
 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

সেস্য (কর প্রশাস    াা বস্পদে ্যবব্ান া,  জাতী  রাজ্ব  োবা্ ড 

 

এবাং 

 

সিসিয়র সচিব  অভ্যন্তরীণ স্পদে চবভ্াগ এর াদে ্ব াক্ষচরত 

 

 

 

 

 

 

 

বাচষ ডক কা ডস্পদাে  চুচি 

 

জুলাই ১  ২০১৯ - জু  ৩০  ২০২০ 
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পৃষ্ঠা-২ 



আ কর অনুচবভ্াদগর কা ডস্পদােদ র সাচব ডক চিত্র  
 

(Overview of the Performance of the Income Tax Wing, 
 

সাম্প্রচতক বছরসমূদহর (চত বছর, প্রিা  অজড সমূহঃ 
 

অভ্যন্তরীণ িম্পদ সিভ্াগের িংযুক্ত দপ্তর জাতীয় রাজস্ব বিাগড ের আয়কর অনুসিভ্াগের  প্রধাি কার্ োিলী হগে প্রতযক্ষ  

কর আগরাপ, কর আহরণ এিং এতদিংক্রান্ত আইি, সিসধ-সিধাি প্রিয়ি-হালিাোদকরণ। ২০১৬-১৭ অর্ ডবছদরর োাাট 

টি.আই.এ  িারীর সাংখ্যা ৯ ৩৮ ৩৭৯; ২০১৭-১৮ অর্ ডবছদরর োাাট টি.আই.এ  িারীর সাংখ্যা ৬ ০৫ ৭০৩ এবাং ২০১৮-১৯ 

অর্ ডবছদরর োাাট টি.আই.এ  িারীর সাংখ্যা োঁড়া  ৫ ৯৭ ৪০৩। ২০১৭-১৮   ২০১৮-১৯ অর্ ডবছদরর লক্ষযাাত্রা র্র্াক্রদা 

৬৪০০০  ৭৮ ০০০   ৯৬ ৬৩২ োকাটি টাকা; র্ার সিপরীগত আদায়কৃত রাজগস্বর পসরমাণ র্র্াক্রদা ৫৩ ৮১২  ৬৫ ৬৯৫   

সম্ভা্যব ৭৫ ০০০ োকাটি টাকা। ২০১৩-১৪ অর্ ড বছদর সরাসচর অ লাইদ  ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮  ২০১৮-১৯ নদ্ধচত িালু করা 

হদ দছ। ইদতাাদে ৪০ লক্ষাচিক করোতা e-TIN োরচজদেশ / চর-োরচজদেশ  স্পদন্ন কদরদছ । বদগের প্রতযন্ত অঞ্চগল 

ইউসিয়ি সডসজটাল বিন্টার (UDC) এর মাধ্যগমও e-TIN সাংগ্রহ করা র্ায়। চরটা ড োচিল করা হদ দছ ১ ৯৪,৫৯৮টি এবাং 

আ কর আহচরত হদ দছ ২,১২৯ োকাটি টাকা। ২০১৮ এর আয়কর বমলা (১৩-১৯ িগভ্ম্বর)-এ বদেব্যাপী ৬৪টি োজলা োর্দক 

16,36,266 জি করোতা আ কর চবষ ক োসবা গ্রহণ কদরদছ । চরটাণ ড োচিল করা হদ দছ ৩ ৪৫ ৪৮৭ টি। ২৯,২৫৪ জি 

করোতাদক e-TIN োরচজেশ /চর-োরচজেশ  এর আ তা  আ া হদ দছ। 

 

সাস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহঃ 

 

এর

 

ভ্চবষ্যৎ নচরকল্প াঃ  

ভ্চবষ্যদত জাতী  রাজ্ব  আোদ র োক্ষদত্র বৃচদ্ধর জন্য চবদরাি চ ষ্পচি অর্ ডাৎ বৃচদ্ধ/সম্প্রসারণ অ লাইদ  আ কর চরটা ড 

োচিল বৃচদ্ধ/সম্প্রসারণ  তথ্য প্রযুচি (আইচসটি, অবকাঠাদাা চবচ া ডাণ   অদটাদাশ  কার্ ডক্রাসমূহ োজারোরকরণ  করদ ট 

(ট্যাক্সদ ট, সম্প্রসারণ  কর ফাঁচক োরাি এবাং কর প্রো  নদ্ধচত সহজীকরণ;  কর চশক্ষা  চবজ্ঞান  এবাং ট্যাক্স োন াস ড সাচভ্ ডস;  

োেদশ/চবদেদশ কা ডকতডা/কা ডিারীদের প্রচশক্ষদণর াােদা কা ডক্ষাতা বৃচদ্ধ  এবাং চবকল্প চবদরাি চ ষ্পচির (ADR, াােদা 

রাজ্ব  আো  োজারোর করার নেদক্ষন গ্রহণ করা হদে। ট্রান্সফার প্রাইচসাং োসল এর সক্ষাতা োজারোরকরদণর াােদা 

আন্ত:সীাান্ত বাচণজয োর্দক কর আো    কর ফাঁচক চ রস ; 

 

২০১৯-২০ অর্ ড বছদরর সম্ভা্যব প্রিা  অজড সমূহঃ- 

  

 ২০১৯-২০ অর্ ডবছদর আয়কর অনুসিভ্াগের জন্য িার্ ডকৃত ১,১৫,৫৮৮.১৬ োকাটি টাকা রাজ্ব  আহরণ; 

 কর প্রোিগির আধুসিকায়ি ও করদাতা িান্ধিকরণ; 

o আয়কর অধ্যাগদগের ১৯৮৪ এর ১৮৪সি পসরপালি সিসিতকরগণর লগক্ষয Mobile   web based 

application এর াােদা টিআইএ  সাটি ডচফদকদটর এর সতযতা র্ািাই করদণর ্যবব্া; 

o ই-টিআইএি বরসজগেেি িম্প্রিারগণর জন্য Third Party Verification পদ্ধসত প্রিতেি; 

o আয়কর অনুসিভ্াগের ২০১৩-১৪ অর্ েিছর হগত তথ্য পর্ োগলাচিায় বদখা র্ায় বর্, ২০১৬-১৭ অর্ েিছগর ই-

