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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক বছরসেহর (িতনবছর) ধান অজনসহঃ

অভরীণ  সদ  িবভােগর  ধান  কাজ  হে  ত  ও  পেরা  কর  আেরাপ,  কর  আহরণ  এবং  এতদসংা  আইন,  িবিধ-িবধান
নয়ন-হালনাগাদকরণ। ২০১২-২০১৩ অথ বছের মাট লমাা ১,২৯,২৫৯ কা টাকার িবপরীেত রাজ আদায় হেয়িছল
১,০৯,১৫১.৭৩ কা টাকা। ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অথ বছেরর লমাা যথােম ১,২৫,০০০ ও ১,৩৫,০২৮ কা টাকা; যার
িবপরীেত আদায়ত রাজের পিরমাণ যথােম ১,২০,১৭৮ ও ১,৩৬,৮৭৯.০০ কা টাকা। িক ২০১৪-১৫ অথ বছের লমাার
 চেয়   ১,৮৫১  কা  টাকা  বিশ  রাজ আদায়  হেয়িছল।  ২০১২  সাল  হেত  চাম  কাম হাউস,  বনােপাল  কাম হাউস,  মংলা
কাম হাউজ, কাম হাউজ (আইিসিড) কমলাের এবং ২০১৪-১৫ অথ বছের ঢাকা ও পানগাও কাম হাউেস য়ংিয়ভােব 
িবভােগর কায ম িয়াকরেণর জ ASYCUDA World সফওয়ার চা করা হেয়েছ।  ২০১৩-১৪ অথ  বছের ২০.২৩ ল
কাম িডােরশন  অনলাইেন দািখল করা হেয়েছ। ২০১৩-১৪ অথ  বছের সরাসির অনলাইেন e-TIN  সংহ পিত চা করা
হেয়েছ। ইেতামে ১৬.৫০ লািধক করদাতা e-TIN রিজেশন/ ির-রিজেশন স কেরেছন। ২০১৩-১৪ অথ বছের  e-
Payment পিত চা  করা  হেয়েছ।  এ  পিতর  মােম করদাতা  সরাসির  অনলাইেন  কর পিরেশাধ  করেত পােরন।  ইেতামে
চাত ৯ ােপয়ার সািভ স সােরর মােম ৭৭,০০০ করদাতা সবা হণ কেরেছন। আয়কর মলা ২০১৪-এ দশাপী ৬৪
জলায় ১,৫০,০০০ জন করদাতা তােদর আয়কর িরটাণ  দািখল কেরেছন। এেত ১,৬৭৫ কা টাকা রাজ আদায় হেয়েছ। ১৫,৯০০ জন
করদাতােক e-TIN রিজশন/ ির রিজশন এর আওতায় আনা হেয়েছ। জাতীয় সয় ীেমর মােম ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও
২০১৪-১৫ অথ বছের যথােম নীট ৭৭২ কা টাকা, ১১,৭০৭ কা টাকা, ২৮,৭৩২.৬৪ কা টাকা আহিরত হেয়েছ।

 

সমা এবং চােলসহঃ

            সক কর িনধ ারণ, কর ফিক রাধ, কেরর আওতা সসারণ, িশিত জনবল তা িত এ িবভােগর সমা।

ভিবৎ পিরকনাঃ

ভিবেত জাতীয় রাজ আদায় ির জ সক অনলাইন বা চা, অনলাইেন আয়কর িরটাণ  দািখল,  ত ি (আইিস)
অবকাঠােমা িবিনম াণ ও অেটােমশন কায মসহ জারদারকরণ, করেনট (ােনট) সসারণ, কর ফিক রাধ এবং আইন ও কর
দান পিত সহজীকরণ;  কর িশা, িবাপন এবং া পয়াস  সািভ স;  ে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। 

২০১৫-১৬ অথ  বছেরর সা ধান অজনসহঃ

২০১৫-১৬ অথ বছের ধায ত ১,৭৬,৩৭০ কা টাকা রাজ আহরণ;
কর শাসেনর আিনকায়ন ও করদাতা বাবকরণ;

ভাট অন-লাইন কের আওতায় সক রিজেশন কাযম হণ;
ই-ফাইিলং এ আয়কর িরট ান দািখেলর কাযম ;
ই-আইএন রিজেশন সসারণ;
ই-পেম পিত বহাের করদাতােদর উুকরণ;
 ল বরসেহ ASYCUDA ওয়া পিত চাকরণ।

জাতীয় সয় ীমসেহর মােম সয় আহরণ;
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উপমিণকা (Preamble)

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর অথ  িবভাগ-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মীর িতিনিধ িহসােব
সিচব, অভরীণ সদ িবভাগ

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ  সিচব,
মিপিরষদ  িবভাগ-এর  মে  ........................  সােলর  ........................  মােসর
........................ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision):
পক (Vision): আিনক ও টকসই কর বাপনা।

১.২ অিভল (Mission)

