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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
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এবাং 
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মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

বারষ ডক কম ডসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০ 



  P a g e  |   2  

সূরিপত্র 

 

মূসক অনুরবভাদগর কম ডসম্পােদনর সারব ডক রিত্র............................................................................ ৩ 

 

 

প্রস্তাবনা : ............................................................................................................ . ৪ 

 

 

বসকশন ১ : মূসক অনুরবভাদগর রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয  (Mission), বকৌশলগত 

  উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ ডাবরল ........................................................................ ৫ 

 

 

বসকশন ২ : মূসক অনুরবভাদগর  রবরভন্ন কার্ ডক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact)......................................................................... ৬ 

 

 

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

  লক্ষযমাত্রাসমূহ...................................................................................... ৭-৮ 

  েপ্তর সাংস্থার আবরশ্যক বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ.........................................৯-১১ 

  প্ররতশ্রুরত ওস্বাক্ষর ..............................................................................১২ 

 

 

সাংদর্াজনী ১ : শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) পরররিরত ....................................................... ১৩ 

 

 

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

  পদ্ধরত........................................................................................... ১৪-১৫ 

 

 

সাংদর্াজনী ৩ : কম ডসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজডদনর বক্ষদত্র অন্যান্য মন্ত্রণালয়/রবভাদগর উপর  

  রনভ ডরশীলতা......................................................................................... ১৬ 

 



  P a g e  |   3  

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভযাট করমশনাদরট, রাংপুর-এর কম ডসম্পােদনর সারব ডক রিত্র  

(Overview of the Performance of the Customs Excise & VAT 

Commissionerate, Rangpur) 
 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর প্রিান অজডনসমূহঃ 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভযাট করমশনাদরট, রাংপুর ২৫ আগস্ট, ২০১১ মিষ্টারে ৮টি কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভযাট 

রবভাগ; ১৮টি কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভযাট সাদকডল; ৬টি শুল্ক বস্টশন, ৫টি শুল্ক কররদর্ার ও ১৫টি শুল্ক গুোম রনদয় 

প্ররতরিত হয়। এ করমশনাদরদটর প্রিান কার্ ডাবলী মূলত স্থানীয় পর্ ডাদয়র ভযাট আহরদণর কার্ ডক্রম পররবীক্ষণ, 

তত্ত্বাবধান ও জাতীয় বাদজদট প্রণীত রাজস্ব সাংক্রান্ত রেক-রনদে ডশনা বাস্তবায়ন। ২০১৫-২০১৬ অর্ ড বছদর বমাট রাজস্ব 

লক্ষযমাত্রা ৫০৬ বকাটি টাকা এবাং আহরণ হদয়দছ ৫২১ বকাটি টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্ ড বছদর বমাট রাজস্ব লক্ষযমাত্রা 

৬৯৫ বকাটি টাকা এবাং আহরণ হদয়দছ ৭২৩ বকাটি টাকা। ২০১৭-২০১৮ অর্ ড বছদর বমাট রাজস্ব লক্ষযমাত্রা ৮৯৭.১৮ 

বকাটি টাকার রবপরীদত রাজস্ব আহরণ হদয়দছ ৯০৪.৪৮ বকাটি টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্ ডবছদর রাজস্ব লক্ষযমাত্রা 

রনি ডাররত হদয়দছ (সাংদশারিত লক্ষযমাত্রা) ১২৩০ বকাটি টাকার রবপরীদত আোয় হদব ১০৮৫ বকাটি টাকা (সম্ভাব্য)। 

২০১৯-২০২০ অর্ ডবছদরর রাজস্ব লক্ষযমাত্রা ১৩৫০ বকাটি টাকা (সম্ভাব্য)।  রাজস্ব আহরণ ত্বরারিতকরণ এবাং রাজস্ব 

পররবীক্ষণ বজারোরকরদণর জন্য  বটকসই ব্যবসাবান্ধব রাজস্ব প্রশাসন গনন করার মােদম প্রযুরির সদব ডাচ্চ ব্যবহাদরর 