টিআইএি বরসজগেেগির িংখ্যা ৯,৩৮,৩৭৯ টি, ২০১৭-১৮ অর্ েিছগর ই-টিআইএি বরসজগেেগির িংখ্যা 

৬,০৫,৭০৩ টি ও ২০১৮-১৯ অর্ েিছগর ই-টিআইএি বরসজগেেগির িংখ্যা ৫,৯৭,৪০৩ টি। 

o ই-বপগমন্ট পদ্ধসতগক অসধকতর িম্প্রিারগণর মাধ্যগম করদাতাগদর ব্যাংক এর একাউন্ট হগত িরািসর 

প্রচসলত Card ছাড়াও িড় করদাতাগদর কর online এ ইগলক্ট্রসিক পদ্ধসত প্রিতেগির মাধ্যগম উৎগি 

কর ব্যিস্থাপিাগক অগটাগমেগির আওতায় আিা।  

পৃষ্ঠা-৩ 



 

প্রস্তাব া (Preamble, 

 

 

আয়কর অনুসিভ্াে এিং এর আওতাধীি াাঠ নর্ ডাদ র কর অঞ্চল সমূদহর প্রাচতষ্ঠাচ ক েক্ষতা বৃচদ্ধ, ্ব েতা   

জবাবচেচহ োজারোর করা, সুশাস  সাংহতকরণ এবাং স্পদদের র্র্ার্র্ ্যববহার চ চিতকরদণর াােদা 

রূনকল্প ২০২১ ও রূনকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবা দ র লদক্ষয- 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর অর্ ড ান্ত্রণালদ র অভ্যন্তরীণ স্পদে চবভ্াদগর িংযুক্ত দপ্তর জাতী  রাজ্ব  

োবাদ্ ডর  োচ দে চ দ াচজত োি ারম্যা  এর প্রচতচ চি চহদসদব আ কর অনুচবভ্াদগর নদক্ষ সেস্য (কর 

প্রশাস    াা বস্পদে ্যবব্ান া,  

এবাং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর অর্ ড ান্ত্রণালদ র োচ দে চ দ াচজত াা  ী  ান্ত্রীর প্রচতচ চি চহসাদব   

সিসিয়র সচিব  অভ্যন্তরীণ স্পদে চবভ্াগ এর াদে ২০১৯ সাদলর  ......................................... াাদসর 

............................... তাচরদি এই বাচষ ডক কা ডস্পদাে  চুচি ্ব াক্ষচরত  হল। 

 

এই চুচিদত ্ব াক্ষরকারী উভ্ নক্ষ চ ম্নচলচিত চবষ সমূদহ সম্মত হদল  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

পৃষ্ঠা-৪ 



 

োসকশ  ১: 

 

আ কর অনুচবভ্াদগর রূনকল্প (Vision, এবাং অচভ্লক্ষয  (Mission, অজডদ র জন্য োকৌশলগত 

উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ ডাবচলঃ 

 

1.1 রূনকল্প (Vision,:  আধুচ ক    প্রযুচিচ ভ্ ডর োটকসই আ কর ্যবব্ান া প্রচতষ্ঠা। 

 

1.2 অচভ্লক্ষয (Mission,: আধুচ ক প্রযুচি চ ভ্ ডর  যুদগানদর্াগী   ববচিক উিািি ডা অনুসৃত কর ীচতর াােদা কর 

বান্ধব   কর প্রশাস  গদড় োতালা এবাং এর াােদা র্র্ার্ ড ন্যা চভ্চিক অভ্যন্তরীণ স্পদে আহরণ। 

 

1.3 োকৌশলগত উদেশ্য সমূহ (Strategic Objectives)  

 

১.৩.১ আয়কর  অনুসিভ্াগের োকৌশলগত উদেশ্য সমূহ: 
 

১. রাজ্ব  আহরণ বৃচদ্ধ   োজারোরকরণ; 

২. কর প্রোিগির আধুসিকায়ি ও করদাতা জিিান্ধিকরণ; 

 

১.৩.২ আিসিক োকৌশলগত উদেশ্য সমূহ 

 

 ১. দাপ্তসরক কম েকাগে স্বেতা বৃসদ্ধ ও জিািসদসহ সিসিতকরণ 

 ২. কা ডস্পদােদ  গচতশীলতা আ      োসবার াা  বৃচদ্ধ 

 ৩. আসর্ েক ও িম্পদ ব্যিস্থাপিার উন্নয়ি 

 ৪. বাচষ ডক উন্ন   কা ডসূিী (এচ্চন, বাস্তবা   

 ৫. অচ্ট আনচি চ ষ্পচি কার্ ডক্রদার উন্ন   

 ৬. ্াবর   অ্াবর স্পদচির হাল াগাে তাচলকা প্রতুত ত করা 

 ৭. ইন্টারদ ট চবলসহ ইউটিচলটি চবল নচরদশাি করা। 

  

1.4 কার্ ডাবলীঃ  

 প্রতযক্ষ কর সাংক্রান্ত আই   চবচি-চবিা  প্রণ   সাংদশাি  করা;  

 আ কর এবাং ভ্রাণ কর  আহরদণ চ দ াচজত েপ্তরসমূদহর কার্ ডক্রা নচরবীক্ষণ;  

 আন্তজডাচতক সাং্া   োেশসমূদহর সাদর্ কর সাংক্রান্ত চুচি   সািারণ সহদর্াচগতা চুচি স্পদাে ;  

 প্রতযক্ষ কদরর োক্ষত্রসমূহ চিচিত কদর আ তা   নচরচি চবস্তৃতকরণ এবাং ো্ব ো প্রচতনালদ  উদ্বুদ্ধকরদণর 

াােদা করোতার সাংখ্যা বৃচদ্ধ এবাং রাজ্ব  আহরণ বৃচদ্ধ;  

 জাতী  রাজ্ব  োবাদ্ ডর আ কর অনুচবভ্াদগর কা ডকতডা-কা ডিারীদের র্াবতী  প্রশাসচ ক কার্ ডক্রা 

নচরিাল া; 

