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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

হিসাব হিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর েপ্তর 

ভূহি িন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সহিবালয়, ঢাকা 

(ভবি িাং-৪, ৫ি তলা) 

www.coa-revenue.gov.bd 

 

সসবা প্রোি প্রহতশ্রুহত (Citizen’s Charter) 

 

১. হভশি (Vision) ও হিশি (Mission) : 

 

হভশি (Vision) :       েক্ষ, স্বচ্ছ, সুষ্ঠ এবাং জবাবহেহিতাপূণ ণ অভযন্তরীণ হিরীক্ষা ব্যবস্থাপিা। 

 

হিশি (Mission) :   েক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবহেহিতামূলক হিরীক্ষার িাধ্যদি আোয়কৃত রাজস্ব সরকাসরর যথাযথ খাদত জিা প্রোি, অথ ণ আত্মসাৎ ও অপিয় সরাধ করা এবাং সরকাহর   

                                সম্পহির সুষ্ঠ ব্যবস্থাপিা ও স্বাথ ণ সাংরক্ষণ হিহিতকরণ। 

 

২. প্রহতশ্রুত সসবাসমূি : 

    ২.১) িাগহরক সসবা ;  

    ২.২) প্রাহতষ্ঠাহিক সসবা ; 

    ২.৩) অভযন্তরীণ সসবা । 

 

২.১. িাগাহরক সসবা : হিসাব হিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) েপ্তর ভূহি িন্ত্রণালদয়র অভযন্তরীণ হিরীক্ষা সাংস্থা হিদসদব রাজস্ব প্রশাসদির িাঠ পয ণাদয়র ম্যাদিদজম্যান্ট ও সসদেলদিন্ট হবভাদগর অহিসসমূদির 

হিরীক্ষাকায ণ অথ ণবছরওয়ারী সম্পােি কদর সাংহিষ্ট কর্তণপদক্ষর হিকে হিরীক্ষা প্রহতদবেি োহখল কদরি। হিরীক্ষা প্রহতদবেদির বক্ষিাি জবাব পাওয়ার পর 

আপহিকারী কর্তণপক্ষ হিষ্পহি কদর থাদকি। অথ ণাৎ িাে ণার অব হিউটিজ অনুযায়ী অত্র েপ্তদরর কায ণক্রি সরকার টু সরকার (G to G) সম্পাহেত িয় হবধায় এ েপ্তর 

সথদক সরাসহর িাগহরকদের সসবা প্রোদির সুদযাগ িাই।  
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   ২.২. প্রাহতষ্ঠাহিক সসবা :  

 

ক্রহিক সসবার িাি সসবা প্রোি পদ্ধহত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রাহপ্তস্থাি সসবামূল্য এবাং 

পহরদশাধ পদ্ধহত 

সসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 

োহয়ত্বপ্রাপ্ত কি ণকতণা 

(িাি, পেহব, সিাি িম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
বাদজে কাঠাদিা প্রণয়ি 

 প্রাক্কলি প্রস্তুত 

অথ ণবছরওয়ারী বাদজে 

প্রাহপ্তর লদক্ষয অথ ণ 

িন্ত্রণালয় ও ভূহি 

িন্ত্রণালদয়র হিদে ণশিা 

সিাতাদবক বাদজে 

কাঠাদিা প্রস্তুতকরণ 

 হবিামূদল্য ১০ কি ণহেবস 

িাি : জিাব সিাোঃ ইকবাল সিাদসি 

পেহব : সিকারী হিসাব হিয়ন্ত্রক (প্রশাসি) 

সিাি : ০২-২২৩৩৮৭১৯৯ 

সিাবাইল: ০১৭১৫৫৭৯৬১৫ 

ইদিইল: aca.revenue.1964@gmail.com 

২ 
অহিে আপহি হিষ্পহিকরণ 

 

(ক) োহখলকৃত 

হিরীক্ষা প্রহতদবেদির 

জবাব সিদয় তাহগে 

প্রোি (খ) সাংহিষ্ট 

কর্তণপদক্ষর হিকে িদত 

সদন্তাষজিক জবাব 

প্রাহপ্ত সাদপদক্ষ 

অহিে আপহির ব্রিশীে জবাব ও 

প্রাসহিক কাগজপত্র 
হবিামূদল্য ০৭ কি ণহেবস 

িাি : জিাব িািফুজা আিদিে 

পেহব : সিকারী হিসাব হিয়ন্ত্রক (অহিে) 

