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সাপ ার্ট ইমপ্লিপমপটর্শন অব দ্যা রেপ্লিপ্লনউ মপ্লবলাইপেশন ররাগ্রাম ফে রেোল্ট: িযার্ ইমরিুপমটর্ ররাগ্রাম 
(এসআইআেএমপ্ল আে) প্লিআইপ্ল  (িযার্ অনলাইন রপেক্ট) 

রকল্প  প্লেপ্লিপ্ল িঃ 

অর্টননপ্ল ক সম্পকট প্লবিাগপক ো ীয় োেস্ব রবার্ট,  িযার্ উন্নয়ন ররাগ্রাম ( প্লিআইপ্ল ),  িযার্ 
অনলাইন ২০১৪ ২০১৮ রকপল্পে কার্টক্রম মপ্লনর্প্লেিং এবিং রিপ্লেপ্লফপকশন কোে েন্য  ৃ ীয়  ক্ষ প্লিপসপব 
দ্াপ্লয়ত্ব রদ্ান কো িয়। উক্ত দ্াপ্লয়ত্ব  ালপনে েন্য অর্টননপ্ল ক সম্পকট প্লবিাগ  “Support 

Implementation of the Revenue Mobilization Program for Results: VAT Improvement 

Program [SIRMPR: VIP (VAT Online Project)] Project” রকল্প গ্রিণ কপে। ো ীয় োেস্ব 
রবার্ট,  িযার্ উন্নয়ন ররাগ্রাম (প্লিআইপ্ল ),  ২০১৪- ২০১৮,  র্া বািংলাপদ্শ এবিং প্লবশ্ববযািংক ক ৃটক 
অর্টায়নকৃ   প্লেিালনা কেপে এবিং এপ্লর্ সেকাপেে বিৃত্তে র্যাক্স প্লেফমট এপেটর্াে একপ্লর্ গুরুত্ব ূণট প্লবষয়। 
র্যাক্স আধুপ্লনকীকেণ  প্লেকল্পনাে অিংশ প্লিপসপব িযার্ উন্নয়ন ররাগ্রাম ন ুন িযার্ আইন বাস্তবায়পন সিায় া 
কেপে। িযার্ উন্নয়ন ররাগ্রাম বযবিাে কপেপে প্লবশ্ববযািংপকে একপ্লর্ ন ুন অর্টায়ন  দ্ধপ্ল  র্া ররাগাম ফে 
রেোল্ট নাপম  প্লেপ্লি । ররাগাম ফে রেোল্ট এে আও ায় ফলাফল অেটপনে সাপর্ অর্ট োপেে প্লবষয়প্লর্ 
সিংরু্ক্ত কো িপয়পে। র্প্লদ্ ও রকল্পপ্লর্ ো ীয় োেস্ব রবার্ট ক ৃটক বাস্তবায়ন কো িপে,  সাধােণ  
প্লবশ্ববযািংক এবিং বাস্তবায়নকােী সিংস্থাে মপধয  রৃ্কিাপব মপ্লনর্প্লেিং এবিং  রিপ্লেপ্লফপকশন,  কযা াপ্লসপ্লর্ 
প্লবপ্লডিং,  দুনটীপ্ল  প্লবষয়ক রপ্ল পবদ্ন এবিং সমস্যা সমাধান সময় সাপ ক্ষ এবিং েপ্লর্ল প্লবষয়। ফপল 
প্লনেপ ক্ষিাপব,  সাবলীল কার্টক্রম িালনা,  রিপ্লেপ্লফপকশন ফলাফল সময়ম   সম্পন্ন,  কাপ্লেগেী প্লবপশষ 
জ্ঞান সিে ে কো,  দুনটীপ্ল ে অপ্লিপর্াগ সিংকলন কো এবিং সমস্যা সমাধান কোে েন্য একপ্লর্  ৃ ীয় 
 পক্ষে রপয়ােনী া প্লবপশষিাপব অনুিব কো িয়।   ৃীয়  ক্ষ রকপল্পে স্বািাপ্লবক কার্টক্রম বাস্তবায়পন 
অিংশগ্রিণ কেপবনা,   পব রকল্প এবিং প্লবশ্ববযািংপকে মপধয রর্াগ সূত্র স্থা নকােী প্লিপসপব িূপ্লমকা  ালন 
কেপব। 
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৫.৩.২  রকপল্পে বযয় এবিং রময়াদ্িঃ 