প্ররত বজার রেদে রাংপুর মূসক করমশনাদরট। 

সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহঃ 

২০১২ সাদলর নতুন ভযাট আইন বাস্তবায়ন, সঠিক মূল্য রনি ডারণ, মরনটররাং বজারোরকরণ, উচ্চ লক্ষযমাত্রার 

রাজস্ব আহরণ, ভযাট ফাঁরক বরাি, জাতীয় বাদজদট প্রণীত রাজস্ব নীরত বাস্তবায়ন, রনরীক্ষা ও পররেশ ডন, বদকয়া 

পমররশাধ, রবিারািীন মামলা দ্রুত রনষ্পরিকরণ (মামলা তোররক  ও রবকল্প রবদরাি রনষ্পরিকরদণর মােদম) ও স্বল্প 

জনবরের উন্নত ব্যবস্থাপনা। 

ভরবষ্যৎ পররকল্পনাঃ  

রাংপুর করমশনাদরদটর অন্তর্ভ ডি বজলাসমূহ বাাংলাদেদশর সবদিদয় োররদ্রপীরড়ত হওয়ায় প্রমত বছর বর্ রাজস্ব 

প্রবৃরদ্ধ প্রাক্কলন কদর লক্ষযমাত্রা রনি ডারণ কর হয় তা আহরণ করা কঠিন। বকননা, এ অঞ্চদলর বারণরজযক প্রবৃরদ্ধও রাজস্ব 

প্রবৃরদ্ধর বিদয় কম। তাছাড়া, নতুন রশল্পায়নও হদে না। তাই, সীরমত সম্পদের সদব ডািম ব্যবহাদরর মােদম রাজস্ব 

লক্ষযমাত্রা আহরণ করাই এ করমশনাদরদটর বড় িযাদলঞ্জ। এ িযাদলঞ্জ বমাকাদবলার জন্য সকল শুল্ক বস্টশন ও ইরপদজর্ 

এলাকায় ASYCUDA World িলমান রদয়দছ । প্রদতযক মূসক রবভাগ বর্দক র্াদত মূসক রনবন্ধন প্রোন করা র্ায়, 

বস জন্য প্রদতযক রবভাদগ VAT Online এর আওতায় মূসক মনবন্ধন কার্ যক্রি চালু করা হরয়রে। এছাড়া, ব্যাাংক 

গ্যারারি নগোয়ন, বদকয়া পমররশাধ, ADR এর মােদম দ্রুত মামলা রনষ্পরি, কম ডকতডা-কম ডিারীদের মদে 

েক্ষতাবৃরদ্ধর লদক্ষয ইনহাউস প্ররশক্ষণ প্রোন ইতযারে কার্ ডক্রম গ্রহণ কদর রাজস্ব আহরণ প্ররক্রয়াদক ত্বরারিত করা 

হরে। 

২০১৯-২০ অর্ ড বছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজডনসমূহঃ  

 VAT Online বাস্তবায়ন কার্ যক্রি জজারদারকরণ; 

 ২০১৯-২০ অর্ ডবছদরর িার্ ডকৃত রাজস্ব েক্ষ্যিাত্রা অজডন; 

 সকল মূসক রবভাদগ Online এ VAT Registration কার্ যক্রি জজারদারকরণ; 

 কম ডকতডা-কম ডিারীদের ও অংশীজনরক ২০১২ সারের নতুন ভ্যাট ও সম্পুরক শুল্ক আইন ও মবমধিাো-২০১৬ 

মবষরয় প্ররশক্ষণ প্রোন কদর েক্ষতা উন্নয়নকরণ; 

 বরকয়া রাজস্ব পমররশারধ জরুরর কার্ ডক্রম গ্রহণ। 

 জরীপ কার্ যক্রি জজারদারকরণ।  

 রাজস্ব ঝুঁমকপূণ য প্রমতষ্ঠানসমূরহ অমিট কার্ যক্রি গ্রহণ।  
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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

 

 

করমশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভযাট করমশনাদরট, রাংপুর 

 

এবাং 

 

রাজস্ব ববাদর্ ডর  সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি) এর মদে ২০১৯ সাদলর জুন 