সিাি : ০২-৪৭১১৭৬৭৭ 

সিাবাইল: ০১৭১৫৯৪২৫৫০ 

ইদিইল: acaudit65@gmail.com 

৩ 

আনুদতাহষক ও অবসরভাতা  

িঞ্জুহরর পূদব ণ সরকাহর পাওিা ও  

অহিে আপহি সিই িদি ণ প্রতযয়ি 

সজলা প্রশাসদকর 

প্রস্তাদবর সপ্রহক্ষদত 

হবভাগীয় সিকারী হিসাব হিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 

এবাং সজলা পয ণাদয়র হিসাব তত্ত্বাধায়ক 

(রাজস্ব) এর হিকে িদত প্রাপ্ত প্রহতদবেি 

হবিামূদল্য ১৫ কি ণহেবস 

৪ কায ণসূহি ও সরাজিািিা 

সজলা পয ণাদয়র হিসাব 

তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) 

এর কায ণসূহি ও 

সরাজিািিা ত্রত্রিাহসক 

হভহিদত হবভাগীয় 

সিকারী হিসাব 

হিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) গণ 

অনুদিােদির পর 

কর্তণপক্ষ চুড়ান্ত 

অনুদিােি কদরি 

হিধ ণাহরত ছদক তথ্যাহে সপ্ররণ হবিামূদল্য ০৩ কি ণহেবস 
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ক্রহিক সসবার িাি সসবা প্রোি পদ্ধহত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রাহপ্তস্থাি 
সসবামূল্য এবাং 

পহরদশাধ পদ্ধহত 

সসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 

োহয়ত্বপ্রাপ্ত কি ণকতণা 

(িাি, পেহব, সিাি িম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫ 
িাকহররত অবস্থায় মৃত্যযবরণকারী 

আহথ ণক সুহবধা প্রোি 

অত্র েপ্তদরর 

কি ণকতণা/কি ণিারীদের 

মৃত্যযজহিত কারদণ 

সরকাদরর হিকে িদত 

প্রাপ্ত আহথ ণক সিায়তা 

সাংক্রান্ত প্রস্তাব ভূহি 

িন্ত্রণালয়, হবভাগীয় 

কহিশিার, সজলা 

প্রশাসক বরাবর সপ্ররণ 

১. মৃত কি ণকতণা/কি ণিারীর হবধবা স্ত্রীর 

হিধ ণাহরত িরদি আদবেি ; 

২. মৃত্যয সিে ; 

৩.কি ণিারীর সশষ সবতদির প্রতযয়ি পত্র ; 

৪. িাকহরর হববরণ ; 

৫. জিপ্রশাসি িন্ত্রণালয় কর্তণক প্রণীত 

সিকহলষ্ট অনুযায়ী অন্যান্য কাগজপত্রাহে। 

হবিামূদল্য ০৭ কি ণহেবস 
িাি : জিাব সিাোঃ ইকবাল সিাদসি 

পেহব : সিকারী হিসাব হিয়ন্ত্রক (প্রশাসি) 

সিাি : ০২-২২৩৩৮৭১৯৯ 

সিাবাইল: ০১৭১৫৫৭৯৬১৫ 

ইদিইল: aca.revenue.1964@gmail.com 

৬ িাহসক প্রহতদবেি প্রণয়ি 

হবভাগীয় সিকারী 

হিসাব হিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 

কর্তণক প্রণীত অগ্রগহত 

হববরণী একহত্রত কদর  

িন্ত্রণালদয় সপ্ররণ 

হিধ ণাহরত ছদক প্রাপ্ত তথ্যাহে হবিামূদল্য ০৭ কি ণহেবস 
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২.৩. অভযন্তরীণ সসবা : 

 

ক্রহিক সসবার িাি সসবা প্রোি পদ্ধহত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রাহপ্তস্থাি সসবামূল্য এবাং 