 আ কর সাংক্রান্ত  াাালাসমূহ চ ষ্পচির াােদা রাজ্ব  আহরণ বৃচদ্ধ;  

 চবকল্প চবদরাি চ ষ্পচির (এ চ্ আর , াােদা রাজ্ব  আো  কার্ ডক্রা োজারোর করা; 

 আন্তজডাচতক কদরর োক্ষদত্র আন্ত:সীাান্ত বাচণজযদক নচরবীক্ষদ র আ তাচ  এদ  মূল্য ্া ান্তর োরাদির 

াােদা কর ফাঁচক োরাি করা; 

 

 

 

পৃষ্ঠা-৫



োসকশ -২ 

 

আ কর অনুচবভ্াদগর চবচভ্ন্ন কার্ ডক্রদার চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভ্াব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভ্াব 

(Outcome/Impact, 

কা ডস্পদাে  

সূিকসমূহ 

(Performance 

Indicators, 

একক  

(Unit) 

চভ্চিবছর  

২০১৭-১৮ 

প্রকৃত 

অজড  * 

২০১৮-১৯ 

লক্ষাাত্রা 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষনণ (Projection, চ ি ডাচরত লক্ষযাাত্রা অজডদ র 

োক্ষদত্র োর্ৌর্ভ্াদব োচ ে 

প্রাপ্তান্ত্রণাল / চবভ্াগ/ 

সাং্াসমূদহর  াা 

উনািসূত্র  

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

 

রাজস্ব আহরণ বৃসদ্ধ কর চজচ্চনর 

অনুনাত বৃচদ্ধ 
েতকরা হার ১০.১০ ১১.৭০ ১১.৯০ ১২.৩০  

এটচ ড োজ াদরদলর েপ্তর, 

বাাংলাদেশ ্যবাংক, াহাচহসাব 

চ রীক্ষদকর   চ  ন্ত্রদকর েপ্তর 

জাতী  রাজ্ব  োবা্ ড এবাং জাতী  

সঞ্চ  অচিেপ্তর 

 

 

* িামসয়ক (Provisional) তথ্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা-৬



োসকশ -৩ 

োকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাচিকার, কার্ ডক্রা, কা ডস্পদাে  সূিক এবাং লক্ষযাাত্রাসমূহ  

 

োকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

োকৌশলগত 

উদেদশ্যর াা  

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ ডক্রা 

(Activities) 

কা ডস্পদাে  সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Uni

t) 

কা ডস্পদাে  

সূিদকর াা  

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

 

 

প্রকৃত অজড  

লক্ষযাাত্রা/ চ ণ ডা ক ২০১৯-২০ 
(Target/Criteria Value for FY 2018-19)  

প্রদক্ষনণ 

(Projec

tion) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষনণ 

(Project

ion) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসািারণ অচত উিা উিা িলচত াা  

িলচত 

াাদ র 

চ দে 

  

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১. রাজ্ব  

আহরণ বৃসদ্ধ ও 

োজারোরকরণ 

৫৫ 

 

 

[১.১]  রাজ্ব  

লক্ষযাাত্রা অজড  

[১.১.১] আো কৃত 

বমাট রাজ্ব : 

(আ কর) 

োকাটি 

টাকা 

োাাট 

৩০ ৬৫,৬৯৫ ৭৫,০০০ ১,১৫,৫৮৮ 85,000 80,000 75,000 64,286 ১,১৫,০০০ ১,২০,০০০ 

[১.২] প্রেচশ ডত 

রাজ্ব  আোদ র 

সাদর্ োট্রজারী 

চহসাদবর সান্ব  

সাি  

[১.২.১]  অি ড –

বাচষ ডক সান্ব  

সাি  

তাচরি ১ ২০/০১/১৯ ২০/০১/২০ - 
    

- - 

[১.২.২] িাসষ েক 

িমন্বয় িাধি 
তাসরখ ১ ২০/০৭/১৯ ২০/০৭/২০ - 

    
- - 

[১.৩] াাঠ 

অচফসসমূহ 

নচরেশ ড  

িামসয়ক/িম্ভাব্য 

[১.৩.১] োচিলকৃত 

প্রচতদবে : আ কর 

সাংখ্যা ২ ১,৫৮০ ১৬৫০ 1700.00 1530.00 1360.00 1190.00 1020.00 ২,৬০০ ২,৭০০ 

[১.৪] অচভ্দর্াগ   

োগাদ ন্দা তদথ্যর 

চভ্চিদত অনুসন্ধা  

কার্ ডক্রা 

 

[১.৪.১] দাগয়রকৃত 

মামলা:  আ কর 

 

 

 

 

সাংখ্যা  ২ ৩১৬ ৪৫০ 500.00 450.00 400.00 350.00 300.00 ৫০০ ৫২০ 

[১.৫] াাালা 

োর্দক রাজ্ব  

আো ঃ োাাট 

[১.৫.১] 

আো কৃত আ কর 

োকাটি  

টাকা  
২ 

১৬৬ 

২৭০ 350.00 315.00 280.00 245.00 210.00 ২৯০ ৩০০ 

পৃষ্ঠা-৭ 



োকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

োকৌশলগত 

উদেদশ্যর াা  

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ ডক্রা 

(Activities) 

কা ডস্পদাে  সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Uni

t) 

কা ডস্পদাে  

সূিদকর াা  

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

 

 

প্রকৃত অজড  

লক্ষযাাত্রা/ চ ণ ডা ক ২০১৯-২০ 
(Target/Criteria Value for FY 2018-19)  

প্রদক্ষনণ 

(Projec

tion) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষনণ 

(Project

ion) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসািারণ অচত উিা উিা িলচত াা  

িলচত 

াাদ র 

চ দে 
  

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১.৬] উৎদস কর 

কতড  াচ টচরাং 

 

 

[১.৬.১] 

নচরবীচক্ষত উৎদস 

কর কতড কারী 

কর্তডনক্ষ: 

আ কর

িংখ্যা ৩ ৭,৭১১ ৭৭০০ 8000 6500 6000 5390 4620 ৮৮০০ ৮৯০০ 

[১.৭] 

কাপ্লাইন্ট 

(Compliant) 

