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উক্রভসণকা (Preamble) 

 

 

 

জাতীয় যাজস্ব বফাদড ডয বফাড ড প্রান এয দক্ষ দস্য (বফাড ড প্রান), জাতীয় যাজস্ব বফাড ড  

এফাং 

সসনয়য সচফ, অবযন্তযীণ ম্পদ সফবাগ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  এয ভদে ২০১৯ াদরয জুন ভাদয 

৩০ (সত্র) তাসযদে এই ফাসল ডক কভ ডম্পাদন চুসি  স্বাক্ষসযত দরা। 

 

এই চুসিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ সনম্নসরসেত সফলয়মূদ ম্মত দরন : 
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জাতীয় যাজস্ব বফাদড ডয বফাড ড প্রান অনুসফবাদগয কভ ডম্পাদদনয াসফ ডক সচত্র  

 

 

সাম্প্রমিক অর্জন , চ্যালেঞ্জ এিং ভমিষ্যৎ পমরকল্পনা  

 

াম্প্রসতক ফছযমূদ (সতন ফছয) প্রধান অজডনমূঃ 

    

আকর মিো, কাস্টিস মিিস, ভযাট সপ্তাহ মিগি মিন িছর সুষ্ঠুভালি সম্পলের র্ন্য প্রলার্নী আমথ জক 

িরাদ্দ, ও অন্যান্য সহল ামগিা করা হললছ। ই-টি আই এন এর ডাটা সংরক্ষলণর র্ন্য  একটি উচ্চ ক্ষিিা 

সম্পে সাভ জার সংগ্রহ করা হললছ। মিালড জর সকে কি জকিজালক মনরমিমিে ইন্টারলনট মসিা প্রিান করা হ। 

সরকামর চ্াকুমর মিমিিাো ও িথ্য প্রযুমির উপর আনুিামনক 550 (পাঁচ্শি পঞ্চাশ) র্ন কি জকিজা ও 

কি জচ্ামরলক প্রমশক্ষণ প্রিান করা হললছ। এ ছাড়া মপশাগি জ্ঞান বৃমির েলক্ষয 500 (পাঁচ্শি) র্ন কি জকিজালক 

মিলিশ প্রমশক্ষলণ মপ্ররণ করা হ। এই সিল ৪৫টি বনন পাইর সনষ্পসি কযা য়।  বভাট  ৪২টি শূন্য দ 

পূযণ  কযা য় এফাং সফসবন্ন দদ ১১ জনদক দদান্নসত প্রদান কযা য়।সস কযাদভযায ভােদভ সডসজটার 

বফাদড ডয াসফ ডক সনযািা ব্যফস্থা সনসিত কযা য়। ই তথ্য বফা বকন্দ্র ও বল্প বডস্ক স্থান কযা য়। এ ছাড়া 

কভ ডকতডা ও কভ ডচাযীদদয জন্য সফশুদ্ধ াসন ফযফযা কযা য়। 

 

 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূঃ 

 

কাদজয সযসধ বৃসদ্ধ াওয়ায কাযদণ ফতডভান বফদন কভ ডকতডা-কভ ডচাসযদদয ফাায স্থান সনধ ডাযণ, পাইর ত্র 

যাো ইতযাসদ বক্ষদত্র স্থান  াংকুরাণ দে না। বসভনায রুভ ও কসম্পউটায ল্যাফ না থাকায কাযদণ বদো মায় 

বফাদড ডয ফাসদয প্রসক্ষদণয ব্যফস্থা কযদত য়। ফতডভাদন বফাদড ডয গাসড়গুদরা পুযদনা জযাজীণ ড ওয়ায কাযদণ 

মানফান বফা সফঘ্ন ঘটদছ। ফাদজট ফযাে, উফযাে, ফাদজট ফাস্তফায়ন, আইফা++ এ এসি ইতযসদ বত 

ম ডাপ্ত প্রসক্ষদণয অবাদফ ফাৎসযক ফাদজট ফাস্তফায়ন ব্যত দে। পূণ ডকারীন প্রকল্প সযচারক না থাকায 

কাযদণ প্রকল্প মূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগসত কাম ডকযবাদফ ভসনটসযাং কযা মাদে না। বফাদড ডয সফসবন্ন কাদজয াদথ 

তথ্য প্রযুসিয ব্যফাদযয ঈসিত পরাপর অজডন কযা মাদে না।  
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বসফষ্যৎ সযকল্পনাঃ  

 

নতুন ভিলন  রার্স্ব মিালড জর অমিস স্থানান্তর করা হলি। ই-িাইমেং–এ িক্ষ কি জকিজা/কি জচ্ারী গলড় মিাো 

হলি। মসটিলর্ন চ্াট জার, শুিাচ্ার, অমভল াগ মনষ্পমি ব্যিস্থা ও নাগমরক মসিা উদ্ভািন কা জক্রি আরও মর্ারিার 

করা হলি। প্রকল্প সমূলহ পূণ জকােীন পমরচ্ােক মনলালগর প্রলার্নী ব্যিস্থা গ্রহণ করা হলি।  থা সিল 

িালর্ট িাস্তিালনর েলক্ষয িালর্ট িাস্তিালনর সালথ সংমিষ্ট কি জকিজা/কি জচ্ারীলির আমথ জক ব্যিস্থাপনা ও এই 

সংক্রান্ত অন্যান্য মিষলর উপর প্রলার্নী প্রমশক্ষলণর ব্যিস্থা গ্রহণ করা হলি। নতুন ভিলন মসমিনার কক্ষ ও 

কমম্পউটার ল্যাি স্থাপন কলর মিালড জর অভযন্তলর প্রমশক্ষলণর ব্যিস্থা গ্রহণ করা হলি। িথ্  প্রযুমির সালথ 

সংমিষ্ট মিষ সমূহ িাস্তিালনর র্ন্য সুমনমি জষ্ট টাইি োইন প্রনন করা হলি। মিালড জর র্রার্ীণ জ গামড়সমূহ 

অলকলর্া ম াষণা কলর নতুন গামড় ক্র করা হলি।  

 

২০১৯-২০ অথ ড ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজডনমূঃ  

ক) বফাদড ডয কাম ডক্রভ নতুন বফদন স্থানান্তয।  

ে) শুন্যদ মূদ সনদয়াগ কাম ডক্রভ ম্পন্ন।  

গ) চরভান প্রকল্প মূদ পূণ ডকারীন সযচারক সনদয়াগ।  

ঘ) মানফান বফা সনযসফসেন্ন কযায জন্য নতুন মানফান ক্রয়।  

ঙ) নাগসযক বফা নদ অনুমায়ী বফা প্রদানদক ভয়াফদ্ধ।  

চ) অসবদমাগ সনষ্পসি ব্যফস্থা কাম ডকয কযায ভােদভ দ্রুত ভদয় অসবদমাগ সনষ্পসিয ব্যফস্থা গ্রণ। 

ছ) যাজস্ব প্রাদনয াাংগঠসনক কাঠাদভা ম্প্রাযণ।
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বকন ১: 

 

বফাড ড প্রান অনুসফবাদগয রূকল্প ( Vision), অসবরদক্ষয ( Mission) বকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং 

কাম ডাফসরঃ 

 

1.1 রূকল্প (Vision):  মটকসই উেলনর সিান্তরালে উেি িাংোলিশ গঠলনর েলক্ষয একটি র্নিান্ধি 

সৃর্নশীে ন্যামভমিক রার্স্ব প্রশাসন গড়ার অনু টক মহসালি কার্ করা।  

1.2 অসবরক্ষয (Mission):  সি জর্ন অংমশিামরলে র্ািী িালর্ট প্রণলন সামি জক সহািা, জ্ঞান চ্চ্ জা 

ও প্রমশক্ষলণর িাধ্যলি িক্ষ িানি সম্পি গলড় মিাো, সিািি িালর্ট িাস্তিান, অিকাঠািগি 

উেন ও িথ্য প্রযুমির সম্প্রসারলণর িাধ্যলি দ্রুি ও সুেলভ মসিা প্রিান মনমিি করা।   

1.3 বকৌরগত উদেশ্যমূঃ  

(1) র্ািী রার্স্ব মিালড জর সক্ষিিা বৃমি। 

(2) কর দক্ষয অাংগ্রদণয ভােদভ একটি জনফান্ধফ ও ফাস্তফমূেী জাতীয় ফাদজট প্রণয়দন 

ায়তা প্রদান।  

(3) বা, বসভনায, অবযন্তযীণ ও বফদদসক প্রসক্ষদণয ভােদভ বটকই যাজস্ব প্রাদনয জন্য দক্ষ 

ও যুদগাযুগী ভানফ ম্পদ গদড় বতারা।  

(4) সিািি ফাদজট ফাস্তফায়দনয ভােদভ আসথ ডক শাংেরা সনসিত কযা।  

(5) অসপ াভগ্রী ক্রয় ও ব্যফস্থানায ভােদভ বদনসিন বফায ভান উন্নয়ন।  

(6) অফকাঠাভগত উন্নয়ন ও তথ্য প্রযুসিয ম্প্রাযদনয ভােদভ অসপদয কভ ড সযদফদয ভান 

উন্নয়ন।   

(7) দাপ্তসযক কভ ডকাদে স্বেতা বৃসদ্ধ ও জফাফসদসতা সনসিত কযা।  

(8) কভ ড ম্পাদদন গসতসরতা আনয়ন ও বফায ভান বৃসদ্ধ।   

(9) আসথ ডক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন।   

1.4 কাম ডাফরীঃ  

(1) সাংগঠমনক কাঠালিা সম্প্রসারণ। 

(2) মভৌি সুমিিা বৃমি করণ। 

(3) প্রমশক্ষণ মভমিক প্রলণািনা প্রিান। 

(4) েড়া জাতীয় ফাদজট প্রস্তুতকাদর াংসিষ্ট কদরয ভতাভত গ্রণ।  

(5) েড়া ফাদজট প্রস্তুতকাদর অথ ড সফবাগ ও অন্যান্য দপ্তদযয াদথ ভন্বয়।  

(6) বফাদড ডয সফসবন্ন অনুসফবাদগয াদথ ভন্বয় ও গৃসত সদ্ধাদন্তয অগ্রগসত ম ডাদরাচনা।  

(7) বফাদড ডয প্রাসনক ভাভরা মূদয সনষ্পসি।   

(8) প্রসক্ষণ ও দদান্নসতয ভােদভ কভ ডকতডা ও কভ ডচাসযদদয দক্ষতা বৃসদ্ধ।   

(9) অন্যান্য ভন্ত্রণারয় ও সফবাদগয াদথ বফাদড ডয ভন্বয়।   
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(10) ফাদজট ফাস্তফায়ন মূল্যায়দণয ভােদভ আসথ ডক শাংেরা সযফীক্ষণ।  

