
  

 

 

 

 

 
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

সেস্য (কাস্টমস নীতত ও আইতসটি), জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড  

 

 

এবাং 

 

 

তসতনয়র সতিব, অভ্যন্তরীণ সম্পে তবভ্াগ ও বিয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড  

 

এর মদে স্বাক্ষতরত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাতষ ডক কম ডসম্পােন চুতি 

 

 

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০ 



 

সূতিপত্র 

 

 

কাস্টমস তবভ্াদগর কম ডসম্পােদনর সাতব ডক তিত্র   

 

প্রস্তাবনা:  

 

বসকশন ১: কাস্টমস তবভ্াদগর রূপকল্প (Vision), অতভ্লক্ষয  (Mission) বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং 

কার্ ডাবতল  

 

বসকশন ২: কাস্টমস তবভ্াদগর তবতভ্ন্ন কার্ ডক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভ্াব (Outcome/Impact)  

 

বসকশন ৩: বকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাতিকার, কার্ ডক্রম, কম ডসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ  

 

সাংদর্াজনী ১: শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

সাংদর্াজনী ২: কম ডসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সাংস্থাসমূহ এবাং পতরমাপ পদ্ধতত 

 

সাংদর্াজনী ৩: কম ডসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজডদনর বক্ষদত্র অন্যান্য মন্ত্রণালয়/তবভ্াদগর উপর তনভ্ ডরশীলতা 

 



কাস্টমস তবভ্াদগর কম ডসম্পােদনর সাতব ডক তিত্র  
 

(Overview of the Performance of the Customs Wing) 

 

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভতবষ্যৎ পতিকল্পনা 

 

সাম্প্রততক বছরসমূদহ (ততন বছর) প্রিান অজডনসমূহঃ 

 

(ক) শুল্কায়ন তবষয়ক আইন, তবতিতবিান প্রণয়ন ও হােনাগাদকিণ সংক্রান্ত ম াট 178টি আলদশ র্াতি কিা হলয়লে; 

(খ) 2016-17, 2017-18 ও 2018-19 অর্ ডবছদর আদায়কৃি িার্লেি পতি াণ র্র্াক্রদম 54,282.00, 61,818.00 ও 

 46,954.00 (মার্ চ/19 পর্ চন্ত) বকাটি টাকা।  

(গ) বেদশ ৬টি কাস্টম হাউদস কাস্টমস তবভ্াদগর কার্ ডক্রম পতরিালনার জন্য ASYCUDA World  সফট্ওয়যার 

 িালু। ASYCUDA World এি সালে বাংোলদশ ব্াংলকি এেতস  তিউলেি সংল াগ স্থাপন। ফলে এেতস 

 র্াতেয়াতি মিাি এবং আ দাতনয় পলেি  ো ে মূল্যায়ন হলয়লে; 

(ঘ) ASYCUDA World এবাং Automation সংতিষ্ট তবতভন্ন কা জক্রল ি মেলে গতিশীেিা আনয়লনি র্ন্য  ২৮টি 

 Standard Operating Procedure (SOP)  তিউে প্রণয়ন কিা হলয়লে; এবং 

(ঙ) মদলশি 6টি কাস্ট  হাউলস সব জল াট 8টি কলেইনাি স্ক্যানাি, ১২টি ব্ালগর্ স্ক্যানাি ও ১৭টি শিীি স্ক্যানালিি  াধ্যল  

 কা জক্র  পতিচ্াতেি হলে। আ দাতন-িপ্তাতন বাতণর্য সংতিষ্ট সকে সিকাতি, আিাসিকাতি এবং মবসিকাতি সংস্থালক 

 একটি Virtual Electronic Platform এ আনয়লনি েলেয National Single Window (NSW) 

 বাস্তবায়লনি কা জক্র  তহলসলব ইলিালধ্য 37টি প্রতিষ্ঠালনি সালে MoU োেতিি হলয়লে।  

 

সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহঃ 

 

 সঠিক কাস্টমস তর্উটি তনি ডারণ, উচ্চ লক্ষযমাত্রার রাজস্ব আহরণ, ফাঁতক বরাি, বদকয়া আোয়, রীট মামলা ব্যবস্থাপনা; 

 কাস্টমস ব্যবস্থাপনা আধুতনকায়দনর জন্য গৃহীত কার্ ডক্রদমর িীরগতত, জনবদলর স্বল্পতা, প্রতশতেি র্নবলেি 

অপ্রতুেিা, বভ্ৌত অবকাঠাদমা ও র্ানবাহন স্বল্পতা; এবাং  

 সাংতিষ্ট সকল বস্টকদহাল্ডারদের Server এর সদে তথ্য আোন প্রোদনর লদক্ষয Interfacing এর অভ্াব। 

 

ভ্তবষ্যৎ পতরকল্পনাঃ  

 

(ক)  প্রশাসতনক সংস্ক্ালিি  াধ্যল  সে িা বৃতি  ো: র্নবে বৃতি, শুল্ক মস্টশনসহ কাস্ট  হাউলসি আধুতনকায়ন; 

(খ)  রাজস্ব পতরদশাদি ই-মপল ে পিতি ব্বহালি কিদািালদি উদ্বুিকিণ এবং মপপািলেস শুল্কায়ন ব্বস্থাি প্রচ্েন;  