িারসর ২০ তাররদে 

এই বারষ ডক কম ডসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন : 
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বসকশন ১: 

 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভযাট করমশনাদরট, রাংপুর-এর রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission),  

বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ ডাবলী: 

 

১.১  রূপকল্প (Vision):  অভযন্তরীণ সম্পদে গড়দবা উন্নত বাাংলাদেশ।  

 
 

১.২ অরভলক্ষয (Mission):  আন্তজযামতকভ্ারব স্বীকৃত করনীমত অনুসররণ ন্যায়মভ্মিক, আধুমনক 

প্রযুমিমনভ্যর, অংশগ্রহণমূেক, জনবান্ধব রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রমতষ্ঠাকররণর িাধ্যরি পর্ যাপ্ত অভ্যন্তরীণ 

সম্পদ আহরণ।  

 

১.৩ বকৌশলগত উদেশ্য সমূহঃ  

১.৩.১  করমশনাদরদটর মূসক রবষদয় বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

* রাজস্ব আহরণ জজারদারকরণ 

* মূসক প্রশাসরনর অরটারিশন, আধুমনকায়ন ও করদাতা বান্ধবকরণ 

 

১.৩.২ আবমিক জকৌশেগত উরেিসমূহ 

* কার্ যপদ্ধমত, কি যপমররবশ ও জসবার িারনান্নয়ন 

* জাতীয় শুদ্ধাচার জকৌশে ও তথ্য অমধকার বাস্তবায়ন জজারদারকরণ 

* দক্ষ্তার সরে বামষ যক কি যসম্পাদন চুমি বাস্তবায়ন মনমিত করা  

* দাপ্তমরক কি যকারে স্বেতা বৃমদ্ধ ও জবাবমদমহ মনমিতকরণ  

*কি যসম্পাদরন গমতশীেতা আনয়নও জসবার িান বৃমদ্ধ 

* আমথ যক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

 

১.৪ কার্ ডাবরলঃ  

 * ভযাট ও আবগারী শুল্ক আহরদণ রনদয়ারজত অিস্তন েপ্তরসমূদহর কার্ ডক্রম পররবীক্ষণ ও রনয়ন্ত্রণ 

* মূসকোতার সাংখ্যা বৃরদ্ধ কদর রাজস্ব আহরণ বৃরদ্ধ 

* সদব ডাচ্চ সংখ্যক অনোইরন মনবন্ধনকরণ; 

* বসবা বৃরদ্ধর মােদম করোতা বান্ধব কর প্রশাসন গদড় বতালা; 

* ভযাট সাংক্রান্ত মামলাসমূহ রনষ্পরির মােদম রবদরািপূণ ড রাজস্ব আোয় 

* রনরীক্ষা কার্ ডক্রম বজারোরকরণ 

*রনয়রমত পররেশ ডন কার্ ডক্রম পররিালনা 

* প্রযুরি রনভ ডর মূসক ব্যবস্থা িালু করা 

* রবকল্প রবদরাি রনষ্পরি (এরর্আর) মােদম রাজস্ব আহরণ কার্ ডক্রম বজারোর করা  

* বরকয়া আদার জজারদার করণ; ব্যবসায় বান্ধব পমররবশ সৃমষ্ট করা; 

   * কি য পমররবশ ও বসবা প্রোদনর মান উন্নয়ন; 

* দক্ষ্তা ও ননমতকতার উন্নয়ন 

* প্রশাসরনক ও অবকানাদমা উন্নয়ন। 

*জনসরচতনতা বৃমদ্ধর জন্য কার্ যক্রি গ্রহণ করা 
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বসকশন-২ 

মূসক অনুরবভাদগর রবরভন্ন কার্ ডক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব  (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

কম ডসম্পােন 

সূিকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক  

(Unit) 

 

প্রকৃত  

 লক্ষমাত্রা 

২০১৯-২০  

প্রদক্ষপণ (Projection) 
রনি ডাররত লক্ষযমাত্রা 

অজডদনর বক্ষদত্র 

বর্ৌর্ভাদব োরয়ত্ব 

প্রাপ্তমন্ত্রণালয়/ রবভাগ/ 

সাংস্থাসমূদহর নাম 

উপািসূত্র (source’s of data) 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১  ২০২১-২২ 