 রকল্পপ্লর্ে বযয় ২৩.২৩ রকাপ্লর্ র্াকা। অর্টায়নকােী রপ্ল ষ্ঠান িপে প্লবশ্ববযািংক। 
 রকপল্পপ্লর্ে বাস্তবায়নকাল েুলাই ২০১৪ িপ  েুন ২০২০  র্টন্ত। 
 রকপল্পে মূল উপেশ্যিঃ 
 রকপল্পে উপেশ্য  িপে  অর্টননপ্ল ক সম্পকট প্লবিাগ িযার্ অনলাইন রকল্প বাস্তাবায়নপন 

সমন¦ য়পকে িূপ্লমকা  ালন কেপব। ররাগাম ফে রেোল্ট এবপ্লর্ ন ুন অর্টায়ন  দ্ধপ্ল  র্া 
রর্মবাপবে ম  বািংলাপদ্পশ আপলািয রকপল্প রপয়াগ কো িপয়পে এবিং এপ্লর্ বাস্তবায়নকােী সিংস্থাে 
প্লশক্ষণীয় প্লবষয় এবিং অন্যান্য মন্ত্রণালয় উক্ত রপ্লক্রয়ায় সিংরু্ক্ত িপ   ােপব। 

 

রকপল্পে কার্টাবলীিঃ 

 প্লবশ্ববযািংপকে প্লনকর্ উ স্থাপ্ল   অগ্রগপ্ল  রপ্ল পবদ্ন রদ্াপনে একক রকন্দ্র এবিং অর্ট রবাি এবিং 
বযয়ন মপ্লনর্প্লেিং কো,  প্লর্সবাসটপমটর্ প্ললিংক ইন প্লর্পক্টে ( প্লর্এলআই) র্ািাই কো এবিং মান প্লনয়ন্ত্রণ 
সাপ ার্ট রদ্াপনে েন্য মপ্লনর্প্লেিং কো। 

 ওপয়বসাইর্,  এপ্লসপ্লস এবিং ওপ্লসএপ্লে ও অন্যান্য উৎস িপ   র্য সিংগ্রি এবিং উপ্লিপ্লি  ররাগ্রাপমে 
আও ায় োপ্ললয়াপ্ল  এবিং দুনটীপ্ল  রপ্ল পবদ্ন ষান্মাপ্লসক প্লিপ্লত্তপ  প্লবশ্ববযািংক রক রদ্ান কো। 

 রেোল্ট ফে  ররাগাম র্ািাই কোে েন্য ইনপ্লর্প পটর্টর্ রিপ্লেপ্লফপকশন এপেপটর্ে সাপর্ িুপ্লক্ত কো। 
 অর্ট প্লবিাপগে অর্ট োে সিংক্রান্ত প্লবষয় এবিং অপ্লর্র্ আ প্লত্তে প্লবষপয় সময়ম   দ্পক্ষ  গ্রিণ কো। 
 প্লবশ্ববযািংপকে রেোল্ট প্লিপ্লত্তক অর্টায়ন  দ্ধপ্ল  সম্পপকট সপি ন া বৃপ্লদ্ধে লপক্ষয  কযা াপ্লসপ্লর্ প্লবপ্লটর্িং 

কার্টক্রম প্লনপ্লি কো। 
 সাপ্লবটক রকল্প বাস্তবায়ন অবপ্লি  কোে েন্য দ্াপ্লয়ত্ব গ্রিণ এবিং বপ্লি:রেক রিাডােপদ্ও েন্য 

প্লবপ্লরিং/ র্যাপ্লদ্/ রপ্ল পবদ্ন রণয়ন কো। 
 িযার্ অনলাইন রকপল্পে কার্টক্রম মপ্লনর্প্লেিং এবিং রিপ্লেপ্লফপকশপনে মাধযপম সেকাপেে বিৃত্তে 

র্যাক্সপ্লেফমট কার্টক্রম বাস্তবায়পন SIRMPR রকল্প কার্টক্রম  প্লেিালনা কেপে। 

 