(গ) কাস্টমস আধুতনকায়ন সাংতিষ্ট তবতভ্ন্ন কার্ ডক্রম বর্মন: National Single Window (NSW),  Advance 

 Passenger Information (API), Pre-arrival processing (PAP), Central Risk 

 Management System, Post Clearance Audit (PCA) ইতযাতে বাস্তবায়ন;    

(গ) উচ্চ আোলদতর তবিারািীন মামলাসমূহ তনষ্পতি ও মামলা সংতিষ্ট রাজস্ব আোয়, তবকল্প তবদরাি তনষ্পতির ADR 

 ব্যবস্থা বজারোর করার পেদক্ষপ গ্রহণ; এবাং 

 (ঘ) জাতীয় রাজস্ব বৃতদ্ধর জন্য তথ্য প্রযুকতি (আইতসটি) অবকাঠাদমা তবতনম ডাণ ও অদটাদমশন কার্ ডক্রমসমূহ বজারোরকরণ, 

 কর ফাঁতক বরাি এবাং রাজস্ব তশক্ষা সাংক্রান্ত তবজ্ঞাপন প্রিার ও কাস্টমস তর্উটি  প্রোন পদ্ধতত সহজীকরণ;  

 

2019-20 অর্ চবছরেে সম্ভাব্য প্রধান অর্চনসমূহঃ  

 

 2019-20 অর্ ডবছদরি তনি জাতিি িার্ে েেয াো 92,340 ক োটি টো ো অর্জন; 

 প্রদতশ জি িার্ে আদালয়ি সালে মের্ািী তহসালবি বাতষ জক স ন্বয় 20/07/2020 িাতিলখি  লধ্য সম্পন্ন; 

 মসবা মকলেি  াধ্যল  24 েে গ্রাহলকি  লধ্য কিদািা (কাস্ট স) মসবা প্রদান; 

 ই-মপল ে পিতিলি 140 মকাটি টাকা কাস্ট স তিউটি আদায়কিণ; 

 কাস্ট স আইন, ২০১৯ এি খসড়া চূড়ান্তকিণ; এবং 

 Authorized Economic Operator (AEO) পিতি কা জকিকিণ।   



 

প্রস্তাবনা (Preamble) 

 

 

 

জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর কাস্টমস তবভ্াদগর সেস্য (কাস্টমস নীতত ও আইতসটি) 

 

এবাং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর অর্ ড মন্ত্রণালদয়র োতয়দে তনদয়াতজত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতততনতি তহসাদব 

তসতনয়র সতিব, অভ্যন্তরীণ সম্পে তবভ্াগ ও বিয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড এর মদে ২০১৯ সাদলর জুন 

মাদসর ৩০ (তত্রশ) তাতরদখ এই বাতষ ডক কম ডসম্পােন চুতি স্বাক্ষতরত হদলা। 

 

এই চুতিদত স্বাক্ষরকারী উভ্য়পক্ষ তনম্নতলতখত তবষয়সমূদহ সম্মত হদলন : 



বসকশন ১: 

 

কাস্টমস তবভ্াদগর রূপকল্প (Vision), অতভ্লদক্ষয (Mission) বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ ডাবতলঃ 

 

1.1 রূপকল্প (Vision):  কর-তজতর্তপর অনুপাত 18.00 এ উন্নীতকরণ।  

 

1.2 অতভ্লক্ষয (Mission): আন্তজডাততকভ্াদব স্বীকৃত ন্যায়তভ্তিক ও যুকদগাপদর্াগী কাস্টমস নীতত 

অনুসরণপূব ডক একটি জনবান্ধব কাস্টমস প্রশাসন গদড় বতালা এবাং এর মােদম পর্ ডাপ্ত অভ্যন্তরীণ 

সম্পে আহরণ। 

 

1.3 বকৌশলগত উদেশ্যসমূহঃ রাজস্ব আহরণ শতিশালীকরণ, কাস্ট স প্রশাসলনি আধুতনকায়ন এবং 

করোতা বান্ধবকিণ । 

 

1.4 কার্ ডাবলীঃ  

 কাস্টমস তর্উটি ও অন্যান্য তর্উটি  আদরাপ, আহরণ এবাং এতেসাংক্রান্ত আইন, তবতি-তবিান 

প্রণয়ন-হালনাগােকরণ;  

 আমোতন ও রপ্তাতন কাস্টমস আহরদণ তনদয়াতজত েপ্তরসমূদহর কার্ ডক্রম পতরবীক্ষণ ও 

তনয়ন্ত্রণ;  

 বাদজদটর রাজস্ব আহরণ সাংক্রান্ত  লক্ষযমাত্রা প্রণয়ন;  

 আন্তজডাততক সাংস্থা ও বেশসমূদহর সাদর্ কাস্টমস সাংক্রান্ত চুতি ও সািারণ সহদর্াতগতা চুতি 

সম্পােন;  

 কাস্টমস ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ ও আধুতনকায়দনর মােদম বস্বচ্ছা প্রততপালন বৃতদ্ধ কদর 

রাজস্ব আহরণ বৃতদ্ধ;  