(11) াংদাসধত ফাদজট সযফীক্ষণ ও ভন্বয়।  

(12) অসপ াভগ্রী ক্রয় ব্যফস্থানা।   

(১3) নতুন যাজস্ব বফদন অসপ স্থানান্তয।  

(১4) বযাট অন রাইন প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগসত।  

(১5) বদদয সফসবন্ন স্থাদন শুল্ক, বযাট ও কয অসপ স্থান।   

(১6) িামষ জক কি জসম্পািন চুমি িাস্তিান।  
(১7) র্ািী শুিাচ্ার মকৌশে ও িথ্য অমিকার িাস্তিান।  
(১8) অমভল াগ প্রমিকার ব্যিস্থা িাস্তিান।  
(১9) মসিা প্রিান প্রমিশ্রুমি হােনাগািকরণ ও িাস্তিান।  
(20) িপ্তর/সংস্থা ই-িাইমেং পিমি িাস্তিান।  
(21) িপ্তর/সংস্থাকর্তজক উদ্ভািনী উলযাগ/ক্ষুদ্র উেন প্রকল্প িাস্তিান।  
(22) মসিা সহমর্করণ।  
(২3) মপআরএে শুরুর ২ িাস পূলি জ সংমিষ্ট কি জচ্ারীর মপআরএে ও ছুটি নগিানপত্র র্ারী করা।  
(২4) শূন্য পলির মিপরীলি মনলাগ প্রিান।  
(২5) মিভাগী িািো মনষ্পমি।  
(২6) িথ্য িািান হােনাগািকরণ।  
(২7) িালর্ট িাস্তিালন উেন।  
(২8) িামষ জক উেন কি জসূচ্ী (এমডমপ) িাস্তিান।  
(২9) অমডট আপমি মনষ্পমি কা জক্রলির উেন।  

(30) স্থাির ও অস্থাির সম্পমির হােনাগাি িামেকা প্রস্তুি করা।  
(31) ইন্টারলনট মিেসহ ইউটিমেটি মিে পমরলশাি। 
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বকন-২ 

 

দপ্তয/াংস্থায সফসবন্ন কাম ডক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ  

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 
কভ মম্পাদন 

সূচকমূ 
একক 

প্রকৃত অজজন* 
রক্ষভাত্রা 

২০১৯-

২০২০ 

প্রক্ষক্ষ ননধ মানযত রক্ষযভাত্রা অর্মক্ষনয 

ক্ষক্ষক্ষত্র ক্ষমৌথবাক্ষফ দানিত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারি/ নফবাগ/ 

ংস্থামূক্ষয নাভ 

উাত্তসূত্র 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* ২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২ 

 

যাজস্ব আযণ বৃদ্ধি 
কয নর্নডনয 

অনুাত বৃনি 

তকযা 

ায 
১১.৫০  ১২.৩০ 1৩.১০ 1৪.১০ 

অযাটদ্ধন জ জজনারযররয দপ্তয, 

ফাাংরারদ ব্াাংক, দ্ধাফ 

ভা দ্ধনয়ন্ত্ররকয দপ্তয 

ভধ্যরভয়াদ্ধদ াভদ্ধিক অথ জননদ্ধতক 

নীদ্ধত দ্ধফবৃদ্ধত ২০১৬-২০১৭ জথরক 

২০১৯-২০২০ অথ জদ্ধফবাগ 
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বকন-3 

বফাড ড প্রান অনুসফবাদগয মকৌশেগি উলদ্দশ্যসমূহ, ২০১৯-২০২০।   

(মিাট নম্বর-75) 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ করাভ-7 করাভ-8 

জকৌরগত 

উরেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

জকৌরগত 

উরেরশ্যয ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectiv

es) 

কাম জক্রভ 

(Activiti

es) 

কভ জম্পাদন সূচক 

(Performan

ce 

Indicator) 

একক 

(Uni

t) 

কভ জম্পাদন 

সূচরকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান 2019-2020 প্ররক্ষ্ণ 

2020-21 

প্ররক্ষ্ণ 

20২১-2২ 

অাধাযণ 

(Excelle

nt) 

 

অদ্ধত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good

) 

 

চরদ্ধতভা

ন 

(Fair) 

 

চরদ্ধতভা

জনয দ্ধনরে 

(Poor

) 

 

  

100% 90% 80% 70% 60% 

১। জাতীয় 

যাজস্ব জফারড জয 

ক্ষ্ভতা বৃদ্ধি 

১০ ১.১ 

াাংগঠদ্ধনক 

কাঠারভা 

ম্প্রাযণ 

১.১.১ দসৃজন তাদ্ধযখ ১ 30/06/202

0 

    30/06/2

021 

30/06/20

22 

১.১.২ কভ জফন্টন 

ারনাগাদকযণ 

তাদ্ধযখ ২ 30/06/202

0 
    30/06/2

021 

30/06/20

22 

১.২ জবৌত 

সুদ্ধফধা বৃদ্ধি 

কযণ 

১.২.১ প্রাদ্ধধকায 

অনুমায়ী সুদ্ধফধা 

প্রদান 

তক

যা ায 

২ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০ 

১.২.২ আধুদ্ধনক 

কদ্ধম্পউটায ল্যাফ 

স্ান 

তাদ্ধযখ ২ ৩০/০৬/২০ - - - - - - 

১.৩ প্রদ্ধক্ষ্ণ 

দ্ধবদ্ধত্তক 

প্ররণাদনা প্রদান 

১.৩.১ আরয়াদ্ধজত 

প্রদ্ধক্ষ্ণ জদর 

সংখ্যা 2 ২ ১ - - - ৩ ৪ 

১,৩.২ আরয়াদ্ধজত 

প্রদ্ধক্ষ্ণ দ্ধফরদর                                                    

সংখ্যা ১ ১ - - - - ২ ৩ 

২। কর ক্ষক্ষয 

অংগ্রক্ষণয 

ভাধ্যক্ষভ একটি 

র্নফান্ধফ ও 

ফাস্তফমূখী র্াতীি 

ফাক্ষর্ট প্রণিক্ষন 

ািতা প্রদান। 

১৫ ২.১ খড়া 

র্াতীি ফাক্ষর্ট 

প্রস্তুতকাক্ষর 

ংনিষ্ট কক্ষরয 

ভতাভত গ্রণ 

২.১.১ অনুনিত বা  ংখ্যা  ৪ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১০ ২৫ ৩০ 

২.১.২ বায নিান্ত 

ফাস্তফািন  

তকযা 

ায  

৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

২.২ খড়া 

ফাক্ষর্ট 

প্রস্তুতকাক্ষর অথ ম 

২.২.১ অনুনিত বা  ংখ্যা  ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 

২.২.২ বায নিান্ত 

ফাস্তফািন  

তকযা 

ায  

২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ করাভ-7 করাভ-8 

জকৌরগত 

উরেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

জকৌরগত 

উরেরশ্যয ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectiv

es) 

কাম জক্রভ 

(Activiti

es) 

কভ জম্পাদন সূচক 

(Performan

ce 

Indicator) 

একক 

(Uni

t) 

কভ জম্পাদন 

সূচরকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান 2019-2020 প্ররক্ষ্ণ 

2020-21 

প্ররক্ষ্ণ 

20২১-2২ 

অাধাযণ 

(Excelle

nt) 

 

অদ্ধত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good

) 

 

চরদ্ধতভা

ন 

(Fair) 

 

চরদ্ধতভা

জনয দ্ধনরে 

(Poor

) 

 

  

100% 90% 80% 70% 60% 

নফবাগ ও 

অন্যান্য দপ্তক্ষযয 

াক্ষথ ভন্বি।  

২.২.৩ ফানল মক ফাক্ষর্ট 

ননক্ষবার্  

ংখ্যা  ২ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১ 

৩। বা, 

ক্ষনভনায, 

অবযন্তযীণ ও 

নফক্ষদনক 

প্রনক্ষক্ষণয 

ভাধ্যক্ষভ ক্ষটকই 

যার্স্ব প্রাক্ষনয 

র্ন্য দক্ষ ও 

যুক্ষগাক্ষমাগী 

ভানফ ম্পদ 

গক্ষড় ক্ষতারা 

১৫  ৩.১ ক্ষফাক্ষড ময 

নফনবন্ন 

অনুনফবাক্ষগয 

াক্ষথ ভন্বি ও 

গৃনত নিাক্ষন্তয 

অগ্রগনত 

ম মাক্ষরাচনা 

৩.১.১ আক্ষিানর্ত 

ক্ষফাড ম বা  

ংখ্যা  ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

৩.১.২ বায নিান্ত 

ফাস্তফািন  

তকযা 

ায  

১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৩.২ ক্ষফাক্ষড ময 

প্রাননক 

ভাভরা মূক্ষয 

ননষ্পনত্ত।  

৩.২.১ প্রাননক 

ভাভরায ারনাগাদ 

তথ্য প্রস্তুত  

তাদ্ধযখ ১ ০১.০৮.১৯ ০১.০৯.১৯ ০১.১০.১৯ ০১.১১.১৯ ০১.১২.১৯ ০১.০৮.২০ ০১.০৮.২১ 

৩.২.২ আইনগত 

ভতাভত প্রদান  

ংখ্যা  ১ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১২ ১৪ 

৩.২.৩ ভাভরায 

অগ্রগনতয নফলক্ষি  

নত্রভানক বা  

ংখ্যা  ১ ৪ ৩ ২ ১  ৪ ৪ 

৩.২.৪ নত্রভানক 

বায নিান্ত 

ফাস্তফািন  

তকযা 

ায  

১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৩.৩ প্রনক্ষণ ও 

ক্ষদান্ননতয 

ভাধ্যক্ষভ 

কভ মকতমা ও 

কভ মচানযক্ষদয 

দক্ষতা বৃনি।   

৩.৩.১ ক্ষগ্রক্ষডন 

তানরকা 

ারনাগাদকযন  

তাদ্ধযখ ১ ০১.০৮.১৯ ০১.০৯.১৯ ০১.১০.১৯ ০১.১১.১৯ ০১.১২.১৯ ০১.০৮.২০ ০১.০৮.২১ 

৩.৩.২ ক্ষদক্ষ 

আক্ষিানর্ত প্রনক্ষণ। 

ংখ্যা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৪ ১৬ 

৩.৩.৩ নফক্ষদক্ষ 

আক্ষিানর্ত প্রনক্ষণ।  

ংখ্যা  ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮ 

৩.৩.৪ চরভান প্রকল্প তাদ্ধযখ ১ ০১.০৮.১৯ ০১.০৯.১৯ ০১.১০.১৯ ০১.১১.১৯ ০১.১২.১৯ ০১.০৮.২০ ০১.০৮.২১ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ করাভ-7 করাভ-8 

জকৌরগত 

উরেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

জকৌরগত 

উরেরশ্যয ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectiv

es) 

কাম জক্রভ 

(Activiti

es) 

কভ জম্পাদন সূচক 

(Performan

ce 

Indicator) 

একক 

(Uni

t) 

কভ জম্পাদন 

সূচরকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান 2019-2020 প্ররক্ষ্ণ 

2020-21 

প্ররক্ষ্ণ 

20২১-2২ 

অাধাযণ 

(Excelle

nt) 

 

অদ্ধত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good

) 

 

চরদ্ধতভা

ন 

(Fair) 

 

চরদ্ধতভা

জনয দ্ধনরে 

(Poor

) 

 

  

