ সাঁর্সলসপকার-কাি-কসিউর্ার অপাদরর্র ৩য় টেণী ০১টি 

৬ অসফ্স সিকারী-কাি-কসিউর্ার মুদ্রাযসরক ৩য় টেণী ২০টি 

৭ গাড়ীচালক ৩য় টেণী ০১টি 

৮ অসফ্স সিায়ক ৪র্ ট টেণী ৭৯টি 

সব টদিার্ =  ২৭৯টি 



২ 

 
সিসাব সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) েপ্তর কর্তটক অর্ টবছরওয়ারী টে সকল অসফ্সসমূদির  

সিসাব সনরীযা কাে ট সিােন করািয় উিার সববরণঃ 

 

সনরীযণদোগ্য 

অসফ্দসর টেণী 

সবন্যাস 

সনরীযণদোগ্য অসফ্দসর নাি সনরীযণদোগ্য সিসাদবর নাি সনরীযণদোগ্য 

সিসাদবর সাংখ্যা 

প্রসতবছর অসির্ 

সরদপাদর্ টর 

সাংখ্যা 

ম্যাদনজদির্ সাইর্ 

টজলা প্রশাসদকর কাে টালয় 

এস.এ শাখা ৬৪ টি ৬৪ টি 

এল.এ শাখা ৬৪ টি ৬৪ টি 

সভ্.সপ শাখা ৫৮ টি ৫৮ টি 

টজলা প্রশাসক এর কাে টালয়, 

রাঙ্গািাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছসড় 

পাবতটয টজলা 

টিৌজা টিি ম্যান সিসাব-২৫ 

উপদজলা ভূসি অসফ্স-২৫ 
৫০ টি ২৫ টি 

চীফ্ সিসাব ০২ টি ০২ টি 

উপদজলা ভূসি অসফ্স/ সিকারী 

কসিশনার (ভূসি) এর কাে টালয় 

সভ্.সপ শাখা ৪৬৪ টি ৪৬৪ টি 

উপদজলা/র্ানা ভূসি অসফ্স ৪৮৭ টি 
৪৮৭ টি 

ইউসনয়ন ভূসি অসফ্স ৩৪৭৫ টি 

টসদর্লদিন্ট সাইর্ ভূসি টরকি ট ও জসরপ অসিেপ্তর 

ভূসি টরকি ট ও জসরপ অসিেপ্তর ০১ টি ০১ টি 

টসদর্লদিন্ট টপ্রস ০১ টি ০১ টি 

সেয়ারা টসদর্লদিন্ট অসফ্স ০৪ টি ০৪ টি 

টজানাল টসদর্লদিন্ট অসফ্স ১৭ টি ১৭ টি 

উপদজলা সিকারী টসদর্লদিন্ট 

অসফ্স 
৩০৬ টি ৪৬ টি 

 
ভূসি িন্ত্রণালদয়র 

সনয়ন্ত্রণািীন টবাি ট/ 

েপ্তর/ অসিেপ্তর 

ভূসি সাংস্কার টবাি ট 

ভূসি সাংস্কার টবাি ট ০১ টি ০১ টি 

সবভ্াগীয় উপ-ভূসি সাংস্কার 

কসিশনার এর কাে টালয় 
০৭ টি ০৭ টি 

ভ্াওয়াল রাজ টকার্ ট অব ওয়াি টস ০১ টি ০১ টি 

ঢাকা নওয়াব টকার্ ট অব ওয়াি টস ০১ টি ০১ টি 

ভূসি আপীল টবাি ট ভূসি আপীল টবাি ট ০১ টি ০১ টি 

ভূসি প্রশাসন প্রসশযণ টকন্দ্র ভূসি প্রশাসন প্রসশযণ টকন্দ্র ০১ টি ০১ টি 

ভূসি িন্ত্রণালয় 
ভূসি িন্ত্রণালদয়র সভ্.সপ শাখা ০১ টি ০১ টি 

ভ্াষানদর্ক প্রকল্প ০১ টি ০১ টি 

                                                সব টদিার্= ৫০০৭ টি ১২৪৭ টি 

 
 

টফ্াকাল কি টকতটাঃ 

সিকারী সিসাব সনয়ন্ত্রক (অসির্) 

টফ্ানঃ ৭১১৭৬৭৭ 

E-mail: auditrevenue@yahoo.com 



৩ 

 

 