 

রাজস্ব আহরণ বৃমদ্ধ 
কর রজরর্রপর অনুপাত 

বৃরদ্ধ 
শতকরা হার ৮.৭ ১১.৭* ১১.৯* ১২.৩*  

এটমন য জজনারররের 

দপ্তর, বাংোরদশ 

ব্যাংক, িহামহসাব 

মনরীক্ষ্রকর ও 

মনয়ন্ত্ররকর দপ্তর 

িধ্যরিয়ামদ সািমষ্টক অথ যননমতক নীমত মববৃমত 

২০১৭-১৮  জথরক ২০১৯-২০, অথ য মবভ্াগ 

 

* সািময়ক 
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জসকশন-৩ (িান-৭৫) 

জকৌশেগত উরেি, অগ্রামধকার, কার্ যক্রি, কি যসম্পাদন সূচক এবং েক্ষ্যিাত্রাসমূহ 

জকৌশেগত 

উরেি 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

জকৌশেগত 

উরেরির 

িান 

(Weig

ht of 

Strate

gic 

Object

ive) 

কার্ যক্রি (Activities) কি যসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কি যসম্পাদ

ন সূচরকর 

িান 

(Weig

ht of 

Indica

tors) 

প্রকৃত  অজযন 

েক্ষ্যিাত্রা/ মনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20)  

প্ররক্ষ্পণ 

২০১৭-

২০১৮ 

২০১৮-

২০১৯ 

(সািময়ক)  

জি পর্ যন্ত 

অসাধারণ অমত উিি উিি চেমত িান 

চেমত 

িারনর 

মনরে 

২০২০

-২১ 

২০২১-

২২ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১. রাজস্ব 

আহরণ 

জজারদারকরণ 

৬২ 

১.১  রাজস্ব েক্ষ্যিাত্রা অজযন। ১.১আহমরত ভ্যাট 
শতকরা 

হার 
৩০ ৯০৪ ৯৫৮ ১০০% ৭৫% ৭০% ৬৫% ৬০% ১০০ ১০০ 

১.২ প্রদমশ যত রাজস্ব আদারয়র 

সারথ জেজামর মহসারবর সিন্বয় 

সাধন 

১.২.১ অধ য -বামষ যক সিন্বয় 

সাধন 
তামরখ 

০৬/০২/ 

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

১.২.২ বামষ যক সিন্বয় সাধন তামরখ 
২০/০৭/ 

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

১.৩ িাঠ অমিসসমূহ পমরদশ যন  
১.৩.১ অমিস পমরদশ যন 

প্রমতরবদন দামখে 
সংখ্যা  ২৪ ২৭ ৩০ ২০ ১৭ ১৬ ১৫ ২২ ২৪ 

১.৪ িাঠ অমিস পমরদশ যরনর 

সুপামরশ বাস্তবায়ন 

১.৪.১ িাঠ অমিস পমরদশ যন 

প্রমতরবদরনর সুপামরশ 

সুপামরশ বাস্তবাময়ত 

শতকরা 

হার 
-   - ৭৫ ৬৫ ৫০ ৪৫ -  ৮০ ৮৫ 

১.৫ পমরদশ যন প্রমতরবদন 

মূল্যায়নারন্ত িোবতযক প্রদান 

১.৫.১ পমরদশ যন প্রমতরবদন 

মূল্যায়নারন্ত িোবতযক 

প্রদান 

শতকরা 

হার 
 - -  ৭৫ ৬৫ ৫০ ৪৫  - ৮০ ৮৫ 

১.৬ অমভ্রর্াগ ও জগারয়ন্দা 

তরথ্যর মভ্মিরত অনুসন্ধান 

কার্ যক্রি 

১.৬.১ দারয়রকৃত িািো: 