100% 90% 80% 70% 60% 

মূক্ষ স্বতন্ত্র প্রকল্প 

নযচারক ননক্ষিাগ।  

৩.৪ অন্যান্য 

ভন্ত্রণারি ও 

নফবাক্ষগয াক্ষথ 

ক্ষফাক্ষড ময ভন্বি।   

৩.৪.১ নফনবন্ন নফবাগ, 

ভন্ত্রণারি ও ংদ 

নচফারক্ষি ক্ষপ্রনযত 

প্রনতক্ষফদন 

ংখ্যা ১ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৬ ১৪ ১৪ 

৩.৪.২ নফনবন্ন 

ভন্ত্রণারক্ষি ভনন্বত 

ভতাভত ক্ষপ্রযণ  

ংখ্যা  ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

৩.৪.৩ নফনবন্ন 

ভন্ত্রনারি ও দপ্তক্ষযয 

বাি ক্ষফাক্ষড ময দস্য 

ক্ষপ্রযণ  

ংখ্যা  ২ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১৩০ ১৪০ 

৪। ভিাফি 

ফাক্ষর্ট 

ফাস্তফািক্ষনয 

ভাধ্যক্ষভ আনথ মক 

শংখরা নননিত 

কযা। 

১০  ৪.১ ফাক্ষর্ট 

ফাস্তফািন 

মূল্যািক্ষনয 

ভাধ্যক্ষভ আনথ মক 

শংখরা 

নযফীক্ষণ।  

৪.১.১ ক্ষফাক্ষড ময 

আওতাধীন দপ্ত্রয ক্ষত 

ংনিষ্ট দপ্তয মূ 

ক্ষত চানদা প্রানপ্ত। 

তাদ্ধযখ ১ ০১.০৮.১৯ ০১.০৯.১৯ ০১.১০.১৯ ০১.১১.১৯ ০১.১২.১৯ ০১.০৮.২০ ০১.০৮.২১ 

৪.১.২ প্রাপ্ত চানদায 

নবনত্তক্ষত ফযাদ্দ 

প্রদান।  

তানযখ  ১        

৪.১.৩ ভানক 

ম মাক্ষরাচনা বা,  

ংখ্যা  ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

৪.১.৪ বায নিান্ত 

ফাস্তফািন  

তকযা 

ায  

২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

 ৪.২ ংক্ষানধত 

ফাক্ষর্ট 

নযফীক্ষণ ও 

ভন্বি। 

৪.২.১ লান্ানক 

ফাক্ষর্ট ম মাক্ষরাচনা 

বা।  

ংখ্যা ২ ১      ১ ১ 

৪.২.২ বায নিান্ত 

ফাস্তফািন। 

তকযা 

ায  

২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ করাভ-7 করাভ-8 

জকৌরগত 

উরেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

জকৌরগত 

উরেরশ্যয ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectiv

es) 

কাম জক্রভ 

(Activiti

es) 

কভ জম্পাদন সূচক 

(Performan

ce 

Indicator) 

একক 

(Uni

t) 

কভ জম্পাদন 

সূচরকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান 2019-2020 প্ররক্ষ্ণ 

2020-21 

প্ররক্ষ্ণ 

20২১-2২ 

অাধাযণ 

(Excelle

nt) 

 

অদ্ধত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good

) 

 

চরদ্ধতভা

ন 

(Fair) 

 

চরদ্ধতভা

জনয দ্ধনরে 

(Poor

) 

 

  

100% 90% 80% 70% 60% 

৪.২.৩ খাত 

উক্ষমার্ন ও ফযাি 

প্রদান।  

তাদ্ধযখ ১ ০১.১০.১৯  ১৫.১০.১৯ ০১.১১.১৯ ১৫.১১.১৯ ০১.১২.১৯ ০১.১০.২০ ০১.১০.২১ 

৫। অনপ াভগ্রী 

ক্রি ও 

ব্যফস্থানায 

ভাধ্যক্ষভ নদননিন 

ক্ষফায ভান 

উন্নিন। 

১৫ ৫.১ অনপ 

াভগ্রী ক্রি 

ব্যফস্থানা।   

৫.১.১ নফনবন্ন াখা 

ক্ষত চানদা ংগ্র।   

তাদ্ধযখ ২ ০১.০৮.১৯ ০১.০৯.১৯ ০১.১০.১৯ ০১.১১.১৯ ০১.১২.১৯ ০১.০৮.২০ ০১.০৮.২১ 

৫.১.২ ফানল মক ক্রি  

নযকল্পনা প্রস্তুত  

তাদ্ধযখ ১ ১৫.০৮.১৯ ০১.০৯.১৯ ০১.১০.১৯ ০১.১১.১৯ ০১.১২.১৯ ০১.০৮.২০ ০১.০৮.২১ 

৫.১.৩ e¨eüZ 

 গানড়য ইনতা ফই 

প্রস্তুত   

তাদ্ধযখ ২ ০১.০৮.১৯ ০১.০৯.১৯ ০১.১০.১৯ ০১.১১.১৯ ০১.১২.১৯ ০১.০৮.২০ ০১.০৮.২১ 

৫.১.৪ পুযাতন গানড় 

অক্ষকক্ষর্া ক্ষঘালণা 

কযা।  

তাদ্ধযখ ১ ০১.০৮.১৯ ০১.০৯.১৯ ০১.১০.১৯ ০১.১১.১৯ ০১.১২.১৯ ০১.০৮.২০ ০১.০৮.২১ 

৫.১.৫ নতুন গানড় 

ক্রি  

তাদ্ধযখ ১ ৩১.০১.২০ ১৫.০২.২০ ২৯.০২.২০ ১৫.০৩.২

০ 

৩১.০৩.২

০  

৩১.০১.২১ ৩১.০১.২২ 

৫.১.৬ কভ মচানযক্ষদয 

র্ন্য ক্ষাাক ক্রি  

তাদ্ধযখ ২ ৩১.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ৩০.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.১০.২০ ৩১.১০.২১ 

৫.২ পুযাতন 

অনপ াভগ্রী 

ব্যফস্থানা  

৫.২.১ পুযাতন 

কনম্পউটায ক্ষভযাভত  

তাদ্ধযখ ২ ৩১.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ৩০.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.১০.২০ ৩১.১০.২১ 

৫.২.২ পুযাতন 

আফাফত্র ক্ষভযাভত  

তাদ্ধযখ ২ ৩১.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ৩০.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.১০.২০ ৩১.১০.২১ 

৫.২.৩ পুযাতন 

ভারাভার ননরাভ।  

তাদ্ধযখ ২ ৩১.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ৩০.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.১০.২০ ৩১.১০.২১ 

৬।অফকাঠাভগত 

উন্নিন ও তথ্য 

প্রযুনিয 

ম্প্রাযক্ষনয 

ভাধ্যক্ষভ অনপক্ষয 

কভ ম নযক্ষফক্ষয 

১০ ৬.১ নতুন 

যার্স্ব বফক্ষন 

অনপ স্থানান্তয।  

৬.১.১ ভানক 

অগ্রগনত ম মাক্ষরাচনা 

বা  

ংখ্যা  ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২  

৬.১.২ বায নিান্ত 

ফাস্তফািন  

তকযা 

ায  

১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৬.২ বযাট অন ৬.২.১ ভানক ংখ্যা  ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২  
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ করাভ-7 করাভ-8 

জকৌরগত 

উরেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

জকৌরগত 

উরেরশ্যয ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectiv

es) 

কাম জক্রভ 

(Activiti

es) 

কভ জম্পাদন সূচক 

(Performan

ce 

Indicator) 

একক 

(Uni

t) 

কভ জম্পাদন 

সূচরকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান 2019-2020 প্ররক্ষ্ণ 

2020-21 

প্ররক্ষ্ণ 

20২১-2২ 

অাধাযণ 

(Excelle

nt) 

 

অদ্ধত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good

) 

 

চরদ্ধতভা

ন 

(Fair) 

 

চরদ্ধতভা

জনয দ্ধনরে 

(Poor

) 

 

  

100% 90% 80% 70% 60% 

ভান উন্নিন। রাইন প্রকক্ষল্পয 

ফাস্তফািন 

অগ্রগনত।  

 

অগ্রগনত ম মাক্ষরাচনা 

বা  

৬.২.২ বায  

নিান্ত ফাস্তফািন  

তকযা 

ায  

১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৬.২.৩ ই এপ নড 

কাম মক্রক্ষভ ক্ষবন্ডায 

ননক্ষিাগ।  

তাদ্ধযখ ২ ৩১.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ৩০.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.১০.২০ ৩১.১০.২১ 

৬.২.৪ ই এপ নড 

কাম মক্রক্ষভ ননক্ষিাগকৃত 

ক্ষবন্ডাক্ষযয ংখ্যা  

ংখ্যা  ২ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১২ ১৪ 

৬.৩ ক্ষদক্ষয 

নফনবন্ন স্থাক্ষন 

শুল্ক, বযাট ও 

কয অনপ 

স্থান। 

৬.৩.১ খড়া প্রকল্প 

প্রস্তুত।  

তাদ্ধযখ ১ ৩১.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ৩০.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.১০.২০ ৩১.১০.২১ 

৬.৩.২ প্রস্তুতকৃত 

প্রকক্ষল্পয অনুক্ষভাদন।  

তাদ্ধযখ ১ ৩১.০১.২০ ১৫.০২.২০ ২৯.০২.২০ ১৫.০৩.২

০ 

৩১.০৩.২

০  

৩১.০১.২১ ৩১.০১.২২ 
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িপ্তর/সংস্থার আিমশ্যক মকৌশেগি উলদ্দশ্যসমূহ, 2019-2020 

(মিাট নম্বর-২৫) 
 

কোি-১ কোি-২ কোি-৩ কোি-৪ কোি-৫ কোি-৬ কোি-7 কোি-

8 

মকৌশেগি উলদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌশেগি 

উলদ্দলশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কা জক্রি 

(Activities) 

কি জসম্পািন সূচ্ক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কি জসম্পািন সূচ্লকর 

িান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

েক্ষযিাত্রার িান 2019-2020 প্রলক্ষপণ 

2019-

20 

প্রলক্ষপণ 

20২০-

2১ 

অসািারণ 

(Excellent) 

 

অমি 

উিি 

(Very 

Good) 

উিি 

(Good) 

 

চ্েমিিান 

(Fair) 

 

চ্েমিিালনর 

মনলম্ন 

(Poor) 

 

  

100%  90% 80% 70% 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[7] িাপ্তমরক 

কি জকালে স্বিিা 

বৃমি ও র্িািমিমহ 

মনমিিকরণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[7.1] িামষ জক 

কি জসম্পািন চুমি 

িাস্তিান 

  

 

[7.1.1] সরকামর কি জসম্পািন 

ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত প্রমশক্ষণসমূহ 

অন্যান্য মিষল প্রমশক্ষণ 

আলামর্ি 

র্ন ন্টা 1 60 - - - -   

[7.1.2] এমপএ টিলির িামসক 

সভার মসিান্ত িাস্তিামি 

তকযা 

ায 

0.50 100 90 80 - -   

[7.1.3] িামষ জক কি জসম্পািন 

চুমির সকে প্রমিলিিন 

অনোইলন িামিেকৃি িাস্তিান 

সংখ্যা 1 4 - - - -   

[7.1.4] িাঠ প জালর কা জােলর 

2019-20 অথ জিছলরর িামষ জক 

কি জসম্পািন চুমির অি জিামষ জক 

মূল্যান প্রমিলিিন 

প জালোচ্নালন্ত িোিিজন প্রিি 

িামরি 0.50 31 র্ানুামর, 

2020 

07 

মিব্রুামর, 

2020 

10 

মিব্রুামর, 

2020 

11 

মিব্রুামর, 

2020 

14 

মিব্রুামর, 

2020 

  

 

[7.2] র্ািী শুিাচ্ার 

মকৌশে ও িথ্য 

অমিকার িাস্তিান 

[7.2.1] র্ািী শুিাচ্ার 

কি জপমরকল্পনা িাস্তিামি 

তকযা 

ায 

1 100 95 90 85 -   

[7.2.2] 2018-19 অথ জ িছলরর 

িামষ জক প্রমিলিিন ওলিসাইলট 

প্রকামশি 

িামরি 1 15 অলটাির, 

2019 

15 

নলভম্বর, 

2019 

15 

মডলসম্বর, 

2019 

15 

র্ানুামর, 

2020 

31 

র্ানুামর, 

2020 

  

