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কাস্টর্স, এক্সাইজ ও ভযাট কচর্শনাগরট, রাজশাহী-এর কর্ মসম্পাদগনর সাচি মক চিত্র  

(Overview of the Performance of the Customs Excise & VAT 

Commissionerate, Rajshahi) 
 

সাম্প্রচতক িররসমূগহর প্রিান অজমনসমূহ: 

কাস্টর্স, এক্সাইজ ও ভযাট কচর্শনাগরট, রাজশাহী ১ জুলাই, ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ৮টি কাস্টর্স, এক্সাইজ ও ভযাট 

চিভাে; ১৯টি কাস্টর্স, এক্সাইজ ও ভযাট সাগকমল; ৩টি শুল্ক সস্টশন, ৯টি শুল্ক কচরগ ার ও ৯টি শুল্ক গুদার্ চনগয় 

প্রচতচিত হয়। এ কচর্শনাগরগটর প্রিান কার্ মািলী মূলত ্ানীয় পর্ মাগয়র ভযাট বহরগণর কার্ মক্রর্ পচরিীক্ষ্ণ, 

তত্ত্বাবধান ও জাতীয় িাগজগট প্রণীত রাজস্ব সংক্রান্ত চদক-চনগদ মশনা িাস্তিায়ন। ২০১৫-২০১৬ অর্ ম িরগর সর্াট রাজস্ব 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮৩৯.৪২ সকাটি টাকা এিং বহরণ হগয়গর ৮৪৫.৭৩ সকাটি টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্ ম িরগর সর্াট রাজস্ব 

লক্ষ্যর্াত্রা ১২২৯.৭৫ সকাটি টাকা এিং বহরণ হগয়গর ১০৭৯.৩৬ সকাটি টাকা। ২০১৭-২০১৮ অর্ ম িরগর সর্াট রাজস্ব 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৩৩৯.২৩ সকাটি টাকার চিপরীগত রাজস্ব বহরণ হগয়গর ১২৯৭.৪৬ সকাটি টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্ মিরগর 

রাজস্ব লক্ষ্যর্াত্রা চনি মাচরত হগয়গর  ১৫৬৩.৪৭ সকাটি টাকার চিপরীগত সর্/২০১৯ পর্ মন্ত বদায় হগয়গর ১২৬৩.৯১ সকাটি 

টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্ মিরগরর রাজস্ব লক্ষ্যর্াত্রা ২৩৫৩.০০ সকাটি টাকা (সম্ভাব্য)।  রাজস্ব বহরণ ত্বরাচিতকরণ 

এিং রাজস্ব পচরিীক্ষ্ণ সজারদারকরগণর জন্য  সটকসই ব্যিসািান্ধি রাজস্ব প্রশাসন েনন করার র্া্যমগর্ প্রযুচির 

সগি মাচ্চ ব্যিহাগরর প্রচত সজার চদগে রাজশাহী মূসক কচর্শনাগরট। 

সর্স্যা এিং িযাগলঞ্জসমূহ: 

২০১২ সাগলর নতুন ভযাট বইন িাস্তিায়ন, সঠিক মূল্য চনি মারণ, র্চনটচরং সজারদারকরণ, উচ্চ লক্ষ্যর্াত্রার 

রাজস্ব বহরণ, ভযাট ফাঁচক সরাি, জাতীয় িাগজগট প্রণীত রাজস্ব নীচত িাস্তিায়ন, চনরীক্ষ্া ও পচরদশ মন, িগকয়া 

পখ্ররব্দশাধ, চিিারািীন র্ার্লা দ্রুত চনষ্পচিকরণ (র্ার্লা তদারচক  ও চিকল্প চিগরাি চনষ্পচিকরগণর র্া্যমগর্) ও স্বল্প 

জনবব্দের উন্নত ব্যবস্থাপনা। 

ভচিষ্যৎ পচরকল্পনা;  

রাজশাহী কচর্শনাগরগটর অন্তর্ভ মি সজলাসমূহ িাংলাগদগশর সিগিগয় দাচরদ্রপীচড়ত হওয়ায় প্রখ্রত িরর সর্ 

রাজস্ব প্রবৃচদ্ধ প্রাক্কলন কগর লক্ষ্যর্াত্রা চনি মারণ কর হয় তা বহরণ করা কঠিন। সকননা, এ অঞ্চগলর িাচণচজযক প্রবৃচদ্ধও 

রাজস্ব প্রবৃচদ্ধর সিগয় কর্। তারাড়া, নতুন চশল্পায়নও হগে না। তাই, সীচর্ত সম্পগদর সগি মাির্ ব্যিহাগরর র্া্যমগর্ 

রাজস্ব লক্ষ্যর্াত্রা বহরণ করাই এ কচর্শনাগরগটর িড় িযাগলঞ্জ। এ িযাগলঞ্জ সর্াকাগিলার জন্য সকল শুল্ক সস্টশন ও 

ইচপগজ  এলাকায় ASYCUDA World িলর্ান রগয়গর । প্রগতযক মূসক চিভাে সর্গক র্াগত মূসক চনিন্ধন প্রদান 

করা র্ায়, সস জন্য প্রগতযক চিভাগে VAT Online এর আওতায় মূসক খ্রনবন্ধন কার্ যক্রম চালু করা হব্দয়ব্দে। এরাড়া, 

ব্যাংক গ্যারাচি নেদায়ন, িগকয়া পখ্ররব্দশাধ, ADR এর র্া্যমগর্ দ্রুত র্ার্লা চনষ্পচি, কর্ মকতমা-কর্ মিারীগদর র্গ্যম 

দক্ষ্তাবৃচদ্ধর লগক্ষ্য ইনহাউস প্রচশক্ষ্ণ প্রদান ইতযাচদ কার্ মক্রর্ গ্রহণ কগর রাজস্ব বহরণ প্রচক্রয়াগক ত্বরাচিত করা 

হব্দে। 

২০১৯-২০ অর্ ম িরগরর সম্ভাব্য প্রিান অজমনসমূহ:  

 VAT Online বাস্তবায়ন কার্ যক্রম জজারদারকরণ; 

 ২০১৯-২০ অর্ মিরগরর িার্ মকৃত রাজস্ব েক্ষ্যমাত্রা অজমন; 

 সকল মূসক চিভাগে Online এ VAT Registration কার্ যক্রম জজারদারকরণ; 

 কর্ মকতমা-কর্ মিারীগদর ও অংশীজনব্দক ২০১২ সাব্দের নতুন ভ্যাট ও সম্পুরক শুল্ক আইন ও খ্রবখ্রধমাো-২০১৬ 