শাখা সভ্সত্তক কাে টক্রি 
প্রশাসন শাখা, সের েপ্তর 

োসয়ত্ব প্রাপ্ত কি টকতটার টফ্ান নাং- ৯৫৫৭১৯৯ 
 

নাং  টসবাসমূদির সববরণ টসবা গ্রিণকারী প্রার্ীত সুসবিা 

পাওয়ার সিয়সীিা 
িিত্মব্য 

১ (ক) সনদয়াগ, পদোন্নসত ও বেলী  

(খ) র্াইিদস্কল ও  

     সসদলকশন টগ্রি প্রোন 

অত্র েপ্তদরর 

কি টকতটা/কি টচারীবৃন্দ 

সনয়সিত  

২ টপনশন টকইস সনষ্পসত্ত অত্র েপ্তদরর  

কি টকতটা/কি টচারীবৃন্দ 

সনয়সিত  

৩ (ক) বাসষ টক টবতন বৃসি  

(খ) প্রসশযণ এবাং  

(গ) পসরচয়পত্র প্রোন 

অত্র েপ্তদরর 

কি টকতটা/কি টচারীবৃন্দ 

সনয়সিত  

৪ ছুটি (োসন্ত সবদনােন, ননসিসত্তক ছুটি  

      গড় টবতদন অসজটত ছুটি)  

অত্র েপ্তদরর 

কি টকতটা/কি টচারীবৃন্দ 

সনয়সিত  

৫ ভ্রিণ ভ্াতা প্রোন অত্র েপ্তদরর 

কি টকতটা/কি টচারীবৃন্দ 

সনয়সিত  

৬ ভ্সবষ্য তিসবল ও কল্যাণ তিসবল  অত্র েপ্তদরর 

কি টকতটা/কি টচারীবৃন্দ 

সনয়সিত  

৭ বাদজর্ সাংক্রান্ত  অত্র েপ্তদরর 

কি টকতটা/কি টচারীবৃন্দ 

সনয়সিত  

৮ িাসসক/বাসষ টক প্রসতদবেন প্রনয়ণ অত্র েপ্তদরর 

কি টকতটা/কি টচারীবৃন্দ 

সনয়সিত  

৯ সবসভ্ন্ন অসগ্রি সাংক্রান্ত োবতীয় কাজ  

(গৃিসনি টান, ির্র সাইদকল, কসিউর্ার) 

অত্র েপ্তদরর 

কি টকতটা/কি টচারীবৃন্দ 

সনয়সিত  

১০ সবভ্াগীয় ব্যবস্থা গ্রিণ সিসকটত কাজ; অত্র েপ্তদরর 

কি টকতটা/কি টচারীবৃন্দ 

সনয়সিত  

১১ রাজশািী ও রাংপুর সবভ্াদগর টজলাসমূদির 

সভ্,সপ সরদপাদর্ টর উপর কাে টক্রি গ্রিণ 

অত্র েপ্তদরর 

কি টকতটা/কি টচারীবৃন্দ 

সনয়সিত  

১২ তথ্য অসিকার আইন অনুোয়ী তথ্য প্রোন জনসািারণ সনয়সিত 

 

 

 
টফ্াকাল কি টকতটাঃ 
সিকারী সিসাব সনয়ন্ত্রক (প্রশাসন) 
টফ্ানঃ ৯৫৫৭১৯৯ 

E-mail: a_revenue@yahoo.com 
 



৪ 

 
 

 শাখা সভ্সত্তক কাে টক্রি 
অসির্ শাখা 

োসয়ত্ব প্রাপ্ত কি টকতটার টফ্ান নাং- ৭১১৭৬৭৭ 

 
নাং  টসবাসমূদির সববরণ  টসবা গ্রিণকারী প্রার্ীত সুসবিা পাওয়ার 

সিয়সীিা 
িিত্মব্য 

১ টজলা পে টাদয় কি টরত সনরীযা েদলর অসির্ 

কাে টসূসচ  (Program) এবাং টরাজনািচা 

(Diary) সবষয়ক কাে টাবলী 

অত্র েপ্তদরর 

অসফ্সসমূি 
সনয়সিত 

 

২ সিকারী সিসাব সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) গদণর 

ভ্রিণসূচী, ভ্রিণ বৃত্তািত্ম ও প্রসতদবেন সবষয়ক 

কাে টাবলী  

অত্র েপ্তদরর সাংসশস্নষ্ট  

সবভ্াগীয় অসফ্সসমূি 
সনয়সিত 

 

৩ িাসসক অগ্রগসতর সববরণী প্রস্ত্ত্ততকরণ অত্র েপ্তদরর টজলা 

অসফ্সসমূি 
সনয়সিত 

 