 ব্যবসাবান্ধব পতরদবশ সৃতষ্ট; 

 সমতিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা কার্ ডকর করা।  

 

 

 

 



বসকশন-২ 

 

মন্ত্রণালয়/ তবভ্াদগর তবতভ্ন্ন কার্ ডক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভ্াব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

 

কম চসম্পাদন 

সূর্কসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অর্জন* লক্ষমাত্রা 

২০১৯-২০২০ 

প্ররক্ষপণ 

 

ননধ চানেত লক্ষযমাত্রা অর্চরনে 

ক্ষক্ষরত্র ক্ষর্ৌর্ভারব দানিত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালি/ নবভা / 

সংস্থাসমূরহে নাম 

উপাত্তসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৬-২০১৭ 

 

 

২০১৮-২০১৯* 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

িার্ে আহিণ বৃতি কর তজতর্তপর অনুপাত বৃতদ্ধ শিকিা হাি 12.30 13.10 13.70 14.10 15.10 

অযাটতন জ মর্নালিলেি দপ্তি, 

বাংোলদশ ব্াংক, তহসাব  হা 

তনয়ন্ত্রলকি দপ্তি, তবতর্ মপ্রস, 

 ন্ত্রীসভা, র্ািীয় সংসদ প্রভৃতি।  

র্ািীয় িার্ে মবাি জ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



বসকশন-৩ 

মকৌশেগি উলেশ্য, অগ্রাতিকাি, কার্ ডক্রম, ক জসম্পাদন সূচ্ক এবং েেয াোসমূহ  

 

বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

 

কার্ ডক্রম 

(Activities) 

 

কম ডসম্পােন 

সূিক 

(Performanc

e Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কম ডসম্পােন 

সূিদকর 

মান  

(Weight of 

Strategic 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন* লক্ষযমাত্রা/ তনণ ডায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

 

২০২১-২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

অসািারণ 

 

অতত উিম 

 

উিম 

 

িলতত মান 

 

িলতত 

মাদনর তনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 ন্ত্রণােয় /তবভালগি মকৌশেগি উলেলশ্যসমূহ 

১. রাজস্ব আহরণ 

বজারোরকরণ 

58 
[১.১]  রাজস্ব 

লক্ষযমাত্রা অজডন। 

আদায়কৃি 

কাস্ট স তিউটি 

বকাটি 

টাকা 
30.00 45459 79425 92340 84000 82000 79425 64000 

 

90000 

 

98000 

 

[১.২] প্রেতশ ডত রাজস্ব 

আোদয়র সাদর্ 

বেজারী তহসাদবর 

সমিয় সািন 

[1.2.1] অি ড -

বাতষ ডক 

 সমিয় সািন 

 

তাতরখ 2.00 
২০-০১-

20১8 
20-01-201৯ ২০-০১-20২০ ৩১-01-20২০ ০৭-02-20২০ 

১৫-02-

20২০ 
২১-02-20২০ 20-01-202১ 20-01-202২ 

[1.2.2] বোর্ষ জ  

সমন্বয় সোধন 
তোর্িখ 4.00 ২০-০৭-২-১৮ 20-07-2019 20-07-20২০ 30-07-20২০ 15-08-20২০ 21-08-20২০ 

31-08-

20২০ 
20-07-202১ 20-7-202২ 

[১.৩] মাঠ 

অতফসসমূহ পতরেশ ডন 

োতখলকৃত 

প্রততদবেন 

মূল্যায়ন 

সাংখ্যা 4.00 590 590 150 145 140 135 130 160 165 

[১.৪] অতভ্দর্াগ ও 

বগাদয়ন্দা তদথ্যর 

তভ্তিদত অনুসন্ধান 

কার্ ডক্রম 

দালয়িকৃি 

 া ো:  

কাস্টমস 

সাংখ্যা 1.00 2166 4150 4150 3735 3320 2905 2490 4200 4300 

[১.৫] মামলা বর্দক 

রাজস্ব আোয়ঃ বমাট 

আোয়কৃত 

কাস্ট স তিউটি 

বকাটি  

টাকা 
3.00 05 700 700 695 690 685 680 720 750 

[১.6] তবিারািীন 

মামলাসমূহ দ্রুত 

তনস্পতিকরণ। 

মামলা তনষ্পতি: 

কাস্টমস 

শিকিা 

হাি 
1.00 11 11.50 11.50 11.30 11.20 11.10 11 12 13 

[১.7] তবকল্প তবদরাি 

তনস্পতি  

তবদরাি তনষ্পতি: 

কাস্টমস 
সাংখ্যা 3.00 00 33 33 30 26 23 20 34 35 

[১.8] অবিতবকিত 

বকেয়া ের আদায় 

ত্বরান্বিতেরণ। 

আোয়কৃত 

বদকয়া: কাস্টমস 

তিউটি 

শিকিা 

হাি  
00 31 31 27.9 24.8 21.7 18.6 32 33 

[১.9] প াস্ট 

ন্বিয়াকরন্স অন্বিট 

(োস্টমস) 

অতর্টকৃত 

মামলার সাংখ্যা 
সাংখ্যা 9.00 130 140 140 136 134 132 130 1980 2000 



বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

 

কার্ ডক্রম 

(Activities) 

 