অিভল (Mission): আজািতকভােব ীত ায়িভিক ও েগাপেযাগী করনীিত ও সয় নীিত অসরণব ক এক
জনবাব কর ও সয় শাসন গেড় তালা এবং এর মােম পয া অভরীণ সদ আহরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. রাজ আহরণ জারদারকরণ;
২. কর শাসেনর আিনকায়ন ও করদাতা বাবকরণ এবং
৩. জাতীয় সয় ীমসেহর মােম সয় আহরণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. উাবন ও অিভেযাগ িতকােরর মােম সবার মােনায়ন
২. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন
৩. শাসিনক সংার ও নিতকতার উয়ন
৪. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন
৫. আিথ ক বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ত ও পেরা কর আেরাপ, আহরণ এবং এতদসংা আইন, িবিধ-িবধান ণয়ন-হালনাগাদকরণ;
২.  আয়কর,    সংেযাজন  কর  ও  আবগারী    এবং  আমাদািন  ও  রানী    আহরেণ  িনেয়ািজত  দরসেহর
কায ম পিরবীণ ও িনয়ণ;
৩. কর-নীিত ও আইন ণয়ন;
৪. বােজেটর রাজ আহরণ সংা লমাা ণয়ন;
৫. আজািতক সংা ও দশসেহর সােথ কর সংা ি ও সাধারণ সহেযািগতা ি সাদন;
৬. ত ও পেরা কেরর সহ িচিত কের আওতা ও পিরিধ িনধ ারণ এবং া িতপালেন উুকরেণর
মােম করদাতার সংা ি এবং রাজ আহরণ ি;
৭. জাতীয় রাজ বাড  এবং জাতীয় সয় অিধদেরর কম কতা-কম চারীেদর যাবতীয় শাসিনক কায ম পিরচালনা;
৮. সকল কার া ণ, সরবরাহ এবং লটাির নীিতমালা অযায়ী লটাির অেমাদন সংা কায াবলী সাদন;।
৯. কর,  সংেযাজন কর ও  সংা মামলাসহ িনির মােম িবেরাধণ  রাজ আদায়;
১০. জাতীয় সয় অিধদর কক ইত িবিভ সয় ীেমর নীিতমালা ণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং বাবায়ন।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
িভি বছর

২০১৩-২০১৪
ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা
২০১৫-২০১৬

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮

রাজ আহরণ ি কর িজিডিপর অপাত ি শতকরা হার ৮.৬৪ ৯.২৯ ১০.৬২ ১১.০৮ ১১.৩৫
এটন জনােরেলর দর, বাংলােদশ াংক, মহািহসাব িনরীক ও
িনয়েকর দর

জাতীয় রাজ বাড  এবং জাতীয়
সয় অিধদর

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬
েপন ২০১৬-

২০১৭
েপন ২০১৭-

২০১৮
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] রাজ আহরণ
জারদারকরণ;

৬৪

[১.১] রাজ লমাা অজন।

[১.১.১] আদায়ত সক কা টাকা ১২.০০ ৪৩৭২৬ ৪৯১৫৪ ৬৩৯০২ ৫৮০০০ ৫৫০০০ ৫০০০০ ৪৯১৫৪ ৭২০০০ ৮২০০০

[১.১.২] আদায়ত আয়কর কা টাকা ১২.০০ ৪৩২০৭ ৪৯৩৯৩ ৬৫৯৩২ ৫৯০০০ ৫৫০০০ ৫২০০০ ৪৯৩৯৩ ৭৩০০০ ৮৩০০০

[১.১.৩] আদায়ত  কা টাকা ১১.০০ ৩৩২৪৫ ৩৮৩৩২ ৪৬৫৩৬ ৪৩০০০ ৪০০০০ ৩৯০০০ ৩৮৩২২ ৫৫০০০ ৬৫০০০

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

[১.২.১] অধ  -বািষ ক সময় সাধন তািরখ ১.০০ ০ ০ ২০/০১/২০১৬ ৩১/০১/২০১৬ ০৭/০২/২০১৬ ১৫/০২/২০১৬ ২১/০২/২০১৬ ০ ০

[১.২.২] বািষ ক সময় সাধন তািরখ ১.০০ ০ ০ ২০/০৭/২০১৬ ৩০/০৭/২০১৬ ১৫/০৮/২০১৬ ২১/০৮/২০১৬ ৩১/০৮/২০১৬ ০ ০

[১.৩] মাঠ অিফসসহ পিরদশ ন

[১.৩.১] দািখলত িতেবদন:  সংা ১.০০ ২০ ২৪ ৩১ ২৮ ২৭ ২৫ ২৪ ৪১ ৫৩

[১.৩.২] দািখলত িতেবদন: সক সংা ১.০০ ৪০ ৪৮ ৬২ ৫৬ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৮১ ১০৫

[১.৩.৩] দািখলত িতেবদন: আয়কর সংা ১.০০ ১৭৫ ২০০ ২৬০ ২৫০ ২৩৫ ২১৫ ২০০ ৩৪০ ৪৪০

[১.৪] অিভেযাগ ও গােয়া তের িভিেত অসান
কায ম

[১.৪.১] দােয়রত মামলা: সক সংা ১.০০ ২০ ২৪ ৩১ ২৮ ২৬ ২৫ ২৪ ৪১ ৫৩

[১.৪.২] দােয়রত মামলা:  সংা ১.০০ ৪০ ৫০ ৬৫ ৫৯ ৫২ ৪৬ ৫০ ৮৫ ১১০

[১.৪.৩] দােয়রত মামলা: আয়কর সংা ১.০০ ৬৫ ৮৫ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫ ১১০ ১২০

[১.৫] মামলা থেক মাট রাজ আদায়

[১.৫.১] আদায়ত সক কা টাকা ১.০০ ২১ ২৪ ৩১ ২৮ ২৬ ২৫ ২৪ ৪১ ৫৩

[১.৫.২] আদায়ত  কা টাকা ১.০০ ৩৫ ৪০ ৫২ ৪৭ ৪৪ ৪২ ৪০ ৪৮ ৮৮

[১.৫.৩] আদায়ত আয়কর কা টাকা ১.০০ ৮৪ ১০০ ১২০ ১১৩ ১১০ ১০৫ ১০০ ১২৫ ১৩০

[১.৬] উৎেস কর কতন মিনটিরং
[১.৬.১] পিরবীিত উৎেস কর কতনকারী কপ সক সংা ১.০০ ৩০০০ ৩৯০০ ৫০৭০ ৪৫৬৩ ৪০৫৬ ৩৫৪৯ ৩৯০০ ৬৫৯১ ৮৫৬৮