৪ সবদশষ সনরীযা প্রসতদবেন (Special Audit 

Report) সবষয়ক কাে টাবলী 

সাংসশস্নষ্ট েপ্তরসমূি সনয়সিত 

 

৫  টজলা প্রশাসক কাে টালদয়র এস এ/এল এ/সভ্ সপ 

শাখার অসির্ সরদপ টাদর্র উপর কাে টক্রি গ্রিণ 
সাংসশস্নষ্ট েপ্তরসমূি সনয়সিত 

 

৬ বাসষ টক সনরীযা প্রসতদবেন প্রস্ত্ত্তত অত্র েপ্তদরর টজলা ও 

সবভ্াগীয় অসফ্সসমূি 
সনয়সিত 

 

৭ প্রসশযণ অত্র েপ্তদরর 

কি টকতটা/কি টচারীগণ 
সনয়সিত 

 

 
টফ্াকাল কি টকতটাঃ 

সিকারী সিসাব সনয়ন্ত্রক (অসির্) 

টফ্ানঃ ৭১১৭৬৭৭ 

E-mail: auditrevenue@yahoo.com 



৫ 
 

 

 

প্রশাসসনক সবভ্াদগ সবদ্যিান সবভ্াগীয় সিকারী সিসাব সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) েপ্তদরর কাে টাবলীঃ 
 

১। অসফ্স প্রিাদনর পেবী ঃঃ  সিকারী সিসাব সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 

২। টফ্াকাল কি টকতটা ঃঃ  সিকারী সিসাব সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 

৩। অসফ্দসর প্রিান কাে টাবলীঃ  (ক) আয়ন-ব্যয়ন কি টকতটার োসয়ত্ব পালন  ; 
(খ) সবভ্াগীয় রাজস্ব সদেলন সভ্ায় টোগোন ; 
(গ) আওতািীন টজলায় কি টরত সনরীযা েদলর অসির্ কাে টক্রি তোরসক 

করণ ; 
( )  সনয়ন্ত্রণািীন েপ্তরসমূি পসরেশ টন ; 
(ঙ)  সিসাব তত্ত্বাবিায়ক (রাজস্ব) কর্তটক োসখকৃত অসির্ টপ্রাগ্রাি, িাদয়রী 

অনুদিােন ; 
(চ)  িাসসক অগ্রগসত সববরণী প্রণয়ন ; 
(ছ)  িাসসক খরদচর সববরণী প্রণয়ন ; 
(জ) উপদজলা ভূসি অসফ্স এবাং ইউসনয়ন ভূসি অসফ্দসর অসির্  সরদপ টাদর্র 

উপর কাে টক্রি গ্রিণ ; 
(ঝ)  কি টকতটা/কি টচারীদের প্রসশযণ প্রোন। 

   

প্রশাসসন সবভ্াদগ সবদ্যিান সবভ্াগীয় সিকারী সিসাব সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) েপ্তদরর সববরণ সনিণরূপঃ 
 

নাং সবভ্াদগর 

নাি 
অসফ্দসর নাি অসফ্স প্রিাদনর 

পেবী 
টফ্ান ও ফ্যাক্স 

নম্বর 
ই-টিইল নম্বর 

১ 
ঢাকা সবভ্াগ, 

ঢাকা 

সিকারী সিসাব সনয়ন্ত্রক 

(রাজস্ব) এর েপ্তর, ঢাকা 

সবভ্াগ, ঢাকা 

সিকারী সিসাব 

সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 
৯৫৫৮৯৯৬ 

ihossain3691@gmail.com 

 

mahboobkhan071@gmail.com 

২ 

িয়িনসসাংি 

সবভ্াগ 

িয়িনসসাংি 

সিকারী সিসাব সনয়ন্ত্রক 

(রাজস্ব) এর েপ্তর, 

িয়িনসসাংি সবভ্াগ 

িয়িনসসাংি 

সিকারী সিসাব 

সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 
০৯১/৫১০১৪ marufchybd@yahoo.com 

৩ 
রাজশািী 

সবভ্াগ, 

রাজশািী 

সিকারী সিসাব সনয়ন্ত্রক 

(রাজস্ব) এর েপ্তর, রাজশািী 

সবভ্াগ, রাজশািী 

সিকারী সিসাব 

সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 
০৭২১/৭৬০৫৭৩ acrevrajd@gmail.com 

৪ 
রাংপুর 

সবভ্াগ, 

রাংপুর 

সিকারী সিসাব সনয়ন্ত্রক 

(রাজস্ব) এর েপ্তর, রাংপুর 

সবভ্াগ, রাংপুর 

সিকারী সিসাব 

সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 
০৫২১/৫৫৭০৩ nahidaaca1966@gmail.com 