খ্রবষব্দয় প্রচশক্ষ্ণ প্রদান কগর দক্ষ্তা উন্নয়নকরণ; 

 বব্দকয়া রাজস্ব পখ্ররব্দশাব্দধ জরুচর কার্ মক্রর্ গ্রহণ। 

 জরীপ কার্ যক্রম জজারদারকরণ।  

 রাজস্ব ঝুঁখ্রকপূণ য প্রখ্রত্ানসমূব্দহ অখ্রটট কার্ যক্রম ্রহহণ।  
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উপক্রর্চণকা (Preamble) 

 

 

 

কচর্শনার, কাস্টর্স, এক্সাইজ ও ভযাট কচর্শনাগরট, রাজশাহী 

 

এিং 

 

সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব জবাট য-এর র্গ্যম ২০১৯ সাগলর 

জুন মাব্দসর ২০ তাচরগে 

এই িাচষ মক কর্ মসম্পাদন চুচি স্বাক্ষ্চরত হল। 

 

এই চুচিগত স্বাক্ষ্রকারী উভয়পক্ষ্ চনম্নচলচেত চিষয়সমূগহ সম্মত হগলন : 
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সসকশন ১: 

 

কাস্টর্স, এক্সাইজ ও ভযাট কচর্শনাগরট, রাজশাহী-এর রূপকল্প (Vision), অচভলক্ষ্য (Mission),  

সকৌশলেত উগেশ্যসমূহ এিং কার্ মািলী: 

 

১.১  রূপকল্প (Vision):  অভযন্তরীণ সম্পগদ েড়গিা উন্নত িাংলাগদশ।  

 
 

১.২ অচভলক্ষ্য (Mission):  আন্তজযাখ্রতকভ্াব্দব স্বীকৃত করনীখ্রত অনুসরব্দণ ন্যায়খ্রভ্খ্রিক, আধুখ্রনক 

প্রযুখ্রিখ্রনভ্যর, অংশ্রহহণমূেক, জনবান্ধব রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রখ্রত্াকরব্দণর মাধ্যব্দম পর্ যাপ্ত অভ্যন্তরীণ 

সম্পদ আহরণ।  

 

১.৩ সকৌশলেত উগেশ্য সমূহ:  

১.৩.১  কচর্শনাগরগটর মূসক চিষগয় সকৌশলেত উগেশ্যসমূহ 

* রাজস্ব আহরণ জজারদারকরণ 

* মূসক প্রশাসব্দনর অব্দটাব্দমশন, আধুখ্রনকায়ন ও করদাতা বান্ধবকরণ 

 

১.৩.২ আবখ্রিক জকৌশেগত উব্দেিসমূহ 

* কার্ যপদ্ধখ্রত, কম যপখ্ররব্দবশ ও জসবার মাব্দনান্নয়ন 

* জাতীয় শুদ্ধাচার জকৌশে ও তথ্য অখ্রধকার বাস্তবায়ন জজারদারকরণ 

* দক্ষ্তার সব্দে বাখ্রষ যক কম যসম্পাদন চুখ্রি বাস্তবায়ন খ্রনখ্রিত করা  

* দাপ্তখ্ররক কম যকাব্দে স্বেতা বৃখ্রদ্ধ ও জবাবখ্রদখ্রহ খ্রনখ্রিতকরণ  

* কম যসম্পাদব্দন গখ্রতশীেতা আনয়নও জসবার মান বৃখ্রদ্ধ 

* আখ্রথ যক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

 

১.৪ কার্ মািচল:  

 * ভযাট ও বিোরী শুল্ক বহরগণ চনগয়াচজত অিস্তন দপ্তরসমূগহর কার্ মক্রর্ পচরিীক্ষ্ণ ও চনয়ন্ত্রণ 

* মূসকদাতার সংখ্যা বৃচদ্ধ কগর রাজস্ব বহরণ বৃচদ্ধ 

* সগি মাচ্চ সংখ্যক অনোইব্দন খ্রনবন্ধনকরণ; 

* সসিা বৃচদ্ধর র্া্যমগর্ করদাতা িান্ধি কর প্রশাসন েগড় সতালা; 

* ভযাট সংক্রান্ত র্ার্লাসমূহ চনষ্পচির র্া্যমগর্ চিগরািপূণ ম রাজস্ব বদায় 

* চনরীক্ষ্া কার্ মক্রর্ সজারদারকরণ 

*চনয়চর্ত পচরদশ মন কার্ মক্রর্ পচরিালনা 

* প্রযুচি চনভ মর মূসক ব্যি্া িালু করা 

* চিকল্প চিগরাি চনষ্পচি (এচ বর) র্া্যমগর্ রাজস্ব বহরণ কার্ মক্রর্ সজারদার করা  

* বব্দকয়া আদার জজারদার করণ; ব্যবসায় বান্ধব পখ্ররব্দবশ সৃখ্রষ্ট করা; 

   * কম য পখ্ররব্দবশ ও সসিা প্রদাগনর র্ান উন্নয়ন; 

* দক্ষ্তা ও ননখ্রতকতার উন্নয়ন 

* প্রশাসচনক ও অিকানাগর্া উন্নয়ন। 

*জনসব্দচতনতা বৃখ্রদ্ধর জন্য কার্ যক্রম ্রহহণ করা 
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সসকশন-২ 

মূসক অনুচিভাগের চিচভন্ন কার্ মক্রগর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি  (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

(Outcome/Impact) 

কর্ মসম্পাদন 

সূিকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক  

(Unit) 

 

প্রকৃত  

 লক্ষ্র্াত্রা 

২০১৯-২০  

প্রগক্ষ্পণ (Projection) 
চনি মাচরত লক্ষ্যর্াত্রা 

অজমগনর সক্ষ্গত্র 

সর্ৌর্ভাগি দাচয়ত্ব 

প্রাপ্তর্ন্ত্রণালয়/ চিভাে/ 

সং্াসমূগহর নার্ 

উপািসূত্র (source’s of data) 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১  ২০২১-২২ 

 

রাজস্ব আহরণ বৃখ্রদ্ধ 
কর চজচ চপর অনুপাত 

বৃচদ্ধ 
শতকরা হার ৮.৭ ১১.৭* ১১.৯* ১২.৩*  

এটখ্রন য জজনাব্দরব্দের 

দপ্তর, বাংোব্দদশ 

ব্যাংক, মহাখ্রহসাব 

খ্রনরীক্ষ্ব্দকর ও 

খ্রনয়ন্ত্রব্দকর দপ্তর 

মধ্যব্দময়াখ্রদ সামখ্রষ্টক অথ যননখ্রতক নীখ্রত খ্রববৃখ্রত 

২০১৮-১৯  জথব্দক ২০২০-২১, অথ য খ্রবভ্াগ 

 