[১.৬.২] পিরবীিত উৎেস কর কতনকারী কপ আয়কর সংা ১.০০ ১৭৫০ ২১১০ ২৭৪৩ ২৪৬৯ ২১৯৪ ২১৫০ ২১১০ ৩৫৬৬ ৪৬৩৬

[১.৭] নন-কমাই (Non-compliant)
করদাতার সংা াসকরণ;

[১.৭.১] িরটান  দািখেলর হার: সক শতকরা হার ১.০০ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ২৮ ২৫

[১.৭.২] িরটান  দািখেলর হার: আয়কর শতকরা হার ১.০০ ৩২ ৩০ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩০ ৩৮ ৩৯

[১.৮] িবচারাধীন মামলাসহ ত িনিকরণ।

[১.৮.১] মামলা িনি: সক সংা ১.০০ ৩ ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৫ ১১ ১৪

[১.৮.২] মামলা িনি:  সংা ১.০০ ৩ ৫ ৭ ৬ ৫ ৫ ৫ ৮ ১১

[১.৮.৩] মামলা িনি: আয়কর সংা ১.০০ ৩ ৫ ৭ ৬ ৫ ৫ ৫ ৮ ১১

[১.৯] করদাতাগণেক িবক িবেরাধ িনি পিত
হেন উুকরণ।

[১.৯.১] িবেরাধ িনি: সক সংা ১.০০ ২ ৩ ৪ ৪ ৩ ৩ ৩ ৫ ৭

[১.৯.২] িবেরাধ িনি:  সংা ১.০০ ২০ ২৫ ৩৩ ২৯ ২৭ ২৬ ২৫ ৪২ ৫৫

[১.৯.৩] িবেরাধ িনি: আয়কর সংা ১.০০ ১১২ ১২০ ১৫৬ ১৪০ ১২৫ ১২২ ১২০ ২০৩ ২৬৪

[১.১০] বেকয়া কর আদায় রািতকরণ

[১.১০.১] আদায়ত বেকয়া রাজঃ সক কা টাকা ১.০০ ১৩০ ১৫০ ১৯৫ ১৭৬ ১৫৬ ১৫২ ১৫০ ২৫৪ ৩৩০

[১.১০.২] আদায়ত বেকয়া রাজঃ  কা টাকা ১.০০ ১২০ ১৫০ ১৯৫ ১৭৬ ১৫৬ ১৫২ ১৫০ ২৫৪ ৩৩০

[১.১০.৩] আদায়ত বেকয়া রাজঃ আয়কর কা টাকা ১.০০ ১৫০ ২৫০ ৩২৫ ২৯৩ ২৬০ ২৫৫ ২৫০ ৪২৩ ৫৪৯

[১.১১] পা িয়াের অিডট () [১.১১.১] অিডটত মামলার সংা সংা ১.০০ ১৩০ ১৭৬ ২২৯ ২০৬ ১৮৩ ১৮০ ১৭৬ ২৯৭ ৩৮৭

[১.১২] িরট াণ পরীাকরণ।
[১.১২.১] িরটাণ  পরীাঃ সক শতকরা হার ১.০০ ২.৫ ৩.০০ ৩.৯০ ৩.৫১ ৩.১২ ৩.০৫ ৩.০০ ৫.০৭ ৬.৫৯

[১.১২.২] িরটাণ  পরীাঃ আয়কর শতকরা হার ১.০০ ২.৫ ৩.০০ ৩.৯০ ৩.৫১ ৩.১২ ৩.০৫ ৩.০০ ৫.০৭ ৬.৫৯

[১.১৩] জিরপ কায ম
[১.১৩.১] কর নেটর আওতায় নন করদাতা িঃ সক সংা ১.০০ ৫০০ ১০০০ ১৩০০ ১১৭০ ১০৪০ ১০২০ ১০০০ ১৬৯০ ২১৯৭

[১.১৩.২] কর নেটর আওতায় নন করদাতা িঃ আয়কর সংা ১.০০ ২৫০০০ ২৭০০০ ৩৫১০০ ৩১৫৯০ ২৮০৮০ ২৭৫০০ ২৭০০০ ৪৫৬৩০ ৫৯৩১৯



া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬
েপন ২০১৬-

২০১৭
েপন ২০১৭-

২০১৮
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২] কর শাসেনর
আিনকায়ন ও
করদাতা বাবকরণ
এবং

১৫

[২.১] ি ও ইেলিনক িমিডয়ায় িবাপন/অান
চার

[২.১.১] িবাপন/অান চার: সক সংা ০.৫০ ১২ ১২ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ২০ ২৬

[২.১.২] িবাপন/অান চার:  সংা ০.৫০ ৫ ৫ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৮ ১১

[২.১.৩] িবাপন/অান চার: আয়কর সংা ০.৫০ ১২ ১২ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ২০ ২৬

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

[২.২.১] অিত সভা/যাগােযাগ: সক সংা ০.৫০ ২০০ ২৫০ ৩২৫ ২৯৩ ২৬০ ২৫৫ ২৫০ ৪২৩ ৫৪৯

[২.২.২] অিত সভা/যাগােযাগ:  সংা ০.৫০ ১৫০ ২০০ ২৬০ ২৩৪ ২২০ ২১০ ২০০ ৩৩৮ ৪৩৯

[২.২.৩] অিত সভা/যাগােযাগ: আয়কর সংা ০.৫০ ২০০ ২৫০ ৩২৫ ২৯৩ ২৬০ ২৫৫ ২৫০ ৪২৩ ৫৪৯

[২.৩] সবা কের মােম করদাতা সবা িকরণ

[২.৩.১] সবা হণ-কারীর সংা: সক সংা ০.৫০ ৬৫০০০ ৭০০০০ ৯১০০০ ৮১৯০০ ৭২৮০০ ৬৩৭০০ ৭০০০০ ১১৮৩০০ ১৫৩৭৯০

