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১ .SIRMPR: VIP (VAT Online Project) Project এয ংক্ষিপ্তায-

অর্ থননক্ষিক ম্পকথ ক্ষফবাগকক জািীয় যাজস্ব বফার্ থ, বযাট উন্নয়ন বরাগ্রাভ (ক্ষবআইক্ষ), বযাট অনরাইন ২০১৪-২০২০
রককেয কাম থক্রভ ভক্ষনটক্ষযং এফং ববক্ষযক্ষপককন কযায জন্য তৃিীয় ি ক্ষককফ দাক্ষয়ত্ব রদান কযা য়। উক্ত দাক্ষয়ত্ব
ারকনয জন্য অর্ থননক্ষিক ম্পকথ ক্ষফবাগ Support Implementation of the Revenue Mobilization
Program for Results: VAT Improvement Program [SIRMPR: VIP (VAT Online
Project)] Project” ীল থক একটি কাক্ষযগক্ষয ায়িা রকে গ্রণ ককয। যকায এফং ক্ষফশ্বব্াংক-এয অর্ থায়কন
জািীয় যাজস্ব বফার্ থ বযাট উন্নয়ন বরাগ্রাভ (ক্ষবআইক্ষ) ক্ষযচারনা কযকে, মা যকাকযয বৃত্তয ট্যাক্স ক্ষযপভথ একজন্ডায
একটি গুরুত্বপূণ থ ক্ষফলয়। ট্যাক্স আধুক্ষনকীকযণ ক্ষযকেনায অং ক্ষককফ বযাট উন্নয়ন বরাগ্রাভ নতুন বযাট আইন
ফাস্তফায়কন ায়িা কযকে। বযাট অনরাইন রককে ব্ফায ককযকে ক্ষফশ্বব্াংককয একটি নতুন অর্ থায়ন দ্ধক্ষি, মা
বরাগাভ পয বযজাল্ট নাকভ ক্ষযক্ষচি। বরাগাভ পয বযজাল্ট এয আওিায় পরাপর অজথকনয াকর্ অর্ থ োকেয
ক্ষফলয়টি ংযুক্ত কযা কয়কে। মক্ষদও রকেটি জািীয় যাজস্ব বফার্ থ কতৃথক ফাস্তফায়ন কযা কে, াধাযণি ক্ষফশ্বব্াংক
এফং ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায ভকে পৃর্কবাকফ ভক্ষনটক্ষযং এফং ববক্ষযক্ষপককন, কযাাক্ষটি ক্ষফক্ষডং, দুনীক্ষি ক্ষফলয়ক
রক্ষিকফদন এফং ভস্যা ভাধান ভয় াকি এফং জটির ক্ষফলয়। পকর ক্ষনযকিবাকফ, াফরীর কাম থক্রভ চারনা,
ববক্ষযক্ষপককন পরাপর ভয়ভি ম্পন্ন, কাক্ষযগক্ষয ক্ষফকল জ্ঞান জিয কযা, দুনীক্ষিয অক্ষবকমাগ ংকরন কযা

এফং ভস্যা ভাধান কযায জন্য একটি তৃিীয় কিয রকয়াজনীিা ক্ষফশ্বব্াংককয নতুন অর্ থায়ন দ্ধক্ষিয আওিায়
ক্ষফকলবাকফ অনুবফ কযা য়। তৃিীয় ি মূর রককেয স্বাবাক্ষফক কাম থক্রভ ফাস্তফায়কন অংগ্রণ কযকফ না, িকফ
রকে এফং ক্ষফশ্বব্াংককয ভকে বমাগসূত্র স্থানকাযী ক্ষককফ ভূক্ষভকা ারন কযকফ।
উল্লকে, বযাট অনরাইন রককেয কাম থক্রভ ভক্ষনটক্ষযং এফং ববক্ষযক্ষপকককনয ভােকভ যকাকযয বৃত্তয ট্যাক্স ক্ষযপভথ
কাম থক্রভ ফাস্তফায়কন ÒSIRMPR ”ীল থক রককেয কাম থক্রভ ক্ষযচারনা কযা কে।
২.০ রককেয ব্য় এফং বভয়াদ :
 রকেটিয বভাট রকে ব্য় ২৩.২৩ বকাটি টাকা। অর্ থায়নকাযী রক্ষিষ্ঠান কে ক্ষফশ্বব্াংক। রকেটিয