ভ্যাট 
সংখ্যা  ৭৪ ৮৫ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৮ ২২ 

১.৭ িািো জথরক রাজস্ব 

আদায়: জিাট 
১.৭.১ আদায়কৃত জিাট ভ্যাট 

জকাটি 

 টাকায় 
০.৫২ ০.৪৬ ১.০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ০.৫০     

১.৮ উৎরস কর কতযন িমনটমরং 

১.৮.১ পমরবীমক্ষ্ত উৎরস 

কর কতযনকারী কর্তযপক্ষ্ 

(ভ্যাট) 

সংখ্যা ১৪০৫ ১৪০৫ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ১২৫০ ১৩০০ 

কিপ্লাইন্ট  করদাতার 

সংখ্যা বৃমদ্ধকরণ

১.৯.১মরটান য দামখরের হার: 

ভ্যাট 

শতকরা 

হার 
১৬.৫ ১৫.০ ১৫ ১৪.০০ ১৩.৫০ ১৩.০০ ১১.০০ ১৫ ১৫ 

১.১০ মবচারাধীন িািোসমূহ 

দ্রুত মনস্পমিকরণ। 

১.১০.১ মবভ্াগীয় িািো 

মনষ্পমি: ভ্যাট 

শতকরা 

হার 
৬২  - ৭৫ ৭২ ৬৮ ৬৩ ৫৮ ৭৭ ৮০ 

১.১১ করদাতাগণরক মবকল্প ১.১১.১ মবররাধ মনষ্পমি: সংখ্যা  -  -  ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৪ 
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মবররাধ মনস্পমি পদ্ধমত গ্রহরন 

উদ্বুদ্ধকরণ। 

ভ্যাট  

১.১২ বরকয়া কর আদায় 

ত্বরামন্বতকরণ। 

১.১২.১ আদায়কৃত বরকয়া: 

ভ্যাট 

শতকরা 

হার 
৫২  ৫১ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩০ ২৮ ৩৫ ৩৭ 

১.১৩ মরটান য পরীক্ষ্াকরণ। 
১.১৩.১  মরটান য পরীক্ষ্া: 

ভ্যাট 

শতকরা 

হার 
১০ ৮৬.৮৫ ৭৫ ৭৩ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭৭ ৮০ 

১.১৪ জমরপ কার্ যক্রি ১.১৪.১ করদাতা বৃমদ্ধ: ভ্যাট  সংখ্যা  ১৫০ ৩৩৩ ১৮০ ১৭০ ১৫০ ১৩০ ১১৫     

 

জকৌশেগত উরেি, অগ্রামধকার, কার্ যক্রি, কি যসম্পাদন সূচক এবং েক্ষ্যিাত্রাসমূহ 

জকৌশেগত 

উরেি 

(Strategi

c 

Objective

s) 

জকৌশেগত 

উরেরির 

িান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

es) 

কার্ যক্রি (Activities) কি যসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কি যসম্পাদন 

সূচরকর িান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

প্রকৃত  অজযন 

েক্ষ্যিাত্রা/ মনণ যায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target/Criteria Value for FY 

2019-20)  
প্ররক্ষ্পণ 

২০১৭-

২০১৮ 

২০১৮-১৯ 

(সািময়ক) 

অসাধারণ 
অমত 

উিি 
উিি 

চেমত 

িান 

চেমত 

িারনর 

মনরে 
২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

২. মূসক 

প্রশাসরনর 

অরটারিশন, 

আধুমনকায়ন ও 

করদাতা 

বান্ধবকরণ 

১৩ 

২.১ মপ্রন্ট ও ইরেক্ট্রমনক মিমিয়ায় 

মবজ্ঞাপন/অনুষ্ঠান প্রচার। 

২.১.১ মবজ্ঞাপন/অনুষ্ঠান 

প্রচার: ভ্যাট 
সংখ্যা  ৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৮ 

২.২ করদাতাগণরক প্রচমেত আইরন 

তারদর অমধকার ও বাধ্যবাধকতা 

সম্পরকয সম্যক ধারণা জদওয়ার 

মনমিি মনয়মিত মিথমিয়া/ 

জর্াগারর্াগ স্থাপন। 

২.২.১ অনুমষ্ঠত সভ্া/ 

জর্াগারর্াগ: ভ্যাট 
সংখ্যা  ৩০ ১০৫ ৪৫ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৫০ ৫৫ 