* সামখ্রয়ক 
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জসকশন-৩ (মান-৭৫) 

জকৌশেগত উব্দেি, অ্রহাখ্রধকার, কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূচক এবং েক্ষ্যমাত্রাসমূহ 

জকৌশেগত 

উব্দেি 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

জকৌশেগত 

উব্দেব্দির 

মান 

(Weig

ht of 

Strate

gic 

Object

ive) 

কার্ যক্রম (Activities) কম যসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদ

ন সূচব্দকর 

মান 

(Weig

ht of 

Indica

tors) 

প্রকৃত  অজযন 

েক্ষ্যমাত্রা/ খ্রনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20)  

প্রব্দক্ষ্পণ 

২০১৭-

২০১৮ 

২০১৮-

২০১৯ 

(সামখ্রয়ক)  

জম পর্ যন্ত 

অসাধারণ অখ্রত উিম উিম চেখ্রত মান 

চেখ্রত 

মাব্দনর 

খ্রনব্দে 

২০২০

-২১ 

২০২১-

২২ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১. রাজস্ব 

আহরণ 

জজারদারকরণ 

৬২ 

১.১  রাজস্ব েক্ষ্যমাত্রা অজযন। ১.১আহখ্ররত ভ্যাট 
শতকরা 

হার 
৩০ ১২৯৭.৪৬ ১২৬৩.৯১ ১০০% ৭৫% ৭০% ৬৫% ৬০% ১০০ ১০০ 

১.২ প্রদখ্রশ যত রাজস্ব আদাব্দয়র 

সাব্দথ জেজাখ্রর খ্রহসাব্দবর সমন্বয় 

সাধন 

১.২.১ অধ য -বাখ্রষ যক সমন্বয় 

সাধন 
তাখ্ররখ 

০৬/০২/ 

২০১৮ 
২৬/১/১৯ ১৫/০৪/২০ ২৫/০৪/২০ ১০/০৫/২০ ২০/০৫/২০ ১০/০৬/২০ - - 

১.২.২ বাখ্রষ যক সমন্বয় সাধন তাখ্ররখ 
২০/০৭/ 

২০১৮ 
 - ১০/১০/২০ ২০/১০/২০ ৩০/১০/২০ ১৫/১১/২০ ০৩/১২/২০ - - 

১.৩ মাঠ অখ্রিসসমূহ পখ্ররদশ যন  
১.৩.১ অখ্রিস পখ্ররদশ যন 

প্রখ্রতব্দবদন দাখ্রখে 
সংখ্যা  ৪৭ ৩২ ৩২ ২৮ ২৫ ২১ ১৮ ৩৫ ৪০ 

১.৪ মাঠ অখ্রিস পখ্ররদশ যব্দনর 

সুপাখ্ররশ বাস্তবায়ন 

১.৪.১ মাঠ অখ্রিস পখ্ররদশ যন 

প্রখ্রতব্দবদব্দনর সুপাখ্ররশ 

সুপাখ্ররশ বাস্তবাখ্রয়ত 

শতকরা 

হার 
-   - ৭৫ ৬৫ ৫০ ৪৫ -  ৮০ ৮৫ 

১.৫ পখ্ররদশ যন প্রখ্রতব্দবদন 

মূল্যায়নাব্দন্ত িোবতযক প্রদান 

১.৫.১ পখ্ররদশ যন প্রখ্রতব্দবদন 

মূল্যায়নাব্দন্ত িোবতযক 

প্রদান 

শতকরা 

হার 
 - -  ৭৫ ৬৫ ৫০ ৪৫  - ৮০ ৮৫ 

১.৬ অখ্রভ্ব্দর্াগ ও জগাব্দয়ন্দা 

তব্দথ্যর খ্রভ্খ্রিব্দত অনুসন্ধান 

কার্ যক্রম 

১.৬.১ দাব্দয়রকৃত মামো: 

ভ্যাট 
সংখ্যা  ৮ ১৬৭ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৮ ২২ 

১.৭ মামো জথব্দক রাজস্ব 

আদায়: জমাট 
১.৭.১ আদায়কৃত জমাট ভ্যাট 

জকাটি 

 টাকায় 
০.৫২ ০.৬৭ ১.০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ০.৫০     

১.৮ উৎব্দস কর কতযন মখ্রনটখ্ররং 

১.৮.১ পখ্ররবীখ্রক্ষ্ত উৎব্দস 

কর কতযনকারী কর্তযপক্ষ্ 

(ভ্যাট) 

সংখ্যা ১০০০ ১১০২ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ১২৫০ ১৩০০ 

কমপ্লাইন্ট  করদাতার 

সংখ্যা বৃখ্রদ্ধকরণ

১.৯.১খ্ররটান য দাখ্রখব্দের হার: 

ভ্যাট 

শতকরা 

হার 
১৬.৫ ১৫.০ ১৫ ১৪.০০ ১৩.৫০ ১৩.০০ ১১.০০ ১৫ ১৫ 

১.১০ খ্রবচারাধীন মামোসমূহ 

দ্রুত খ্রনস্পখ্রিকরণ। 

১.১০.১ খ্রবভ্াগীয় মামো 

খ্রনষ্পখ্রি: ভ্যাট 

শতকরা 

হার 
৬০ ৫৪ ৭৫ ৭২ ৬৮ ৬৩ ৫৮ ৭৭ ৮০ 

১.১১ করদাতাগণব্দক খ্রবকল্প ১.১১.১ খ্রবব্দরাধ খ্রনষ্পখ্রি: সংখ্যা  ১.০০ ২ -  ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৪ 
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খ্রবব্দরাধ খ্রনস্পখ্রি পদ্ধখ্রত ্রহহব্দন 

উদ্বুদ্ধকরণ। 

ভ্যাট  

১.১২ বব্দকয়া কর আদায় 

ত্বরাখ্রন্বতকরণ। 

১.১২.১ আদায়কৃত বব্দকয়া: 

ভ্যাট 

শতকরা 

হার 
-- ৩৫ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪৫ ৫০ 

১.১৩ খ্ররটান য পরীক্ষ্াকরণ। 
১.১৩.১  খ্ররটান য পরীক্ষ্া: 