ফাস্তফায়নকার জুরাই ২০১৪ ক্ষরিঃ কি জুন ২০২০ ক্ষরিঃ।
৩.০ রককেয মূর উকেশ্য:
 রককেয উকেশ্য কে, অর্ থননক্ষিক ম্পকথ ক্ষফবাগ বযাট অনরাইন রকে ফাস্তফায়কন ভন্বয়ককয ভূক্ষভকা
ারন কযকফ।
 বরাগাভ পয বযজাল্ট একটি নতুন অর্ থায়ন দ্ধক্ষি, মা ফাংরাকদক রর্ভফাকযয ভি আকরাচয রককে রকয়াগ
কযা কয়কে। ইা ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায জন্য ক্ষিণীয় এফং অন্যান্য ভন্ত্রণারকয়য অংগ্রণ অিযাফশ্যক
কযকফ।
৪.০ রককেয কাম থাফরী :
 ক্ষফশ্বব্াংককয ক্ষনকট উস্থাক্ষি অগ্রগক্ষি রক্ষিকফদন রদাকনয একক বকন্দ্র এফং অর্ থ রফা ও ব্য় ভক্ষনটক্ষযং
কযা, ক্ষর্ফা থকভন্ট ক্ষরংকর্ ইনক্ষর্ককটয(ক্ষর্এরআই) মাচাই কযা এফং ভান ক্ষনয়ন্ত্রণ াকাট থ রদাকনয জন্য
ভক্ষনটক্ষযং কযা;
 ওকয়ফাইট, এক্ষক্ষ এফং ওক্ষএক্ষজ ও অন্যান্য উৎ কি িথ্য ংগ্র এফং উক্ষল্লক্ষিি বরাগাকভয আওিায়
জাক্ষরয়াক্ষি এফং দুনীক্ষি রক্ষিকফদন লান্মাক্ষক ক্ষবক্ষত্তকি ক্ষফশ্বব্াংককক রদান কযা;
 বযজাল্ট পয বরাগাভ মাচাই কযায জন্য ইনক্ষর্ককন্ডন্ট ববক্ষযক্ষপককন একজকন্টয াকর্ চুক্ষক্ত কযা এফং
কাম থক্রভ মর্ামর্বাকফ ফাস্তফায়ন কে ক্ষকনা িা ইনক্ষর্ককন্ডন্ট ববক্ষযক্ষপককন একজন্ট কতৃথক মাচাইকয়
ায়িা কযা;
 অর্ থ ক্ষফবাগ কি অর্ থ োে এফং অক্ষর্ট আক্ষত্তয ক্ষফলকয় ভয়ভি দকি গ্রণ কযা;
 ক্ষফশ্বব্াংককয বযজাল্ট ক্ষবক্ষত্তক অর্ থায়ন দ্ধক্ষি ম্পককথ কচিনিা বৃক্ষদ্ধয রকিয কযাাক্ষটি ক্ষফক্ষডং কাম থক্রভ
ক্ষনক্ষিি কযা; এফং
 াক্ষফ থক রকে ফাস্তফায়ন অফক্ষি কযায জন্য দাক্ষয়ত্ব গ্রণ এফং বেককাডাযকদয জন্য
ক্ষফক্ষরং/িথ্যাক্ষদ/রক্ষিকফদন রণয়ন কযা।
৫.০ ফাকজট ব্ফস্থানা:

২০১৪-২০১৫ অর্ থ ফেয ক্ষের রকেটি ফাস্তফায়কনয রর্ভ আক্ষর্ থক ফেয। উক্ত অর্ থ ফেকযয ংকাক্ষধি ফাকজট ফযাে
ক্ষের ১৭৩ রি টাকা এফং রকৃি ব্য় ক্ষের ৮২.০৩ রি টাকা।
 ২০১৫-২০১৬ অর্ থ ফেকযয এক্ষর্ক্ষ ফযাে ক্ষের ৯৪৩ রি টাকা। ংকাক্ষধি এক্ষর্ক্ষ ফযাে ক্ষের ৫৯১.৭৬
রি টাকা। ২০১৫-২০১৬ অর্ থ ফেকয োেকৃি অকর্ থয ক্ষযভাণ ৫৩৫.৪৯ রি টাকা এফং রকৃি ব্কয়য
ক্ষযভাণ ৪৯৫.৫৫ রি টাকা। ২০১৫-২০১৬ অর্ থ ফেয ম থন্ত ক্রভপুঞ্জীভূি িযকচয ক্ষযভাণ ৫৭৭.৫৮ রি
টাকা।
 ২০১৬-২০১৭ অর্ থ ফেকযয এক্ষর্ক্ষ ফযাে ক্ষের ৩৯৫ রি টাকা। ংকাক্ষধি এক্ষর্ক্ষ ফযাে ক্ষের ২৯৩ রি
টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্ থ ফেকয োেকৃি অকর্ থয ক্ষযভাণ ২৯৩ রি টাকা এফং রকৃি ব্কয়য ক্ষযভাণ