৫ 
বসরশাল 

সবভ্াগ, 

বসরশাল 

সিকারী সিসাব সনয়ন্ত্রক 

(রাজস্ব) এর েপ্তর, বসরশাল 

সবভ্াগ, বসরশাল 

সিকারী সিসাব 

সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 
০৪৩১/২১৭৫৫০৬ acrev.brid@gmail.com 

৬ 
খুলনা 

সবভ্াগ, 

খুলনা 

সিকারী সিসাব সনয়ন্ত্রক 

(রাজস্ব) এর েপ্তর, খুলনা 

সবভ্াগ, খুলনা 

সিকারী সিসাব 

সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 
০৪১/২৮৩০৪০৭ acrev.khuld@gmail.com 

৭ 
চট্টগ্রাি 

সবভ্াগ, 

কুসিল্লা 

সিকারী সিসাব সনয়ন্ত্রক 

(রাজস্ব) এর েপ্তর, চট্টগ্রাি 

সবভ্াগ, কুসিল্লা 

সিকারী সিসাব 

সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 
০৮১/৭৬৮৪৩ masuq1970@gmail.com 

৮ 
সসদলর্ 

সবভ্াগ, 

সসদলর্ 

সিকারী সিসাব সনয়ন্ত্রক 

(রাজস্ব) এর েপ্তর, সসদলর্ 

সবভ্াগ, সসদলর্ 

সিকারী সিসাব 

সনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 
০৮২১/২৮৩১০৯৮ masuq1970@gmail.com 

mailto:ihossain3691@gmail.com
mailto:marufchybd@yahoo.com
mailto:acrev.brid@gmail.com
mailto:masuq1970@gmail.com
mailto:masuq1970@gmail.com


৬ 

 

 
 টজলা পে টাদয়র সিসাব তত্ত্বাবিায়ক (রাজস্ব) েপ্তদরর কাে টাবলীঃ 

 
১। অসফ্স প্রিাদনর পেবী ঃঃ  সিসাব তত্ত্বাবিায়ক (রাজস্ব) 

২। টফ্াকাল কি টকতটা ঃঃ  সিসাব তত্ত্বাবিায়ক (রাজস্ব) 

৩। অসফ্দসর প্রিান কাে টাবলীঃ  (ক) আয়ন-ব্যয়ন কি টকতটার োসয়ত্ব পালন  ; 

   (খ) নত্রিাসসক অসির্ টপ্রাগ্রাি, টরাজনািচা প্রণয়নপূব টক সবভ্াগীয় েপ্তদর 

অনুদিােদনর জন্য টপ্ররণ ; 

   (গ) িাসসক অগ্রগসত সববরণী প্রণয়ন  

   ( ) টজলা প্রশাসক কাে টালদয়র এস,এ শাখা ; এল, এ শাখা ; সভ্,সপ শাখাসি 

সনিণবসণ টত অসফ্দসর সিসাব সনরীযা কাে ট সিােন  

    (i) 

 
উপদজলা ভূসি অসফ্স এবাং ইউসনয়ন ভূসি অসফ্দস উপদজলা 

টসদর্লদিন্ট অসফ্স ; 

    (i i) টজানাল টসদর্লদিন্ট অসফ্স ; 

    (i i i) টিৌজা ম্যান সিসাব ;  

    (iv) ভূসি সাংস্কার টবাি ট ; 

    (v) ভূসি আপীল টবাি ট ; 

    (v i) ভূসি প্রশাসন প্রসশযণ টকন্দ্র ;   

   (ঙ) অসতসরক্ত টজলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর আসর্ টক উপদেষ্টা সিদসদব কাজ করা ; 

   (চ) স্থানীয় প্রশাসদনর চাসিো টিাতাদবক ইউসনয়ন ভূসি কি টকতটাদের টেসনাং প্রোন ; 

   (ছ) ের্াসিদয় অসির্ সরদপ টার্ প্রণয়ন ও োসখল ; 

   (জ) সবদশষ প্রসতদবেন (Special Audit Report) োসখল ; 

   (ঞ) অসপর্ আপসত্ত দ্রম্নত সনষ্পসত্তর স্বাদর্ ট বযিান জবাদবর ব্যাপাদর স্থানীয় 

প্রশাসদনর সাদর্ আদলাচনা ; 

   (র্) টজলা িাসসক সিন্বয় সভ্ায় টোগোন ; এবাং 

   (ঠ) নব সনদয়াগকৃত সনরীযা (রাজস্ব)দের প্রসশযণ প্রোন। 

 

 


