
 

১ .SIRMPR: VIP (VAT Online Project)Projectএর সংক্ষিপ্ত -সার  

A_©‰bwZK m¤úK© wefvM‡K RvZxqivR¯^ †evW©, f¨vUDbœqb ‡cÖvMÖvg (wfAvBwc), f¨vUAbjvBb 2014-2018 

cÖK‡íi Kvh©µg gwbUwis Ges ‡fwiwd‡Kkb Kivi Rb¨ Z…Zxq cÿ wn‡m‡e `vwqZ¡ cÖ`vb Kiv nq| D³ `vwqZ¡ 

cvj‡bi Rb¨ A_©‰bwZK m¤úK© wefvMÒSupport Implementation of the Revenue Mobilization 

Program for Results: VAT Improvement Program [SIRMPR: VIP (VAT Online 

Project)]Project.Óনামে একটি কাক্ষরগix mnvqZv cÖKí MönY K‡i| miKvi Ges wek¦e¨vsK Gi A_©vq‡b 

RvZxq ivR¯^ †evW© f¨vUDbœqb ‡cÖvMÖvg (wfAvBwc), 2014-2018, cwiPvjbv Ki‡Q hv miKv‡ii ie„nËi U¨v· 

widg© G‡Rûvi GKwU ¸iæZ¡ welq| U¨v· AvaywbKxKiY cwiKíbvi Ask wn‡m‡e f¨vU Dbœqb ‡cÖvMÖvg bZzb f¨vU 

AvBb ev¯Íevq‡b mnvqZv Ki‡Q| f¨vU Dbœqb ‡cÖvMÖvg e¨envi K‡i‡Q wek¦e¨vs‡Ki GkwU bZzb A_©vqb c×wZ hv 

†cÖvMvg di †iRvë bv‡g cwiwPZ| †cÖvMvg di †iRvë Gi AvIZvq djvdj AR©‡bi mv‡_ A_© Qv‡oi welqwU 

mshy³ Kiv n‡q‡Q| hw`I cÖKíwU RvZxq ivR¯^ †evW© KZ©„K ev¯Íevqb Kiv n‡”Q, mvaviYZ wek¦e¨vsK Ges 

ev¯ÍevqbKvix ms ’̄vi g‡a¨ c„_Kfv‡e gwbUwis Ges  †fwiwd‡Kkb, K¨vcvwmwUwewìs, `yb©xwZ welqK cÖwZ‡e`b 

Ges mgm¨v mgvavb mgqmv‡cÿ Ges RwUj welq| d‡j wbi‡cÿfv‡e, mvejxj Kvh©µg Pvjbv, †fwiwd‡Kkb 

djvdj mgqgZ m¤úbœ, KvwiMix we‡kl Ávb mnRZi Kiv, `yb©xwZi Awf‡hvM msKjb Kiv Ges mgm¨v mgvavb 

Kivi Rb¨ GkwU Z„Zxq c‡ÿi cÖ‡qvRbxZv we‡klfv‡e Abyfe Kiv nq| Z…Zxq cÿ cÖK‡íi ¯^vfvweK Kvh©µg 

ev¯Íevq‡b AskMÖnY Ki‡e bv, Z‡e cÖKí Ges wek¦e¨vs‡Ki g‡a¨ †hvMm~Î ’̄vcbKvix wn‡m‡e f~wgKv cvjb 

Ki‡e|  

উমেখ্য ,f¨vU AbjvBb cÖK‡íi Kvh©µg gwbUwis Ges †fwiwd‡Kk‡bi gva¨‡g miKv‡ii e „nËiU¨v· widg© 

Kvh©µg ev¯Íevq‡bÒSIRMPR”kxl©K cÖK‡íi Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Q| 

 

2.0 cÖK‡íie¨qGes †gqv` t 

 cÖKíwUi †gvUcÖKíe¨q 23.23 †KvwUUvKv| A_©vqbKvix cÖwZôvb n‡”Q wek¦e¨vsK| cÖK‡íwU ev¯Íevqb 

Kvj RyjvB 2014 wLªt n‡Z Ryb 2020 wLªt| 

3.0cÖK‡íig~jD‡Ïk¨ t 

 cÖK‡íi D‡Ïk¨ n‡”Q, A_©‰bwZK m¤úK© wefvM f¨vU AbjvBb cÖKí ev¯Íevq‡b mgš^qK‡Ki f~wgKv 

cvjb Ki‡e| 

 †cÖvMvg di †iRvëGKwU bZzb A_©vqb c×wZ hv evsjv‡`‡k cÖ_gev‡ii gZ Av‡jvP¨ cÖK‡í cÖ‡qvM Kiv 

n‡q‡Q| Bnv ev¯ÍevqbKvix ms ’̄vi Rb¨ wkÿYxq cÖwµqv Ges Ab¨vb¨ gš¿Yvj‡qi Ask MönY 

AZ¨vek¨K Ki‡e| 

4.0 cÖK‡íiKvh©vejxt 

 wek¦e¨vs‡Ki wbKU Dc ’̄vwcZ AMÖMwZ cÖwZ‡e`b cÖ`v‡bi GKK †K›`ª Ges A_© cÖevn Ges e¨q gwbUwis 

Kiv, wWmevm©‡g›UwjsK BbwW‡KUi (wWGjAvB) hvPvB Kiv Ges gvbwbqš¿Y mv‡cvU© cÖ`v‡bi Rb¨ 

gwbUwis Kiv; 



 I‡qemvBU, Gwmwm Ges IwmGwR I Ab¨vb¨ Drmn‡Z Z_¨ msMÖn Ges DwjøwLZ †cÖvMv‡gi AvIZvq 