ভ্যাট 

শতকরা 

হার 
৭ ৮৬.৮৫ ৭৫ ৭৩ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭৭ ৮০ 

১.১৪ জখ্ররপ কার্ যক্রম ১.১৪.১ করদাতা বৃখ্রদ্ধ: ভ্যাট  সংখ্যা  ২৩২ ৮৮ ১৮০ ১৭০ ১৫০ ১৩০ ১১৫     

 

জকৌশেগত উব্দেি, অ্রহাখ্রধকার, কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূচক এবং েক্ষ্যমাত্রাসমূহ 

জকৌশেগত 

উব্দেি 

(Strategi

c 

Objective

s) 

জকৌশেগত 

উব্দেব্দির 

মান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

es) 

কার্ যক্রম (Activities) কম যসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচব্দকর মান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

প্রকৃত  অজযন 

েক্ষ্যমাত্রা/ খ্রনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target/Criteria Value for FY 

2019-20)  
প্রব্দক্ষ্পণ 

২০১৭-

২০১৮ 

২০১৮-১৯ 

(সামখ্রয়ক) 

অসাধারণ 
অখ্রত 

উিম 
উিম 

চেখ্রত 

মান 

চেখ্রত 

মাব্দনর 

খ্রনব্দে 
২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

২. মূসক 

প্রশাসব্দনর 

অব্দটাব্দমশন, 

আধুখ্রনকায়ন ও 

করদাতা 

বান্ধবকরণ 

১৩ 

২.১ খ্রপ্রন্ট ও ইব্দেক্ট্রখ্রনক খ্রমখ্রটয়ায় 

খ্রবজ্ঞাপন/অনু্ান প্রচার। 

২.১.১ খ্রবজ্ঞাপন/অনু্ান 

প্রচার: ভ্যাট 
সংখ্যা  ২২ ১৯ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৪ 

২.২ করদাতাগণব্দক প্রচখ্রেত আইব্দন 

তাব্দদর অখ্রধকার ও বাধ্যবাধকতা 

সম্পব্দকয সম্যক ধারণা জদওয়ার 

খ্রনখ্রমি খ্রনয়খ্রমত খ্রমথখ্রিয়া/ 

জর্াগাব্দর্াগ স্থাপন। 

২.২.১ অনুখ্র্ত সভ্া/ 

জর্াগাব্দর্াগ: ভ্যাট 
সংখ্যা  ৪৬ ২৮ ৪৫ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৫০ ৫৫ 

২.৩ জসবা জকব্দের মাধ্যব্দম করদাতা 

জসবা বৃখ্রদ্ধকরণ 

২.৩.১ জসবা ্রহহণকারীর 

সংখ্যা: ভ্যাট 

সংখ্যা 

 (েক্ষ্) 
১১ .০৪ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ১০ .১১ 

২.৪ ভ্যাট অনোইন প্রকল্প বাস্তবায়ন 

২.৪.১ সকে কখ্রমশনাব্দরব্দট 

অনোইব্দন মূসক খ্ররটান য ্রহহণ 

(নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন 

সাব্দপব্দক্ষ্) 

সংখ্যা   - -  ১২ ৮ ৬ ৪ ২     

২.৫ ই-জপব্দমন্ট পদ্ধখ্রত ২.৫.১ রাজস্ব আদায়: ভ্যাট 
জকাটি 

টাকা 
 -  -  - -  -  -  -     

 ২.৬ কম যকতযা-কম যচারীব্দদর 

প্রখ্রশক্ষ্ণ প্রদান; 
২.৬.১ প্রখ্রশক্ষ্ণ প্রদান: ভ্যাট সংখ্যা ১৩১ ৬০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১২৫ 

২.৭ কম যকতযা-কম যচারীব্দদর পুরস্কার 

প্রদাব্দনর মাধ্যব্দম কাব্দজ উদ্বুদ্ধকরণ 
২.৭.১ পুরস্কার প্রদান: ভ্যাট সংখ্যা ১৫   ২৫ ২০ ১৫ ১২ ১০ ৩০ ৩৫ 

২.৯ অনোইব্দন ভ্যাট জরখ্রজব্দেশন 

সম্পন্ন 

২.৯.১ সকে মূসক 

কখ্রমশনাব্দরব্দট অনোইব্দন 

ভ্যাট জরখ্রজব্দেশন প্রদান  

সংখ্যা 
 

৩৪১৫ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭৫০ ১১৫০ ১২০০ 
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আবখ্রিক জকৌশেগত উব্দেিসমূহ, ২০১৯-২০২০   

(ব্দমাট নম্বর-২৫) 

কোম-১ কোম-২ কোম-৩ কোম-৪ কোম-৫ কোম-৬ কোম-৭ কোম-৮ 

জকৌশেগত উব্দেি 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশেগত 

উব্দেব্দির মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন সূচব্দকর 

মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

েক্ষ্যমাত্রার মান  ২০১৯-২০ প্রব্দক্ষ্পণ 

২০২০-২১ 

প্রব্দক্ষ্পণ 

২০২১-২২ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

 

অখ্রত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

 

চেখ্রতমান 

(Fair) 

 

চেখ্রতমাব্দনর খ্রনব্দে 

(Poor) 

 

  

100% 90% 80% 70% 60% 

 দাপ্তখ্ররক কম যকাব্দে 

স্বেতা বৃখ্রদ্ধ ও 

জবাবখ্রদখ্রহ 

খ্রনখ্রিতকরণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বাখ্রষ যক 

কম যসম্পাদন চুখ্রি 

বাস্তবায়ন 

  

 

 সরকাখ্রর 

কম যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা 

সংক্রান্ত প্রখ্রশক্ষ্ণসহ 

অন্যান্য খ্রবষব্দয় প্রখ্রশক্ষ্ণ 

আব্দয়াখ্রজত 

জনঘন্টা ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫   

 এখ্রপএ টিব্দমর 

মাখ্রসক সভ্ার খ্রসদ্ধান্ত 

বাস্তবাখ্রয়ত 

% ৭০ ৬০   

[১.১.৩] বাখ্রষ যক 

কম যসম্পাদন চুখ্রির 

সকে প্রখ্রতব্দবদন 

অনোইব্দন দাখ্রখেকৃত 

বাস্তবায়ন 

সংখ্যা ৩ ২ ১ -   

[১.১.৪] মাঠ পর্ যাব্দয়র 

কার্ যােব্দয়র ২০১৯-২০ 

অথ যবেব্দরর বাখ্রষ যক 

কম যসম্পাদন চুখ্রির 

অধ যবাখ্রষ যক মূল্যায়ন 

প্রখ্রতব্দবদন পর্ যাব্দোচনাব্দন্ত 

িোবতযন প্রদি 

তাখ্ররখ 
জানুয়াখ্রর জিব্রুয়াখ্রর জিব্রুয়াখ্রর

জিব্রুয়াখ্রর

জিব্রুয়াখ্রর

  