[২.৩.২] সবা হণ-কারীর সংা:  সংা ০.৫০ ১২০০০০০ ১২৫০০০০ ১৬২৫০০০ ১৪৬২৫০০ ১২৭৫০০০ ১১৩৭৫০০ ১২৫০০০০ ২১১২৫০০ ২৭৪৬২৫০

[২.৩.৩] সবা হণ-কারীর সংা: আয়কর সংা ০.৫০ ১০০০০০০ ১১০০০০০ ১৪৩০০০০ ১২৮৭০০০ ১১৪৪০০০ ১১২০০০০ ১১০০০০০ ১৫০০০০০ ১৫৫০০০০

[২.৪] া পিরপালেনর সংা ি

[২.৪.১] রার দানঃ সক সংা ০.৫০ ১২০ ১২০ ১২০ ১২০ ১২০ ১২০ ১২০ ১২০ ১২০

[২.৪.২] রার দানঃ  সংা ০.৫০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০

[২.৪.৩] রার দানঃ আয়কর সংা ০.৫০ ৩৮৫ ৩৮৫ ৩৯০ ৩৯০ ৩৯০ ৩৯০ ৩৯০ ৩৯০ ৩৯০

[২.৫] ভাট অনলাইন ক বাবায়ন
[২.৫.১] অনলাইেন সক রিজেশেনর িত স তািরখ ০.৫০ ০ ০ ৩০/১২/২০১৫ ৩১/০৩/২০১৬ ৩০/০৬/২০১৬ ৩০/০৯/২০১৬ ৩১/১২/২০১৬ ০ ০

[২.৫.২] অনলাইেন সক িরট াণ দািখল  তািরখ ০.৫০ ০ ০ ৩০/০৬/২০১৬ ৩০/০৯/২০১৬ ৩১/১২/২০১৬ ৩১/০৩/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ ০ ০

[২.৬] ই-ফাইিলং এ আয়কর িরটাণ  দািখল [২.৬.১] অনলাইেন আয়কর িরট াণ দািখল  তািরখ ১.০০ ০ ০ ৩০/০৬/২০১৬ ৩০/০৯/২০১৬ ৩১/১২/২০১৬ ৩১/০৩/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ ০ ০

[২.৭] ই-আইএন রিজেশন পিত [২.৭.১] রিজেশন/ ির-রিজেশনত ই-আইএন সংা ১.০০ ৭৫০০০ ৩১৬০০০ ৩৬০০০০ ৩৫০০০০ ৩৪০০০০ ৩৩০০০০ ৩১৬০০০ ৩৭০০০০ ৩৮০০০০

[২.৮] ই-পেম পিত

[২.৮.১] রাজ আদায়: আয়কর কা টাকা ১.০০ ২.০০ ০.৫০ ১.০০ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৫০ ১.৫০ ২.০০

[২.৮.২] রাজ আদায়: সক কা টাকা ০.৫০ ০ ০ ১.০০ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ১.৫০ ২.০০

[২.৮.৩] রাজ আদায়:  কা টাকা ০.৫০ ০ ০ ১.০০ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ১.৫০ ২.০০

[২.৯] এসাইডা ওয়া পিতর সসারণ [২.৯.১] এাইডা ওয়াের অধীেন ল  বরসহ আনয়ন সংা ১.০০ ৩ ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৫ ১২ ১৫

[২.১০] কম কতা-কম চারীেদর িশণ দান;

[২.১০.১] িশণ দানঃ সক সংা ০.৫০ ৪১২ ৬০১ ৭০০ ৬৮০ ৬৫০ ৬৩০ ৩০১ ৭২০ ৭৫০

[২.১০.২] িশণ দানঃ  সংা ০.৫০ ৪৫১ ৩৮০ ৪৬০ ৪৪০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৪৮০ ৫০০

[২.১০.৩] িশণ দানঃ আয়কর সংা ০.৫০ ২৩১ ১৮২ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ১৮২ ২২০ ২৫০

[২.১১] কম কতা-কম চারীেদর রার দােনর মােম
কােজ উুকরণ;

[২.১১.১] রার দানঃ সক সংা ০.৫০ ৪৩ ০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ০ ৫০ ৬০

[২.১১.২] রার দানঃ  সংা ০.৫০ ৩২ ০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ০ ৫০ ৬০

[২.১১.৩] রার দানঃ আয়কর সংা ০.৫০ ২০১ ২৫৩ ২৭৫ ২৭০ ২৬৫ ২৬০ ২৫৩ ৩০০ ৩২৫

[৩] জাতীয় সয়
ীমসেহর মােম
সয় আহরণ।

৬

[৩.১] ঘাটিত বােজেট অথ ায়ন [৩.১.১] অেথ র পিরমাণ কা টাকা ২.০০ ১১৭০৭ ২৮৭৩২ ১৫০০০ ১৩৫০০ ১২০০০ ১০৫০০ ৯০০০ ১৫২৫০ ১৫৫০০

[৩.২] চার কায ম পিরচালনা;
[৩.২.১] ইেলিনক ও ি িমিডয়ায় িবাপন সংা ১.০০ ২৭৯ ২৩০ ২৭০ ২৫০ ২৪০ ২৩৫ ২৩০ ৩০০ ৩৫০

[৩.২.২] দশাপী সয় অিভযান পিরচালনা িদন ১.০০ ৭ ০ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ১০ ১৫

[৩.৩] াহক সবার মান ি;
[৩.৩.১] সয়পের িবিধ-িবধান সিকত িশণ সংা ১.০০ ৭৫০ ৭৭৫ ৮৫০ ৮২০ ৮০০ ৭৮০ ৭৭৫ ৯০০ ৯৫০