RvwjqvwZ Ges  ỳb©xwZ cÖwZ‡e`b lvb¥vwmKwfwË‡Z wek¦e¨vsK‡K cÖ`vbKiv; 

 †iRvë di  †cÖvMvg hvPvB Kivi Rb¨ BbwW‡c‡Û›U †fwiwd‡Kkb G‡R‡›Ui mv‡_ Pzw³ Kiv; 

 A_© wefv‡Mi A_© Qvo msµvšÍ welq Ges AwWU AvcwËi wel‡q mgqgZ c`‡ÿc MÖnY Kiv; 

 wek¦e¨vs‡Ki ‡iRvëwfwËK A_©vqbc×wZ m¤ú‡K© m‡PZbZv e„w×I j‡ÿ¨  K¨vcvwmwU wewÛs Kvh©µg 

wbwðZ Kiv; Ges 

 mvwe©K cÖKí ev¯Íevqb AewnZ Kivi Rb¨ `vwqZ¡ MönY Ges ewn: †÷K †nvìvi‡`i Rb¨ 

wewd«s/Z_¨vw`/cÖwZ‡e`b cÖYqb Kiv| 

 

৫.০বামেট ব্যবস্থাপনা: 

২০১৪-২০১৫ অর্ থ বছর ক্ষছল প্রকল্পটি বাস্তবায়মনর প্রর্ে আক্ষর্ থক বছর। উক্ত অর্ থ বছমরর সংম াক্ষিত বামেট বরাদ্দ ক্ষছল 

১৭৩ লি টাকাএবং প্রকৃত ব্যয় ক্ষছল ৮২.০৩ লি টাকা।  ২০১৫-২০১৬ অর্ থ বছমরর এক্ষিক্ষপ বরাদ্দ ক্ষছল ৯৪৩ লি 

টাকা। সংম াক্ষিত এক্ষিক্ষপ বরাদ্দ ক্ষছল ৫৯১.৭৬ লি টাকা।২০১৫-২০১৬ অর্ থ বছমর ছাড়কৃত অমর্ থর পক্ষরোণ ৫৩৫.৪৯ 

লি টাকা এবং প্রকৃত ব্যময়র পক্ষরোণ ৪৯৫.৫৫ লি টাকা। ২০১৫-২০১৬ অর্ থ বছর পর্ থন্ত ক্রেপুক্ষিভুত খরমের 

পক্ষরোণ ৫৭৭.৫৮। ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছমরর  এক্ষিক্ষপ বরাদ্দ ক্ষছল  ৩৯৫ লি টাকা। সংম াক্ষিত এক্ষিক্ষপ বরাদ্দ ক্ষছল 

২৯৩ লি টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছমর ছাড়কৃত অমর্ থর পক্ষরোণ ২৯৩ লি টাকা এবং প্রকৃত ব্যময়র পক্ষরোণ 

২৭২.২৯ লি টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছর পর্ থন্ত ক্রেপুক্ষিভুত খরমের পক্ষরোণ ৮৪৯.৮৭লি টাকা। 

 

৬.০প্রকমল্পর অগ্রগক্ষত: 

প্রকমল্প উমেখমর্াগ্য অগ্রগক্ষত সাক্ষিত হময়মছ। ২০১৫ -অর্ থ বছমর মূলিন খামতর র্াবতীয় ক্রয় সম্পন্ন করা হময়মছ। ২০১৬ 

প্রকমল্পর গুরত্বপুণ থ অংগ হমে Appointment of Independent Verification (IVC) Firmক্ষনময়াগ সম্পন্ন 

করা হময়মছ এবং চুক্ষক্ত মোতামবক ২০১৫ -ে মেক্ষরক্ষিমক ন প্রক্ষতমবদন দাক্ষখল কমরমছ র্া১অর্ থ বছমর  ২০১৬ র ক্ষেক্ষিমত 

োতীয় রােস্ব মবাি থ কর্তথক বাস্তয়নািীন েযাট অনলাইন প্রকমল্পর েন্য ক্ষবশ্বব্যাংক২০১৬ -৬অর্ থ বছমর  ২০১৭.৯০(ছয় 

দ ক্ষেক নয়  )ক্ষেক্ষলয়ন োক্ষকথন িলার ছাড় কমর। ২০১৬ -অর্ থ বছমর ২০১৭ ২য় মেক্ষরক্ষিমক ন প্রক্ষতমবদন দাক্ষখল কমরমছ 

র্ার ক্ষেক্ষিমত োতীয় রােস্ব মবাি থ কর্তথক বাস্তয়নািীন েযাট অনলাইন প্রকমল্পর েন্য ক্ষবশ্বব্যাংক ১ .৭৫( এক দ ক্ষেক 

পোঁির  )২০১৬ক্ষেক্ষলয়ন োক্ষকথন িলার ছাড় কমরমছ।- ২০১৭ অর্ থ বছমরর ক্ষবশ্বব্যাংক কর্তথক মোট ছাড়কৃত অমর্ থর 

পক্ষরোণ ৮ .ক্ষেক্ষলয়ন োক্ষকথন িলার। ৬৫  ২০১৬ -২০১ ৭ অর্ থ বছমর বামেট বরাদ্দ মোতামবক প্রময়ােনীয় ক্রয় কার্ থক্রে 

সম্প্ন্ন্ন করা হময়মছ। মূলিন খামতর র্াবতীয় ক্রয় সম্পন্ন করা হময়মছ।  

 

 


