
অসাধারণ অতি উত্তম উত্তম চলতি  মান
চলতি  মাননর 

তননে

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০%

১.১  রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অজজন। ১.১আহতরি ভ্যাট
ককাটি টাকা 

কমাট
39 ১০৪০০৬ ৮৯,৮২৩ ৮৫,০৯৬ ৭৪,৫৯৫ ৭০,৯১৩ ৩৪,৮৫৩.৬৭

১.২.১ অধ জ -বাতষ জক 

সমন্বয় সাধন
িাতরখ 1 26/01/২০1৯ ২৫/০১/২০১৯ ৩1/০১/20১৯ ০৮/০২/২০১৯ ০৬/০৩/১৯ এখননা সমন্বয় হয়তন গনবষণা ও পতরসংখ্যান অনুতবভ্াগ

১.২.২ বাতষ জক সমন্বয় সাধন িাতরখ ১. 20/07/18 30/07/18 ১৫/০৮/২০১৮ 30/11/2019 ১২/১০/১৯ ১৪/০৫/২০১৯ গনবষণা ও পতরসংখ্যান অনুতবভ্াগ

১.৩ মাঠ অতিসসমূহ পতরদর্ জন
১.৩.১  দাতখলকৃি 

প্রতিনবদন: ভ্যাট
সংখ্যা 4.00 ২২০ ২১৫ ২১০ ২০৬ ১৮০ ৪০

১.৪ অতভ্ন াগ ও কগানয়ন্দা িনের 

তভ্তত্তনি অনুসন্ধান কা জক্রম

১.৪.১ দানয়রকৃি মামলা: 

ভ্যাট
সংখ্যা 4.00 ১১০ ১০৫ ১০০ ৯৮ ৮২ ৫০

১.৫ মামলা কেনক রাজস্ব আদায়ঃ 

কমাট

১.৫.১ আদায়কৃি কমাট 

ভ্যাট

ককাটি

 টাকায়
3.00 ১২০ ১১৫ ১১০ ১০৬ ৭০ ২৫

১.৬ উৎনস কর কিজন মতনটতরং

১.৬.১ পতরবীতক্ষ্ি উৎনস 

কর কিজনকারী কর্তজপক্ষ্ 

(ভ্যাট)

সংখ্যা 2.00 ৮৬৮০ ৮৬৭০ ৮৬৫০ ৮৬৩৯ ৭২০০ ১২০০

1.7 কমপ্লাইন্ট  করদািার সংখ্যা 

বৃতিকরণ

1.৭.১ wiUvY© দাতখনলর 

হার: ভ্যাট
র্িকরা হার 1.00 ১৪ ১৩.৬০ ১৩.৪০ ১৩.২০ ১৩.০০ ১২

১.8 তবচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুি 

তনস্পতত্তকরণ।

১.৮.১ তবভ্াগীয় মামলা 

তনষ্পতত্ত: ভ্যাট
র্িকরা হার 1.00 ৭৭ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৫ ১৫

১.9 করদািাগণনক তবকল্প তবনরাধ 

তনস্পতত্ত পিতি গ্রহনন উদু্বিকরণ।

১.৯.১ তবনরাধ তনষ্পতত্ত: 

ভ্যাট
সংখ্যা 1.00 ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ৭ ১১

১.১0 বকেয়া ের আদায় 

ত্বরান্বিতেরণ।

১.১০.১ আদায়কৃি 

বনকয়া: ভ্যাট
র্িকরা হার 1.00 ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ২৮ ৮

১.১1 ন্বরর্ টাণ পরীক্ষােরণ।
১.১১.১  তরট জাণ পরীক্ষ্া: 

ভ্যাট
র্িকরা হার 5.00 ৬৫. ৬২. ৬০. ৫৮. ৫০. ৪০

১.১2 জন্বরপ োর্ টক্রম
১.১২.১ করদািা বৃতি: 

ভ্যাট
সংখ্যা 2.00 ৩৪৫০ ৩৪০০ ৩৩৮০ ৩৩৫৯ ২০০০ ১৩০০

মন্তব্য

১. রাজস্ব আহরণ 

কজারদারকরণ

৬৫

১.২ প্রদতর্ জি রাজস্ব আদানয়র সানে 

কেজারী তহসানবর সমন্বয় সাধন

কসকর্ন-৩

ককৌর্লগি উনেশ্য, অগ্রাতধকার, কা জক্রম, কম জসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

ককৌর্লগি উনেশ্য  

(Strategic 

Objectives)

