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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

 সংেযাজন  কর  অবিভাগের  ধান  কাজ  হে   সংেযাজন  কর  আইন  ও  আবগাির  আইনের  আওতায়  কর  আেরাপ,  এতদসংা
আইন, বিধ-ি◌বিধান ণয়ন ও হালনাগাদকরণ ও কর আহরণ এবং এ লে  সংেযাজন কর কমিশনারেটসহের কাযম মনর করা ও
দিক নিদ েশনা দান। ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অথবছের মাট লমাা ৬৬,০০০ কা টাকা ও ৮৩,০০০ কা টাকা; যার বিপরীেত
আদায়ত রাজের পরিমাণ যথােম ৬৬,৮৯১.৪৫ কা টাকা ও ৭৮,৮৯৪.১৮ কা টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছরের লমাা ১,০৪,০০৬
কা টাকা; যার বিপরীেত ম াচ’২০১৯ প য আদায়ত রাজের পরিমাণ ৬৬৮,১৮২.৯৫ কা টাকা (সাময়িক)। সারােদেশ ভাট
কিমশনােরটসেহর কায ম য়ংিয়ভােব পরিচালনার জ সক অিবভােগর আওতায় ভাট অনলাইন-এর কায ম ত এিগেয় চলেছ।

সমা এবং চােলসহ:

সক সক িনধ ারণ, উ লমাার রাজ আহরণ, সক ফিক রাধ, সেকর আওতা সসারণ, িনরীা ও পিরদশ ন, বেকয়া আদায়,
িবচারাধীন মামলা ত িনিকরণ (মামলা তদারিক ও িবক িবেরাধ িনিকরেণর মােম) ও িশিত জনবল তা।
সক িবষেয় জনগেণর সেচতনতার অভাব, সক দরসেহর ায়ী ভবন ও লিজিক-এর অভাব।

ভিবৎ পিরকনা:

রাজ আদায় ির জ অনলাইেন সক িরটান  দািখল, ত ি (আইিস) অবকাঠােমা িবিনম াণ ও অেটােমশন কায মসহ
জারদারকরণ,  সকেনট সসারণ,  সক ফিক রাধ এবং আইন ও সক দান পিত সহজীকরণ,  সক িশা,  িবাপন চার,  া
পয়াস  সািভ স িনিতকরণ; েয়াজনীয় উোেগর মােম উ আদালেতর পিং মামলাসহ িনি ও সংি রাজ আদায়;
কম কতা/কম চারীেদর িশেণর মােম কম মতা ি এবং িবক িবেরাধ িনির (ADR) মােম রাজ আদায় জারদার করার
পদেপ হণ করা হে।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০১৯-২০ অথ বছের ধায ত ১,১৭,৬৭১.৮৪ কা টাকা রাজ আহরেণর লমাা অজন
 সংেযাজন কর ও সরক  আইন ২০১২ বাবায়ন
সক শাসেনর আিনকায়ন ও করদাতা বাবকরণ, উপেজলা পয ােয় ভাট অিফস াপন
ই-ফাইিলং এ িরটান  দািখল বাবায়ন,
ই-পেম পিত বাবায়ন,
ইেলকিনক িফসকাল িডভাইস (EFD) চাকরণ,
ভাট অনলাইন েজ কাজ স করেব।
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জাতীয় রাজস্ব ববাদড ির মূক অনুসবভাদগর ক দস্য এর পদক্ষ দস্য (মূক বাস্তবায়ি ও আইটি), 

জাতীয় রাজস্ব ববাড ি 

 

এবাং 

 

সসিয়র সিব, অভযন্তরীণ ম্পদ সবভাগ  এর মদে ২০১৯ াদর জুি মাদর ২৩ তাসরদে এই  বাস িক 

কম িম্পাদি চুসি স্বাক্ষসরত  । 
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

অভরীণ সেদ গড়েবা উত বাংলােদশ।

১.২ অিভল (Mission)
আজািতকভােব ীত করনীিত অসরেণ ায়িভিক, আিনক িিনভর, অংশহণলক, জনবাব রাজ বাপনা
িতাকরেণর মােম পয া অভরীণ সদ আহরণ