 

[7.3] অমভল াগ 

প্রমিকার ব্যিস্থা 

িাস্তিান 

[7.3.1] মনমি জষ্ট সিলর িলধ্য 

অমভল াগ মনষ্পমিকৃি 

তকযা 

ায 

0.5 100% 90% 80% 70% -   

[7.3.2] অমভল াগ  মনষ্পমি 

সংক্রান্ত িামসক প্রমিলিিন 

িন্ত্রণােল িামিেকৃি 

সংখ্যা 0.5 12 11 10 9 -   

 

[7.4] মসিা প্রিান 

প্রমিশ্রুমি 

হােনাগািকরণ ও 

িাস্তিান 

[7.4.1] মসিা প্রিান প্রমিশ্রুমি 

হােনাগািকৃি 

তকযা 

ায 

1 90% 80% 70% 60%    

[7.4.2] মনি জামরি সিল 

ত্রত্রিামসক িাস্তিান প্রমিলিিন 

িন্ত্রণােল িামিেকৃি 

সংখ্যা 0.5 4 3 2 - -   

[7.4.3] মসিাগ্রহীিালির িিািি 

পমরিীক্ষণ ব্যিস্থা চ্ালুকৃি 

িামরি 0.5 31 মডলসম্বর, 

2019 

15 

র্ানুামর, 

07 

মিব্রুামর, 

17 

মিব্রুামর, 

28 

মিব্রুামর, 
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কোি-১ কোি-২ কোি-৩ কোি-৪ কোি-৫ কোি-৬ কোি-7 কোি-

8 

মকৌশেগি উলদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌশেগি 

উলদ্দলশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কা জক্রি 

(Activities) 

কি জসম্পািন সূচ্ক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কি জসম্পািন সূচ্লকর 

িান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

েক্ষযিাত্রার িান 2019-2020 প্রলক্ষপণ 

2019-

20 

প্রলক্ষপণ 

20২০-

2১ 

অসািারণ 

(Excellent) 

 

অমি 

উিি 

(Very 

Good) 

উিি 

(Good) 

 

চ্েমিিান 

(Fair) 

 

চ্েমিিালনর 

মনলম্ন 

(Poor) 

 

  

100%  90% 80% 70% 60% 

 

 

 

 

 

 

[8] কি জসম্পািলন 

গমিশীেিা আনন 

ও মসিার িান বৃমি  

 

 

 

 

 

 

 

10 

2020 2020 2020 2020 

[8.1] িপ্তর/সংস্থা ই-

িাইমেং পিমি 

িাস্তিান 

[8.1.1] সকে শািা ই-নমথ 

ব্যিহার 

তকযা 

ায 

1 100 90 80 70 -   

[8.1.2] ই-িাইলে নমথ 

মনষ্পমিকৃি 

তকযা 

ায 

1 70 65 60 55 50   

[8.1.3] ই-িাইলে পত্র র্ামরকৃি তকযা 

ায 

1 60 55 50 45 40   

[8.2] 

িপ্তর/সংস্থাকর্তজক 

মডমর্টাে মসিা চ্ালু 

করা 

[8.2.1] নূন্যিি একটি নতুন 

মডমর্টাে মসিা চ্ালুকৃি 

িামরি 1 07 মিব্রুামর, 

2020 

15 িাচ্ জ, 

2020 

31 িাচ্ জ, 

2020 

30 

এমপ্রে, 

2020 

30 মি, 

2020 

  

[8.3] িপ্তর/সংস্থাকর্তজক 

উদ্ভািনী উলযাগ/ক্ষুদ্র 

উেন প্রকল্প িাস্তিান  

[8.3.1] নূন্যিি একটি নতুন 

উদ্ভািনী উলযাগ/ক্ষুদ্র উেন 

প্রকল্প চ্ালুকৃি 

িামরি 1 11 িাচ্ জ, 2020 18 িাচ্ জ, 

2020 

25 িাচ্ জ, 

2020 

1 এমপ্রে, 

2020 

8 এমপ্রে, 

2020 

  

[8.4]মসিা সহমর্করণ [8.4.1] নূন্যিি একটি মসিা 

সহমর্করণ প্রলসস ম্যাপসহ 

সরকামর আলিশ র্ামরকৃি 

িামরি 0.5 15 অলটাির, 

2019 

20 

অলটাির, 

2019 

24 

অলটাির, 

2019 

28 

অলটাির, 

2019 

30 

অলটাির, 

2019 

  

[8.4.2] মসিা সহমর্করণ 

অমিলক্ষত্র িাস্তিামি 

িামরি 0.5 15 এমপ্রে, 

2020 

30 

এমপ্রে, 

2020 

15 মি, 

2020 

30 মি, 

2020 

15 জুন, 

2020 

  

[8.5] মপআরএে শুরুর 

2 িাস পূলি জ সংমিষ্ট 

কি জচ্ারীর মপআরএে 

ও ছুটি নগিানপত্র 

র্ারী করা 

[8.5.1] মপআরএে আলিশ 

র্ামরকৃি 

তকযা 

ায 

0.5 100 90 80 - -   

[8.5.2]ছুটি নগিানপত্র 

র্ামরকৃি  

তকযা 

ায 

0.5 100 90 80 - -   

[8.6]  শূন্য পলির 

মিপরীলি মনলাগ 

প্রিান 

[8.6.1] মনলাগ প্রিালনর র্ন্য 

মিজ্ঞমপ্ত র্ামরকৃি 

তকযা 

ায 
0.5 80 70 60 50 -   

[8.6.2] মনলাগ প্রিানকৃি তকযা 

ায 
0.5 80 70 60 50 -   

[8.7] মিভাগী 

িািো মনষ্পমি  
[8.7.1] মিভাগী িািো 

মনষ্পমিকৃি 

তকযা 

ায 
1 100 90 80 70 -   

[8.8] িথ্য িািান 

হােনাগািকরণ 
[8.8.1] সকে 

িথ্যহােনাগািকৃি 

তকযা 

ায 
1 100 90 80 - -   

[9] আমথ জক ও সম্পি 7 [9.1] িালর্ট [9.1.1] িালর্ট িাস্তিান িামরি 0.5 16 আগস্ট, 20 24 28 30 আগস্ট,   
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কোি-১ কোি-২ কোি-৩ কোি-৪ কোি-৫ কোি-৬ কোি-7 কোি-

8 

মকৌশেগি উলদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌশেগি 

উলদ্দলশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কা জক্রি 

(Activities) 

কি জসম্পািন সূচ্ক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কি জসম্পািন সূচ্লকর 

িান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

েক্ষযিাত্রার িান 2019-2020 প্রলক্ষপণ 

2019-

20 

প্রলক্ষপণ 

20২০-

2১ 

অসািারণ 

(Excellent) 

 

অমি 

উিি 

(Very 

Good) 

উিি 

(Good) 

 

চ্েমিিান 

(Fair) 

 

চ্েমিিালনর 

মনলম্ন 

(Poor) 

 

  

100%  90% 80% 70% 60% 

ব্যিস্থাপনার উেন িাস্তিালন উেন  পমরকল্পনা প্রণীি 2019 আগস্ট, 

2019 

আগস্ট, 

2019 

আগস্ট, 

2019 

2019 

[9.1.2] ত্রত্রিামসক িালর্ট 

িাস্তিান প্রমিলিিন িামিেকৃি 

সংখ্যা 0.5 4 3 - - -   

[9.2] িামষ জক উেন 

কি জসূচ্ী (এমডমপ) 

িাস্তিান  

[9.2.1] িামষ জক উেন কি জসূচ্ী 

(এমডমপ) িাস্তিামি 

তকযা 

ায 

2 100 95 90 85 80   

[9.3] অমডট আপমি 

মনষ্পমি কা জক্রলির 

উেন 

[9.3.1] মত্রপক্ষী সভা 

মনষ্পমির র্ন্য সুপামরশকৃি 

অমডট আপমি 

তকযা 

ায 

0.5 60 55 50 45 40   

[9.3.2] অমডট আপমি 

মনষ্পমিকৃি 

তকযা 

ায 

0.5 50 45 40 35 30   

[9.4] স্থাির ও 

অস্থাির সম্পমির 

হােনাগাি িামেকা 

প্রস্তুি করা 

[9.4.1] স্থাির সম্পমির িামেকা 

হােনাগািকৃি 

িামরি 0.5 03 মিব্রুামর, 

2020 

11 

মিব্রুামর, 

2020 

18 

মিব্রুামর, 

2020 

25 

মিব্রুামর, 

2020 

04 িাচ্ জ, 

2020 

  

[9.4.2] অস্থাির সম্পমির 

িামেকা হােনাগািকৃি 

িামরি 0.5 03 মিব্রুামর, 

2020 

11 

মিব্রুামর, 

2020 

18 

মিব্রুামর, 

2020 

25 

মিব্রুামর, 

2020 

04 িাচ্ জ, 

2020 

  

[9.5] ইন্টারলনট 

মিেসহ ইউটিমেটি মিে 

পমরলশাি 

[9.5.1] মিমসমস/মিটিমসএে-এর 

ইন্টারলনট মিে পমরলশামিি 

তকযা 

ায 
1.0 100 95 90 85 80   

[9.5.2] মটমেলিান মিে 

পমরলশামিি 

তকযা 

ায 
0.5 100 95 90 85 80   

[9.5.3] মিদ্যযৎ মিে পমরলশামিি তকযা 

ায 
0.5 100 95 90 85 80   
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আসভ দস্য (বফাড ড প্রান), জাতীয় যাজস্ব বফাড ড সদদফ সসনয়য সচফ, অবযন্তযীণ ম্পদ সফবাগ, অথ ড ভন্ত্রণারয় 

এয সনকট অঙ্গীকায কযসছ বম, এই চুসিদত ফসণ ডত পরাপর অজডদন দচষ্ট থাকফ।  

 

 

আসভ, সসনয়য সচফ, অবযন্তযীণ ম্পদ সফবাগ সদদফ দস্য (বফাড ড প্রান), জাতীয় যাজস্ব বফাদড ডয সনকট 

অঙ্গীকায কযসছ বম, এই চুসিদত ফসণ ডত পরাপর অজডদন ফ ডাত্মক দমাসগতা প্রদান কযফ।  

 

 

 

স্বাক্ষসযতঃ 

 

 

 

 

                                                        

দস্য (বফাড ড প্রান) 

জাতীয় যাজস্ব বফাড ড 

 

 িামরি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

মসমনর সমচ্ি 

অভযন্তরীণ সম্পি মিভাগ 

অথ জ িন্ত্রণাে  

 িামরি 
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াংদমাজনী-১ 

 

ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

 

ক্র: নং ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) মিিরণ 

1. ADR Alternative Dispute Resolution 

2. e-Payment electronic Payment 

3. ASYCUDA Automated System for Custom 

Data 

4. ই-বদভন্ট ইদরকট্রসনক বদভন্ট  

5. এযাাইকুডা অদটাদভদটড সদেভ পয কােভ ডাটা  
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াংদমাজনী-২ 

কভ ডম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম ডারয়মূ এফাং সযভা দ্ধসত এয সফফযণ: 

ক্রমিক নম্বর কাম ডক্রভ কভডম্পাদন সূচক সফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউসনট 
সযভা দ্ধসত এফাং 