[৩.৩.২] কেহাারেদর সিহত মতিবিনময় সভার আেয়াজন সংা ১.০০ ২ ৩ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ১০

আবিক কৗশলগত উেসহ



া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬
েপন ২০১৬-

২০১৭
েপন ২০১৭-

২০১৮
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১] উাবন ও
অিভেযাগ িতকােরর
মােম সবার
মােনায়ন

৫

[১.১] পিরবিতত ফরােট মণালয়/িবভাগ এবং
মাঠপয ােয়র দরসেহ িসেজস চাট ার ণযন

[১.১.১] পিরবিতত ফরােট মণালয়/িবভােগর িসেজস চাট ার
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ৩০-০৯-২০১৫ ০৭-১০-২০১৫ ১৪-১০-২০১৫ ২১-০৭-২০১৫ ২৮-০৭-২০১৫

[১.১.২] মাঠপয ােয়র দরসেহ িসেজস চাট ার ণীত ও কািশত তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[১.২] অিভেযাগ িতকার বা বাবায়ন [১.২.১] অিভেযাগ িনিত % ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৩] সবা িয়ায় উাবন কায ম বাবায়ন

[১.৩.১] মণালয়/িবভাগ ও অিধদর/সংাসেহ কমপে এক কের
অনলাইন সবা চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[১.৩.২] মণালয়/িবভাগ ও অিধদর/সংাসেহ কমপে এক কের সবা
িয়া সহজীত

তািরখ ১.০০ ৩০-০৯-২০১৫ ০৭-১০-২০১৫ ১৪-১০-২০১৫ ২১-১০-২০১৫ ২৮-১০-২০১৫

[২] দতার সে
বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

৪

[২.১] খসড়া বািষ ক কম সাদন ি দািখল
[২.১.১] িশণ সমাির পর িনধ ািরত সময়সীমার মে খসড়া ি
দািখলত

িদন ১.০০ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

[২.২] বািষ ক কম সাদন ির ায়ন িতেবদন
দািখল

[২.২.১] িনধ ািরত তািরেখ ায়ন িতেবদন দািখলত তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ ০২-০৯-২০১৫ ০৩-০৯-২০১৫ ০৪-০৯-২০১৫

[২.৩] বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন পিরবীণ [২.৩.১] অধ বািষ ক ও মািসক িতেবদন দািখলত সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.৪] আওতাধীন সংার সে বািষ ক কম সাদন
সংা সমেঝাতা ারক ার

[২.৪.১] সমেঝাতা ারক ািরত তািরখ ১.০০ ৩০-০৯-২০১৫ ০৭-১০-২০১৫ ১৪-১০-২০১৫ ২১-১০-২০১৫ ২৮-১০-২০১৫

[৩] শাসিনক
সংার ও
নিতকতার উয়ন

২ [৩.১] জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন

[৩.১.১] াচার বাবায়ন পিরবীণ কাঠােমা (monitoring
framework) ণীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩.১.২] ন/২০১৬ এর মে াচার কম পিরকনার কায ম বাবািয়ত % ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪] ত অিধকার ও
েণািদত ত
কাশ বাবায়ন

২

[৪.১] ত কাশ নীিতমালা ণয়ন [৪.১.১] ত কাশ নীিতমালা ওেয়বসাইেট কািশত তািরখ ১.০০ ৩০-০৯-২০১৫ ১৫-১০-২০১৫ ৩০-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫

[৪.২] আওতাধীন দর/সংায় দািয়া কম কতা
িনেয়াগ

[৪.২.১] আওতাধীন সকল দেরর দািয়া কম কতার নাম ও যাগােযােগর
কানার সলন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫০ ৩০-০৯-২০১৫ ১৫-১০-২০১৫ ৩০-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫

[৪.৩] মণালয়/িবভােগ বািষ ক িতেবদন ণয়ন [৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত তািরখ ০.৫০ ০১-০৯-২০১৫ ১৫-০৯-২০১৫ ০১-১০-২০১৫ ১৫-১০-২০১৫ ০১-১১-২০১৫

[৫] আিথ ক
বাপনার উয়ন

২
[৫.১] বােজট বাবায়ন কিমর কম পিরিধ
যথাযথভােব অসরণ

[৫.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা (Budget Implementation
Plan) ণীত ও মািসক বােজট বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৫.২] অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন [৫.২.১] বছের অিডট আপি িনিত % ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০১৫

আিম, সিচব, অভরীণ সদ িবভাগ, মাননীয় মী, অথ  িবভাগ-এর িতিনিধ িহসােব গণজাতী বাংলােদশ
সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ মিপিরষদ সিচব-এর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত
ফলাফল অজেন সেচ থাকব।

আিম,  মিপিরষদ  সিচব,  গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  অভরীণ
সদ িবভাগ-এর সিচব-এর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা  দান  করব।

ািরত:

সিচব
অভরীণ সদ িবভাগ
অথ  িবভাগ

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০১৫

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ সক  সংেযাজন কর

২ ADR Alternative Dispute Resolution

৩ VAT Value Added Tax

৪ e-TIN electronic Taxpayers’ Identification Number

৫ e-Filing electronic Filing

৬ e-Payment electronic Payment

৭ ASYCUDA Automated System for Custom Data

৮ ই-আইএন (e-TIN) ইেলকেিনক ােপয়ারস আইেডিিফেকশন নার

৯ ভাট ভা এােডড া

১০ ই-পেম ইেলোিনক পেম

১১ ই-ফাইিলং ইেলোিনক ফাইিলং

১২ এাসাইডা অেটােমেটড িসেম ফর কাম ডাটা



া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০১৫

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

এবং উপা


সাধারণ
ম

[১.১] রাজ লমাা অজন।

[১.১.১] আদায়ত সক
২০১৫-১৬ অথ  বছের বােজেট িনধ ািরত রাজ আদায়। এ লে বােজট বাবায়ন পিরকনা হণ
করা হেয়েছ এবং স মাতােবক কায ম চলেছ।