করোতার সাংখ্যা 

বৃচদ্ধকরণ 

 

[১.৭.১] সরট োি 

দাসখগলর িংখ্যা 

বৃসদ্ধকরণ  শতকরা 

হার 
২ ৪৫.৭০ ১০ 11 9 8 7 6 ২৫ ৩০ 

[১.৮] চবিারািী  

াাালাসমূহ দ্রুত 

চ স্পচিকরণ। 

[১.৮.১] োাাট 

াাালা চ ষ্পচি: 

আ কর 

শতকরা 

হার 
৩ ৭.২০ ১০ 12 10 9 8 7 ১৫ ১৬ 

[১.৯] 

করোতাগণদক 

চবকল্প চবদরাি 

চ স্পচি নদ্ধচত 

গ্রহগণ উদ্বুদ্ধকরণ। 

[১.৯.১] চবদরাি 

চ ষ্পচি: 

আ কর 

 

সাংখ্যা  ২ ১২৬ ১৮০ 200 160 145 126 108 ২০৫ ২১০ 

  

[১.১০] 

অসিতসকেত 

বদক া কর আো  

েরাচন্বতকরণ। 

[১.১০.১] 

আো কৃত বদক া: 

আ কর 

শতকরা 

হার 
২ ২১ ৩৫ 45 40 38 35 30 ৩৩ ৩৫ 

[১.১১] চরট ডাণ 

নরীক্ষাকরণ। 

[১.১১.১] চরট ডাণ 

নরীক্ষা: আ কর 
সাংখ্যা  ৩ ১৭,০০০ ৩৫০০০ 45000 40000 37000 35000 30000 ৩০০০০ ৩০২০০ 

[১.১২] জচরন 

কার্ ডক্রা 

[১.১২.১]  করোতা 

বৃচদ্ধ: আ কর 
সাংখ্যা  ২ 

 

৪,৯৭,০০০ ৫,০০,০০০ 6,50,000 6,00,000 5,50,000 5,00,000 4,28,571 ৭,০০,০০০ ৮০০০০০ 

পৃষ্ঠা-৮ 



োকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

োকৌশলগত 

উদেদশ্যর াা  

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ ডক্রা 

(Activities) 

কা ডস্পদাে  সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Uni

t) 

কা ডস্পদাে  

সূিদকর াা  

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

 

 

প্রকৃত অজড  

লক্ষযাাত্রা/ চ ণ ডা ক ২০১৯-২০ 
(Target/Criteria Value for FY 2018-19)  

প্রদক্ষনণ 

(Projec

tion) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষনণ 

(Project

ion) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসািারণ অচত উিা উিা িলচত াা  

িলচত 

াাদ র 

চ দে 
  

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২. কর 

প্রশাসদ র 

আধুচ কা    

  করোতা 

বান্ধবকরণ 

 

২০ [২.১] চপ্রন্ট   

ইদলক্ট্রচ ক 

চাচ্ া  

চবজ্ঞান /অনুষ্ঠা  

প্রিার। 

[২.১.১] 

চবজ্ঞান /অনুষ্ঠা  

প্রিার: আ কর সাংখ্যা  ৩ ৩৩২ ৪০০ 420 415 405 400 342 ৫২০ ৫৪০ 

[২.২] 

করোতাগণদক 

প্রিচলত আইদ  

তাদের অচিকার 

  বােবািকতা 

স্পদদকড সম্যক 

িারণা োে  ার 

চ চাি চ  চাত 

চার্চি া/ 

োর্াগাদর্াগ ্ান । 

[২.২.১] অনুচষ্ঠত 

সভ্া/দর্াগাদর্াগ: 

আ কর 

সাংখ্যা  ৩ ৪২৮ ৪৫০ 500 470 460 450 385 ৬৮০ ৭০০ 

[২.৩] োসবা 

োকদের াােদা 

করোতা োসবা 

বৃচদ্ধকরণ 

[২.৩.১] োসবা 

গ্রহণ-কারীর সাংখ্যা: 

আ কর 

সাংখ্যা 

(লক্ষ)  
৩ ১২.৩৪ ১২ 14 13.50 13 12 10 ১৯.২৫ ১৯.৫০ 

[২.৪] ই-ফাইচলাং 

এ আ কর চরটাণ ড 

োচিল 

[২.৪.১.] অিলাইগি 

আয়কর সরট োণ 

দাসখগলর িংখ্যা  

সাংখ্যা 

১ 

 

 

 

 

২২,৫০০ ২১০০০ 25000 23000 22000 21000 18000 ১,৩০,০০০ ১,৫০,০০০ 

পৃষ্ঠা-৯ 



োকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

োকৌশলগত 

উদেদশ্যর াা  

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ ডক্রা 

(Activities) 

কা ডস্পদাে  সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Uni

t) 

কা ডস্পদাে  

সূিদকর াা  

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

 

 

প্রকৃত অজড  

লক্ষযাাত্রা/ চ ণ ডা ক ২০১৯-২০ 
(Target/Criteria Value for FY 2018-19)  

প্রদক্ষনণ 

(Projec

tion) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষনণ 

(Project

ion) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসািারণ অচত উিা উিা িলচত াা  

িলচত 

াাদ র 

চ দে 
  

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[২.৫] ই-

টিআইএ  

োরচজদেশ  নদ্ধচত 

[২.৫.১] 

োরচজদেশ / চর-

োরচজদেশ কৃত ই-

টিআইএ  

সাংখ্যা 

(লক্ষ)  
৩ ৬.০৫ ৬.১৫ 6.50 6.25 6.20 6.15 5.27 ৮.৬০ ৮.৭০ 

[২.৬] ই-োনদান্ট 

নদ্ধচত 

[২.৬.১] োাাট 

রাজ্ব  আো ঃ 

আ কর 

োকাটি 

টাকা  

  

  