পহরদশাধ পদ্ধহত 

সসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 

োহয়ত্বপ্রাপ্ত কি ণকতণা 

(িাি, পেহব, সিাি িম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

সাধারণ 

ভহবষ্য 

তিহবল এর 

অহগ্রি িঞ্জুহর 

আদবেি পাওয়ার পর ভহবষ্য তিহবল 

হবহধিালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী যথাযথ 

কর্তণপদক্ষর (আহথ ণক ও প্রশাসহিক ক্ষিতা 

অনুযায়ী) অনুদিােিক্রদি সরকাহর  

আদেশ জাহর করা িয় 

১. হিধ ণাহরত িরদি আদবেি ; 

২. হিসাবরক্ষণ কি ণকতণার হজহপএি এর হিসাব হববরণী; 

৩. উদ্ধণতি কর্তণপদক্ষর সুপাহরশ। 

হবিামূদল্য ০৫ কি ণহেবস 

িাি : জিাব সিাোঃ ইকবাল সিাদসি 

পেহব : সিকারী হিসাব হিয়ন্ত্রক (প্রশাসি) 

সিাি : ০২-২২৩৩৮৭১৯৯ 

সিাবাইল: ০১৭১৫৫৭৯৬১৫ 

ইদিইল: aca.revenue.1964@gmail.com 

২ 

গৃিহিি ণাণ/ গৃি 

সিরািত 

অহগ্রি ঋণ  

আদবেি প্রাহপ্তর পর কর্তণপদক্ষর অনুদিােি 

গ্রিদণর জন্য িন্ত্রণালদয় সপ্ররণ 

১ি হকহস্তর সক্ষদত্রোঃ 

১. হিধ ণাহরত িরদি আদবেি; 

২. এ সাংক্রান্ত ঋণ গ্রিণ কদরিহি িদি ণ স াষিাপত্র ; 

৩. সবতি সাংক্রান্ত প্রতযায়িপত্র ; 

৪. এহিদিহভে। 

২য় হকহস্তর সক্ষদত্রোঃ 

১. আদবেি ; 

২. সতযাহয়ত খরদির ভাউিার ; 

৩. ১ি হকহস্তর হজওর িদোকহপ ; 

৪. বায়িাপত্র। 

হবিামূদল্য ০৫ কি ণহেবস 

৩ 
িেরসাইদকল 

অহগ্রি ঋণ   

আদবেি প্রাহপ্তর পর কর্তণপদক্ষর অনুদিােি 

গ্রিদণর জন্য িন্ত্রণালদয় সপ্ররণ 

১. হিধ ণাহরত িরদি আদবেি ; 

২. প্রতযায়িপত্র। 
হবিামূদল্য ০৫ কি ণহেবস 

৪ 
কহম্পউোর 

অহগ্রি ঋণ 

আদবেি প্রাহপ্তর পর কর্তণপদক্ষর অনুদিােি 

গ্রিদণর জন্য িন্ত্রণালদয় সপ্ররণ 

১. আদবেি ; 

২. প্রতযয়িপত্র ; 

৩. চুহিপত্র ; 

৪. অিীকারপত্র ; 

৫. বায়িাপত্র। 

হবিামূদল্য ০৫ কি ণহেবস 

৫ 
অহজণত ছুটি 

িঞ্জুর 

আদবেিপত্র পাওয়ার পর হিধ ণাহরত ছুটি 

হবহধিালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী যথাযথ 

কর্তণপদক্ষর অনুদিােিক্রদি িঞ্জুহরপত্র জাহর 

(আহথ ণক ও প্রশাসহিক ক্ষিতা অনুযায়ী) 

(১) ছুটির আদবেি ; 

(২) হিধ ণাহরত িরদি (বাাংলাদেশ িরি িম্বর-২৩৯৫) 

হিি একাউন্টস এন্ড হিন্যান্স অহিসার/ হবভাগীয় হিসাব 

হিয়ন্ত্রক/দজলা হিসাব রক্ষণ কি ণকতণা কর্তণক প্রেি ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রহতদবেি (দগদজদেি কি ণকতণাদের সক্ষদত্র) ;  

(৩) িি-সগদজদেি কি ণিারীদের সক্ষদত্র িাকহর বহি। 

হবিামূদল্য ০৫ কি ণহেবস 
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ক্রহিক সসবার িাি সসবা প্রোি পদ্ধহত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রাহপ্তস্থাি সসবামূল্য এবাং 