 

[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার 

জকৌশে ও তথ্য 

অখ্রধকার বাস্তবায়ন 

[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার 

কম যপখ্ররকল্পনা বাস্তবাখ্রয়ত 

-   

 অথ য 

বেব্দরর বাখ্রষ যক প্রখ্রতব্দবদন 

ওব্দয়বসাইব্দট প্রকাখ্রশত 

তাখ্ররখ 

অব্দটাবর নব্দভ্ম্বর খ্রটব্দসম্বর

জানুয়াখ্রর

জানুয়াখ্রর   

 

[১.৩] অখ্রভ্ব্দর্াগ 

প্রখ্রতকার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন 

 খ্রনখ্রদ যষ্ট সমব্দয়র 

মব্দধ্য অখ্রভ্ব্দর্াগ 

খ্রনষ্পখ্রিকৃত 

%   

 অখ্রভ্ব্দর্াগ  

খ্রনষ্পখ্রি সংক্রান্ত মাখ্রসক 

প্রখ্রতব্দবদন মন্ত্রণােব্দয় 

দাখ্রখেকৃত 

সংখ্যা ৪ ৩ ২ ১ -   

 

[১.৪] জসবা প্রদান 

প্রখ্রতশ্রুখ্রত 

হােনাগাদকরণ ও 

বাস্তবায়ন 

[  জসবা প্রদান 

প্রখ্রতশ্রুখ্রত হােনাগাদকৃত % ৫০% 

 

 

 

 

[১.৪.২] খ্রনধ যাখ্ররত সমব্দয় 

নত্রমাখ্রসক বাস্তবায়ন 
সংখ্যা   
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কোম-১ কোম-২ কোম-৩ কোম-৪ কোম-৫ কোম-৬ কোম-৭ কোম-৮ 

জকৌশেগত উব্দেি 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশেগত 

উব্দেব্দির মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন সূচব্দকর 

মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

েক্ষ্যমাত্রার মান  ২০১৯-২০ প্রব্দক্ষ্পণ 

২০২০-২১ 

প্রব্দক্ষ্পণ 

২০২১-২২ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

 

অখ্রত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

 

চেখ্রতমান 

(Fair) 

 

চেখ্রতমাব্দনর খ্রনব্দে 

(Poor) 

 

  

100% 90% 80% 70% 60% 

প্রখ্রতব্দবদন মন্ত্রণােব্দয় 

দাখ্রখেকৃত 

[১.৪.৩] জসবা্রহহীতাব্দদর 

মতামত পখ্ররবীক্ষ্ণ 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

তাখ্ররখ 
খ্রটব্দসম্বর জানুয়াখ্রর

জিব্রুয়াখ্রর
জিব্রুয়াখ্রর

জিব্রুয়াখ্রর
  

 কম যসম্পাদব্দন 

গখ্রতশীেতা আনয়ন ও 

জসবার মান বৃখ্রদ্ধ 

 

১০ 

[২.১] দপ্তর/সংস্থায় ই-

িাইখ্রেং পদ্ধখ্রত 

বাস্তবায়ন 

[২.১.১] সকে শাখায় ই-

নখ্রথ ব্যবহার 

% 
  

[২.১.২] ই-িাইব্দে নখ্রথ 

খ্রনষ্পখ্রিকৃত 

% 
  

[২.১.৩] ই-িাইব্দে পত্র 

জাখ্ররকৃত 

% 
  

[২.২] দপ্তর/সংস্থা 

কর্তযক খ্রটখ্রজটাে জসবা 

চালু করা 

[২.২.১] নূন্যতম একটি 

নতুন খ্রটখ্রজটাে জসবা 

চালুকৃত 

তাখ্ররখ 
জিব্রুয়াখ্রর মাচ য মাচ য এখ্রপ্রে

জম   

[২.৩] দপ্তর/সংস্থাকর্তযক 

উদ্ভাবনী উব্দযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন 

[২.৩.১] নূন্যতম একটি 

নতুন উদ্ভাবনী 

উব্দযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃত 

তাখ্ররখ মাচ য
মাচ য মাচ য এখ্রপ্রে

এখ্রপ্রে

  

[২.৪] জসবা সহজীকরণ 

[২.৪.১] নূন্যতম একটি 

জসবা সহখ্রজকরণ প্রব্দসস 

ম্যাপসহ সরকাখ্রর আব্দদশ 

জাখ্ররকৃত 

তাখ্ররখ 
অব্দটাবর অব্দটাবর অব্দটাবর

অব্দটাবর
অব্দটাবর

  

[২.৪.২] জসবা সহখ্রজকরণ 

অখ্রধব্দক্ষ্ত্র বাস্তবাখ্রয়ত 
তাখ্ররখ 

এখ্রপ্রে এখ্রপ্রে
জম

জম
জুন   

[২.৫] খ্রপআরএে শুরুর 

২ মাস পূব্দব য সংখ্রিষ্ট 

কম যচারীর খ্রপআরএে 

ও ছুটি নগদায়নপত্র 

জারী করা 

[২.৫.১] খ্রপআরএে 

আব্দদশ জাখ্ররকৃত 
%   

[২.৫.২] ছুটি নগদায়নপত্র 

জাখ্ররকৃত  %   

[২.৬]  শূন্য পব্দদর 

খ্রবপরীব্দত খ্রনব্দয়াগ 

প্রদান 

[২.৬.১] খ্রনব্দয়াগ প্রদাব্দনর 

জন্য খ্রবজ্ঞখ্রপ্ত জাখ্ররকৃত 
%   

[২.৬.২] খ্রনব্দয়াগ 

প্রদানকৃত 
%   

[২.৭] খ্রবভ্াগীয় মামো 

খ্রনষ্পখ্রি  

[২.৭.১] খ্রবভ্াগীয় মামো 

খ্রনষ্পখ্রিকৃত 
%   

[২.৮] তথ্য বাতায়ন 

হােনাগাদকরণ 

[২.৮.১] সকে 

তথ্যহােনাগাদকৃত 

% 
  

[৩] আখ্রথ যক ও সম্পদ 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৭ 

[৩.১] বাব্দজট 

বাস্তবায়ব্দন উন্নয়ন  

[৩.১.১] বাব্দজট 

বাস্তবায়ন পখ্ররকল্পনা 
তাখ্ররখ 

আগস্ট আগস্ট আগস্ট আগস্ট
আগস্ট  
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কোম-১ কোম-২ কোম-৩ কোম-৪ কোম-৫ কোম-৬ কোম-৭ কোম-৮ 