২ 
 

২.০০ 2.20 2.10 2.05 2.00 1.71 ২.২০ ২.৪০ 

[২.৭] কম েকতো –

কম েচারীগদর 

প্রসেক্ষণ প্রদাি  

[২.৭.১] প্রসেক্ষণ 

প্রদাি : আ কর সাংখ্যা ৩ ২৮০ ৪০০ 500 450 420 400 342 ৬০০ ৬২০ 

[২.৮] কমকতো –

কমচারীগদর 

পুরস্কার প্রদাগির 

মাধ্যগম কাগজ 

উদ্বুদ্ধকরণ  

[২.৮.১] পুরস্কার 

প্রদাি : আ কর 

সাংখ্যা ২ ৬০ ১০০ 150 130 120 100 85 ৩৪০ ৩৫০ 

 

পৃষ্ঠা-১০ 



আবচশ্যক োকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

(দাাট াা -২৫, 
 

োকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objective

s) 

োকৌশলগত 

উদেদশ্যর াা  

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ ডক্রা 

(Activities) 

কা ডস্পদাে  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কা ডস্পদাে

  সূিদকর 

াা  

(Weigh

t of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

 

প্রকৃত অজড  * 

লক্ষযাাত্রা/ চ ণ ডা ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19)  

প্রদক্ষনণ 

(Projec

tion) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষনণ 

(Project

ion) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসািারণ অচত উিা উিা িলচত াা  
িলচত 

াাদ র চ দে 

  

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১. েক্ষতার 

সদে বাচষ ডক 

কা ডস্পদাে  

চুচি বাস্তবা   

চ চিত করা 

৭ 

[১.১] ২০১৯-২০ অর্ ে 

িছগরর িসড়া বাচষ ডক 

কা ডস্পদাে  চুচি 

োচিল 

[১.১.১] চ ি ডাচরত 

সা সীাার াদে 

িসড়া চুচি 

োচিলকৃত 

তাচরি ১ - ১৬-০৫-১৮ ২৫-০৪-২০১৯     

  

[১.২] ২০১৯-২০ অর্ ে 

িছগরর বাচষ ডক 

কা ডস্পদাে  চুচির 

মূল্যা   প্রচতদবে  

োচিল 

[১.২.১] 

সিধ োসরত তাসরগখ 

মূল্যায়ি 

প্রসতগিদি 

দাসখলকৃত 

তাচরি ১ - ২৫-০৭-১৮ ০১-০৭-১৯     

  

[১.৩] ২০১৯-২০ অর্ ে 

িছগরর বাচষ ডক 

কা ডস্পদাে  চুচি 

বাস্তবা   নচরবীক্ষণ  

[১.৩.১] 

ত্রৈমাসিক 

প্রচতদবে  প্রণীত 

  োচিলকৃত 

সাংখ্যা ১ ৩ ৩ 3.00 2.70 2.40 2.10 1.80   

[১.৪] ২০১৯-২০ অর্ ে 

িছগরর বাচষ ডক 

কা ডস্পদাে  চুচির 

অর্ ড বাচষ ডক মূল্যা   

প্রচতদবে  োচিল  

[১.৪.১] সিধ োসরত 

তাসরগখ মূল্যা   

প্রচতদবে  

োচিলকৃত  

 

তাচরি ১ ২ ২ 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 

  

[১.৫] আ তািী  

েপ্তর/ সাং্ার সদে 

২০১৯-২০ অর্ ড 

বছদরর বাচষ ডক 

কা ডস্পদাে  চুচি 

্ব াক্ষর 

[১.৫.১]বাচষ ডক 

কা ডস্পদাে  

 চুচি ্ব াক্ষচরত  
তাচরি ১ 

 

২১/০৬/১৮ ২১/০৬/১৯     

  

* িামসয়ক (Provisional) তথ্য 

 
পৃষ্ঠা-১১ 



োকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objective

s) 

োকৌশলগত 

উদেদশ্যর াা  

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ ডক্রা 

(Activities) 

কা ডস্পদাে  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কা ডস্পদাে

  সূিদকর 

াা  

(Weigh

t of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

 

প্রকৃত অজড  * 

লক্ষযাাত্রা/ চ ণ ডা ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19)  

প্রদক্ষনণ 

(Projec

tion) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষনণ 

(Project

ion) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসািারণ অচত উিা উিা িলচত াা  
িলচত 

াাদ র চ দে 

  

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১.৬] িাসষ েক 

কা ডস্পদাে  এর 

সদে সাংচিষ্ট 

কা ডকতডাদের 

প্রদণাে া প্রো   

[১.৬.১] 

ত্রিগদসেক 

প্রসেক্ষগণ বপ্রসরত 

কম েকতো 

িংখ্যা  ২ ৩৪ ৩৫ 50 45 40 35 30 ২০ ২২ 

২. কার্ েনদ্ধচত 

  োসবার 

াাদ ান্ন   

৬ [২.১]  ই-ফাইসলং 

পদ্ধসত প্রিতেি 

[২.১.১] 

মন্ত্রণালয়/সিভ্াগে 

ই-ফাইসলং 

পদ্ধসত প্রিসতেত 

তাচরি ১ 

 

২৮-০২-২০১৮      

  

[২.২] চনআরএল 

শুরুর ২ াাস পূদব ড 

সাংচিষ্ট কা ডিারীর 

চনআরএল  ছুটি 

 গো     োন শ  

াঞ্জুরীনত্র যুগনৎ 

জাচর চ চিতকরণ 

[২.২.১] 

চনআরএল শুরুর 

২ াাস পূদব ড 

সাংচিষ্ট 

কা ডিারীর 

চনআরএল  ছুটি 

 গো     

োন শ  

াঞ্জুরীনত্র যুগনৎ 

জাচরকৃত 

শতকরা 

হার 
২ ১০০ ১০০ 100 90 80 70 60 

  

[২.৩] োসবা প্রচক্র া  

উদ্ভাব  কার্ ডক্রা 

বাস্তবা      

[২.৩.১]  

ান্ত্রণাল /চবভ্াগ 

এবাং আ তািী  

েপ্তর/সাং্া  

অচিকসাংখ্যক 

অ লাই  োসবা 

িালুর লদক্ষয 

োসবাসমূদহর 

পূণ ডাে তাচলকা 

তাচরি ১  

২৮-০২-২০১৮ 

     

  

পৃষ্ঠা-১২ 



োকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objective

s) 

োকৌশলগত 

উদেদশ্যর াা  

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ ডক্রা 

(Activities) 