ককৌর্লগি উনেনশ্যর 

মান (Weight of 

Strategic 

Objectives)

কা জক্রম (Activities) কম জসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators)

একক (Unit) কম জসম্পাদন সূচনকর 

মান (Weight of 

Performance 

Indicators)

লক্ষ্যমাত্রা / তনণ জায়ক ২০১৮-১৯

(Target/Criteria Value for FY 2018-19)

২০১৮-১৯ অে জবছনরর ৪ে জ 

ককায়ারটানরর অজজন
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অসাধারণ অতি উত্তম উত্তম চলতি  মান
চলতি  মাননর 

তননে

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০%

২.১ তপ্রন্ট ও ইনলক্ট্রতনক তমতিয়ায় 

তবজ্ঞাপন/অনুষ্ঠান প্রচার।

২.১.১ তবজ্ঞাপন/অনুষ্ঠান 

প্রচার: ভ্যাট
সংখ্যা 2.00 ১৪০ ১৩৮ ১৩৬ ১৩৫ ১২০ ২০

২.২ করদািাগণনক প্রচতলি আইনন 

িানদর অতধকার ও বাধ্যবাধকিা 

সম্পনকজ সম্যক ধারণা কদওয়ার 

তনতমত্ত তনয়তমি তমেতিয়া/ 

ক াগান াগ স্থাপন।

২.২.১ অনুতষ্ঠি সভ্া/ 

ক াগান াগ: ভ্যাট
সংখ্যা 2.00 ৫২০ ৫১০ ৫০০ ৪৯৬ ৪২৫ ৫০

২.৩ কসবা ককনের মাধ্যনম করদািা 

কসবা বৃতিকরণ

২.৩.১ কসবা গ্রহণকারীর 

সংখ্যা: ভ্যাট
সংখ্যা (লক্ষ্) 2.00 2.30 2.25 2.10 2.00 1.45 ০.১১৯

২.৪ ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প বাস্তবায়ন

২.৪.১ অনলাইনন মূসক 

তরট জাণ দাতখল শুরু (নতুন 

ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন 

সানপনক্ষ্)

িাতরখ 1.00 ০১ জুলাই ২০১৯

২.৫ ই-কপনমন্ট পিতি
২.৫.১ রাজস্ব আদায়: 

ভ্যাট
ককাটি টাকা 0.50

 ২.৬ কম জকিজা-কম জচারীনদর প্রতর্ক্ষ্ণ 

প্রদান;

২.৬.১ প্রতর্ক্ষ্ণ প্রদান: 

ভ্যাট
সংখ্যা 0.50 ১২০০ ১১৯০ ১১৮০ ১১৭৫ ১১৫০ ২০০

২.৭ কম জকিজা-কম জচারীনদর 

পুরস্কার প্রদাননর মাধ্যনম কানজ 

উদু্বিকরণ

২.৭.১ পুরস্কার প্রদান: 

ভ্যাট
সংখ্যা 0.50 ১৮০ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ১৫০ ৩০

২.৮ অনলাইনন ভ্যাট তরটাণ জ 

দাতখল

২.৮.১ অনলাইনন 

ভ্যাট তরটাণ জ দাতখনলর 

সংখ্যা

সংখ্যা (লক্ষ্) 0.50 ০. ০. ০. ০. ০.

২.৯ অনলাইনন ভ্যাট 

করতজনের্ন সম্পন্ন

২.৯.১ অনলাইনন 

ভ্যাট করতজনের্ননর 

সংখ্যা

সংখ্যা (লক্ষ্) 1.00 ১.৫০ ১.৪০ ১.৩০ ১.২৫ ১.০০ ১.২৩

লক্ষ্যমাত্রা / তনণ জায়ক ২০১৮-১৯

(Target/Criteria Value for FY 2018-19)

২০১৮-১৯ অে জবছনরর ৪ে জ 

ককায়াট জানরর অজজন
মন্তব্য

২. মূসক প্রর্াসননর 

আধুতনকায়ন ও 

করদািা বান্ধবকরণ

১০

ককৌর্লগি উনেশ্য  

(Strategic 

Objectives)

ককৌর্লগি উনেনশ্যর 

মান (Weight of 

Strategic 

Objectives)

কা জক্রম (Activities) কম জসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators)

একক (Unit) কম জসম্পাদন সূচনকর 

মান (Weight of 

Performance 

Indicators)

ককৌর্লগি উনেশ্য, অগ্রাতধকার, কা জক্রম, কম জসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ
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