উািসূত্র 
াধাযণ ভন্তব্য 

১ 

[1.1] সাংগঠমনক কাঠালিা 

সম্প্রসারণ 

[1.1.1] পিসৃর্ন  সাংগঠমনক কাঠালিালি পিসংখ্যা বৃমি মিাড জ প্রশাসন িামসক সভা 
রার্স্ব আহরণ বৃমি পালি। 

 

[1.1.2] কি জিন্টন হােনাগািকরণ কি জকিজালির িামে সুমনমি জষ্ট করা মিাড জ প্রশাসন 
িামসক সভা কি জকিজাগণ মনর্ িামে সম্পলক সর্াগ 

হলি। 

[1.2] মভৌি সুমিিা বৃমিকরণ 

[1.2.1] প্রামিকার অনু াী সুমিিা প্রিান গাড়ী, জ্বাোনী সরিরাহ মিাড জ প্রশাসন 

িামসক সভা কি জকিজাগণ ভদ্র ও মসিা প্রিান করালি 

পারলিন। 

 

[1.2.2] আদৄমনক কমম্পউটার ল্যাি স্থাপন ল্যালি অভযন্তরীণ প্রমশক্ষলণর ব্যিস্থা করা মিাড জ প্রশাসন 

িামসক সভা সহলর্ অভযন্তরীণ প্রমশক্ষণ সম্পে করা 

 ালি। 

 

[1.3] প্রমশক্ষণ মভমিক 

প্রলণািনা প্রিান 

[1.3.1] আলামর্ি প্রমশক্ষণ মিলশ 
মিলশ মিষ মভমিক প্রমশক্ষণ এিং –

প্রমশক্ষলণর ব্যিস্থা গ্রহণ 

মিাড জ প্রশাসন িামসক সভা কি জকিজাগণ উৎসামহি হলিন। 

 

[1.3.2] আলামর্ি প্রমশক্ষণ মিলিলশ 
মিলিলশ মিষ মভমিক প্রমশক্ষণ এিং 

....পমরি জশন 

মিাড জ প্রশাসন 
িামষ জক সভা 

কি জকিজাগণ উৎসামহি হলিন। 

 

2 

[২.১] খড়া র্াতীি ফাক্ষর্ট 

প্রস্তুতকাক্ষর ংনিষ্ট কক্ষরয 

ভতাভত গ্রণ 

[২.১.১] অনুনিত বা  

সংমিষ্ট সকেলক মনল সভা আহিান 

মিাড জ প্রশাসন িামষ জক সভা িালর্ট প্রস্তুি সহর্ হলি। 

 

 

[২.১.২] বায নিান্ত ফাস্তফািন  
সভা গৃমহি মসিান্ত সমূহ  থাসি 

িাস্তিান 

মিাড জ প্রশাসন িামষ জক সভা িালর্ট সংমিষ্ট সকে পলক্ষর িিািি 

প্রমিপামেি হলি। 

 

[২.২] খড়া ফাক্ষর্ট 

প্রস্তুতকাক্ষর অথ ম নফবাগ ও 

অন্যান্য দপ্তক্ষযয াক্ষথ 

ভন্বি। 

[২.২.১] অনুনিত বা  অথ জ মিভাগ ও সংমিষ্ট অন্যান্য িপ্তলরর সালথ 

সভা আহ্বান 

মিাড জ প্রশাসন িামষ জক সভা একটি সিমিি িালর্ট প্রস্তুি হলি। 

 

[২.২.২] বায নিান্ত ফাস্তফািন  

সভার মসিান্ত সমূহ  থাসিল িাস্তিান । 

মিাড জ প্রশাসন িামষ জক সভা  

িসড়া িালর্লট ভুেভ্রামন্ত হ্রাস হলি 

 

[২.২.৩] ফানল মক ফাক্ষর্ট ননক্ষবার্  
িালর্ট সংমিষ্ট সকে পক্ষলির মনল 

ত্রনশ্যলভার্ আলার্ন 

মিাড জ প্রশাসন িামষ জক সভা িালর্ট প্রস্তুলির সালথ র্মড়ি সকে 

পলক্ষর িলধ্য...মক্রা হলি। 

 

3 

[৩.১] ক্ষফাক্ষড ময নফনবন্ন 

অনুনফবাক্ষগয াক্ষথ ভন্বি ও 

গৃনত নিাক্ষন্তয অগ্রগনত 

ম মাক্ষরাচনা 

[৩.১.১] আক্ষিানর্ত ক্ষফাড ম বা  

মিালড জর মসিান্ত িাস্তিান অগ্রগমি মূল্যান 

মিাড জ প্রশাসন িামষ জক সভা মিালড জর কি জকালের অগ্রগমির মূল্যান 

করা  ালি। 

 

[৩.১.২] বায নিান্ত ফাস্তফািন  
মিালড জর কি জকালের অগ্রগমি প জালোচ্না 

মিাড জ প্রশাসন 
িামসক 

মিালড জর মসিান্ত িাস্তিান সহর্ হলি। 
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[৩.২] ক্ষফাক্ষড ময প্রাননক 

ভাভরা মূক্ষয ননষ্পনত্ত।  

[৩.২.১] প্রাননক ভাভরায ারনাগাদ তথ্য 

প্রস্তুত  
িািোর িথ্য হােনাগাি করা 

মিাড জ প্রশাসন 
ত্রত্রিামসক 

প্রশাসমনক িািোর িথ্য হােনাগাি হলি 

 

[৩.২.২] আইনগত ভতাভত প্রদান  

িািোর মিষল আইনগি িিািি গ্রহণ 

মিাড জ প্রশাসন 

িামসক 

ম  মকান িািো আইনগি িিািি 

পাওা  ালি। 

 

[৩.২.৩] ভাভরায অগ্রগনতয নফলক্ষি  

নত্রভানক বা  িািোর অগ্রগমি প জালোচ্না 

মিাড জ প্রশাসন 

ত্রত্রিামসক 

 

িািো দ্রুি মনষ্পমি হলি। 

 

[৩.২.৪] নত্রভানক বায নিান্ত ফাস্তফািন  

িািো মনষ্পমিলি শৃঙ্খো আনান 

মিাড জ প্রশাসন 

ত্রত্রিামসক 

 

িািো দ্রুি মনষ্পমি হলি। 

 

[৩.৩] প্রনক্ষণ ও 

ক্ষদান্ননতয ভাধ্যক্ষভ কভ মকতমা 

ও কভ মচানযক্ষদয দক্ষতা বৃনি।   

[৩.৩.১] ক্ষগ্রক্ষডন তানরকা ারনাগাদকযন  
পলিােমি সুশৃঙ্খে করা 

মিাড জ প্রশাসন 
িামষ জক 

কি জকিজা/কি জচ্ারীগণ উদ্দীপনা পালি 

 

[৩.৩.২] ক্ষদক্ষ আক্ষিানর্ত প্রনক্ষণ। 

কি জকিজা ও কি জচ্ারীলির িক্ষিা বৃমি করা 

মিাড জ প্রশাসন 

িামষ জক 

কি জকিজা/কি জচ্ারীগণ িক্ষ হলি। 

 

 

 

[৩.৩.৩] নফক্ষদক্ষ আক্ষিানর্ত প্রনক্ষণ।  

কি জকিজা ও কি জচ্ারীলির িক্ষিা বৃমি করা 

মিাড জ প্রশাসন 

িামষ জক 

 

কি জকিজা/কি জচ্ারীগণ িক্ষ হলি। 

 

[৩.৩.৪] চরভান প্রকল্প মূক্ষ পূণ মকারীন 

প্রকল্প নযচারক ননক্ষিাগ।  প্রকল্প সমূহ  থাসিল দ্রুি িাস্তিান করা মিাড জ প্রশাসন িামষ জক 

প্রকল্প সমূলহর উলদ্দশ্য   দ্রুি িাস্তিামি 

হলি। 

 

[৩.৪] অন্যান্য ভন্ত্রণারি ও 

নফবাক্ষগয াক্ষথ ক্ষফাক্ষড ময 

ভন্বি।   

[৩.৪.১] নফনবন্ন নফবাগ, ভন্ত্রণারি ও ংদ 

নচফারক্ষি ক্ষপ্রনযত প্রনতক্ষফদন িন্ত্রণাে, মিভাগসমূলহর সালথ সিি সািন মিাড জ প্রশাসন িামসক 

 

িন্ত্রণাে/মিভাগসমূলহর সালথ সিি 

ভাে হলি। 

[৩.৪.২] নফনবন্ন ভন্ত্রণারক্ষি ভনন্বত ভতাভত 

ক্ষপ্রযণ  
কর, শুল্ক, মূসক মিষল িিািি মপ্ররণ মিাড জ প্রশাসন িামসক 

িন্ত্রণাে/মিভাগসমূলহর সালথ সিি 

কা জকর হলি। 

 

 

[৩.৪.৩] নফনবন্ন ভন্ত্রনারি ও দপ্তক্ষযয বাি 

ক্ষফাক্ষড ময দস্য ক্ষপ্রযণ  মিমভে সভা মিালড জর িিািি উপস্থাপন  মিাড জ প্রশাসন িামসক 

 

রার্স্ব মিালড জর িিািি মিমভে সভা 

র্ানালনা  ালি। 
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[৪.১] ফাক্ষর্ট ফাস্তফািন 

মূল্যািক্ষনয ভাধ্যক্ষভ আনথ মক 

শংখরা নযফীক্ষণ।  

[৪.১.১] ক্ষফাক্ষড ময আওতাধীন দপ্ত্রয ক্ষত ংনিষ্ট 

দপ্তয মূ ক্ষত চানদা প্রানপ্ত। 
িালর্ট িাস্তিান সুশৃঙ্খে করা  মিাড জ প্রশাসন িামসক 

িালর্ট িাস্তিান পমরকমল্পি হলি 

 

[৪.১.২] প্রাপ্ত চানদায নবনত্তক্ষত ফযাদ্দ প্রদান।  

িালর্ট িাস্তিালন স্বিিা আনান মিাড জ প্রশাসন িামসক 

িালর্ট িাস্তিান পমরকমল্পি হলি 
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[৪.১.৩] ভানক ম মাক্ষরাচনা বা,  
িালর্ট িাস্তিান  থাসিল করা মিাড জ প্রশাসন িামসক 

 

িালর্ট িাস্তিান পমরকমল্পি হলি 

[৪.১.৪] বায নিান্ত ফাস্তফািন  

িালর্ট িাস্তিালন গমিশীেিা আনান মিাড জ প্রশাসন িামসক 

 

িালর্ট িাস্তিান পমরকমল্পি হলি 

 

[ ৪.২] ংক্ষানধত ফাক্ষর্ট 

নযফীক্ষণ ও ভন্বি। 

[৪.২.১] লান্ানক ফাক্ষর্ট ম মাক্ষরাচনা বা।  
িালর্ট িাস্তিান অগ্রগমি প জালোচ্না মিাড জ প্রশাসন ষান্মামষক 

িালর্ট িাস্তিান পমরকমল্পি হলি 

 

[৪.২.২] বায নিান্ত ফাস্তফািন। 

িালর্ট িাস্তিান অগ্রগমি গমিশীে করা মিাড জ প্রশাসন ষান্মামষক 

িালর্ট িাস্তিান পমরকমল্পি হলি 

 

 

[৪.২.৩] খাত উক্ষমার্ন ও ফযাি প্রদান।  
িালর্ট িাস্তিান শৃঙ্খো সূদৃঢ় করা মিাড জ প্রশাসন ষান্মামষক 

িালর্ট িাস্তিান পমরকমল্পি হলি 
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[৫.১] অনপ াভগ্রী ক্রি 