পহরদশাধ পদ্ধহত 

সসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 

োহয়ত্বপ্রাপ্ত কি ণকতণা 

(িাি, পেহব, সিাি িম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬ 

বহিোঃবাাংলাদেশ 

ছুটি িঞ্জুর 

(অহজণত ছুটি)  

 

আদবেি পাওয়ার পর (ক) 

হিধ ণাহরত ছুটি হবহধিালা, ১৯৫৯ 

অনুযায়ী হিষ্পহি কদর আদেশ জাহর 

করা িয়; 

 

(খ) সরকার কর্তণক সিদয় সিদয় 

জাহরকৃত হবদেশ ভ্রিদণর অনুিহত 

ও আনুষহিক হিদে ণশিা 

অণুসরণীয়। 

(১) ছুটির আদবেি ; 

(২) হিধ ণাহরত িরদি (বাাংলাদেশ িরি িম্বর-২৩৯৫) হিি 

একাউন্টস এন্ড হিন্যান্স অহিসার/ হবভাগীয় হিসাব 

হিয়ন্ত্রক/দজলা হিসাব রক্ষণ কি ণকতণা কর্তণক প্রেি ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রহতদবেি (দগদজদেি কি ণকতণাদের সক্ষদত্র) ;  

(৩) িি-সগদজদেি কি ণিারীদের সক্ষদত্র িাকহর বহি ; 

৪. ব্যহিগত কারদণ সরকার/সাংস্থার কি ণকতণাদের হবদেশ 

ভ্রিদণর আদবেি পত্র । 

হবিামূদল্য ০৫ কি ণহেবস 

িাি : জিাব সিাোঃ ইকবাল সিাদসি 

পেহব : সিকারী হিসাব হিয়ন্ত্রক (প্রশাসি) 

সিাি : ০২-২২৩৩৮৭১৯৯ 

সিাবাইল: ০১৭১৫৫৭৯৬১৫ 

ইদিইল: aca.revenue.1964@gmail.com 

৭ 

শ্রাহন্ত ও 

হবদিােি ছুটি 

িঞ্জুর 

আদবেিপত্র পাওয়ার পর শ্রাহন্ত ও 

হবদিােি ভাতা হবহধিালা, ১৯৭৯ 

অনুযায়ী হিষ্পহি কদর আদেশ জাহর 

করা িয়। 

(১) ছুটির আদবেি ; 

(২) হিধ ণাহরত িরদি (বাাংলাদেশ িরি িম্বর-২৩৯৫) হিি 

একাউন্টস এন্ড হিন্যান্স অহিসার/ হবভাগীয় হিসাব 

হিয়ন্ত্রক/দজলা হিসাব রক্ষণ কি ণকতণা কর্তণক প্রেি ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রহতদবেি (দগদজদেি কি ণকতণাদের সক্ষদত্র) ;  

(৩) িি-সগদজদেি কি ণিারীদের সক্ষদত্র িাকহর বহি। 

হবিামূদল্য ০৪ কি ণহেবস 

৮ 
সাধারণ সপিশি 

প্রোি 

সপিশি আদবেি িরি 

যথাযথাভাদব পূরণ কদর োহখল 

করদল কর্তণপদক্ষর অনুদিােিক্রদি 

িঞ্জুহরপত্র জাহর 

১. যথাযথভাদব পূরণকৃত সপিশি িরি ২.১ (সাংদযাজিী-৪) ; 

২. িি-সগদজদেি কি ণিারীগদণর সক্ষদত্র সাহভ ণস বুক/ সগদজদেি 

কি ণিারীগদণর সক্ষদত্র সব ণদশষ ৩বৎসদরর িাকহরর 

হববরণী/এলহপহস  

৩. অবসর ও হপআরএল-এ গিদির িঞ্জুহরপত্র 

(প্রদযাজযদক্ষদত্র) ;  

৪. প্রতযাহশত সশষ সবতিপত্র/দশষ সবতিপত্র (প্রদযাজয সক্ষদত্র); 

৫. সতযাহয়ত ছহব ; 

৬. জাতীয় পহরিয়পত্র ; 

৭. প্রাপ্তব্য সপিশদির ত্রবধ উিরাহধকার স াষিাপত্র 

(সাংদযাজিী-২) ; 