কম ডসম্পােন 

সূিক 

(Performanc

e Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কম ডসম্পােন 

সূিদকর 

মান  

(Weight of 

Strategic 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন* লক্ষযমাত্রা/ তনণ ডায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

 

২০২১-২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

অসািারণ 

 

অতত উিম 

 

উিম 

 

িলতত মান 

 

িলতত 

মাদনর তনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 ন্ত্রণােয় /তবভালগি মকৌশেগি উলেলশ্যসমূহ 

২. কাস্ট স 

প্রশাসদনর 

আধুতনকায়ন  

ও করোতা  

বান্ধবকরণ 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[২.১] তপ্রন্ট ও 

ইদলক্ট্রতনক তমতর্য়ায় 

তবজ্ঞাপন/অনুষ্ঠান 

প্রিার। 

তবজ্ঞাপন/অনুষ্ঠান 

প্রিার: কাস্টমস 
সাংখ্যা 60 62 62 55 50 43 37 65 68 

[২.২] করোতাগণদক 

প্রিতলত আইদন 

তাদের অতিকার ও 

বােবািকতা 

সম্পদকড সম্যক 

িারণা বেওয়ার 

তনতমি তনয়তমত 

তমর্তিয়া/ 

বর্াগাদর্াগ স্থাপন। 

অনুতষ্ঠত সভ্া/ 

বর্াগাদর্াগ: 

কাস্টমস 

সাংখ্যা 2.00 274 550 550 495 440 385 330 560 570 

[২.৩] বসবা বকদের 

মােদম করোতা 

বসবা বৃতদ্ধকরণ 

বসবা গ্রহণকারীর 

সাংখ্যা: কাস্টমস 

সাংখ্যা  

(েে) 
13.35 24 24 21.6 19.2 16.8 14.4 25 26 

[২.৪] ই-প কমন্ট 

 দ্ধন্বত 

রাজস্ব আোয়ঃ 

কাস্টমস তিউটি 

 

 

বকাটি 

টাকা 

 

 

1.00 66.49 140 140 126 112 98 84 145 150 

[২.৫] এ্যসাইকুিা 

ওয়ার্ল্ড  দ্ধন্বতর 

সম্প্রসারণ 

 

এস্যাইকুর্া 

ওয়াদল্ডডর অিীদন 

ল্যান্ড  কাস্টমস 

মস্টশন/ 

অফিক 

সাংখ্যা 

 
1.00 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

[2.৬] ক জকিজা-

ক জচ্ািীলদি প্রতশেণ 

প্রদান (লদলশ-

তবলদলশ); 

প্রতশেণ প্রদান: 

কাস্ট স 

সাংখ্যা 

 2.00 1273  2550 2550 2295 2040 1785 1530 2600 2650 

[2.৭] ক জকিজা-

ক জচ্ািীলদি পুিস্ক্াি 

প্রদালনি  াধ্যল  

কালর্ উদ্বুিকিণ; 

পুিস্ক্াি প্রদান: 

 োস্টমস 

সাংখ্যা 

 
2.00 0 200 200 180 160 150 100 300 400 



বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

 

কার্ ডক্রম 

(Activities) 

 

কম ডসম্পােন 

সূিক 

(Performanc

e Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কম ডসম্পােন 

সূিদকর 

মান  

(Weight of 

Strategic 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন* লক্ষযমাত্রা/ তনণ ডায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ  

(Projection) 

 

২০২১-২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

অসািারণ 

 

অতত উিম 

 

উিম 

 

িলতত মান 

 

িলতত 

মাদনর তনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 ন্ত্রণােয় /তবভালগি মকৌশেগি উলেলশ্যসমূহ 

৩. আইন 

তবতিতবিান 

হােনাগাদকিণ 

৪ 
[৩.১] নতুন কাস্ট স 

আইন এি খসড়া 

চূড়ান্তকিণ; 

[৩.১.১ [নতুন 

কাস্ট স আইন 

চূড়ান্তকৃি 

িাতিখ 4.0০ ---- --- ০১-১২-২০১৯ ১৫-১২-২০২০ ২০-১২-২০২০ 
৩১-১২-

২০১৯ 

৩০-০৬-

২০২০ 
--- --- 

 



 

দপ্তি/সংস্থাি আবতশ্যক মকৌশেগি উলেশ্যসমূহ, 2019-20 

 লোম-1  লোম-2  লোম-3  লোম-4   লোম-5  লোম-6 

বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ডক্রম 

(Activities) 

 

কম ডসম্পােন সূিক 

(Performance Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কম ডসম্পােন সূিদকর 

মান  

(Weight of 

Strategic 

Indicators) 

েেয াোি  ান  (২০১৯-২০২০) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অতত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

িলতত মান 

(Fair) 

িলতত 

মাদনর তনদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

(১) কা জপিতি, 

ক জপতিলবশ ও 

মসবাি  ালনান্নয়ন  

১০ [১.২]  ন্ত্রণােয়/তবভাগ কর্তজক 

অন-োইন মসবা চ্ালু কিা। 

 