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. রাজ আহরণ জারদারকরণ
২. সক বার আিনকায়ন ও সকদাতা বাবকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.  সংেযাজন কর ও আবগাির আইেনর আওতায় কর আেরাপ, আহরণ এবং এতদসংা আইন, িবিধ-িবধান ণয়ন-
হালনাগাদকরণ;
২. বােজেটর রাজ আহরণ সংা লমাা ণয়ন;
৩. কেরর সহ িচিত কের আওতা ও পিরিধ িনধ ারণ এবং া িতপালেন উুকরেণর মােম সকদাতার
সংা ি এবং রাজ আহরণ ি;
৪.  সংেযাজন কর ও আবগাির  আহরেণ িনেয়ািজত দরসেহর কায ম পিরবীণ ও িনয়ণ;
৫. িনয়িমত পিরদশ ন কায ম পিরচালনা;
৬.  সংেযাজন কর সংা মামলাসহ িনির মােম রাজ আদায়;
৭. িবক িবেরাধ িনি (এিডআর) মােম রাজ আদায় কায ম জারদার করা;
৮. িনরীা কায ম জারদারকরণ;
৯. বেকয়া আদায় জারদার করা; বসায়বাব পিরেবশ ি করা;
১০. ি িনভর সক বা চা করা; এবং
১১. জনসেচতনতা ির জ কায ম হণ করা।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

রাজ আহরণ ি
কর িজিডিপর অপাত
ি

শতকরা হার ৮.৭ ১১.৭ ১১.৯ ১২.৩
এটিন  জনােরেলর দর, বাংলােদশ াংক, মহািহসাব
িনরীেকর ও িনয়েকর দর

মেময়ািদ সামিক অথ ৈনিতক নীিত
িবিত ২০১৮-১৯ থেক ২০২০-২১, অথ 
িবভাগ

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১১, ২০১৯ ১৬:৩১ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৭, ২০১৯

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১১, ২০১৯ ১৬:৩১ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৭, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] রাজ
আহরণ
জারদারকরণ

৬২

[১.১] রাজ লমাা অজন। [১.১.১] আহিরত ভাট সমি
শতকরা
হার

৩০ ৭৮৮৯৪.১৮ ৫২৯০৭.২৯ ১০০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০

[১.২] দিশ ত রাজ
আদােয়র সােথ জাির
িহসােবর সময় সাধন

[১.২.১] অধ  -বািষ ক
সময় সাধন বািষ ক
সময় সাধন

তািরখ তািরখ ১ ০৮.০২.১৮ ১৫.০৪.২০ ২৫.০৪.২০ ১০.০৫.২০ ২০.০৫.২০ ১০.০৬.২০

[১.২.২] বািষ ক সময়
সাধন

তািরখ তািরখ ১

বািষ ক
সময় সময়
সাধন এখেনা

হয়িন।

বািষ ক
সময় সাধন
সময় হয়িন।

১০.১০.২০ ২০.১০.২০ ৩০.১০.২০ ১৫.১১.২০ ০৩.১২.২০

[১.৩] মাঠ অিফসসহ
পিরদশ ন

[১.৩.১] দািখলত
িতেবদন: ভাট

সমি সংা ৫ ২০৬ ৪০৩ ৩০০ ২৫০ ২৩০ ১৯২ ১৫০

[১.৪] অিভেযাগ ও গােয়া
তের িভিেত অসান
কায ম

[১.৪.১] দােয়রত
মামলা: ভাট

সমি সংা ৫ ৯৮ ১৮০ ২০০ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ১৬০

[১.৫] মামলা থেক রাজ
আদায়ঃ মাট

[১.৫.১] আদায়ত মাট
ভাট

সমি
কা
টাকায়

৩ ১০৬ ৩০৩ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩০০ ২৫০

[১.৬] উৎেস কর কতন
মিনটিরং

[১.৬.১] পিরবীিত
উৎেস কর কতনকারী
কপ (ভাট

সমি সংা ২ ৮৬৩৯ ৫৫০০ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫৫০০ ৫৫০০