৮. িমুিা স্বাক্ষর ও িাদতর পাঁি আঙ্গুদলর ছাপ 

 (সাংদযাজিী-৬) ; 

৯. িা-োবী প্রতযয়িপত্র (সাংদযাজিী-৮)। 

হবিামূদল্য ১০ কি ণহেবস 
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ক্রহিক সসবার িাি সসবা প্রোি পদ্ধহত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাহপ্তস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

পহরদশাধ পদ্ধহত 

সসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 

োহয়ত্বপ্রাপ্ত কি ণকতণা 

(িাি, পেহব, সিাি িম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯ 
পাহরবাহরক 

সপিশি প্রোি 

সপিশি আদবেি িরি 

যথাযথাভাদব পূরণ কদর  

োহখল করদল 

কর্তণপদক্ষর 

অনুদিােিক্রদি 

িঞ্জুহরপত্র জাহর  

 

১. যথাযথভাদব পূরণকৃত পাহরবাহরক সপিশি িরি ২.২ (সাংদযাজিী-৫) ; 

২. িি-সগদজদেি কি ণিারীগদণর সক্ষদত্র সাহভ ণস বুক/ সগদজদেি কি ণিারীগদণর 

সক্ষদত্র সব ণদশষ ৩বৎসদরর িাকহরর হববরণী/এলহপহস 

৩. অবসর ও হপআরএল-এ গিদির িঞ্জুহরপত্র (প্রদযাজযদক্ষদত্র) ;  

৪. প্রতযাহশত সশষ সবতিপত্র/দশষ সবতিপত্র (প্রদযাজয সক্ষদত্র); 

৫. সতযাহয়ত ছহব (স্বািী/স্ত্রী/ উিরাহধকারীগদণর) ; 

৬. জাতীয় পহরিয়পত্র/ জন্ম হিবন্ধি (উিরাহধকারী/উিরাহধকারীগদণর বয়স 

১৮ বৎসদরর হিদি িদল জন্ম সিে এবাং বায়স ১৮ বৎসদরর উপদর িদল জাতীয় 

পহরিয়পত্র) ; 

৭. উিরাহধকার সিেপত্র ও িিম্যাহরজ সাটি ণহিদকে (সাংদযাজিী-৩) 

৮. িমুিা স্বাক্ষর ও িাদতর পাঁি আঙ্গুদলর ছাপ (সাংদযাজিী-৬) 

৯. অহভভাবক িদিািয়ি এবাং অবসর ভাতা ও আনুদতাহষক উদিালি করার 

জন্য ক্ষিতা অপ ণণ সিে (সাংদযাজিী-৭) ; 

১০. হিহকৎসক/হসটি কদপ ণাদরশদির কাউহন্সলর/দপৌরসভার সিয়র/ইউহিয়ি 

পহরষে সিয়ারম্যাি কর্তণক প্রেি মৃত্যযসিেপত্র ; 

১১. িা-োবী প্রতযয়িপত্র (সাংদযাজিী-৮)। 

১২. প্রহতবন্ধী সন্তাদির (যহে থাদক) হিবন্ধি, পহরিয়পত্র ও সিহিদকল সবাদি ণর 

সিেপত্র 

১৩. হপহপও এবাং হি-িাি। 

হবিামূদল্য ১০ কি ণহেবস 

িাি : জিাব সিাোঃ ইকবাল সিাদসি 

পেহব : সিকারী হিসাব হিয়ন্ত্রক (প্রশাসি) 

সিাি : ০২-২২৩৩৮৭১৯৯ 

সিাবাইল: ০১৭১৫৫৭৯৬১৫ 

ইদিইল: aca.revenue.1964@gmail.com 

১০ হপ আর এল 

িঞ্জুহর 

আদবেি প্রাহপ্তর পর 

কর্তণপদক্ষর 

অনুদিােিক্রদি অহিস 

আদেশ জাহর করা িয় 

১. আদবেি ; 

২. হিধ ণাহরত িরদি (বাাংলাদেশ িরি িম্বর-২৩৯৫) হিি একাউন্টস এন্ড 

হিন্যান্স অহিসার/ হবভাগীয় হিসাব হিয়ন্ত্রক/দজলা হিসাব রক্ষণ কি ণকতণা 

কর্তণক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার প্রহতদবেি (দগদজদেি কি ণকতণাদের সক্ষদত্র) ;  