[১.২.১] ন্যযনি  একটি অনোইন 

মসবা চ্ালুকৃি 

িাতিখ ২.০০      

[১.৩.১]   ন্ত্রণােয়/তবভাগ কর্তজক 

উদ্ভাবনী উলযাগ ও ক্ষুদ্র/ উন্নয়ন 

প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন 

[১.৩.১]  িাটালবর্ অনু ায়ী ন্যযনি  

দুটি উদ্ভাবনী উলযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প চ্ালুকৃি 

িাতিখ ২.০০      

[১.৪] প্রতিটি শাখায় তবনষ্টল াগ্য 

নতেি িাতেকা প্রণয়ন ও তবনষ্ট 

কিা 

[১.৪.১]  প্রণীি িাতেকা অনু ায়ী 

তবনষ্টকৃি নতে 
% ২.০০  

    

[১.৪.২]তবনষ্টল াগ্য নতেি িাতেকা 

প্রণীি 
িাতিখ ০.৫০  

    

[১.৫] তসটিলর্নস চ্াট জাি 

বাস্তবায়ন 

[১.৫.১] মসবাগ্রহীিালদি  িা ি 

পতিবীেলণি ব্বস্থা চ্ালুকৃি 

িাতিখ ১.০০      

[১.৬] অতভল াগ প্রতিকাি ব্বস্থা 

বাস্তবায়ন 

[১.৬.১] তনষ্পতি সংক্রান্ত প্রতিলবদন 

মপ্রতিি 
সংখ্যা 0.50  

    

[১.৬.২] তনষ্পতিকৃি অতভল াগ % ২.০০  
    

২. আতে জক ও 

সম্পদ ব্বস্থাপনাি 

উন্নয়ন 

৭ 
[২.১] অতিট আপতি তনষ্পতি 

কা জক্রল ি উন্নয়ন 

[২.১.১]  বেলি অতিট আপতি 

তনষ্পতিকৃি 
% ২.০০      

[২.২] স্থাবি/অস্থাবি সম্পতিি 

হােনাগাদ িাতেকা প্রস্তুি কিা 

[২.২.১] স্থাবি সম্পতিি হােনাগাদ 

িাতেকা 
িাতিখ ১.০০      

[২.২.২] অস্থাবি সম্পতিি হােনাগাদ 

িাতেকা 
িাতিখ ১.০০      

[২.৩] বালর্ট বাস্তবায়লন উন্নয়ন   

[২.৩.১] বালর্ট বাস্তবায়ন পতিকল্পনা 

(Budget 

Implementation 

Plan)প্রণীি 

সংখ্যা  ১.০০      



দপ্তি/সংস্থাি আবতশ্যক মকৌশেগি উলেশ্যসমূহ, 2019-20 

 লোম-1  লোম-2  লোম-3  লোম-4   লোম-5  লোম-6 

বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ডক্রম 

(Activities) 

 

কম ডসম্পােন সূিক 

(Performance Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কম ডসম্পােন সূিদকর 

মান  

(Weight of 

Strategic 

Indicators) 

েেয াোি  ান  (২০১৯-২০২০) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অতত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

িলতত মান 

(Fair) 

িলতত 

মাদনর তনদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.৩.২] ত্রে াতসক বালর্ট বাস্তবায়ন 

প্রতিলবদন দাতখেকৃি 
সংখ্যা  ২.০০      

[3] র্োতীয় 

শুদ্ধোচোি ক ৌশল ও 

তথ্য অর্ধ োি 

বোস্তবোয়ন 

কর্োিদোি িণ   

4 

[৩.১] র্ািীয় শুিাচ্াি 

ক জপতিকল্পনা ও পতিবীেণ 

কাঠাল া বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] তনি জাতিি স লয় ত্রে াতসক 

প্রতিলবদন দাতখেকৃি 
সংখ্যা  1.00      

[৩.১.২] র্ািীয় শুিাচ্াি 

ক জপতিকল্পনা ও পতিবীেণ 

কাঠাল ায় অন্তর্ভ জক্ত েেয াো 

বাস্তবাতয়ি 

% 1.00      

 

 

[৩.২] িথ্য বািায়ন 

হােনাগাদকিণ 

[৩.২.১]  ন্ত্রণােয়/তবভালগি সকে 

িথ্য ও অনোইন মসবা ৩৩৩ সহ 

িথ্য বািায়লন সংল াতর্ি 

% 1.00      

[৩.৩]  ন্ত্রণােয়/তবভালগি বাতষ জক 

প্রতিলবদন প্রণয়ন ও প্রকাশ 

[৩.৩.১] বাতষ জক প্রতিলবদন 

ওলয়বসাইলট প্রকাতশি 
িাতিখ 1.00      

[4]. বাতষ জক 

ক জসম্পাদন চুতক্ত 

বাস্তবায়ন 

মর্ািদািকিণ 

[৪.১]  ২০১৮-১৯ অে জবেলিি 

খসড়া বাতষ জক ক জসম্পাদন চুতক্ত 

দাতখে 

[৪.১.১]  োেতিি বাতষ জক 

ক জসম্পাদন চুতক্ত ওলয়বসাইলট 

আপলোিকৃি 

িাতিখ ০.৫০  
    

৪.২] ২০১৭-১৮ অে জবেলিি 

বাতষ জক ক জসম্পাদন চুতক্তি 

মূল্যায়ন প্রতিলবদন দাতখে 

[৪.২.১]মূল্যায়ন প্রতিলবদন 

দাতখেকৃি 
িাতিখ ১.০০  

    