ব্যফস্থানা।   

[৫.১.১] নফনবন্ন াখা ক্ষত চানদা ংগ্র।   

ক্র প্রমক্রা শৃঙ্খো আনান মিাড জ প্রশাসন িামষ জক 

 

ক্র প্রমক্রা সহর্ ও স্বি হলি 

 

[৫.১.২] ফানল মক ক্রি  

নযকল্পনা প্রস্তুত  
ক্র প্রমক্রা সুমনমিষ্টজ করণ মিাড জ প্রশাসন িামষ জক 

ক্র প্রমক্রা সহর্ ও স্বি হলি 

 

[৫.১.৩] e¨eüZ 

 গানড়য ইনতা ফই প্রস্তুত   গামড় মিরািি সুশৃঙ্খে করা মিাড জ প্রশাসন িামষ জক 

গামড় ব্যিস্থাপনা সহর্ হলি। 

 

 

[৫.১.৪] পুযাতন গানড় অক্ষকক্ষর্া ক্ষঘালণা কযা।  
পমরিহন মসিার িান বৃমি করণ মিাড জ প্রশাসন িামষ জক 

গামড় মসিার িান বৃমি পালি। 

 

[৫.১.৫] নতুন গানড় ক্রি  
পমরিহন মসিা মনরমিমিে করা মিাড জ প্রশাসন িামষ জক 

গামড় মসিার িান বৃমি পালি। 

 

[৫.১.৬] কভমচানযক্ষদয র্ন্য ক্ষাাক ক্রি  
কি জচ্ারীলির উৎসাহ প্রিান মিাড জ প্রশাসন িামষ জক 

কি জচ্ারীলির কালর্র প্রমি উৎসাহ করলি। 

 

[৫.২] পুযাতন অনপ াভগ্রী 

ব্যফস্থানা  

[৫.২.১] পুযাতন কনম্পউটায ক্ষভযাভত  
অলথ জর সাশ্র করা মিাড জ প্রশাসন িামষ জক 

অলথ জর সাশ্র হলি। 

 

[৫.২.২] পুযাতন আফাফত্র ক্ষভযাভত  
অলথ জর সাশ্র করা মিাড জ প্রশাসন িামষ জক 

অলথ জর সাশ্র হলি। 

 

[৫.২.৩] পুযাতন ভারাভার ননরাভ।  অমিস পমরিে রািা মিাড জ প্রশাসন িামষ জক অমিলসর কি জ পমরলিশ ভাে হলি। 
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[৬.১] নতুন যার্স্ব বফক্ষন 

অনপ স্থানান্তয।  

[৬.১.১] ভানক অগ্রগনত ম মাক্ষরাচনা বা  রার্স্ব ভিন মনি জাণ কালর্র অগ্রগমি 

প জালোচ্না 
মিাড জ প্রশাসন িামসক 

 

দ্রুি রার্স্ব ভিন মনি জাণ করা  ালি। 

[৬.১.২] বায নিান্ত ফাস্তফািন  
গৃহীি মসিান্ত সমূহ িাস্তিালন গমিশীে করা মিাড জ প্রশাসন িামসক 

রার্স্ব ভিন মনি জালণ িাস্তিানািীন  

কা জক্রি গমি পালি। 

[৬.২] বযাট অন রাইন [৬.২.১] ভানক অগ্রগনত ম মাক্ষরাচনা বা  দ্রুি প্রকল্পটি িাস্তিান মিাড জ প্রশাসন িামসক প্রকল্পটি দ্রুি িাস্তিামি হলি। 
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প্রকক্ষল্পয ফাস্তফািন অগ্রগনত।  

 

[৬.২.২] বায  

নিান্ত ফাস্তফািন  
দ্রুি প্রকলল্পর মসিা র্নগলণর মনকট মপৌছালনা মিাড জ প্রশাসন িামসক 

র্নগণ দ্রুি প্রকল্প মথলক মসিা পালি। 

 

[৬.২.৩] ই এপ নড কাম মক্রক্ষভ ক্ষবন্ডায ননক্ষিাগ।  দ্রুি ই এি মড মিমশন সরিরাহ মিাড জ প্রশাসন ষান্মামষক ভযাট আিাল স্বিিা আসলি। 

[৬.২.৪] ই এপ নড কাম মক্রক্ষভ ননক্ষিাগকৃত 

ক্ষবন্ডাক্ষযয ংখ্যা 
দ্রুি ই এি মড মিমশলনর কা জক্রি শুরু মিাড জ প্রশাসন ষান্মামষক ভযাট আিাল মহসাি স্বি হমি। 

[৬.৩] ক্ষদক্ষয নফনবন্ন স্থাক্ষন 

শুল্ক, বযাট ও কয অনপ 

স্থান। 

[৬.৩.১] খড়া প্রকল্প প্রস্তুত।  রার্স্ব আ বৃমি মিাড জ প্রশাসন িামসক রার্স্ব আিা বৃমি পালি। 

[৬.৩.২] প্রস্তুতকৃত প্রকক্ষল্পয অনুক্ষভাদন।  
রার্স্ব আিাল শুঙ্খো আনান  মিাড জ প্রশাসন িামসক 

রার্স্ব আিা বৃমি পালি। 
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[7.1] িামষ জক কি জসম্পািন 

চুমি িাস্তিান 

  

 

[7.1.1] সরকামর কি জসম্পািন ব্যিস্থাপনা 

সংক্রান্ত প্রমশক্ষণসহ অন্যান্য মিষল প্রমশক্ষণ 

আলামর্ি 

কি জকিজা/কি জচ্ারীলির প্রমশক্ষণ প্রিালনর 

িাধ্যলি িক্ষিা বৃমি াদফ। 

মিাড জ প্রশাসন ভাসক প্রসতদফদন কি জকিজা/কি জচ্ারীলির মসিার িান 

িাড়লি। 

[7.1.2] এমপএ টিলির িামসক সভার মসিান্ত 

িাস্তিামি 

িামষ জক কি জসম্পািন িাস্তিালনর মক্ষলত্র 

িক্ষিা অর্জন।  

মিাড জ প্রশাসন ভাসক বা মিালড জর কি জ সম্পািলন গমিশীেিা 

আসলি। 

[7.1.3] িামষ জক কি জসম্পািন চুমির সকে 

প্রমিলিিন অনোইলন িামিেকৃি িাস্তিান 

িামষ জক কি জ সম্পািন পমরকল্পনা সম্পলকজ 

র্নগণ অফসত দফ।   

মিাড জ প্রশাসন বত্রভাসক প্রসতদফদন যকাসয বফা ম্পদকড জনগন ম্যক 

ধাযণা াদফ। 

[7.1.4] িাঠ প জালর কা জােলর 2019-20 

অথ জিছলরর িামষ জক কি জসম্পািন চুমির 

অি জিামষ জক মূল্যান প্রমিলিিন প জালোচ্নালন্ত 

িোিিজন প্রিি 

িামষ জক কি জ সম্পািন কা জক্রলির ভূে ত্রুটি 

সংলশািন করা  ালি।   

মিাড জ প্রশাসন অধ ড ফাসল ডক প্রসতদফদন িামষ জক কি জ সম্পািন চুমি  থা থভালি 

িাস্তিান করা  ালি। 

[7.2] র্ািী শুিাচ্ার 

মকৌশে ও িথ্য অমিকার 

িাস্তিান 

[7.2.1] র্ািী শুিাচ্ার কি জপমরকল্পনা 

িাস্তিামি 

মিালড জ শুিচ্ার চ্চ্ জা গমিশীে হলি।  মিাড জ প্রশাসন ভাসক বা শুিাচ্ালরর প্রলাগ সম্প্রসামরি হলি। 

[7.2.2] 2018-19 অথ জ িছলরর িামষ জক 

প্রমিলিিন ওলিসাইলট প্রকামশি 

র্নগণ র্ািী রার্স্ব মিালড জর শুিাচ্ার 

সম্পলকজ অিমহি হলি।  

মিাড জ প্রশাসন ফাসল ডক প্রসতদফদন শুিাচ্ার সম্পলকজ র্ন সলচ্িনিা িাড়লি। 

[7.3] অমভল াগ প্রমিকার 

ব্যিস্থা িাস্তিান 

[7.3.1] মনমি জষ্ট সিলর িলধ্য অমভল াগ 

মনষ্পমিকৃি 

অমভল াগ মনষ্পমিলি িক্ষিা িাড়লি। মিাড জ প্রশাসন ভাসক বা দ্রুি অমভল াগ মনষ্পমি হলি। 

[7.3.2] অমভল াগ  মনষ্পমি সংক্রান্ত িামসক 

প্রমিলিিন িন্ত্রণােল িামিেকৃি 

অমভল াগ মনষ্পমির হার প জালোচ্না করা 

 ালি। 

মিাড জ প্রশাসন ভাসক প্রসতদফদন অমভল াগ মনষ্পমির হার িাড়লি। 

[7.4] মসিা প্রিান প্রমিশ্রুমি 

হােনাগািকরণ ও িাস্তিান 

[7.4.1] মসিা প্রিান প্রমিশ্রুমি হােনাগািকৃি মসিা প্রিালন কি জচ্ারী কি জকিজাগলনর িক্ষিা 

িাড়লি। 

মিাড জ প্রশাসন ভাসক বা নূন্যিি সিল মসিা প্রিান করা  ালি। 

 

[7.4.2] মনি জামরি সিল ত্রত্রিামসক িাস্তিান 

প্রমিলিিন িন্ত্রণােল িামিেকৃি 

মসিা প্রিালনর িািা সমূহ মচ্মিি করা  ালি। মিাড জ প্রশাসন বত্রভাসক প্রসতদফদন মসিা প্রিালনর হার বৃমি পালি। 

[7.4.3] মসিাগ্রহীিালির িিািি পমরিীক্ষণ 

ব্যিস্থা চ্ালুকৃি 

 মসিা গ্রমহিাগলণর যুমিিান্ধি পরািশ জ 

পাওা  ালি।  

মিাড জ প্রশাসন ভাসক প্রসতদফদন মসিা প্রিালন নতুন নতুন িারণা পাওা 

 ালি। 

 

 

 

 

[8.1] িপ্তর/সংস্থা ই-

িাইমেং পিমি িাস্তিান 

[8.1.1] সকে শািা ই-নমথ ব্যিহার ই-িাইলে কি জকিজা-কি জচ্ামরগণ িক্ষিা অর্জন 

করলিন। 

মিাড জ প্রশাসন ভাসক প্রসতদফদন িথ্য প্রযুমির প্রসার  টলি। 

[8.1.2] ই-িাইলে নমথ মনষ্পমিকৃি নমথ মনষ্পমিলি কি সি োগলি। মিাড জ প্রশাসন ভাসক প্রসতদফদন দ্রুি নমথ মনষ্পমি হলি। 

[8.1.3] ই-িাইলে পত্র র্ামরকৃি মসিা গ্রমহিালক দ্রুি মসিান্ত র্ানালনা  ালি।  মিাড জ প্রশাসন ভাসক প্রসতদফদন দ্রুি মসিান্ত অিমহি করা  ালি। 
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[8.2] িপ্তর/সংস্থাকর্তজক 

মডমর্টাে মসিা চ্ালু করা 

[8.2.1] নূন্যিি একটি নতুন মডমর্টাে মসিা 

চ্ালুকৃি 

নতুন মসিা প্রামপ্ত সহর্ হলি। মিাড জ প্রশাসন ফাসল ডক প্রসতদফদন িথ্য প্রযুমি িান্ধি পমরলিলশর উলন্মষ 