কা ডস্পদাে  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কা ডস্পদাে

  সূিদকর 

াা  

(Weigh

t of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

 

প্রকৃত অজড  * 

লক্ষযাাত্রা/ চ ণ ডা ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19)  

প্রদক্ষনণ 

(Projec

tion) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষনণ 

(Project

ion) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসািারণ অচত উিা উিা িলচত াা  
িলচত 

াাদ র চ দে 

  

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রণীত এবাং 

অগ্রাচিকার 

চ ি ডাচরত 

[২.৩.২] 

ান্ত্রণাল /চবভ্াগ 

এবাং আ তািী  

েপ্তর/সাং্া  

অচিকসাংখ্যক 

োসবা প্রচক্র া 

সহজীকরদণর 

লদক্ষয 

োসবাসমূদহর 

পূণ ডাে তাচলকা 

প্রণীত এবাং 

অগ্রাচিকার 

চ ি ডাচরত 

তাচরি ১ 

 

০৭-১২-১৮      

  

[২.৪] অসভ্গর্াে 

প্রচতকার ্যবব্া 

বাস্তবা   

[২.৪.১] 

সিষ্পসিকৃত 

অসভ্গর্াে 

শতকরা 

হার 
১ ৬৬.৩০ ৭৫ 110 ১০০ 8৫ 7৫ 6৫ ৭০ ৮০ 

৩. দক্ষতা ও 

ব চতকতার 

উন্ন   

৪ [৩.১] িরকারী 

কম েিম্পাদি 

ব্যিস্থাপিা িংক্রান্ত 

প্রসেক্ষণিহ সিসভ্ন্ন 

সিষগয় 

কম েকতো/কম েচারীগদ

[৩.১.১] 

প্রচশক্ষদণর সা  

* 
জ ঘন্টা ২ ৬৪ ১২০ 170 15০ 13৫ 1২০ 10০ ১০০ ১০৫ 

পৃষ্ঠা-১৩ 



োকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objective

s) 

োকৌশলগত 

উদেদশ্যর াা  

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ ডক্রা 

(Activities) 

কা ডস্পদাে  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কা ডস্পদাে

  সূিদকর 

াা  

(Weigh

t of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

 

প্রকৃত অজড  * 

লক্ষযাাত্রা/ চ ণ ডা ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19)  

প্রদক্ষনণ 

(Projec

tion) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষনণ 

(Project

ion) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসািারণ অচত উিা উিা িলচত াা  
িলচত 

াাদ র চ দে 

  

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

র জন্য প্রসেক্ষণ 

আগয়াজি।  

[৩.২] জাতী  

শুদ্ধািার োকৌশল 

বাস্তবা     

[৩.২.১] ২০১৯-

২০ অর্ ড বছদরর 

শুদ্ধািার 

বাস্তবা   

কা ডনচরকল্প া 

এবাং নচরবীক্ষণ 

কাঠাদাা প্রণীত 

  োচিলকৃত 

তাচরি ১  ৩০-০৭-২০১৮      

  

[৩.২.২] 

চ ি ডাচরত 

সা সীাার 

নচরবীক্ষণ 

প্রচতদবে  

োচিলকৃত 

সাংখ্যা ১ ৪ ৪ 4 4 3 3 2 ২ ৩ 

৪. কম ে 

পসরগিে 

উন্নয়ি 

৫ 

[৪.১] অসফি ভ্িি ও 

আসিিা পসরেন্ন 

রাখা 

[৪.১.১] সিধ োসরত 

িময়িীমার মগধ্য 

অসফি ভ্িি ও 

আসিিা পসরেন্ন 

তাসরখ ২ 

 

৩০-১১-২০১৮      

  

[৪.২]  বিিা প্রতযেী 

এিং দে েিার্র্র্ীগদর 

জন্য টয়গলটিহ 

অগপক্ষাোর 

(Waiting 

[৪.১.১]সিধ োসরত 

িময়িীমার মগধ্য 

বিিা প্রতযেী 

এিং 

দে েিার্র্র্ীগদর জন্য 

তাসরখ ২ 

 

৩০-১১-২০১৮      

  

পৃষ্ঠা-১৪ 



োকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objective

s) 

োকৌশলগত 

উদেদশ্যর াা  

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ ডক্রা 

(Activities) 

কা ডস্পদাে  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কা ডস্পদাে

  সূিদকর 

াা  

(Weigh

t of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

 

প্রকৃত অজড  * 

লক্ষযাাত্রা/ চ ণ ডা ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19)  

প্রদক্ষনণ 

(Projec

tion) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষনণ 

(Project

ion) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসািারণ অচত উিা উিা িলচত াা  
িলচত 

াাদ র চ দে 

  

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

Room) এর ব্যিস্থা 

করা 

টয়গলটিহ 

অগপক্ষাোর 

চালুকৃত 

[৪.৩]  বিিার মাি 

িম্পগকে বিিা 

গ্রহীতাগদর মতামত 

পসরিীক্ষগণর ব্যিস্থা 

চালু করা 

[৪.৩.১]  বিিার 

মাি িম্পগকে 

বিিা গ্রহীতাগদর 

মতামত 

পসরিীক্ষগণর 

ব্যিস্থা চালুকৃত 

তাসরখ ১ 

 

৩০-১১-২০১৮      

  

৫. তথ্য 

অচিকার   

্ব প্রদণাচেত 

তথ্য প্রকাশ 

বাস্তবা   

বজারদার করা 

২ [৫.১] তথ্য বাতা   

হাল াগােকরণ 

[৫.১.১] তথ্য 

বাতা   

হাল াগােকৃত 

শতকরা 

হার 
১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৫.২] মন্ত্রণালয়/ 

সিভ্াগের িাসষ েক 

প্রসতগিদি প্রণয়ি ও 

প্রকাে 

[৫.২.১]  িাসষ েক 

প্রসতগিদি 

ওগয়িিাইগট 

প্রসকাসেত 

তাসরখ ১  ১৫-১০-২০১৭      

  