২৭২.২৯ রি টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্ থ ফেয ম থন্ত ক্রভপুঞ্জীভূি িযকচয ক্ষযভাণ ৮৪৯.৮৭ রি টাকা।
 ২০১৭-২০১৮ অর্ থ ফেকযয এক্ষর্ক্ষ ফযাে ক্ষের ৬৩৩ রি টাকা। ংকাক্ষধি এক্ষর্ক্ষ ফযাে ক্ষের ৪০৭ রি
টাকা। ২০১৭-২০১৮ অর্ থ ফেকয োেকৃি অকর্ থয ক্ষযভাণ ৪০৭ রি টাকা এফং রকৃি ব্কয়য ক্ষযভাণ
৩৯৭.৭৭০৮ রি টাকা। ২০১৭-২০১৮ অর্ থ ফেয ম থন্ত ক্রভপুঞ্জীভূি িযকচয ক্ষযভাণ ১২৪৭.৬৪০৮ রি
টাকা।
 ২০১৮-২০১৯ অর্ থ ফেকযয এক্ষর্ক্ষ ফযাে ক্ষের ৩৫৩ রি টাকা। ংকাক্ষধি এক্ষর্ক্ষ ফযাে ২৪৪ রি
টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্ থ ফেকয োেকৃি অকর্ থয ক্ষযভাণ ২৪৯.৬৪ রি টাকা এফং জুন ২০১৯ ম থন্ত রকৃি
ব্কয়য ক্ষযভাণ ২৩০.১৭ রি টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্ থ ফেয ম থন্ত ক্রভপুঞ্জীভূি িযকচয ক্ষযভাণ ১৪৭৭.৮২
রি টাকা।
 ২০১৯-২০২০ অর্ থ ফেকযয এক্ষর্ক্ষ ফযাে ক্ষের ৮৩১ রি টাকা। ংকাক্ষধি এক্ষর্ক্ষ ফযাে ৭০৩ রি
টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্ থ ফেকয োেকৃি অকর্ থয ক্ষযভাণ ৬২৩.২৫ রি টাকা এফং জুন ২০১৯ ম থন্ত রকৃি
ব্কয়য ক্ষযভাণ ৫২৬.৬৭ রি টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্ থ ফেয ম থন্ত ক্রভপুঞ্জীভূি িযকচয ক্ষযভাণ ২০০৪.৫
রি টাকা।
৬.০ রককেয অগ্রগক্ষি:
 রককে উকল্লিকমাগ্য অগ্রগক্ষি াক্ষধি কয়কে। ২০১৫অর্ থ ফেকয মূরধন িাকিয মাফিীয় ক্রয় ম্পন্ন ২০১৬কযা কয়কে।রককেয গুযত্বপুণ থ অংগ Appointment of Independent Verification (IVC)
Firm ক্ষনকয়াগ ম্পন্ন কযা কয়কে এফং চুক্ষক্ত বভািাকফক ২০১৫ভ ববক্ষযক্ষপককন ১ অর্ থ ফেকয ২০১৬রক্ষিকফদন দাক্ষির ককযকে মায ক্ষবক্ষত্তকি জািীয় যাজস্ব বফার্ থ কতৃথক ফাস্তয়নাধীন বযাট অনরাইন রককেয
জন্য ক্ষফশ্বব্াংক ২০১৬ ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকনথ র্রায োে ককয। )েয় দক্ষভক নয়(৯০.৬ অর্ থ ফেকয ২০১৭ ২০১৬ অর্ থ ফেকয ২০১৭-২য় ববক্ষযক্ষপককন রক্ষিকফদন দাক্ষির ককযকে মায ক্ষবক্ষত্তকি জািীয় যাজস্ব বফার্ থ
কতৃথক ফাস্তয়নাধীন বযাট অনরাইন রককেয জন্য ক্ষফশ্বব্াংক ১(৭৫.এক দক্ষভক চাঁত্তযক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকনথ )
২০১৬ র্রায োে ককযকে।-২০১৭ অর্ থ ফেকযয ক্ষফশ্বব্াংক কতৃথক বভাট োেকৃি অকর্ থয ক্ষযভাণ ৮ ৬৫.

ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকনথ র্রায। ২০১৬২০১-৭ অর্ থ ফেকয ফাকজট ফযাে বভািাকফক মূরধন িাি অন্যান্য
রকয়াজনীয় ক্রয় কাম থক্রভ ম্প্ন্ন্ন কযা কয়কে।
 ২০১৭ অর্ থ ফেকয ২০১৮-Appointment of Independent Verification (IVC) Firm ৩য়
ববক্ষযক্ষপককন রক্ষিকফদন দাক্ষির ককযকে মায ক্ষবক্ষত্তকি জািীয় যাজস্ব বফার্ থ কতৃথক ফাস্তয়নাধীন বযাট
অনরাইন রককেয জন্য ক্ষফশ্বব্াংক কি ৭.৮০ ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকনথ র্রায োে কযা কয়কে । ২০১৭ ২০১৮অর্ থ ফেকযAppointment of Independent Verification (IVC) Firm ৩য় ববক্ষযক্ষপককন
ক্ষভন ম্পন্ন ককযকে।
 ২০১৮২০১-৯ অর্ থ ফেকয Appointment of Independent Verification (IVC) Firm ৪র্ থ
ববক্ষযক্ষপককন ক্ষভন রক্ষিকফদন দাক্ষির ককযকে মায ক্ষবক্ষত্তকি জািীয় যাজস্ব বফার্ থ কতৃথক ফাস্তয়নাধীন বযাট
অনরাইন রককেয জন্য ক্ষফশ্বব্াংক কি ৩.২৮ ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকনথ র্রায োে কয়কে। ৫ভ ববক্ষযক্ষপককন
ক্ষভন বভ, ২০১৯ ভাক ম্পন্ন কয়কে, মায ক্ষফযীকি ৬.৮৬ ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকনথ র্রায োে রক্ষক্রয়াধীন
যকয়কে।
 ২০১৯২০-২০ অর্ থ ফেকয Appointment of Independent Verification (IVC) Firm ৬ষ্ঠ
এফং ৭ভ ববক্ষযক্ষপককন ক্ষভন রক্ষিকফদন দাক্ষির ককযকে মায ক্ষবক্ষত্তকি জািীয় যাজস্ব বফার্ থ কতৃথক
ফাস্তয়নাধীন বযাট অনরাইন রককেয জন্য ক্ষফশ্বব্াংক কি ৪.৬২ ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকনথ র্রায োে কয়কে।
থ কয়কে
 ক্ষর্এরআয ১.২.১, ৬.১.১, ৬.১.২, ৬.২.১, ৬.২.২, ৬.২.৩, ৬.৩.১, ৬.৩.৩, ৬.৪.১, ৬.৪.৩ অক্ষজি
থ কয়কে। অক্ষজি
থ ক্ষর্এরআয এয ক্ষফযীকি বভাট ১৫৪.২৮
ক্ষর্এরআয ১.২.২ এফং ৫.১ আংক্ষক অক্ষজি
বকাটি টাকা )ভক্ষযভাণ ৩৭.৫৪ ক্ষভক্ষরয়ন ভাক্ষকনথ র্রায( ক্ষফশ্বব্াংক কি োে কয়কে।