[৪.৩]  ২০১৮-১৯ অে জবেলিি 

বাতষ জক ক জসম্পাদন চুতক্তি 

মূল্যায়ন প্রতিলবদন প জালোচ্ালন্ত 

ফোবিজক (feedback) 

প্রদান 

[৪.৩.১] ফোবিজক (feedback) 

প্রদি 
সংখ্যা ০.৫০  

    



দপ্তি/সংস্থাি আবতশ্যক মকৌশেগি উলেশ্যসমূহ, 2019-20 

 লোম-1  লোম-2  লোম-3  লোম-4   লোম-5  লোম-6 

বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ডক্রম 

(Activities) 

 

কম ডসম্পােন সূিক 

(Performance Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কম ডসম্পােন সূিদকর 

মান  

(Weight of 

Strategic 

Indicators) 

েেয াোি  ান  (২০১৯-২০২০) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অতত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

িলতত মান 

(Fair) 

িলতত 

মাদনর তনদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৪.৪]  সিকাতি ক জসম্পাদন 

ব্বস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতশেণসহ 

তবতভন্ন তবষলয় 

ক জকিজা/ক জচ্ািীলদি র্ন্য 

প্রতশেণ আলয়ার্ন 

[৪.১.১] আলয়াতর্ি প্রতশেলণি স য় র্নঘো ১.০০  
    

[২.৫] আওিািীন দপ্তি/সলে 

২০১৭-১৮ অে জবেলিি বাতষ জক 

ক জসম্পাদন চুতক্ত োেি 

[২.৫.১] বাতষ জক ক জসম্পাদন চুতক্ত 

োেতিি 
িাতিখ ১.০০ 15-06-201৯ 

18-06-

201৯ 
19-06-201৯ 20-06-201৯ 21-06-201৯ 



 

আতম, সেস্য (কাস্টমস নীতত ও আইতসটি), জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড তহদসদব বিয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড ও তসতনয়র সতিব, 

অভ্যন্তরীণ সম্পে তবভ্াগ এর তনকট অেীকার করতছ বর্, এই চুতিদত বতণ ডত ফলাফল অজডদন সদিষ্ট র্াকব। 

 

 

আতম, তসতনয়র সতিব, অভ্যন্তরীণ সম্পে তবভ্াগ ও বিয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড তহদসদব সেস্য (কাস্টমস নীতত ও আইতসটি), 

জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর তনকট অেীকার করতছ বর্, এই চুতিদত বতণ ডত ফলাফল অজডদন সাংতিষ্ট কাস্টমস তবভ্াগদক সব ডাত্মক 

সহদর্াতগতা প্রোন করব। 
 

 



 

সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

ক্রত ক নং শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms) তববিণ 

 

1. ই-ফাইতেং ইলেকেতনক ফাইতেং 

2. ADR Alternative Dispute Resolution 

3. e-Payment electronic Payment 

4. ASYCUDA Automated System for Custom Data 

5. এযাসাইকুর্া অদটাদমদটর্ তসদস্টম ফর কাস্টমস  র্াটা  

6. এনএসিতিও ন্যাশনাে তসলেে উইলন্ডা 

    

 

 



সাংদর্াজনী-২: কম ডসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/তবভ্াগ/সাংস্থা এবাং পতরমাপ পদ্ধতত এর তববরণ: 

 

ক্রত ক 

নম্বি 

কার্ ডক্রম কম ডসম্পােন সূিক তববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউতনটি 

পতরমাপ পদ্ধতত 

এবাং উপািসূত্র 

 

সািারণ মন্তব্য 

িোর্স্ব লক্ষ্যমোত্রো অর্জন আহতরত কাস্টমস-কর ২০১৮-১৯ অর্ ড বছদর  বাদজদট তনি ডাতরত রাজস্ব 

আোয়। এ লদক্ষয বাদজট বাস্তবায়ন পতরকল্পনা গ্রহণ 

করা হদয়দছ এবাং বস বমাতাদবক কার্ ডক্রম িলদছ।  

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড বকাটি টাকায় (মহা 

তহসাব তনয়ন্ত্রদকর 

কার্ ডালদয়র সাদর্ 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

কর্তডক প্রেতশ ডত 

তহসাদবর সমিয় 

সািন) 

 

প্রদর্শ জত িোর্স্ব আদোয়য়ি সোয়ে কের্োিী র্িসোয়বি 

সমন্বয় সোধন  

অি জ-বাতষ জক স ন্বয় সািন  বাংোলদশ ব্াংলক র্ াকৃি িার্লেি সালে তহসাব 

 হাতনয়ন্ত্রলকি কা জােয় ও সংতিষ্ট অতফস কর্তজক 

প্রদি মের্ািী চ্াোলনি সালে তহসালবি স ন্বয় সািন 

কিা।  

র্ািীয় িার্ে মবাি জ  অভযন্তিীণ সম্পদ 

তবভালগি বাতষ জক 

প্রতিলবদন 

 