২.৩ জসবা জকরের িাধ্যরি করদাতা 

জসবা বৃমদ্ধকরণ 

২.৩.১ জসবা গ্রহণকারীর 

সংখ্যা: ভ্যাট 

সংখ্যা 

 (েক্ষ্) 

২.৪ ভ্যাট অনোইন প্রকল্প বাস্তবায়ন 

২.৪.১ সকে কমিশনারররট 

অনোইরন মূসক মরটান য গ্রহণ 

(নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন 

সারপরক্ষ্) 

সংখ্যা   - -  ১২ ৮ ৬ ৪ ২     

২.৫ ই-জপরিন্ট পদ্ধমত ২.৫.১ রাজস্ব আদায়: ভ্যাট 
জকাটি 

টাকা 
 -  -  - -  -  -  -     

 ২.৬ কি যকতযা-কি যচারীরদর 

প্রমশক্ষ্ণ প্রদান; 
২.৬.১ প্রমশক্ষ্ণ প্রদান: ভ্যাট সংখ্যা ১১০ ২০৮ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১২০ ১২৫ 

২.৭ কি যকতযা-কি যচারীরদর পুরস্কার 

প্রদারনর িাধ্যরি কারজ উদ্বুদ্ধকরণ 
২.৭.১ পুরস্কার প্রদান: ভ্যাট সংখ্যা ২৫   ২৫ ২০ ১৫ ১২ ১০ ৩০ ৩৫ 

২.৯ অনোইরন ভ্যাট জরমজরেশন 

সম্পন্ন 

২.৯.১ সকে মূসক 

কমিশনারররট অনোইরন 

ভ্যাট জরমজরেশন প্রদান  

সংখ্যা ৪৮৩৮ ৩৪১৫ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭৫০ ১১৫০ ১২০০ 
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আবমিক জকৌশেগত উরেিসমূহ, ২০১৯-২০২০   

(রিাট নম্বর-২৫) 

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

জকৌশেগত উরেি 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশেগত 

উরেরির িান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রি 

(Activities) 

কি যসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কি যসম্পাদন সূচরকর 

িান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

েক্ষ্যিাত্রার িান  ২০১৯-২০ প্ররক্ষ্পণ 

২০২০-২১ 

প্ররক্ষ্পণ 

২০২১-২২ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

 

অমত উিি 

(Very 

Good) 

উিি 

(Good) 

 

চেমতিান 

(Fair) 

 

চেমতিারনর মনরে 

(Poor) 

 

  

100% 90% 80% 70% 60% 

 দাপ্তমরক কি যকারে 

স্বেতা বৃমদ্ধ ও 

জবাবমদমহ 

মনমিতকরণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বামষ যক 

কি যসম্পাদন চুমি 

বাস্তবায়ন 

  

 

 সরকামর 

কি যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা 

সংক্রান্ত প্রমশক্ষ্ণসহ 

অন্যান্য মবষরয় প্রমশক্ষ্ণ 

আরয়ামজত 

জনঘন্টা ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫   

 এমপএ টিরির 

িামসক সভ্ার মসদ্ধান্ত 

বাস্তবাময়ত 

% ৭০ ৬০   

[১.১.৩] বামষ যক 

কি যসম্পাদন চুমির 

সকে প্রমতরবদন 

অনোইরন দামখেকৃত 

বাস্তবায়ন 

সংখ্যা ৩ ২ ১ -   

[১.১.৪] িাঠ পর্ যারয়র 

কার্ যােরয়র ২০১৯-২০ 

অথ যবেররর বামষ যক 

কি যসম্পাদন চুমির 

অধ যবামষ যক মূল্যায়ন 

প্রমতরবদন পর্ যারোচনারন্ত 

িোবতযন প্রদি 

তামরখ 
জানুয়ামর জিব্রুয়ামর জিব্রুয়ামর

জিব্রুয়ামর

জিব্রুয়ামর

  

 

[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার 

জকৌশে ও তথ্য 

অমধকার বাস্তবায়ন 

[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার 

কি যপমরকল্পনা বাস্তবাময়ত 

-   

 অথ য 

বেররর বামষ যক প্রমতরবদন 

ওরয়বসাইরট প্রকামশত 

তামরখ 

অরটাবর নরভ্ম্বর মিরসম্বর

জানুয়ামর

জানুয়ামর   

 