জকৌশেগত উব্দেি 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশেগত 

উব্দেব্দির মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন সূচব্দকর 

মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

েক্ষ্যমাত্রার মান  ২০১৯-২০ প্রব্দক্ষ্পণ 

২০২০-২১ 

প্রব্দক্ষ্পণ 

২০২১-২২ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

 

অখ্রত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

 

চেখ্রতমান 

(Fair) 

 

চেখ্রতমাব্দনর খ্রনব্দে 

(Poor) 

 

  

100% 90% 80% 70% 60% 

প্রণীত  

[৩.১.২] নত্রমাখ্রসক 

বাব্দজট বাস্তবায়ন 

প্রখ্রতব্দবদন দাখ্রখেকৃত 

সংখ্যা ২ ১   

[৩.২] বাখ্রষ যক উন্নয়ন 

কম যসূচী (এখ্রটখ্রপ) 

বাস্তবায়ন  

[৩.২.১] বাখ্রষ যক উন্নয়ন 

কম যসূচী (এখ্রটখ্রপ) 

বাস্তবাখ্রয়ত 

% 
  

[৩.৩] অখ্রটট আপখ্রি 

খ্রনষ্পখ্রি কার্ যক্রব্দমর 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] খ্রত্রপক্ষ্ীয় সভ্ায় 

খ্রনষ্পখ্রির জন্য 

সুপাখ্ররশকৃত অখ্রটট 

আপখ্রি 

% 
  

[৩.৩.২] অখ্রটট আপখ্রি 

খ্রনষ্পখ্রিকৃত 
%   

[৩.৪] স্থাবর ও 

অস্থাবর সম্পখ্রির 

হােনাগাদ তাখ্রেকা 

প্রস্তুত করা 

[৩.৪.১] স্থাবর সম্পখ্রির 

তাখ্রেকা হােনাগাদকৃত তাখ্ররখ 
জিব্রুয়াখ্রর জিব্রুয়াখ্রর জিব্রুয়াখ্রর

জিব্রুয়াখ্রর মাচ য   

[৩.৪.২] অস্থাবর 

সম্পখ্রির তাখ্রেকা 

হােনাগাদকৃত 

তাখ্ররখ 
জিব্রুয়াখ্রর জিব্রুয়াখ্রর জিব্রুয়াখ্রর

জিব্রুয়াখ্রর মাচ য   

[৩.৫] ইন্টারব্দনট 

খ্রবেসহ ইউটিখ্রেটি খ্রবে 

পখ্ররব্দশাধ 

[৩.৫.১] 

খ্রবখ্রসখ্রস/খ্রবটিখ্রসএে-এর 

ইন্টারব্দনট খ্রবে 

পখ্ররব্দশাখ্রধত 

%   

[৩.৫.২] জটখ্রেব্দিান খ্রবে 

পখ্ররব্দশাখ্রধত 
%   

[৩.৫.৩] খ্রবদ্যযৎ খ্রবে 

পখ্ররব্দশাখ্রধত 
%   
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বচর্, কচর্শনার, কাস্টর্স, এক্সাইজ ও ভযাট কচর্শনাগরট, রাজশাহী সদস্য (মূসক িাস্তিায়ন ও বইটি), জাতীয় রাজস্ব সিা ম-

এর  চনকট অঙ্গীকার করচর সর্, এই চুচিগত িচণ মত ফলাফল অজমগন সগিষ্ট র্াকি।  

 

 

বচর্, সদস্য (মূসক িাস্তিায়ন ও বইটি), জাতীয় রাজস্ব সিা ম  কচর্শনার, কাস্টর্স, এক্সাইজ ও ভযাট কচর্শনাগরট, রাজশাহী-

এর চনকট অঙ্গীকার করচর সর্, এই চুচিগত িচণ মত ফলাফল অজমগন সংচিষ্ট মূসক কচর্শনাগরটগক সি মাত্মক সহগর্াচেতা প্রদান 

করি। 

 

 

 

স্বাক্ষ্চরত: 
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সংগর্াজনী-১ 

 

 

শব্দ সংগক্ষ্প (Acronyms) 

 

 

 

 

 

 

মূসক   - মূল্য সংগর্াজন কর  

ADR   - Alternative Dispute Resolution 

VAT   -  Value Added Tax 

e-Payment  - electronic Payment 

EFD   - Electronic Payment 

VOP   - VAT Online Project 

 

 

 

ভযাট   - ভযালু এযাগ   ট্যাক্স 

ই-সপগর্ি   -  ইগলগরাচনক সপগর্ি 

ই-ফাইচলং  - ইগলগরাচনক ফাইচলং 
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সংগর্াজনী-২: কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ, িাস্তিায়নকারী র্ন্ত্রণালয়/চিভাে/সং্া এিং পচরর্াপ পদ্ধচতর চিিরণ 

 

কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূিকসমূহ 
চিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

দপ্তর/সং্া 

পচরর্াপ পদ্ধচত 

 
উপািসূত্র 

[১.১] রাজস্ব েক্ষ্যমাত্রা অজযন [১.১.১]বদায়কৃত 

মূসক 
২০১৯-২০ অর্ মিরগর  িাগজগট চনি মাচরত রাজস্ব বদায়। এ লগক্ষ্য িাগজট িাস্তিায়ন 

পচরকল্পনা গ্রহণ করা হগয়গর এিং সস সর্াতাগিক কার্ মক্রর্ িলগর।  
জাতীয় রাজস্ব সিা ম 

র্াচসক সভা 

 

অভ্যন্তরীণ 

সম্পদ খ্রবভ্াব্দগর 

বাখ্রষ যক 

প্রখ্রতব্দবদন 

 

[১.২] প্রদচশ মত রাজস্ব বদাগয়র 

সাগর্ সেজারী চহসাগির সর্িয় 

সািন 

[১.২.১] অি ম-িাচষ মক 

সর্িয় সািন 
িাংলাগদশ ব্যাংগক জর্াকৃত রাজগস্বর সাগর্ চহসাি র্হাচনয়ন্ত্রগকর কার্ মালয় ও সংচিষ্ট 