বাতষ জক স ন্বয় সািন  র্ াকৃি িার্ে সংতিষ্ট অতফসমূহ ও মের্ািীি 

তহসালবি স ন্বয় সািন  

ঐ ঐ  

মোঠ অর্িসসমূি পর্িদশ জন  দাতখেকৃি প্রতিলবদন  মাঠ পর্ ডাদয়র অতফসসূদহর মামলা তনস্পতির গুণগত 

মান পর্ ডাদলািনা ও কর ফাঁতক বরাদি র্র্ার্র্ তনদে ডশ 

ও পতরপালন প্রততদবেদন ত্রুটিসমূহ তবদিষণপূব ডক 

আইনানুগ কার্ ডক্রম গ্রহণ বজারোরকরণ। 

ঐ  ঐ  

অতভ্দর্াগ ও বগাদয়ন্দা তদথ্যর তভ্তিদত অনুসন্ধান 

কার্ ডক্রম 

দালয়িকৃি  া ো  অতভ্দর্াগ ও বগাদয়ন্দা তদথ্যর তভ্তিদত আহতরত 

তথ্য পরীক্ষা-তনরীক্ষাপূব ডক আইদনর প্রদয়াগ কদর 

ফাঁতক/দগাপনকৃত আয় পুনরুদ্ধার করা। 

ঐ  ঐ  

মোমলো কেয়  িোর্স্ব আদোয়  আদায়কৃি কাস্ট স-কি রাজস্ব সম্ভাবনাময় বড় মামলাসমূহ দ্রুত তনস্পতি ও 

োবীকৃত রাজস্ব দ্রুত আোদয়র জন্য তোরকী 

বজারোরকরণ। 

ঐ ঐ  

র্বচোিোধীন মোমলো দ্রুত র্নষ্পর্ি িণ  মামলা তনষ্পতি  করোতাদের উদ্ভুত তবদরািসমূহ দ্রুত তনস্পতির 

তনতমদি আতপদলর পতরবদতড তবকল্প তবদরাি তনস্পতি 

ব্যবস্থা গ্রহদণ করোতাগণদক উদ্বুদ্ধকরণ। 

ঐ ঐ  

  িদোতোগণয়  র্ব ল্প র্বয়িোধ র্নষ্পর্ি পদ্ধর্ত গ্রিয়ণ 

উদ্বুদ্ধ িণ 

তবলিাি তনষ্পতি  করোতাদের উদ্ভুত তবদরািসমূহ দ্রুত তনস্পতির 

তনতমদি আতপদলর পতরবদতড তবকল্প তবদরাি তনস্পতি 

ব্যবস্থা গ্রহদণ করোতাগণদক উদ্বুদ্ধকরণ। 

ঐ ঐ  

 অর্বতর্ জত বয় য়ো  ি আদোয় ত্বিোর্ন্বত িণ। আদায়কৃি বলকয়া  বদকয়া কর আোদয়র জন্য জতরমানা, ব্যাাংক তহসাব 

জব্দ ও সাটি ডতফদকট মামলাসহ আইনানুগ কার্ ডক্রম 

গ্রহণ ও তোরতক বজারোরকরণ। 

ঐ  ঐ  



ক্রত ক 

নম্বি 

কার্ ডক্রম কম ডসম্পােন সূিক তববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউতনটি 

পতরমাপ পদ্ধতত 

এবাং উপািসূত্র 

 

সািারণ মন্তব্য 

 কপোস্ট র্িয়োয়িন্স অর্িট ( োস্টমস)  অতিটকৃি  া োি সংখ্যা  শুল্কায়ন পিবিী তনিীোি  াধ্যল  িার্ে আদায়  

 

ঐ ঐ  

র্প্রন্ট ও ইয়লক্ট্রর্ন  র্মর্িয়োয় র্বজ্ঞোপন/অনুষ্ঠোন প্রচোি তবজ্ঞাপন/অনুষ্ঠান প্রচ্াি তপ্রন্ট ও ইদলকেতনক তমতর্য়ার তবজ্ঞাপন ও অনুষ্ঠান 

প্রিাদরর মােদম করোতাগণদক কর প্রোদন 

উদ্বুদ্ধকরণ।  

 

ঐ ঐ  

 িদোতোগণয়  প্রচর্লত আইয়ন তোয়দি অর্ধ োি ও 

বোধ্যবোধ তো সম্পয় জ সম্য  ধোিণো কদওয়োি র্নর্মি 

র্নয়র্মত র্মের্িয়ো/য় োগোয় োগ স্থোপন।  

অনুতষ্ঠি সভা/ল াগাল াগ করোতাগণদক প্রিতলত আইদন তাদের অতিকার ও 

বােবািকতা সম্পদকড সম্যক িারণা বেওয়ার তনতমি 

বর্াগাদর্াগ স্থাপন ও সভ্া-সমাদবশ অনুষ্ঠান। 

ঐ ঐ  

কসবো ক য়েি মোধ্যয়ম  িদোতো কসবো বৃর্দ্ধ িণ মসবা গ্রহণকািীি সংখ্যা  বসবা বকদের মােদম করোতা বসবা বৃতদ্ধকরণ ও 

কর প্রোন উৎসাহ প্রোন। 

 