 টলি। 

[8.3] িপ্তর/সংস্থাকর্তজক 

উদ্ভািনী উলযাগ/ক্ষুদ্র উেন 

প্রকল্প িাস্তিান 

[8.3.1] নূন্যিি একটি নতুন উদ্ভািনী 

উলযাগ/ক্ষুদ্র উেন প্রকল্প চ্ালুকৃি 

মসিার গুনগিিান বৃমি পালি। মিাড জ প্রশাসন ফাসল ডক প্রসতদফদন গুনগি মসিা পাওা  ালি। 

[8.4]মসিা সহমর্করণ [8.4.1] নূন্যিি একটি মসিা সহমর্করণ 

প্রলসস ম্যাপসহ সরকামর আলিশ র্ামরকৃি 

মনি জামচ্ি মসিাটি দ্রুি িাস্তিান করা  ালি। মিাড জ প্রশাসন ফাসল ডক প্রসতদফদন দ্রুি মসিা প্রিান করা  ালি। 

[8.4.2] মসিা সহমর্করণ অমিলক্ষত্র 

িাস্তিামি 

মনি জামচ্ি মসিা প্রামপ্ত সহর্ হলি।  মিাড জ প্রশাসন ফাসল ডক প্রসতদফদন মসিা প্রামপ্ত সহর্েভয হলি। 

[8.5] মপআরএে শুরুর 2 

িাস পূলি জ সংমিষ্ট কি জচ্ারীর 

মপআরএে ও ছুটি 

নগিানপত্র র্ারী করা 

[8.5.1] মপআরএে আলিশ র্ামরকৃি মপনশন সংক্রান্ত মসিা প্রিালন র্টিেিা 

মনরসন হলি। 

মিাড জ প্রশাসন ভাসক প্রসতদফদন সহলর্ মপনশান পাওা  ালি। 

 

[8.5.2]ছুটি নগিানপত্র র্ামরকৃি মপনশন সংক্রান্ত মসিা প্রামপ্ত সহর্ হলি।  মিাড জ প্রশাসন ভাসক প্রসতদফদন মপনশান প্রামপ্তলি মভাগামন্ত কিলি। 

[8.6]  শূন্য পলির মিপরীলি 

মনলাগ প্রিান 

[8.6.1] মনলাগ প্রিালনর র্ন্য মিজ্ঞমপ্ত 

র্ামরকৃি 

শুন্যপি পূরন করা  ালি। মিাড জ প্রশাসন বত্রভাসক প্রসতদফদন কি জ সংস্থান হলি। 

[8.6.2] মনলাগ প্রিানকৃি মনলাগ প্রমক্রা সম্পে হলে কালর্ 

গমিশীেিা আসলি। 

মিাড জ প্রশাসন বত্রভাসক প্রসতদফদন কালর্র গমি িাড়লি। 

[8.7] মিভাগী িািো 

মনষ্পমি  

[8.7.1] মিভাগী িািো মনষ্পমিকৃি মিভাগী িািো দ্রুি মনষ্পমি হলি।  মিাড জ প্রশাসন বত্রভাসক প্রসতদফদন প্রশাসমনক শৃংিো িাড়লি। 

[8.8] িথ্য িািান 

হােনাগািকরণ 

[8.8.1] সকে িথ্যহােনাগািকৃি হাে নাগাি িথ্য সম্পলকজ র্নগণ অিমহি 

হলি।  

মিাড জ প্রশাসন বত্রভাসক প্রসতদফদন খুি সহলর্ িথ্য পাওা  ালি। 
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[9.1] িালর্ট িাস্তিালন 

উেন  

[9.1.1] িালর্ট িাস্তিান পমরকল্পনা প্রণীি  থা সিল িালর্ট িাস্তিান সম্ভি হলি। মিাড জ প্রশাসন বত্রভাসক প্রসতদফদন িালর্ট িাস্তিান সুশৃংিে হলি। 

[9.1.2] ত্রত্রিামসক িালর্ট িাস্তিান 

প্রমিলিিন িামিেকৃি 

িালর্ট িাস্তিালন ত্রুটি সমূহ দূর করা  ালি। মিাড জ প্রশাসন বত্রভাসক প্রসতদফদন িালর্ট িাস্তিালন র্টিেিা দূর হলি। 

[9.2] িামষ জক উেন 

কি জসূচ্ী (এমডমপ) িাস্তিান  

[9.2.1] িামষ জক উেন কি জসূচ্ী (এমডমপ) 

িাস্তিামি 

িক্ষিার সালথ  থা সিল িামষ জক উেন 

কি জসুমচ্ িাস্তিান করা  ালি। 

মিাড জ প্রশাসন বত্রভাসক প্রসতদফদন উেন কি জসূমচ্  থাসিল িাস্তিামি 

হলি। 

[9.3] অমডট আপমি 

মনষ্পমি কা জক্রলির উেন 

[9.3.1] মত্রপক্ষী সভা মনষ্পমির র্ন্য 

সুপামরশকৃি অমডট আপমি 

অমডট আপমি মনষ্পমিলি গমিশীেিা 

আসলি।   

মিাড জ প্রশাসন বত্রভাসক প্রসতদফদন আমথ জক ব্যিস্থাপনা সুশৃংিে হলি। 

[9.3.2] অমডট আপমি মনষ্পমিকৃি আমথ জক শৃংিো প্রমিমষ্ঠি হলি  মিাড জ প্রশাসন বত্রভাসক প্রসতদফদন অমডট আপমির মনষ্পমির হার বৃমি পালি। 

[9.4] স্থাির ও অস্থাির 

সম্পমির হােনাগাি িামেকা 

প্রস্তুি করা 

[9.4.1] স্থাির সম্পমির িামেকা 

হােনাগািকৃি 

মিালড জর স্থাির সম্পমির হােনাগাি িথ্য 

র্ানা  ালি।  

মিাড জ প্রশাসন িামষ জক প্রমিলিিন স্থাির সম্পমি ব্যিস্থাপনা সুশৃংিে হলি। 
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[9.4.2] অস্থাির সম্পমির িামেকা 

হােনাগািকৃি 

মিালড জর অস্থাির সম্পমির হােনাগাি িথ্য 

র্ানা  ালি।  

মিাড জ প্রশাসন িামষ জক প্রমিলিিন অস্থাির সম্পমি ব্যিস্থাপনা সুশৃংিে 

হলি। 

[9.5] ইন্টারলনট মিেসহ 

ইউটিমেটি মিে পমরলশাি 

9.5.1] মিমসমস/মিটিমসএে-এর ইন্টারলনট 

মিে পমরলশামিি 

মিে পমরলশালি িক্ষিা িাড়লি।  মিাড জ প্রশাসন িামসক প্রমিলিিন মিে পমরলশালি িক্ষিা িাড়লি। 

[9.5.2] মটমেলিান মিে পমরলশামিি মিে পমরলশালি িক্ষিা িাড়লি। মিাড জ প্রশাসন িামসক প্রমিলিিন মিে পমরলশালি িক্ষিা িাড়লি। 

[9.5.3] মিদ্যযৎ মিে পমরলশামিি মিে পমরলশালি িক্ষিা িাড়লি। মিাড জ প্রশাসন িামসক প্রমিলিিন মিে পমরলশালি িক্ষিা িাড়লি। 
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াংদমাজনী ৩ 

অন্য ভন্ত্রণারয়/সফবাগ/দপ্তয/াংস্থায সনকট সুসনসদ ডষ্ট কভ ডম্পাদন চাসদামূ 

প্রসতষ্ঠাদনয 

নাভ 

াংসিষ্ট কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূচক উি প্রসতষ্ঠাদনয সনকট 

চাসদা/প্রতযাশ্যা 

চাসদা/প্রতযাায 

বমৌসিকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

 [1.1] ফাদ্ধল জক কভ জম্পাদন চুদ্ধি 

ফাস্তফায়ন 

  

 

[1.1.1] যকাদ্ধয কভ জম্পাদন ব্ফস্থানা াংক্রান্ত 

প্রদ্ধক্ষ্ণ অন্যান্য দ্ধফলরয় প্রদ্ধক্ষ্ণ আরয়াদ্ধজত 

ভদ্ধন্ত্রদ্ধযলদ দ্ধফবাগ প্ররয়াজনীয় যাভ জ প্রদান। প্রদ্ধক্ষ্ণ আরয়াজরন জটিরতা সৃদ্ধি রফ। 

[1.1.2] এদ্ধএ টিরভয ভাদ্ধক বায দ্ধিান্ত ফাস্তফাদ্ধয়ত অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ প্ররয়াজনীয় যাভ জ প্রদান। ফাদ্ধল জক কভ জ ম্পাদন মথা ভরয় ফাস্তফায়ন ম্ভফ রফ না। 

[1.1.3] ফাদ্ধল জক কভ জম্পাদন চুদ্ধিয কর প্রদ্ধতরফদন 

অনরাইরন দাদ্ধখরকৃত ফাস্তফায়ন 

অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ প্ররয়াজনীয় যাভ জ প্রদান। ফাদ্ধল জক কভ জ ম্পাদন মথা ভরয় ফাস্তফায়ন ম্ভফ রফ না। 

[1.1.4] ভাঠ ম জারয়য কাম জাররয়য 2019-20 অথ জফছরযয 

ফাদ্ধল জক কভ জম্পাদন চুদ্ধিয অধ জফাদ্ধল জক মূল্যায়ন প্রদ্ধতরফদন 

ম জাররাচনারন্ত পরাফতজন প্রদত্ত 

অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ প্ররয়াজনীয় যাভ জ প্রদান। ফাদ্ধল জক কভ জ ম্পাদন মথা ভরয় ফাস্তফায়ন ম্ভফ রফ না। 

 [1.2] জাতীয় শুিাচায জকৌর ও 

তথ্য অদ্ধধকায ফাস্তফায়ন 

[1.2.1] জাতীয় শুিাচায কভ জদ্ধযকল্পনা ফাস্তফাদ্ধয়ত ভদ্ধন্ত্রদ্ধযলদ দ্ধফবাগ প্ররয়াজনীয় যাভ জ প্রদান। শুিাচায অনুীরন মথামথবারফ নাও রত ারয। 

[1.2.2] 2018-19 অথ জ ফছরযয ফাদ্ধল জক প্রদ্ধতরফদন 

ওরয়ফাইরট প্রকাদ্ধত 

অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ প্ররয়াজনীয় যাভ জ প্রদান। াধাযণ জনগন তথ্য প্রাদ্ধপ্তরত ফাধাগ্রস্থ রত ারয। 

  

[1.3] অদ্ধবরমাগ প্রদ্ধতকায ব্ফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

[1.3.1] দ্ধনদ্ধদ জি ভরয়য ভরধ্য অদ্ধবরমাগ দ্ধনষ্পদ্ধত্তকৃত অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ প্ররয়াজনীয় যাভ জ প্রদান। অদ্ধবরমাগ দ্ধনষ্পদ্ধত্তরত দীঘ জসূদ্ধত্রতা সৃদ্ধি রত ারয। 

[1.3.2] অদ্ধবরমাগ  দ্ধনষ্পদ্ধত্ত াংক্রান্ত ভাদ্ধক প্রদ্ধতরফদন 

ভন্ত্রণাররয় দাদ্ধখরকৃত 

অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ, অথ জ 

ভন্ত্রণারয় 

প্ররয়াজনীয় যাভ জ প্রদান। অদ্ধবরমাগ দ্ধনষ্পদ্ধত্তরত দীঘ জসূদ্ধত্রতা সৃদ্ধি রত ারয। 