অচফস কর্তমক প্রদি সেজাচর িালাগনর সাগর্ চহসাগির সর্িয় সািন করা। 

জাতীয় রাজস্ব সিা ম, 

চহসাি র্হাচনয়ন্ত্রগকর 

কার্ মালয় 

অধ যবাখ্রষ যক প্রখ্রতব্দবদন ঐ 

[১.২.২] িাচষ মক 

সর্িয় সািন 

জর্াকৃত রাজস্ব সংচিষ্ট অচফসসমূহ ও সেজাচরর চহসাগির সর্িয় সািন  

 

 

জাতীয় রাজস্ব সিা ম বাখ্রষ যক প্রখ্রতব্দবদন ঐ 

[১.৩] র্ান অচফসসমূহ পচরদশ মন [১.৩.১] দাচেলকৃত 

প্রচতগিদন: মূসক 

র্ান পর্ মাগয়র অচফসসমূগহর র্ার্লা চনষ্পচির গুণেত র্ান পর্ মাগলািনা ও কর 

ফাঁচকগরাগি র্র্ার্র্ চনগদ মশ ও পচরপালন, প্রচতগিদগন ত্রুটিসমূহ চিগিষণপূি মক বইননুে 

কার্ মক্রর্ গ্রহণ সজারদারকরণ 

 

জাতীয় রাজস্ব সিা ম মাখ্রসক প্রখ্রতব্দবদন ঐ 

[১.৪] র্ান অচফস পচরদশ মগনর 

সুপাচরশ িাস্তিায়ন 

[১.৪.১] র্ান অচফস 

পচরদশ মগনর 

সুপাচরশ িাস্তিাচয়ত 

র্ান অচফসসমুহ হগত প্রাপ্ত পচরদশ মন প্রচতগিদন পর্ মাগলািনাগন্ত প্রগয়াজনীয় চনগদ মশনা 

প্রদান 

 

জাতীয় রাজস্ব সিা ম 
বাস্তবাখ্রয়ত 

সুপাখ্ররব্দশর সংখ্যা 
ঐ 

[১.৫] র্ান অচফস পচরদশ মগনর 

সুপাচরশ িাস্তিায়ন 

[১.৫.১] র্ান অচফস 

পচরদশ মগনর 

সুপাচরশ িাস্তিাচয়ত 

রাজস্ব বহরণ কার্ মক্রর্ শচিশালীকরণ সংক্রান্ত কার্ মকর সুপাচরশ িাস্তিায়গনর 

কার্ মক্রর্ গ্রহণ সজারদারকরণ 

 

মাঠ পর্ যাব্দয়র অখ্রিস 

পখ্ররদশ যন 
পখ্ররদশ যন প্রখ্রতব্দবদন ঐ 

[১.৬] অচভগর্াে ও সোগয়ন্দা 

তগের চভচিগত অনুসন্ধান  

কার্ মক্রর্ 

[১.৬.১] দাগয়রকৃত 

র্ার্লা: মূসক 
অচভগর্াে ও সোগয়ন্দা তগের চভচিগত বহচরত তে পরীক্ষ্া-চনরীক্ষ্াপূি মক বইগনর 

প্রগয়াে কগর ফাঁচক/গোপনকৃত বয় পুনরুদ্ধার করা 
জাতীয় রাজস্ব সিা ম 

র্াচসক সভা 

 
ঐ 

[১.৭] র্ার্লা সর্গক রাজস্ব 

বদায়: সর্াট 

 

[১.৭.১] বদায়কৃত 

মূসক  
রাজস্ব সম্ভািনার্য় িড় র্ার্লাসমূহ দ্রুত চনষ্পচি ও দািীকৃত রাজস্ব দ্রুত বদাগয়র জন্য 

তদারকী সজারদারকরণ 
জাতীয় রাজস্ব সিা ম র্াচসক সভা ঐ 

[১.৮] উৎগস কর কতমন র্চনটচরং [১.৮.১] পচরিীচক্ষ্ত 

মূসক 

প্রগতযক সরকাচর দপ্তগরর চ চ ও-েণ সরিরাহকারী, সসিা প্রদানকারী ও ঠিকাদারগদর 

চিল হগত প্রিচলত চনয়র্ অনুর্ায়ী উৎগস কর কতমন কগর র্াগকন 
জাতীয় রাজস্ব সিা ম র্াচসক সভা ঐ 

[১.৯] কর্প্লাইি করদাতার 

সংখ্যা বৃচদ্ধকরণ 

[১.৯.১] চরট মাণ ম 

দাচেগলর হার: 

সর্ সকল করদাতা সঠিক সর্গয় চরট মাণ ম দাচেগল ব্যর্ ম হন, তাগদর চরটান ম দাচেগলর জন্য 

সনাটিশ জাচর, জচরর্ানাসহ অন্যান্য বইনানুে কার্ মক্রর্ গ্রহণ সজারদারকরণ 
জাতীয় রাজস্ব সিা ম র্াচসক সভা ঐ 
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মূসক  

কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূিকসমূহ 
চিিরণ 

িাস্তিায়নকারী 

দপ্তর/সং্া 

পচরর্াপ পদ্ধচত 

 
উপািসূত্র 

[১.১০] চিিারািীন র্ার্লাসমূহ 

দ্রুত চনষ্পচিকরণ 

[১.১০.১] র্ার্লা 

চনষ্পচি: মূসক 

করদাতাগদর উদ্ভতু চিগরািসমূহ দ্রুত চনষ্পচির চনচর্গি বচপগলর পচরিগতম চিকল্প 

চিগরাি চনষ্পচি ব্যি্া গ্রহগণ করতাদােণগক উদু্বদ্ধকরণ  
ঐ র্াচসক সভা ঐ 

[১.১১] করদাতেণগক চিকল্প 

চিগরাি চনষ্পচি পদ্ধচত গ্রহগণ 

উদু্বদ্ধকরণ 

[১.১১.১] চিগরাি 

চনষ্পচি: মূসক 

করদাতাগদর উদ্ভতূ চিগরািসমূহ দ্রুত চনষ্পচির চনচর্ি বচপগলর পচরিগতম চিকল্প 

চিগরাি চনষ্পচি ব্যি্া গ্রহগণ করতাদােণগক উদু্বদ্ধকরণ  
জাতীয় রাজস্ব সিা ম র্াচসক সভা ঐ 

[১.১২] িগকয়া কর বদায় 

ত্বরাচিতকরণ 

[১.১২.১] 

বদায়কৃত িগকয়া: 