[১.৭] কমাই করদাতার
সংা িকরণ

[১.৭.১] িরটান  দািখেলর
হার: ভাট

সমি
শতকরা
হার

৩ ১৩ ১২ ১৫ ১৪ ১৩.৫ ১৩ ১১ ১৫ ১৫

[১.৮] িবচারাধীন মামলাসহ
ত িনিকরণ।

[১.৮.১] িবভাগীয়
মামলা িনি: ভাট

সমি
শতকরা
হার

১ ৭০ ৭০ ৭৫ ৭২ ৬৮ ৬৩ ৫৮ ৭৭ ৮০

[১.৯] করদাতাগণেক িবক
িবেরাধ িনি পিত হেন
উুকরণ।

[১.৯.১] িবেরাধ
িনি: ভাট

সমি সংা ১ ১২ ১৮ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১৩ ১৪

[১.১০] বেকয়া কর আদায়
রািতকরণ।

[১.১০.১] আদায়ত
বেকয়া: ভাট

সমি
শতকরা
হার

১ ৩৩ ৩০ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩০ ২৮ ৩৫ ৩৭



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১১, ২০১৯ ১৬:৩১ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৭, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.১১] িরট াণ পরীাকরণ।
[১.১১.১] িরট াণ পরীা:
ভাট

সমি
শতকরা
হার

৬ ৫৮ ৭০ ৭৫ ৭৩ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭৭ ৮০

[১.১২] জিরপ কায ম
[১.১২.১] করদাতা ি:
ভাট

সমি সংা ৩ ৩৩৫৯ ৭১৭০ ৪০০০ ৩৭০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৭০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১১, ২০১৯ ১৬:৩১ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৭, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] সক
বার
আিনকায়ন
ও সকদাতা
বাবকরণ

১৩

[২.১] ি ও ইেলিনক
িমিডয়ায় িবাপন/অান
চার।

[২.১.১]
িবাপন/অান চার:
ভাট

সমি সংা ২ ১৩৫ ১১৮ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১২০ ০ ০

[২.২] করদাতাগণেক চিলত
আইেন তােদর অিধকার ও
বাবাধকতা সেক সক
ধারণা দওয়ার িনিম
িনয়িমত িমথিয়া/ যাগােযাগ
াপন।

[২.২.১] অিত সভা/
যাগােযাগ: ভাট

সমি সংা ২ ৪৯৬ ৮৪১ ৪৬০ ৪৫০ ৪৪০ ৪৩০ ৪২৫ ৪৮০ ৫০০

[২.৩] সবা কের মােম
করদাতা সবা িকরণ

[২.৩.১] সবা
হণকারীর সংা:
ভাট

সমি সংা ২ ২ ২.৬৪ ৩ ২.৫ ২.৪ ২ ১.৫ ২ ২.৩

[২.৪] ভাট অনলাইন ক
বাবায়ন

[২.৪.১] সকল
কিমশনােরেট অনলাইেন
সক িরটান  হণ (নন
ভাট আইন বাবায়ন
সােপে)

সমি সংা ২ ০ ০ ১২ ৮ ৬ ৪ ২ ০ ০

[২.৫] ই-পেম পিত
[২.৫.১] রাজ আদায়:
ভাট

সমি সংা ০.৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[২.৬] কম কতা-কম চারীেদর
িশণ দান;

[২.৬.১] িশণ দান:
ভাট

সমি সংা ৩ ১১৭৫ ১৬৫০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১৩৫০ ১৫০০

[২.৭] কম কতা-কম চারীেদর
রার দােনর মােম
কােজ উুকরণ

[২.৭.১] রার দান:
ভাট

সমি সংা ০.৫ ১৬০ ১৫৬ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ১৫৫ ১৫০ ১৮০ ২০০

[২.৮] অনলাইেন ভাট
রিজেশন স

[২.৮.১] সকল সক
কিমশনােরেট অনলাইেন
ভাট রিজেশন দান

সমি সংা ১ ০ ০ ১২ ৮ ৬ ৪ ২ ০ ০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১১, ২০১৯ ১৬:৩১ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৭, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১১, ২০১৯ ১৬:৩১ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৭, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ সক  সংেযাজন কর

২ ADR Alternative Dispute Resolution

৩ VAT Value Added Tax

৪ e-Payment Electronic Payment

৫ EFD Electronic Fiscal Device

৬ ভাট ভা এােডড া

৭ ই-ফাইিলং ইেলোিনক ফাইিলং

৮ ই-পেম ইেলোিনক পেম
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] রাজ লমাা অজন। [১.১.১] আহিরত ভাট
২০১৯-২০ অথ বছের বােজেট িনধ ািরত রাজ আদায়। এ লে বােজট
বাবায়ন পিরকনা হণ করা হেয়েছ এবং স মাতােবক কায ম চলেছ।

জাতীয় রাজ বাড  মািসক সভা
অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[১.২] দিশ ত রাজ আদােয়র সােথ
জাির িহসােবর সময় সাধন