[১.৩] অমভ্রর্াগ 

প্রমতকার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন 

 মনমদ যষ্ট সিরয়র 

িজধ্য অমভ্রর্াগ 

মনষ্পমিকৃত 

%   

 অমভ্রর্াগ  

মনষ্পমি সংক্রান্ত িামসক 

প্রমতরবদন িন্ত্রণােরয় 

দামখেকৃত 

সংখ্যা ৪ ৩ ২ ১ -   

 

[১.৪] জসবা প্রদান 

প্রমতশ্রুমত 

হােনাগাদকরণ ও 

বাস্তবায়ন 

[  জসবা প্রদান 

প্রমতশ্রুমত হােনাগাদকৃত % ৫০% 

 

 

 

 

[১.৪.২] মনধ যামরত সিরয় 

নত্রিামসক বাস্তবায়ন 
সংখ্যা   
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কোি-১ কোি-২ কোি-৩ কোি-৪ কোি-৫ কোি-৬ কোি-৭ কোি-৮ 

জকৌশেগত উরেি 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশেগত 

উরেরির িান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রি 

(Activities) 

কি যসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কি যসম্পাদন সূচরকর 

িান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

েক্ষ্যিাত্রার িান  ২০১৯-২০ প্ররক্ষ্পণ 

২০২০-২১ 

প্ররক্ষ্পণ 

২০২১-২২ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

 

অমত উিি 

(Very 

Good) 

উিি 

(Good) 

 

চেমতিান 

(Fair) 

 

চেমতিারনর মনরে 

(Poor) 

 

  

100% 90% 80% 70% 60% 

প্রমতরবদন িন্ত্রণােরয় 

দামখেকৃত 

[১.৪.৩] জসবাগ্রহীতারদর 

িতািত পমরবীক্ষ্ণ 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

তামরখ 
মিরসম্বর জানুয়ামর

জিব্রুয়ামর
জিব্রুয়ামর

জিব্রুয়ামর
  

 কি যসম্পাদরন 

গমতশীেতা আনয়ন ও 

জসবার িান বৃমদ্ধ 

 

১০ 

[২.১] দপ্তর/সংস্থায় ই-

িাইমেং পদ্ধমত 

বাস্তবায়ন 

[২.১.১] সকে শাখায় ই-

নমথ ব্যবহার 

% 
  

[২.১.২] ই-িাইরে নমথ 

মনষ্পমিকৃত 

% 
  

[২.১.৩] ই-িাইরে পত্র 

জামরকৃত 

% 
  

[২.২] দপ্তর/সংস্থা 

কর্তযক মিমজটাে জসবা 

চালু করা 

[২.২.১] নূন্যতি একটি 

নতুন মিমজটাে জসবা 

চালুকৃত 

তামরখ 
জিব্রুয়ামর িাচ য িাচ য এমপ্রে

জি   

[২.৩] দপ্তর/সংস্থাকর্তযক 

উদ্ভাবনী উরযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন 

[২.৩.১] নূন্যতি একটি 

নতুন উদ্ভাবনী 

উরযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃত 

তামরখ িাচ য
িাচ য িাচ য এমপ্রে

এমপ্রে

  

[২.৪] জসবা সহজীকরণ 

[২.৪.১] নূন্যতি একটি 

জসবা সহমজকরণ প্ররসস 

ম্যাপসহ সরকামর আরদশ 

জামরকৃত 

তামরখ 
অরটাবর অরটাবর অরটাবর

অরটাবর
অরটাবর

  