৩. িি-সগদজদেি কি ণিারীদের িাকহর বহি 

৪. হশক্ষাগত সযাগ্য সিে (এস,এস,হস সাটি ণহিদকে) ; 

৫. জাতীয় পহরিয়ত্র। 

হবিামূদল্য ০৭ কি ণহেবস 

১১ 

পাসদপাদে ণর 

(NOC) 

প্রোি 

আদবেি প্রাহপ্তর পর 

কর্তণপদক্ষর 

অনুদিােিক্রদি আদেশ 

জাহর করা িয় 

১.হিধ ণাহরত িরদি যথাযথভাদব পূরণকৃত আদবেি ; 

২. জাতীয় পহরিয়পত্র। 
হবিামূদল্য ০৫ কি ণহেবস 
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ক্রহিক সসবার িাি সসবা প্রোি পদ্ধহত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাহপ্তস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

পহরদশাধ পদ্ধহত 

সসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 

োহয়ত্বপ্রাপ্ত কি ণকতণা 

(িাি, পেহব, সিাি িম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১২ 

োইিদেল/ 

হসদলকশি সগ্রি 

সগ্রি প্রোি 

আদবেি পাওয়ার পর হিধ ণাহরত কহিটির সভায় 

উপস্থাপি করা িয়। কহিটির সুপাহরদশর হভহিদত 

যথাযথ কর্তণপদক্ষর অনুদিািক্রদি িঞ্জুহরর 

আদেশ জাহর করা িয় 

১. আদবেি ; 

২. িাকহর বহি ; 

৩. িালিাগাে বাহষ ণক সগাপিীয় প্রহতদবেি ০৫(পাঁি) 

বছদরর 

৪. হবভাগীয় িািলা সাংক্রান্ত তথ্যাহে। 

হবিামূদল্য ০২ িাস  

িাি : জিাব সিাোঃ ইকবাল সিাদসি 

পেহব : সিকারী হিসাব হিয়ন্ত্রক (প্রশাসি) 

সিাি : ০২-২২৩৩৮৭১৯৯ 

সিাবাইল: ০১৭১৫৫৭৯৬১৫ 

ইদিইল: aca.revenue.1964@gmail.com 

১৩ 
উচ্চতর সগ্রি 

প্রোি 

আদবেি পাওয়ার পর িাকহর সদন্তাষজিক 

হভহিদত যথাযথ কর্তণপদক্ষর অনুদিােিক্রদি 

িঞ্জুহর আদেশ জাহর (অথ ণিন্ত্রণালয় ও জিপ্রশাসি 

িন্ত্রণালদয়র  

আদেশ অনুযায়ী) 

১. আদবেি ; 

২. িাকহর বহি ; 

৩. িালিাগাে বাহষ ণক সগাপিীয় প্রহতদবেি ০৫(পাঁি) 

বছদরর 

৪. হবভাগীয় িািলা সাংক্রান্ত তথ্যাহে। 

  

১৪ 
িাকহর 

স্থায়ীকরণ 

আদবেি পাওয়ার পর সাংহিষ্ট হিদয়াগহবহধিালা 

অনুয়ায়ী যথাযথ কর্তণপদক্ষর অনুদিােিক্রদি 

সরকাহর আদেশ জাহর করা িয় 

১. সাো কাগদজ আদবেি ; 

২. িালিাগাে বাহষ ণক সগাপিীয় প্রহতদবেি। 
হবিামূদল্য ১৫ কি ণহেবস 

১৫ 

োপ্তহরক/ 

আবাহসক 

সেহলদিাি 

সাংদযাগ 

সরকাহর সেহলদিাি, সসলুলার, িযাক্স ও 

ইন্টারদিে িীহতিালা-২০১৮ অনুযায়ী ব্যবস্থা 

গ্রিি করা িয়। 

সরকাহর সেহলদিাি, সসলুলার, িযাক্স ও ইন্টারদিে 

িীহতিালা-২০১৮ এর হিধ ণাহরত 
হবিামূদল্য ০৫ কি ণহেবস 

১৬ 

সকাোভূি এ, 

হব, হস সশ্রহণর 

বাসা বরাদ্দ 

সাংক্রান্ত 

আদবেি পাওয়ার পর সরকাহর বাসা বরাদ্দ 

িীহতিালা-১৯৮২ অনুযায়ী বরাদদ্দর জন্য 

িন্ত্রণালদয় সপ্ররণ 

১. সরকাহর বাসা বরাদ্দ িীহতিালা-১৯৮২ অনুযায়ী 

হিধ ণাহরত িরদি আদবেি ; 