৬. আচর্ ডক 

্যবব্ান ার 

উন্ন   

১ [৬.১] অচ্ট আনচি 

চ ষ্পচি কার্ ডক্রদার 

উন্ন   

[৬.১.১] বছদর 

অচ্ট আনচি 

চ ষ্পচিকৃত 
শতকরা 

হার 
১ ৪১ ৪০ 55 50 4৫ ৪০ ৩০ ৩০ ৩৫ 

 

* ৬০ ঘন্টা প্রসেক্ষগণর মগধ্য অন্যযি ২০ ঘন্টা িরকারী কম েিম্পাদি ব্যিস্থাপিা িংক্রান্ত প্রসেক্ষণ অন্তেভূক্ত র্াকগি।

পৃষ্ঠা-১৫ 



 

আচা  সেস্য (কর প্রশাস    াা বস্পদে ্যবব্ান া,  জাতী  রাজ্ব  োবা্ ড চহদসদব গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর চসচ  র 

সচিব  অভ্যন্তরীণ স্পদে চবভ্াদগর  চ কট অেীকার করচছ োর্  এই চুচিদত বচণ ডত ফলাফল অজডদ  সদিষ্ট র্াকব। 

 

আচা  চসচ  র সচিব  গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর অভ্যন্তরীণ স্পদে চবভ্াদগর প্রচতচ চি চহদসদব সেস্য (কর প্রশাস    

াা বস্পদে ্যবব্ান া, এর চ কট অেীকার করচছ োর্  এই চুচিদত বচণ ডত ফলাফল অজডদ  সাংসিষ্ট আ কর অনুচবভ্াগদক  

সব ডাত্মক সহদর্াচগতা প্রো  করব। 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা-১৬ 



সাংদর্াজ ী-১ 

 

শব্দ সাংদক্ষন (Acronyms, 

 

 

 

ADR   - Alternative Dispute Resolution 

e-TIN   -  electronic Taxpayers’  Identification Number 

e-Filing  -  electronic Filing 

e-Payment  - electronic Payment 

 

ই-টিআইএ  (e-TIN) - ইদলকদট্রচ ক ট্যাক্সদন ার’স আইদ্চন্টচফদকশ   ম্বর 

 

ই-োনদান্ট   -  ইদলদক্ট্রাচ ক োনদান্ট 

ই-ফাইচলাং  - ইদলদক্ট্রাচ ক ফাইচলাং 

পৃষ্ঠা-১৭ 



সাংদর্াজ ী-২: কা ডস্পদাে  সূিকসমূহ  বাস্তবা  কারী ান্ত্রণাল /চবভ্াগ/সাং্া এবাং নচরাান নদ্ধচতর চববরণ 

ক্রচাক 

 ম্বর 

কা ডস্পদাে  সূিকসমূহ চববরণ বাস্তবা  কারী 

অচিেপ্তর/সাং্া/েপ্তর 

নচরাান নদ্ধচত 

এবাং উনািসূহ 

সািারণ ান্ত্যব 

 আো কৃত রাজদ্ব র নচরাা  ২০১৫-১৬ অর্ ড বছদর  বাদজদট চ ি ডাচরত রাজ্ব  আো । এ লদক্ষয বাদজট বাস্তবা   নচরকল্প া 

গ্রহণ করা হদ দছ এবাং োস োাাতাদবক কার্ ডক্রা িলদছ।  

জাতী  রাজ্ব  োবা্ ড োকাটি টাকা  

(জাতী  রাজ্ব  োবা্ ড, 

 

 চ ি ডাচরত াাঠ নর্ ডাদ র অচফস নচরেশ ডণ 

  প্রচতদবে  োচিল 

াাঠ নর্ ডাদ র অচফসসূদহর াাালা চ স্পচির গুণগত াা  নর্ ডাদলাি া   কর ফাঁচক োরাি র্র্ার্র্ 

চ দে ডশ   নচরনাল  প্রচতদবেদ  ত্রুটিসমূহ চবদিষণপূব ডক আই ানুক কার্ ডক্রা গ্রহণ 

োজারোরকরণ। 

ঐ সাংখ্যা  

 অচভ্দর্াগ   োগাদ ন্দা তদথ্যর চভ্চিদত 

অনুসন্ধা  কার্ ডক্রা   াাালার সূি া 

অচভ্দর্াগ   োগাদ ন্দা তদথ্যর চভ্চিদত আহচরত তথ্য নরীক্ষা-চ রীক্ষাপূব ডক আইদ র প্রদ াগ কদর 

ফাঁচক/দগান কৃত আ  পু রুদ্ধার করা। 

ঐ সাংখ্যা  

 বড় াাালা চ ষ্পচি রাজ্ব  সম্ভাব াা  বড় াাালাসমূহ দ্রুত চ স্পচি   োবীকৃত রাজ্ব  দ্রুত আোদ র জন্য তোরকী 

োজারোরকরণ। 

ঐ সাংখ্যা  

 চবদরাি চ ষ্পচি করোতাদের উদ্ভুত চবদরািসমূহ দ্রুত চ স্পচির চ চাদি আচনদলর নচরবদতড চবকল্প চবদরাি 

চ স্পচি ্যবব্া গ্রহদণ করোতাগণদক উদ্বুদ্ধকরণ। 

ঐ সাংখ্যা  

 বদক া কর আো   বদক া কর আোদ র জন্য জচরাা া  ্যবাাংক চহসাব জব্দ   সাটি ডচফদকট াাালাসহ আই ানুগ 

কার্ ডক্রা গ্রহণ   তোরচক োজারোরকরণ। 

ঐ টাকা  

 অচ্দটর াােদা াাালা োনাষ্ট চি াদরন্স অচ্ট এর াােদা াাালা। ঐ সাংখ্যা   

 চরটাণ ড নরীক্ষা  করোতা কর্তডক োচিলকৃত চরট ডাণসমূহ নরীক্ষাপূব ডক ত্রুটিপূণ ড চরটাণ ড বাছাই কদর ো্স্ক অচ্ট   

প্রদর্াজয োক্ষদত্র চফল্ড অচ্টসহ অন্যান্য আই ানুগ কার্ ডক্রা গ্রহণ োজারোরকরণ। 

ঐ নরীক্ষার শতকরা হার  

 িি-ফাইসলংচরটাণ ড বর্ িকল করদাতা িঠিক িমগয় সরটাি দাসখগল ব্যর্ ে হি, তাগদর সরটাণ ে দাসখগলর জন্য বিাটিে 