  

[1.4] জফা প্রদান প্রদ্ধতশ্রুদ্ধত 

ারনাগাদকযণ ও ফাস্তফায়ন 

[1.4.1] জফা প্রদান প্রদ্ধতশ্রুদ্ধত ারনাগাদকৃত অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ প্রজয়াজনীয় যাভ জ প্রদান। জফা প্রদারন দীঘ জসূদ্ধত্রতা সৃদ্ধি রত ারয। 

[1.4.2] দ্ধনধ জাদ্ধযত ভরয় নত্রভাদ্ধক ফাস্তফায়ন প্রদ্ধতরফদন 

ভন্ত্রণাররয় দাদ্ধখরকৃত 

অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ প্ররয়াজনীয় যাভ জ প্রদান। জফা প্রদারন দীঘ জসূদ্ধত্রতা সৃদ্ধি রত ারয। 

[1.4.3] জফাগ্রীতারদয ভতাভত দ্ধযফীক্ষ্ণ ব্ফস্থা চালুকৃত অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ প্ররয়াজনীয় যাভ জ প্রদান। জফা প্রদারন দীঘ জসূদ্ধত্রতা সৃদ্ধি রত ারয। 
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 [2.1] দপ্তয/াংস্থায় ই-পাইদ্ধরাং িদ্ধত 

ফাস্তফায়ন 

[2.1.1] সকল  াখায় ই-নদ্ধথ ব্ফায অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ/এটু 

আই 

প্রজয়াজনীয় যাভ জ ও 

কাদ্ধযগদ্ধয রমাদ্ধগতা প্রদান। 

ই-পাইদ্ধরাং এয কাাংদ্ধখত পরাপর অজজন ব্ত রফ। 

[2.1.2] ই-পাইরর নদ্ধথ দ্ধনষ্পদ্ধত্তকৃত অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ/এটু 

আই 

প্ররয়াজনীয় যাভ জ ও 

কাদ্ধযগদ্ধয রমাদ্ধগতা প্রদান।  

ই-পাইদ্ধরাং এয কাাংদ্ধখত পরাপর অজজন ব্ত রফ।  

[2.1.3] ই-পাইরর ত্র জাদ্ধযকৃত অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ/এটু 

আই 

প্ররয়াজনীয় যাভ জ ও 

কাদ্ধযগদ্ধয রমাদ্ধগতা প্রদান।  

ই-পাইদ্ধরাং এয কাাংদ্ধখত পরাপর অজজন ব্ত রফ।  

 [2.2] দপ্তয/াংস্থাকর্তজক দ্ধডদ্ধজটার 

জফা চালু কযা 

[2.2.1] নূন্যতভ একটি নতুন দ্ধডদ্ধজটার জফা চালুকৃত অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ প্রজয়াজনীয় যাভ জ ও 

কাদ্ধযগদ্ধয রমাদ্ধগতা প্রদান।  

নতুন জফা প্রদারনয  কাাংদ্ধখত পরাপর অজজন ব্ত 

রফ। 

 [2.3] দপ্তয/াংস্থাকর্তজক উদ্ভাফনী 

উরযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন  

[2.3.1] নূন্যতভ একটি নতুন উদ্ভাফনী উরযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প চালুকৃত 

অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ প্ররয়াজনীয় যাভ জ ও 

কাদ্ধযগদ্ধয রমাদ্ধগতা প্রদান।  

নতুন জফা প্রদারনয  কাাংদ্ধখত পরাপর অজজন ব্ত 

রফ। 

 [2.4]জফা দ্ধজকযণ [2.4.1] নূন্যতভ একটি জফা দ্ধজকযণ প্রর ম্যা 

যকাদ্ধয আরদ জাদ্ধযকৃত 

অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ প্ররয়াজনীয় যাভ জ ও 

কাদ্ধযগদ্ধয রমাদ্ধগতা প্রদান।  

নতুন জফা প্রদারনয  কাাংদ্ধখত পরাপর অজজন ব্ত 

রফ। 

[2.4.2] জফা দ্ধজকযণ অদ্ধধরক্ষ্ত্র ফাস্তফাদ্ধয়ত অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ প্ররয়াজনীয় যাভ জ ও 

কাদ্ধযগদ্ধয রমাদ্ধগতা প্রদান।  

নতুন জফা প্রদারনয  কাাংদ্ধখত পরাপর অজজন ব্ত 

রফ। 

 [2.5] দ্ধআযএর শুরুয 2 ভা পূরফ জ 

াংদ্ধিি কভ জচাযীয দ্ধআযএর ও ছুটি 

নগদায়নত্র জাযী কযা 

[2.5.1] দ্ধআযএর আরদ জাদ্ধযকৃত অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ প্ররমাজয জক্ষ্রত্র অনুরভাদন।  ফদ্ধন জত জফাটি প্রদারন জটিরতা সৃদ্ধি রফ।  

[2.5.2]ছুটি নগদায়নত্র জাদ্ধযকৃত অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ প্ররমাজয জক্ষ্রত্র অনুরভাদন। ফদ্ধন জত জফাটি প্রদারন জটিরতা সৃদ্ধি রফ। 

 [2.6]  শূন্য রদয দ্ধফযীরত দ্ধনরয়াগ 

প্রদান 

[2.6.1] দ্ধনরয়াগ প্রদারনয জন্য দ্ধফজ্ঞদ্ধপ্ত জাদ্ধযকৃত ফাাংরারদ যকাদ্ধয 

কভ জকদ্ধভন 

দ্ধচফারয়/জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়/অবযন্তযীণ ম্পদ 

দ্ধফবাগ 

দ্ধফবাগীয় দ্ধনরয়াগ কদ্ধভটিয 

দস্য মথাভরয় জপ্রযণ।  

দ্ধনরয়াগ প্রদ্ধক্রয়ায় কাররক্ষ্ন রফ।  

[2.6.2] দ্ধনরয়াগ প্রদানকৃত অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ দ্ধনরয়াগ কদ্ধভটিয সুাদ্ধয 

অনুরভাদন। 

দ্ধনরয়াগ প্রদ্ধক্রয়ায় কাররক্ষ্ন রফ।  

 [2.7] দ্ধফবাগীয় ভাভরা দ্ধনষ্পদ্ধত্ত  [2.7.1] দ্ধফবাগীয় ভাভরা দ্ধনষ্পদ্ধত্তকৃত অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ প্ররয়াজনীয় তথ্য যফযা 

কযা।  

দ্ধফবাগীয় ভাভরা দ্ধনষ্পদ্ধত্তরত জটিরতা সৃদ্ধি রফ।  

 [2.8] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ [2.8.1] সকে তথ্যারনাগাদকৃত অবযন্তযীণ ম্পদ দ্ধফবাগ প্ররয়াজনীয় তথ্য যফযা 

কযা। 

াধাযণ জফা গ্রদ্ধতা তথ্য প্রাদ্ধপ্তরত ফাধাগ্রস্থ রফ।  

 [3.1] ফারজট ফাস্তফায়রন উন্নয়ন  [3.1.1] ফারজট ফাস্তফায়ন দ্ধযকল্পনা প্রণীত অথ জ দ্ধফবাগ  প্ররয়াজনীয় ফারজট ফযাি।  ফারজট ফাস্তফায়রন জটিরতা সৃদ্ধি রফ।  

[3.1.2] নত্রভাদ্ধক ফারজট ফাস্তফায়ন প্রদ্ধতরফদন দাদ্ধখরকৃত অথ জ দ্ধফবাগ ফারজট ফাস্তফায়রনয জক্ষ্রত্র 

প্ররয়াজনীয় যাভ জ প্রদান।  

ফারজট ফাস্তফায়রন জটিরতা সৃদ্ধি রফ। 
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 [3.2] ফাদ্ধল জক উন্নয়ন কভ জসূচী 

(এদ্ধডদ্ধ) ফাস্তফায়ন  

[3.2.1] ফাদ্ধল জক উন্নয়ন কভ জসূচী (এদ্ধডদ্ধ) ফাস্তফাদ্ধয়ত অথ জ দ্ধফবাগ /অবযন্তযীণ ম্পদ 

দ্ধফবাগ 

প্ররয়াজনীয় ফারজট ফযাি।  উন্নয়ন কভ জসূদ্ধচ  ফাস্তফায়রন জটিরতা সৃদ্ধি রফ। 

 [3.3] অদ্ধডট আদ্ধত্ত দ্ধনষ্পদ্ধত্ত 

কাম জক্রজভয উন্নয়ন 

[3.3.1] দ্ধত্রক্ষ্ীয় বায় দ্ধনষ্পদ্ধত্তয জন্য সুাদ্ধযকৃত অদ্ধডট 

আদ্ধত্ত 

অদ্ধডট কাম জারয় প্ররয়াজনীয় তথ্য যফযা 

কযা।   

অদ্ধডট আদ্ধত্ত দ্ধনষ্পদ্ধত্তরত দীঘ জসূদ্ধত্রতা সৃদ্ধি রফ।  

[3.3.2] অদ্ধডট আদ্ধত্ত দ্ধনষ্পদ্ধত্তকৃত অদ্ধডট কাম জারয় প্ররয়াজনীয় তথ্য যফযা 

কযা।   

অদ্ধডট আদ্ধত্ত দ্ধনষ্পদ্ধত্তরত দীঘ জসূদ্ধত্রতা সৃদ্ধি রফ। 

 [3.4] স্থাফয ও অস্থাফয ম্পদ্ধত্তয 

ারনাগাদ তাদ্ধরকা প্রস্তুত কযা 

[3.4.1] স্থাফয ম্পদ্ধত্তয তাদ্ধরকা ারনাগাদকৃত ভূদ্ধভভন্ত্রণারয় স্থাফয ম্পদ্ধত্তয জযকড জ 

যফযা কযা।  

স্থাফয ম্পদ্ধত্তয তাদ্ধরকা ারনাগাদ কযায কারজ 

জটিরতা সৃদ্ধি রফ।  

[3.4.2] অস্থাফয ম্পদ্ধত্তয তাদ্ধরকা ারনাগাদকৃত -  - - 

 [3.5] ইন্টাযরনট দ্ধফর ইউটিদ্ধরটি 

দ্ধফর দ্ধযরাধ 

[3.5.1] দ্ধফদ্ধদ্ধ/দ্ধফটিদ্ধএর-এয ইন্টাযরনট দ্ধফর দ্ধযরাদ্ধধত তথ্য ও জমাগারমাগ ভন্ত্রণারয়/ 

ডাক ও জটদ্ধররমাগারমাগ 

ভন্ত্রণারয়  

মথা ভরয় দ্ধফর জপ্রযণ  দ্ধফর দ্ধযরারধ দ্ধফরম্ব রত ারয  

[3.5.2] জটদ্ধররপান দ্ধফর দ্ধযরাদ্ধধত ডাক ও জটদ্ধররমাগারমাগ 

ভন্ত্রণারয় 

মথা ভরয় দ্ধফর জপ্রযণ  দ্ধফর দ্ধযরারধ দ্ধফরম্ব রত ারয  

[3.5.3] দ্ধফদ্যযৎ দ্ধফর দ্ধযরাদ্ধধত দ্ধফদ্যযৎ দ্ধফবাগ মথা ভরয় দ্ধফর জপ্রযণ  দ্ধফর দ্ধযরারধ দ্ধফরম্ব রত ারয  

 

 