[১.২.১] অধ  -বািষ ক সময় সাধন
বািষ ক সময় সাধন

বাংলােদশ াংেক জমাত রাজের সােথ িহসাব মহািনয়েকর কায ালয়
ও সংি অিফস কক দ জাির চালােনর সােথ িহসােবর সময়
সাধন করা।

জাতীয় রাজ বাড ,
িহসাব মহািনয়েকর
কায ালয়

অধ বািষ ক
িতেবদন

অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[১.২.২] বািষ ক সময় সাধন জমাত রাজ সংি অিফসসহ ও জািরর িহসােবর সময় সাধন জাতীয় রাজ বাড 
বািষ ক
িতেবদন

অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[১.৩] মাঠ অিফসসহ পিরদশ ন
[১.৩.১] দািখলত িতেবদন:
ভাট

মাঠ পয ােয়র অিফসসেহর মামলা িনির ণগত মান পয ােলাচনা ও
কর ফিকেরােধ যথাযথ িনেদ শ ও পিরপালন, িতেবদেন সহ
িবেষণব ক আইনগ কায ম হণ জারদারকরণ

জাতীয় রাজ বাড 
মািসক
িতেবদন

অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[১.৪] অিভেযাগ ও গােয়া তের
িভিেত অসান কায ম

[১.৪.১] দােয়রত মামলা: ভাট
অিভেযাগ ও গােয়া তের িভিেত আহিরত ত পরীা-িনরীাব ক
আইেনর েয়াগ কের ফিক/গাপনত আয় নার করা

জাতীয় রাজ বাড  মািসক সভা
অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[১.৫] মামলা থেক রাজ আদায়ঃ মাট [১.৫.১] আদায়ত মাট ভাট
রাজ সাবনাময় বড় মামলাসহ ত িনি ও দাবীত রাজ ত
আদােয়র জ তদারকী জারদারকরণ

জাতীয় রাজ বাড  মািসক সভা
অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[১.৬] উৎেস কর কতন মিনটিরং
[১.৬.১] পিরবীিত উৎেস কর
কতনকারী কপ (ভাট

েতক সরকাির দেরর িডিডও-গণ সরবরাহকারী, সবা দানকারী ও
কাদারেদর িবল হেত চিলত িনয়ম অযায়ী উৎেস কর কতন কের
থােকন

জাতীয় রাজ বাড  মািসক সভা
অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[১.৭] কমাই করদাতার সংা
িকরণ

[১.৭.১] িরটান  দািখেলর হার: ভাট
য সকল করদাতা সক সমেয় িরট াণ  দািখেল থ  হন, তােদর িরটান 
দািখেলর জ নাশ জাির, জিরমানাসহ অা আইনাগ কায ম হণ
জারদারকরণ

জাতীয় রাজ বাড  মািসক সভা
অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[১.৮] িবচারাধীন মামলাসহ ত
িনিকরণ।

[১.৮.১] িবভাগীয় মামলা িনি:
ভাট

করদাতােদর উুত িবেরাধসহ ত িনির িনিমে আিপেলর পিরবেত
িবক িবেরাধ িনি বা হেণ করতাদাগণেক উুকরণ

জাতীয় রাজ বাড  মািসক সভা
অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[১.৯] করদাতাগণেক িবক িবেরাধ
িনি পিত হেন উুকরণ।

[১.৯.১] িবেরাধ িনি: ভাট
করদাতােদর উূত িবেরাধসহ ত িনির িনিম আিপেলর পিরবেত
িবক িবেরাধ িনি বা হেণ করতাদাগণেক উুকরণ

জাতীয় রাজ বাড  মািসক সভা
অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[১.১০] বেকয়া কর আদায় রািতকরণ। [১.১০.১] আদায়ত বেকয়া: ভাট
বেকয়া কর আদােয়র জ জিরমানা, াংক িহসাব জ ও সা িফেকট
মামলাসহ আইনাগ কায ম হণ ও তদারিক জারদারকরণ

জাতীয় রাজ বাড  মািসক সভা
অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১১] িরট াণ পরীাকরণ। [১.১১.১] িরট াণ পরীা: ভাট
করদাতা কক দািখলত িরটান সহ পরীাব ক ণ  িরটান  বাছাই
কের ড অিডট ও েযাজ ে িফ অিডটসহ অা আইনাগ
কায ম হণ জারদারকরণ