জারী, জসরমািািহ অন্যান্য আইিানুে কার্ ডক্রা গ্রহণ বজারদারকরণ। 

ঐ িংখ্যা  

  তু  করোতা বৃচদ্ধকরণ জচরদনর াােদা তর্া আন্ত:প্রচতষ্ঠা সমূহ হইদত তথ্য সাংগ্রহপূব ডক  তু  করাোতাদের কর 

ো দটর আ তা  আ  ণ। 

ঐ বৃচদ্ধর সাংখ্যা  

 োর্াগাদর্াগ   সভ্া অনুষ্ঠা  করোতাগণদক প্রিচলত আইদ  তাদের অচিকার   বােবািকতা স্পদদকড সম্যক িারণা োে  ার 

চ চাি োর্াগাদর্াগ ্ান    সভ্া-সাাদবশ অনুষ্ঠা । 

ঐ সাংখ্যা  

 পুরস্কার প্রো  পুরষ্কার প্রোদ র াািদা করোতাদক কর প্রোদ  উৎসাহ   সাাাচজকভ্াদব ্ব ীকৃচত প্রো ; ঐ সাংখ্যা  

 অ লাইদ  আ কর চরটাণ ড োচিল করোতা র্াদত সহদজ অ লাইদ  আ কর চরটাণ ড োচিল করদত নাদর   োস ্যবব্া গ্রহণ। জাতী  রাজ্ব  োবা্ ড সাংখ্যা  

 োরচজচেদশ  /দরচজচষ্টশ কৃত ই-

টিআইএ  

ই-টিআইএ  োরচজচেশ  নদ্ধচতর আ তা  করোতা সহদজই ই-টিআইএ   ম্বর সাংগ্রহ করদত 

নাদর । 

ঐ োকাটি টাকা  

 ই-োনদাদন্টর াােদা রাজ্ব  আো  করোতাগণ সহদজই োর্  ো্চবট কা্ ড   োক্রচ্ট কাদ্ ডর াােদা এ নদ্ধচতর আ তা  কর 

নচরদশাি করদত নাদর ।  

ঐ সাংখ্যা  

 

পৃষ্ঠা-১৮ 



সাংদর্াজ ী ৩: অন্যান্য ান্ত্রণাল /চবভ্াদগর........... চ কট প্রতযাচশত সুচ চে ডষ্ট কা ডস্পদাে  সহা তাসমূহ 

 

প্রচতষ্ঠাদ র 

িরণ 

প্রচতষ্ঠাদ র  াা সাংচিষ্ট কা ডস্পদাে  সূিক উি প্রচতষ্ঠাদ র চ কট সাংচিষ্ট 

ান্ত্রণাল /চবভ্াদগর প্রতযাচশত সহা তা 

প্রতযাশার োর্ৌচিকতা উি প্রচতষ্ঠাদ র চ কট প্রতযাশার 

াাত্রা উদেি করু  

প্রতযাশা পূরণ  া হদল সম্ভা্যব 

প্রভ্াব 

সাাংচবিাচ ক  

প্রচতষ্ঠা  

এট ী োজ াদরদলর 

েপ্তর 

াাালা চ ষ্পচি দ্রুততা চ ষ্পচি সরকাদরর প্রাপ্য রাজ্ব  

আো  চ চিত করা 

৩০% রাজ্ব  ক্ষচত   আই  

প্রদ াদগ জটিলতা 

স্বায়ত্বোসিত িাংলাগদে ব্যাংক অসভ্গর্াে বোগয়ন্দা তগথ্যর অনুিন্ধাি 

কার্ক্রম ও মামলার সূচিা 

চাসহত তগথ্যর দ্রুত প্রাসপ্ত কর ফাসক উদঘাটি ৩৫% রাজ্ব  ক্ষচত   আই  

প্রদ াদগ জটিলতা 

িরকাসর মহাসহিাি সিরীক্ষক ও 

সিয়ন্ত্রগকর দপ্তর 

রাজস্ব প্রদসে েত আগয়র িাগর্ 

বেজারীর সহিাগির িমন্বয় িাধি 

চাসহত তথ্য দ্রুত প্রাসপ্ত রাজস্ব আদাগয়র প্রকৃত 

তথ্য উদঘাটি 

৩০% রাজ্ব  আদাগয়র িঠিক সচৈ 

পাওয়া র্াগি িা 

িরকাসর প্রধাি সহিাি রক্ষণ 

কম েকতোর কার্ োলয় 

চনআরএল শুরুর ২ াাস পূদব ড 

সাংচিষ্ট কা ডিারীর চনআরএল  

ছুটি  গো     োন শ  

াঞ্জুরীনত্র যুগনৎ জাচর 

চ চিতকরণ 

চনআরএল শুরুর ২ াাস পূদব ড সাংচিষ্ট 

কা ডিারীর চনআরএল  ছুটি  গো     

োন শ  াঞ্জুরীনত্র যুগনৎ জাচরকরদণর 

্যবব্া করা 

কম েকতো-কম েচারীগদর 

প্রাপ্ত সুিসধাসদ সিসিতকরণ 

৯০% কম েকতো-কম েচারীেণ বর্ৌসক্তক 

প্রাপ্ত সুিসধাসদ বর্গক িসঞ্চত 

হগিি 

িরকাসর গৃহায়ণ ও েণপূতে 

অসধদপ্তর 

বিিা প্রতযেী এিং দে েিার্র্র্ীগদর জন্য 

টয়গলটিহ অগপক্ষাোর (Waiting 

Room) এর ব্যিস্থা করা 

সিধ োসরত িময়িীমার মগধ্য বিিা প্রতযেী এিং 

দে েিার্র্র্ীগদর জন্য টয়গলটিহ অগপক্ষাোর 

চালুকৃত 

অসফি প্রািি পসরেন্ন 

রাখা 

৮০% অপসরেন্ন পসরগিে কম েকর্র্তো-

কম েচারীগদর কম ে ক্ষমতা হ্রাি 

কগর 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা-১৯ 