২. মূলদবতদির প্রতযয়ি পত্র  

হবিামূদল্য ০৫ কি ণহেবস 

১৭ হিদয়াগ 

শূন্য পদের অনুকূদল ছাড়পত্র প্রাহপ্ত সাদপদক্ষ 

হবভাগীয় হিব ণািি কহিটির সুপাহরদশর হভহিদত 

কর্তণপদক্ষর অনুদিােিক্রদি হিদয়াগ কায ণক্রি 

সম্পােি 

 হবিামূদল্য ৬িাস 

১৮ 
পদোন্নহত 

(৩য় সশ্রহণ) 

হিদয়াগ হবহধ অনুযায়ী শূন্য পদের প্রাপ্যতার 

হভহিদত পদোন্নহত কহিটির সুপাহরশক্রদি 

১. হবভাগীয় পরীক্ষার িলািল ; 

২. িাকহর বহি ; 

৩. বাহষ ণক সগাপিীয় প্রহতদবেি 

 

হবিামূদল্য ৩িাস 

১৯ 

পদোন্নহত 

(১ি ও ২য় 

সশ্রহণ) 

হিদয়াগ হবহধ অনুযায়ী শূন্য পদের প্রাপ্যতার 

হভহিদত িন্ত্রণালদয় প্রস্তাব সপ্ররণ 

১. হবভাগীয় পরীক্ষার িলািল ; 

২. বাহষ ণক সগাপিীয় প্রহতদবেি ও প্রাসহিক 

কাগজপত্র 

হবিামূদল্য ১০ কি ণহেবস 
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ক্রহিক সসবার িাি সসবা প্রোি পদ্ধহত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাহপ্তস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

পহরদশাধ 

পদ্ধহত 

সসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 

োহয়ত্বপ্রাপ্ত কি ণকতণা 

(িাি, পেহব, সিাি িম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২০ 
অথ ণ বছদরর বাদজে 

ত্রতহর 

হিসাব হিয়ন্ত্রক (রাজস্ব), হবভাগীয় 

সিকারী হিসাব হিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 

এবাং হিসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) 

েপ্তদরর িত্যি অথ ণবছদরর বাদজে 

প্রস্তুত করা 

 হবিামূদল্য ১৫ কি ণহেবস 

িাি : জিাব সিাোঃ ইকবাল সিাদসি 

পেহব : সিকারী হিসাব হিয়ন্ত্রক (প্রশাসি) 

সিাি : ০২-২২৩৩৮৭১৯৯ 

সিাবাইল: ০১৭১৫৫৭৯৬১৫ 

ইদিইল: aca.revenue.1964@gmail.com 

২১ 
সাংদশাহধত বাদজে 

প্রস্তুতকরণ 

হিসাব হিয়ন্ত্রক (রাজস্ব), হবভাগীয় 

সিকারী হিসাব হিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 

এবাং হিসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) 

েপ্তদরর িলািাি সাংদশাহধত 

বাদজে প্রস্তুতকরণ। 

 হবিামূদল্য ১৫ কি ণহেবস 

২২ 

ভ্রিণ ব্যয় হবল 

অনুদিােি 

(১ি ও ২য় সশ্রহণ) 

হবভাগীয় সিকারী হিসাব হিয়ন্ত্রক 

(রাজস্ব) গদণর িাধ্যদি প্রাপ্ত ভ্রিণ 

ব্যয় হবল কর্তণপক্ষ কর্তণক 

অনুদিােি 

বাদজে বরাদ্দ সাদপদক্ষ হবিামূদল্য ৫ কি ণহেবস 

২৩ 

ভ্রিণ ব্যয় হবল 

অনুদিােি 

(৩য় ও ৪থ ণ সশ্রহণ) 