জাতীয় রাজ বাড 
কা টাকায়
(জাতীয় রাজ
বাড )

[১.১.২] আদায়ত আয়কর
২০১৫-১৬ অথ  বছের বােজেট িনধ ািরত রাজ আদায়। এ লে বােজট বাবায়ন পিরকনা হণ
করা হেয়েছ এবং স মাতােবক কায ম চলেছ।

জাতীয় রাজ বাড 
কা টাকায়
(জাতীয় রাজ
বাড )

[১.১.৩] আদায়ত 
২০১৫-১৬ অথ  বছের বােজেট িনধ ািরত রাজ আদায়। এ লে বােজট বাবায়ন পিরকনা হণ
করা হেয়েছ এবং স মাতােবক কায ম চলেছ।

জাতীয় রাজ বাড 
কা টাকায়
(জাতীয় রাজ
বাড )

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

[১.২.১] অধ  -বািষ ক সময় সাধন জমাত রাজ সংি অিফসসহ ও জারীর সােথ সময় করা। জাতীয় রাজ বাড  কা টাকায়

[১.২.২] বািষ ক সময় সাধন জমাত রাজ সংি অিফসসহ ও জারীর সােথ সময় করা। জাতীয় রাজ বাড  কা টাকায়

[১.৩] মাঠ অিফসসহ পিরদশ ন

[১.৩.১] দািখলত িতেবদন: 
মাঠ পয ােয়র অিফসেহর মামলা িনির নগত মান পয ােলাচনা ও কর ফিক রােদ যথাযথ
িনেদ শ ও পিরপালন িতেবদেন সহ িবেষণব ক আইনাগ কায ম হণ জারদারকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[১.৩.২] দািখলত িতেবদন: সক
মাঠ পয ােয়র অিফসেহর মামলা িনির নগত মান পয ােলাচনা ও কর ফিক রােদ যথাযথ
িনেদ শ ও পিরপালন িতেবদেন সহ িবেষণব ক আইনাগ কায ম হণ জারদারকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[১.৩.৩] দািখলত িতেবদন: আয়কর
মাঠ পয ােয়র অিফসেহর মামলা িনির নগত মান পয ােলাচনা ও কর ফিক রােদ যথাযথ
িনেদ শ ও পিরপালন িতেবদেন সহ িবেষণব ক আইনাগ কায ম হণ জারদারকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[১.৪] অিভেযাগ ও গােয়া তের
িভিেত অসান কায ম

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

জাতীয় রাজ বাড  সংা

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

জাতীয় রাজ বাড  সংা

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

জাতীয় রাজ বাড  সংা



া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ পিত

এবং উপা


সাধারণ
ম

[১.৫] মামলা থেক মাট রাজ আদায়

[১.৫.১] আদায়ত সক
রাজ সাবনাময় বড় মামলাসহ ত িনি ও দাবীত রাজ ত আদােয়র জ তদারকী
জারদারকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  কা টাকায়

[১.৫.২] আদায়ত 
রাজ সাবনাময় বড় মামলাসহ ত িনি ও দাবীত রাজ ত আদােয়র জ তদারকী
জারদারকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  কা টাকায়

[১.৫.৩] আদায়ত আয়কর
রাজ সাবনাময় বড় মামলাসহ ত িনি ও দাবীত রাজ ত আদােয়র জ তদারকী
জারদারকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  কা টাকায়

[১.৬] উৎেস কর কতন মিনটিরং

[১.৬.১] পিরবীিত উৎেস কর কতনকারী
কপ সক

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

জাতীয় রাজ বাড  কা টাকায়

[১.৬.২] পিরবীিত উৎেস কর কতনকারী
কপ আয়কর

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

জাতীয় রাজ বাড  কা টাকায়

[১.৭] নন-কমাই (Non-
compliant) করদাতার সংা
াসকরণ;

[১.৭.১] িরটান  দািখেলর হার: সক
য সকল করদাতা সক সমেয় িরটাণ  দািখেল থ  হন, তােদর িরটাণ  দািখেলর জ নাশ জারী,
জিরমানাসহ অা আইনাগ কায ম হণ জারদারকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[১.৭.২] িরটান  দািখেলর হার: আয়কর
য সকল করদাতা সক সমেয় িরটাণ  দািখেল থ  হন, তােদর িরটাণ  দািখেলর জ নাশ জারী,
জিরমানাসহ অা আইনাগ কায ম হণ জারদারকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[১.৮] িবচারাধীন মামলাসহ ত
িনিকরণ।

[১.৮.১] মামলা িনি: সক
করদাতােদর উুত িবেরাধসহ ত িনির িনিমে আিপেলর পিরবেত িবক িবেরাধ িনি
বা হেণ করদাতাগণেক উুকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[১.৮.২] মামলা িনি: 
করদাতােদর উুত িবেরাধসহ ত িনির িনিমে আিপেলর পিরবেত িবক িবেরাধ িনি
বা হেণ করদাতাগণেক উুকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[১.৮.৩] মামলা িনি: আয়কর
করদাতােদর উুত িবেরাধসহ ত িনির িনিমে আিপেলর পিরবেত িবক িবেরাধ িনি
বা হেণ করদাতাগণেক উুকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[১.৯] করদাতাগণেক িবক িবেরাধ
িনি পিত হেন উুকরণ।