ঐ ঐ  

2.4] ই-কপয়মন্ট পদ্ধর্ত িার্ে আদায়  করোতাগণ সহদজই বর্ন বর্তবট কার্ ড ও বক্রতর্ট 

কাদর্ ডর মােদম এ পদ্ধততর আওতায় কর পতরদশাি 

করদত পাদরন।  

 

ঐ ঐ  

এ্যোসোইকুিো ওয়োর্ল্জ পদ্ধর্তি সম্প্রসোিণ  এযাসাইকুিা ওয়ালডজি অিীলন 

ল্যান্ড  কাস্ট স মস্টশন (ল াট 

২৯টি)  

এযাসাইকুিা ওয়াডজ সফটওয়যালিি  াধ্যল  

েয়ংতক্রয় পিতিলি শুল্কায়ন কার্ ডক্র  পতিচ্ােনা 

এবং স্থে মস্টশনসমূলহ এি কার্ ডক্র  চ্ালুকিণ। 

ঐ ঐ  

 ম জ তজো- ম জচোিীয়দি প্রর্শক্ষ্ণ প্রদোন  প্রতশেণ প্রদান  ক জকিজা-ক জচ্ািীলদি প্রতশেণ প্রদালনি  াধ্যল  

দেিা বৃতি।  

 

ঐ ঐ  

 ম জ তজো- ম জচোিীয়দি পুিস্কোি প্রদোয়নি মোধ্যয়ম  োয়র্ 

উদ্বুদ্ধ িণ  

পুিস্ক্াি প্রদান  ক জকিজা-ক জচ্ািীলদি পুিস্ক্াি প্রদালনি  াধ্যল  

কালর্ উৎসাহ প্রদান ও মসবাি  ালনান্নয়ন। 

ঐ ঐ  



 

সাংদর্াজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/তবভ্াদগর/অতিেপ্তর/সাংস্থা-এর তনকট প্রতযাতসত সুতনতে ডষ্ট কম ডসম্পােন সহায়তাসমূহ: 

 

প্রততষ্ঠাদনর িরণ প্রততষ্ঠাদনর নাম সাংতিষ্ট কম ডসম্পােন সূিক উি প্রততষ্ঠাদনর তনকট সাংতিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/তবভ্াদগর প্রতযাতশত সহায়তা 

প্রতযাশার বর্ৌতিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য প্রভ্াব 

 ন্ত্রণােয় আইন, তবচ্াি ও সংসদ তবষয়ক 

 ন্ত্রণােয়  

কাস্ট স আইন সংক্রান্ত তবতি াো 

প্রণয়ন ও হােনাগাদকিণ  

প্রলয়ার্নীয় আইনী সহায়িা প্রদান  প্রলয়ার্নীয় আইনী মভটিং 

ব্তিি আইন প্রণয়ন সম্ভব নয়  

কাস্ট স আইন, 2019 ও উক্ত আইলনি 

অিীলন প্রণীিব্ তবতি-তবিালনি মভটিং না 

হলে এ সকে তবতি-তবিান প্রণয়ন বািাগ্রস্থ 

হলব। 

 ন্ত্রণােয়  তন্ত্রসভা  নতুন কাস্ট স আইলনি চূড়ান্ত অনুল াদন দ্রুিিাি সালে কাস্ট স আইন ও এ 

সংক্রান্ত তবতি-তবিালনি চূড়ান্ত অনুল াদন 

 তন্ত্রসভাি চূড়ান্ত অনুল াদন 

ব্তিি নতুন কাস্ট স আইন 

প্রণয়ন সম্ভব হলব না 

কাস্ট স আইন, 2019 ও উক্ত আইলনি 

অিীলন প্রণীিব্ তবতি-তবিালনি চূড়ান্ত 

অনুল াদন না হলে এ সকে তবতি-তবিান 

প্রণয়ন বািাগ্রস্থ হলব। 

অতিদপ্তি তবতর্ মপ্রস কাস্ট স আইন ও এ সংক্রান্ত তবতি-

তবিান মুদ্রণ 

দ্রুিিাি সালে কাস্ট স আইন ও এ 

সংক্রান্ত তবতি-তবিান মুদ্রণ 

মুদ্রণ ব্তিি মগলর্ট আকালি 

প্রকাশ কিা সম্ভব নয় 

কাস্ট স আইন ও এ সংক্রান্ত তবতি-তবিান 

মুদ্রণ না হলে এ সকে তবতি-তবিান  মগলর্ট 

আকালি প্রকাশ বািাগ্রস্থ হলব। 

 ন্ত্রণােয় র্ািীয় সংসদ তবষয়ক  ন্ত্রণােয় কাস্ট স আইন ও এ সংক্রান্ত তবতি-

তবিান পাস 

দ্রুিিাি সালে কাস্ট স আইন ও এ 

সংক্রান্ত তবতি-তবিান পাস 

র্ািীয় সংসলদ পাস ব্তিি 

নতুন কাস্ট স আইন প্রণয়ন সম্ভব 

হলব না 

কাস্ট স আইন, 2019 ও উক্ত আইলনি 

অিীলন প্রণীিব্ তবতি-তবিালনি র্ািীয় 

সংসলদ পাস  না হলে এ সকে তবতি-তবিান 

প্রণয়ন বািাগ্রস্থ হলব। 

 