হবভাগীয় সিকারী হিসাব হিয়ন্ত্রক 

(রাজস্ব) গদণর িাধ্যদি প্রাপ্ত ভ্রিণ 

ব্যয় হবল কর্তণপক্ষ কর্তণক 

অনুদিােি 

বাদজে বরাদ্দ সাদপদক্ষ হবিামূদল্য ৫ কি ণহেবস 

২৪ 

হিরীক্ষা েদলর 

কায ণসূহি ও 

সরাজিািিা  

হিসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব)গণ 

কর্তণক প্রণীত কায ণসূহি ও 

সরাজিািিা কর্তণপক্ষ কর্তণক 

অনুদিােি 

হিধ ণাহরত ছদক পুরণকৃত কায ণসূহি ও সরাজিািিা হবিামূদল্য ৫ কি ণহেবস 

িাি : জিাব িািফুজা আিদিে 

পেহব : সিকারী হিসাব হিয়ন্ত্রক (অহিে) 

সিাি : ০২-৪৭১১৭৬৭৭ 

সিাবাইল: ০১৭১৫৯৪২৫৫০ 

ইদিইল: acaudit65@gmail.com ২৫ ভ্রিণ সূহি 
সিকারী হিসাব হিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 

গদণর ভ্রিণসূহি অনুদিােি 
ভ্রিণ সূহি হবিামূদল্য ৫ কি ণহেবস 
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৩। আওতাধীি েপ্তর/সাংস্থা কর্তণক প্রেি সসবা : 
 

     ৩.১ :  সজলা প্রশাসক 

     ৩.২ :  হবভাগীয় সিকারী হিসাব হিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর েপ্তর (সকল) 

     ৩.৩:  হিসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) এর েপ্তর (সকল) 
 
 

৪। আপিার কাদছ আিাদের প্রতযাশা : 
 

ক্রহিক প্রহতশ্রুহত/কাহিত সসবা প্রাহপ্তর লদক্ষয করণীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ ণ আদবেি জিা প্রোি ; 

২ যথাযথ প্রহক্রয়ায় প্রদয়াজিীয় হিস পহরদশাধ করা ; 

৩ প্রদযাজয সক্ষদত্র সিাবাইল সিদসজ/ ইদিইদলর হিদে ণশিা অনুসরি করা ; 

৪ অিাবশ্যক সিাি/তেহবর িা করা । 
 

 

৫। অহভদযাগ প্রহতকার ব্যবস্থাপিা (GRS) : 
 

     সসবা প্রাহপ্তদত অসন্তুষ্ট িদল োহয়ত্বপ্রাপ্ত কি ণকতণার সদি সযাগাদযাগ করুি। তার কাছ সথদক সিাধাি পাওয়া িা সগদল হিদনাি পদ্ধহতদত সযাগাদযাগ কদর আপিার  সিস্যা অবহিত করুি। 

 

ক্রহিক কখি সযাগাদযাগ করদবি কার সদি সযাগাদযাগ করদবি সযাগাদযাদগর ঠিকািা হিষ্পহির সিয়সীিা 

১ োহয়ত্বপ্রাপ্ত কি ণকতণা সিাধাি হেদত িা পারদল অহভদযাগ হিষ্পহি কি ণকতণা (অহিক) 

িাি ও পেহব: জিাব সিাোঃ ইকবাল সিাদসি 

সিাি: ০২-২২৩৩৮৭১৯৯ 

ইদিইল: aca.revenue.1964@gmail.com 
ওয়েব: coa-revenue.gov.bd 

৩০ কি ণহেবস 

২ অহভদযাগ হিষ্পহি কি ণকতণা হিহে ণষ্ট সিদয় সিাধাি হেদত িা পারদল  আহপল কি ণকতণা 

িাি ও পেহব: জিাব সিাোঃ িহশউর রিিাি 

সিাি: ০২-৫৫১০০১১৯ 

ইদিইল: coa_revenue@yahoo.com 
ওয়েব: coa-revenue.gov.bd 

২০ কি ণহেবস 

৩ আহপল কি ণকতণা হিহে ণষ্ট সিদয় সিাধাি হেদত িা পারদল 
িহন্ত্রপহরষে হবভাদগর অহভদযাগ 

ব্যবস্থাপিা সসল 

অহভদযাগ গ্রিণ সকন্দ্র 

৫ িম্বর সগইে, বাাংলাদেশ সহিবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ কি ণহেবস 
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