[১.৯.১] িবেরাধ িনি: সক
করদাতােদর উুত িবেরাধসহ ত িনির িনিমে আিপেলর পিরবেত িবক িবেরাধ িনি
বা হেণ করদাতাগণেক উুকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[১.৯.২] িবেরাধ িনি: 
করদাতােদর উুত িবেরাধসহ ত িনির িনিমে আিপেলর পিরবেত িবক িবেরাধ িনি
বা হেণ করদাতাগণেক উুকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[১.৯.৩] িবেরাধ িনি: আয়কর
করদাতােদর উুত িবেরাধসহ ত িনির িনিমে আিপেলর পিরবেত িবক িবেরাধ িনি
বা হেণ করদাতাগণেক উুকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  সংা



া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ পিত

এবং উপা


সাধারণ
ম

[১.১০] বেকয়া কর আদায় রািতকরণ

[১.১০.১] আদায়ত বেকয়া রাজঃ সক
বেকয়া কর আদােয়র জ জিরমানা, াংক িহসাব জ ও সা িফেকট মামলাসহ আইনাগ
কায ম হণ ও তদারিক জারদারকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  কা টাকায়

[১.১০.২] আদায়ত বেকয়া রাজঃ 
বেকয়া কর আদােয়র জ জিরমানা, াংক িহসাব জ ও সা িফেকট মামলাসহ আইনাগ
কায ম হণ ও তদারিক জারদারকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  কা টাকায়

[১.১০.৩] আদায়ত বেকয়া রাজঃ
আয়কর

বেকয়া কর আদােয়র জ জিরমানা, াংক িহসাব জ ও সা িফেকট মামলাসহ আইনাগ
কায ম হণ ও তদারিক জারদারকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  কা টাকায়

[১.১১] পা িয়াের অিডট () [১.১১.১] অিডটত মামলার সংা ায়ন পরবত িনরীার মােম রাজ আদায়। জাতীয় রাজ বাড  সংা

[১.১২] িরট াণ পরীাকরণ।
[১.১২.১] িরটাণ  পরীাঃ সক

করদাতা কক দািখলত িরট াণসহ পরীাব ক ণ  িরটাণ  বাছাই কের ড অিডট ও
েযাজ ে িফ অিডটসহ অা আইনাগ কায ম হণ জারদারকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  শতকরা হার

[১.১২.২] িরটাণ  পরীাঃ আয়কর
করদাতা কক দািখলত িরট াণসহ পরীাব ক ণ  িরটাণ  বাছাই কের ড অিডট ও
েযাজ ে িফ অিডটসহ অা আইনাগ কায ম হণ জারদারকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  শতকরা হার

[১.১৩] জিরপ কায ম

[১.১৩.১] কর নেটর আওতায় নন
করদাতা িঃ সক

জিরেপর মােম তথা আ:িতানসহ হইেত ত সংহব ক নন করাদাতােদর কর নেটর
আওতায় জারদারকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[১.১৩.২] কর নেটর আওতায় নন
করদাতা িঃ আয়কর

জিরেপর মােম তথা আ:িতানসহ হইেত ত সংহব ক নন করাদাতােদর কর নেটর
আওতায় জারদারকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.১] ি ও ইেলিনক িমিডয়ায়
িবাপন/অান চার

[২.১.১] িবাপন/অান চার: সক
ি ও ইেলকিনক িমিডয়ায় িবাপন ও অান চােরর মােম করদাতাগণেক কর দােন
উুকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.১.২] িবাপন/অান চার: 
ি ও ইেলকিনক িমিডয়ায় িবাপন ও অান চােরর মােম করদাতাগণেক কর দােন
উুকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.১.৩] িবাপন/অান চার: আয়কর
ি ও ইেলকিনক িমিডয়ায় িবাপন ও অান চােরর মােম করদাতাগণেক কর দােন
উুকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

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

[২.২.১] অিত সভা/যাগােযাগ: সক
করদাতাগণেক চিলত আইেন তােদর অিধকার ও বাবাধকতা সেক সক ধারণা দওয়ার
িনিম যাগােযাগ াপন ও সভা-সমােবশ অান।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.২.২] অিত সভা/যাগােযাগ: 
করদাতাগণেক চিলত আইেন তােদর অিধকার ও বাবাধকতা সেক সক ধারণা দওয়ার
িনিম যাগােযাগ াপন ও সভা-সমােবশ অান।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.২.৩] অিত সভা/যাগােযাগ: আয়কর
করদাতাগণেক চিলত আইেন তােদর অিধকার ও বাবাধকতা সেক সক ধারণা দওয়ার
িনিম যাগােযাগ াপন ও সভা-সমােবশ অান।

জাতীয় রাজ বাড  সংা



া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ পিত

এবং উপা


সাধারণ
ম

[২.৩] সবা কের মােম করদাতা
সবা িকরণ

[২.৩.১] সবা হণ-কারীর সংা: সক সবা কের মােম করদাতা সবা িকরণ ও কর দান উৎসাহ দান। জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.৩.২] সবা হণ-কারীর সংা:  সবা কের মােম করদাতা সবা িকরণ ও কর দান উৎসাহ দান। জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.৩.৩] সবা হণ-কারীর সংা: আয়কর সবা কের মােম করদাতা সবা িকরণ ও কর দান উৎসাহ দান। জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.৪] া পিরপালেনর সংা ি

[২.৪.১] রার দানঃ সক িনধ ারণী পিতেত িরটান  দােন করদাতােদর উুকরণ। জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.৪.২] রার দানঃ  িনধ ারণী পিতেত িরটান  দােন করদাতােদর উুকরণ। জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.৪.৩] রার দানঃ আয়কর িনধ ারণী পিতেত িরটান  দােন করদাতােদর উুকরণ। জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.৫] ভাট অনলাইন ক বাবায়ন
[২.৫.১] অনলাইেন সক রিজেশেনর
িত স