মূসক 

িগকয়া কর বদাগয়র জন্য জচরর্ানা, ব্যাংক চহসাি জব্দ ও সাটি মচফগকট র্ার্লাসহ 

বইনানুে কার্ মক্রর্ গ্রহণ ও তদারচক সজারদারকরণ 
ঐ র্াচসক সভা ঐ 

[১.১৩] চরটান ম পরীক্ষ্াকরণ 
[১.১৩.১] চরটান ম 

পরীক্ষ্া: মূসক 

করদাতা কর্তমক দাচেলকৃত চরটান মসমূহ পরীক্ষ্াপূি মক ক্রুটিপূণ ম চরটান ম িারাই কগর স স্ক 

অচ ট ও প্রগর্াজয সক্ষ্গত্র চফল্ড অচ টসহ অন্যান্য বইনানুে কার্ মক্রর্ গ্রহণ 

সজারদারকরণ 

ঐ র্াচসক সভা ঐ 

[১.১৪] জচরপ কার্ মক্রর্ 
[১.১৪.১] করদাতা 

বৃচদ্ধ: মূসক 

জচরগপর র্া্যমগর্ তর্া বন্ত:প্রচতিানসমূহ হইগত তে সংগ্রহপূি মক নতুন করদাতাগদর 

কর সনগটর বওতায় সজারদারকরণ 
ঐ র্াচসক সভা ঐ 

[২.১] চপ্রি ও ইগলকেচনক 

চর্চ য়ায় চিজ্ঞাপন/অনুিান প্রিার 

[২.১.১] 

চিজ্ঞাপন/অনুিান 

প্রিার: মূসক 

চপ্রি ও ইগলকেচনক চর্চ য়ায় চিজ্ঞাপন ও অনুিান প্রিাগরর র্া্যমগর্ করদাতােণগক 

কর প্রদাগন উদু্বদ্ধকরণ 
ঐ র্াচসক সভা ঐ 

[২.২] করদাতােণগক 

সগিতন/চর্র্চিয়া/গর্াোগর্াে 

্াপন 

[২.২.১] অনুচিত 

সভা/গর্াোগর্াে: 

মূসক 

করদাতােণগক প্রিচলত বইগন তাগদর অচিকার ও িা্যমিািকতা সম্পগকম সম্যক িারণা 

সদওয়ার চনচর্ি সর্াোগর্াে ্াপন ও সভা-সর্াগিশ অনুিান 
ঐ মাখ্রসক প্রখ্রতব্দবদন ঐ 

[২.৩] সসিা সকগের র্া্যমগর্ 

করদাতা সসিা বৃচদ্ধকরণ 

[২.৩.১] সসিা 

গ্রহণকারীর সংখ্যা 
সসিা সকগের র্া্যমগর্ করদাতা সসিা বৃচদ্ধকরণ ও কর প্রদাগন উৎসাহ প্রদান  ঐ মাখ্রসক প্রখ্রতব্দবদন ঐ 

[২.৪] ভযাট অনলাইন প্রকল্প 

িাস্তিায়ন 

[২.৪.১] অনোইব্দন 

মূসক খ্ররটান য 

দাখ্রখব্দের সংখ্যা 

করদাতা র্াব্দত সহব্দজ অনোইব্দন মূসক খ্ররটান য দাখ্রখে করব্দত পাব্দরন, জস ব্যবস্থা ্রহহণ  ঐ র্াচসক সভা ঐ 

[২.৫] ই-জপব্দমন্ট পদ্ধখ্রত 
[২.৫.১] রাজস্ব 

আদায়: মূসক 

করদাতা সহব্দজই জটখ্রবট কাট য ও জক্রখ্রটট কাব্দট যর মাধ্যব্দম এ পদ্ধখ্রতর আওতায় কর 

পখ্ররব্দশাধ করব্দত পাব্দরন। 
ঐ নত্রমাখ্রসক প্রখ্রতব্দবদন ঐ 

[২.৬] কম যকতযা-কম যচারীব্দদর 

প্রখ্রশক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৬.১] প্রখ্রশক্ষ্ণ 

প্রদান: মূসক 
কম যকতযা-কম যচারীব্দদর প্রখ্রশক্ষ্ব্দণর মাধ্যব্দম দক্ষ্তা বৃখ্রদ্ধ ঐ ত্রত্রর্াচসক সভা 

ঐ 

 

[২.৯] অনলাইগন মূসক 

সরচজগেশন 

[২.৯.১] অনলাইগন 

মূসক সরচজগেশন 

সংখ্যা 

অনলাইগন মূসক সরচজগেশগনর প্রস্তুচত সহজীকরণ, র্াগত অনলাইগন করদাতা সহগজ 

মূসক সরচজগেশন করগত পাগরন 
ঐ মাখ্রসক প্রখ্রতব্দবদন ঐ 
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সংগর্াজনী ৩: অন্যান্য র্ন্ত্রণালয়/চিভাগের/অচিদপ্তর/সং্া-এর চনকট চনকট প্রতযাচশত সুচনচদ মষ্ট কর্ মসম্পাদন সহায়তাসমূহ 

 

প্রচতিাগনর িরণ প্রচতিাগনর নার্ সংচিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিক 
উি প্রচতিাগনর চনকট সংচিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/চিভাগের 

প্রতযাচশত সহায়তা 
প্রতযাশার সর্ৌচিকতা প্রতযাশা পূরণ না হগল সম্ভাব্য প্রভাি 

অন্যান্য এটনী সজনাগরগলর দপ্তর বচপল র্ার্লা চনষ্পচি : মূসক র্ার্লা দ্রুত চনষ্পচি রাজস্ব বদায় চনচিত করা 
রাজস্ব ক্ষ্চত ও বইন প্রগয়াগে 

জটিলতা 

অন্যান্য বাংোব্দদশ ব্যাংক দাব্দয়রকৃত মামো: মূসক চাখ্রহত তব্দথ্যর দ্রুত প্রাখ্রপ্ত করিাঁখ্রক উদঘাটন 
রাজস্ব ক্ষ্চত ও বইন প্রগয়াগে 

জটিলতা 

অন্যান্য 
মহাখ্রহসাব খ্রনরীক্ষ্ক ও 

খ্রনয়ন্ত্রব্দকর দপ্তর 

বাখ্রষ যক সমন্বয় সাধন, অধ য-বাখ্রষ যক 

সমন্বয় সাধন 
চাখ্রহত তথ্য দ্রুত প্রাখ্রপ্ত 

রাজস্ব আদাব্দয়র প্রকৃত 

তথ্য উদঘাটন 

রাজস্ব আদাব্দয়র সঠিক খ্রচত্র 

পাওয়া র্াব্দব না। 

 

 

 