জাতীয় রাজ বাড  মািসক সভা
অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[১.১২] জিরপ কায ম [১.১২.১] করদাতা ি: ভাট
জিরেপর মােম তথা আ:িতানসহ হইেত ত সংহব ক নন
করদাতােদর কর নেটর আওতায় জারদারকরণ

জাতীয় রাজ বাড  মািসক সভা
অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[২.১] ি ও ইেলিনক িমিডয়ায়
িবাপন/অান চার।

[২.১.১] িবাপন/অান চার:
ভাট

ি ও ইেলকিনক িমিডয়ায় িবাপন ও অান চােরর মােম
করদাতাগণেক কর দােন উুকরণ

জাতীয় রাজ বাড  মািসক সভা
অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[২.২] করদাতাগণেক চিলত আইেন
তােদর অিধকার ও বাবাধকতা সেক
সক ধারণা দওয়ার িনিম িনয়িমত
িমথিয়া/ যাগােযাগ াপন।

[২.২.১] অিত সভা/ যাগােযাগ:
ভাট

করদাতাগণেক চিলত আইেন তােদর অিধকার ও বাবাধকতা সেক
সক ধারণা দওয়ার িনিম যাগােযাগ াপন ও সভা-সমােবশ অান

জাতীয় রাজ বাড 
মািসক
িতেবদন

অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[২.৩] সবা কের মােম করদাতা সবা
িকরণ

[২.৩.১] সবা হণকারীর সংা:
ভাট

সবা কের মােম করদাতা সবা িকরণ ও কর দােন উৎসাহ দান জাতীয় রাজ বাড 
মািসক
িতেবদন

অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[২.৪] ভাট অনলাইন ক বাবায়ন
[২.৪.১] সকল কিমশনােরেট
অনলাইেন সক িরটান  হণ (নন
ভাট আইন বাবায়ন সােপে)

করদাতা যােত সহেজ অনলাইেন সক িরটান  দািখল করেত পােরন, স
বা হণ

জাতীয় রাজ বাড  মািসক সভা
অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[২.৫] ই-পেম পিত [২.৫.১] রাজ আদায়: ভাট
করদাতা সহেজই ডিবট কাড  ও িডট কােড র মােম এ পিতর
আওতায় কর পিরেশাধ করেত পােরন।

জাতীয় রাজ বাড 
মািসক
িতেবদন

অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[২.৬] কম কতা-কম চারীেদর িশণ
দান;

[২.৬.১] িশণ দান: ভাট কম কতা-কম চারীেদর িশেণর মােম দতা ি জাতীয় রাজ বাড  মািসক সভা
অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[২.৭] কম কতা-কম চারীেদর রার
দােনর মােম কােজ উুকরণ

[২.৭.১] রার দান: ভাট কম কতা-কম চারীেদর িশেণর মােম দতা ি জাতীয় রাজ বাড  মািসক সভা
অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

[২.৮] অনলাইেন ভাট রিজেশন স
[২.৮.১] সকল সক কিমশনােরেট
অনলাইেন ভাট রিজেশন দান

অনলাইেন সক রিজেশেনর িত সহজীকরণ, যােত অনলাইেন
করদাতা সহেজ সক রিজেশন করেত পােরন

জাতীয় রাজ বাড 
মািসক
িতেবদন

অভরীণ সদ িবভােগর
বািষ ক িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

অা এটন জনােরেলর দর িবভাগীয় মামলা িনি: ভাট মামলা ত িনি রাজ আদায় িনিত করা রাজ িত ও আইন েয়ােগ জলতা

অা এটন জনােরেলর দর আদায়ত মাট ভাট মামলা ত িনি রাজ আদায় িনিত করা রাজ িত ও আইন েয়ােগ জলতা

অা বাংলােদশ াংক দােয়রত মামলা: ভাট চািহত তের ত াি করফিক উদঘাটন রাজ িত ও আইন েয়ােগ জলতা

অা
মহািহসাব িনরীক ও িনয়েকর
দর

অধ  -বািষ ক সময় সাধন বািষ ক সময়
সাধন

চািহত ত ত াি রাজ আদােয়র ত ত উদঘাটন রাজ আদােয়র সক িচ পাওয়া যােব না।

অা
মহািহসাব িনরীক ও িনয়েকর
দর

বািষ ক সময় সাধন চািহত ত ত াি রাজ আদােয়র ত ত উদঘাটন রাজ আদােয়র সক িচ পাওয়া যােব না।