অনলাইেন সক রিজিশেনর িত সহজীকরণ, যােত অনলাইেন করদাতা সহেজ সক
রিজিশন করেত পােরন।

জাতীয় রাজ বাড  তািরখ

[২.৫.২] অনলাইেন সক িরট াণ দািখল  করদাতা যােত সহেজ অনলাইেন সক িরটাণ  দািখল করেত পােরন, স বা হণ। জাতীয় রাজ বাড  তািরখ

[২.৬] ই-ফাইিলং এ আয়কর িরটাণ 
দািখল

[২.৬.১] অনলাইেন আয়কর িরট াণ দািখল


করদাতা যােত সহেজ অনলাইেন আয়কর িরটাণ  দািখল করেত পােরন, স বা হণ। জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.৭] ই-আইএন রিজেশন পিত
[২.৭.১] রিজেশন/ ির-রিজেশনত ই-
আইএন

ই-আইএন রিজিশন পিতর আওতায় করদাতা সহেজই ই-আইএন নর সংহ করেত
পােরন।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.৮] ই-পেম পিত

[২.৮.১] রাজ আদায়: আয়কর
করদাতা সহেজই ডিবট কাড  ও িডট কােড র মােম এ পিতর আওতায় কর পিরেশাধ করেত
পােরন।

জাতীয় রাজ বাড  কা টাকায়

[২.৮.২] রাজ আদায়: সক
করদাতা সহেজই ডিবট কাড  ও িডট কােড র মােম এ পিতর আওতায় কর পিরেশাধ করেত
পােরন।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.৮.৩] রাজ আদায়: 
করদাতা সহেজই ডিবট কাড  ও িডট কােড র মােম এ পিতর আওতায় কর পিরেশাধ করেত
পােরন।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.৯] এসাইডা ওয়া পিতর
সসারণ

[২.৯.১] এাইডা ওয়াের অধীেন ল
 বরসহ আনয়ন

ASYCUDA ওয়া সওয়ােরর মােম য়ংিয় পিতেত ায়ন কায ম পিরচালনা
এবং ল  শনসেহ এর কায ম চাকরণ।

জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.১০] কম কতা-কম চারীেদর িশণ
দান;

[২.১০.১] িশণ দানঃ সক কম কতা-কম চারীেদর িশণ দােনর মােম দতা ি। জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.১০.২] িশণ দানঃ  কম কতা-কম চারীেদর িশণ দােনর মােম দতা ি। জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.১০.৩] িশণ দানঃ আয়কর কম কতা-কম চারীেদর িশণ দােনর মােম দতা ি। জাতীয় রাজ বাড  সংা



া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ পিত

এবং উপা


সাধারণ
ম

[২.১১] কম কতা-কম চারীেদর রার
দােনর মােম কােজ উুকরণ;

[২.১১.১] রার দানঃ সক রার দােনর মােম কম কতা-কম চারীেদর মে কােজ উৎসাহ দান ও সবার মান উয়ন। জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.১১.২] রার দানঃ  রার দােনর মােম কম কতা-কম চারীেদর মে কােজ উৎসাহ দান ও সবার মান উয়ন। জাতীয় রাজ বাড  সংা

[২.১১.৩] রার দানঃ আয়কর রার দােনর মােম কম কতা-কম চারীেদর মে কােজ উৎসাহ দান ও সবার মান উয়ন। জাতীয় রাজ বাড  সংা

[৩.১] ঘাটিত বােজেট অথ ায়ন [৩.১.১] অেথ র পিরমাণ
জনগণেক সেয় উুকরেণর মােম সয় ীেমর আওতায় সয় আহরণ কের ঘাটিত বােজেট
অথ ায়ন করা হয়।

জাতীয় সয় অিধদর কা টাকায়

[৩.২] চার কায ম পিরচালনা;

[৩.২.১] ইেলিনক ও ি িমিডয়ায়
িবাপন

ি ও ইেলকিনক িমিডয়ার িবাপন চােরর মােম জনসাধারণেক সেয় উুতকরণ। জাতীয় সয় অিধদর সংা

[৩.২.২] দশাপী সয় অিভযান
পিরচালনা

দেশর ৬৪ জলায় ৭১ অিফেসর মােম সয় অিভযান পিরচালনা করা। জাতীয় সয় অিধদর িদন

[৩.৩] াহক সবার মান ি;

[৩.৩.১] সয়পের িবিধ-িবধান সিকত
িশণ

জাতীয় সয় ীেমর লনেদেনর সােথ জিড়ত াংক, ডাকঘর ও সয় েরার কম কতােদর
সমেয় সয় ীেমর িবিধ-িবধান সিকত িশণ দান।

জাতীয় সয় অিধদর সংা

[৩.৩.২] কেহাারেদর সিহত
মতিবিনময় সভার আেয়াজন

জাতীয় সয় ীেমর লনেদেনর সােথ জিড়ত াংক, ডাকঘর ও সয় েরার কম কতা-কম চারী
ও িবিনেয়াগকারীেদর সােথ মতিবিনময় সভার আেয়াজন করা।

জাতীয় সয় অিধদর সংা



া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০১৫

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

উ িতােনর
িনকট তাশার মাা

উেখ কন
তাশা রণ না হেল সা ভাব

অা এটন জনােরেলর দর
মামলা িনি: সক,মামলা িনি: ,মামলা
িনি: আয়কর

ততম িনি
সরকােরর া রাজ আদায়
িনিত করা

উ
রাজ িত ও আইন েয়ােগ
জলতা

অা বাংলােদশ াংক
দােয়রত মামলা: ,দােয়রত মামলা:
সক,দােয়রত মামলা: আয়কর

চািহত তের ত াি কর ফািক উদঘাটন উ
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

উ
রাজ আদােয়র সক িচ পাওয়া
যােব না।