[২.৪.২] জসবা সহমজকরণ 

অমধরক্ষ্ত্র বাস্তবাময়ত 
তামরখ 

এমপ্রে এমপ্রে
জি

জি
জুন   

[২.৫] মপআরএে শুরুর 

২ িাস পূরব য সংমিষ্ট 

কি যচারীর মপআরএে 

ও ছুটি নগদায়নপত্র 

জারী করা 

[২.৫.১] মপআরএে 

আরদশ জামরকৃত 
%   

[২.৫.২] ছুটি নগদায়নপত্র 

জামরকৃত  %   

[২.৬]  শূন্য পরদর 

মবপরীরত মনরয়াগ 

প্রদান 

[২.৬.১] মনরয়াগ প্রদারনর 

জন্য মবজ্ঞমপ্ত জামরকৃত 
%   

[২.৬.২] মনরয়াগ 

প্রদানকৃত 
%   

[২.৭] মবভ্াগীয় িািো 

মনষ্পমি  

[২.৭.১] মবভ্াগীয় িািো 

মনষ্পমিকৃত 
%   

[২.৮] তথ্য বাতায়ন 

হােনাগাদকরণ 

[২.৮.১] সকে 

তথ্যহােনাগাদকৃত 

% 
  

[৩] আমথ যক ও সম্পদ 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৭ 

[৩.১] বারজট 

বাস্তবায়রন উন্নয়ন  

[৩.১.১] বারজট 

বাস্তবায়ন পমরকল্পনা 
তামরখ 

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

জকৌশেগত উরেি 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশেগত 

উরেরির িান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রি 

(Activities) 

কি যসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কি যসম্পাদন সূচরকর 

িান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

েক্ষ্যিাত্রার িান  ২০১৯-২০ প্ররক্ষ্পণ 

২০২০-২১ 

প্ররক্ষ্পণ 

২০২১-২২ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

 

অমত উিি 

(Very 

Good) 

উিি 

(Good) 

 

চেমতিান 

(Fair) 

 

চেমতিারনর মনরে 

(Poor) 

 

  

100% 90% 80% 70% 60% 

প্রণীত  

[৩.১.২] নত্রিামসক 

বারজট বাস্তবায়ন 

প্রমতরবদন দামখেকৃত 

সংখ্যা ২ ১   

[৩.২] বামষ যক উন্নয়ন 

কি যসূচী (এমিমপ) 

বাস্তবায়ন  

[৩.২.১] বামষ যক উন্নয়ন 

কি যসূচী (এমিমপ) 

বাস্তবাময়ত 

% 
  

[৩.৩] অমিট আপমি 

মনষ্পমি কার্ যক্ররির 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] মত্রপক্ষ্ীয় সভ্ায় 

মনষ্পমির জন্য 

সুপামরশকৃত অমিট 

আপমি 

% 
  

[৩.৩.২] অমিট আপমি 

মনষ্পমিকৃত 
%   

[৩.৪] স্থাবর ও 

অস্থাবর সম্পমির 

হােনাগাদ তামেকা 

প্রস্তুত করা 

[৩.৪.১] স্থাবর সম্পমির 

তামেকা হােনাগাদকৃত তামরখ 
জিব্রুয়ামর জিব্রুয়ামর জিব্রুয়ামর

জিব্রুয়ামর িাচ য   

[৩.৪.২] অস্থাবর 

সম্পমির তামেকা 

হােনাগাদকৃত 

তামরখ 
জিব্রুয়ামর জিব্রুয়ামর জিব্রুয়ামর

জিব্রুয়ামর িাচ য   

[৩.৫] ইন্টাররনট 

মবেসহ ইউটিমেটি মবে 

পমররশাধ 

[৩.৫.১] 

মবমসমস/মবটিমসএে-এর 

ইন্টাররনট মবে 

পমররশামধত 

%   

[৩.৫.২] জটমেরিান মবে 

পমররশামধত 
%   

[৩.৫.৩] মবদ্যযৎ মবে 

পমররশামধত 
%   
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আরম, করমশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভযাট করমশনাদরট, রাংপুর-এর করমশনার রহদসদব সেস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি), 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড-এর  রনকট অঙ্গীকার কররছ বর্, এই চুরিদত বরণ ডত ফলাফল অজডদন সদিষ্ট র্াকব।  

 

 

আরম, সেস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড রহদসদব করমশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভযাট করমশনাদরট, 

রাংপুর-এর রনকট অঙ্গীকার কররছ বর্, এই চুরিদত বরণ ডত ফলাফল অজডদন সাংরিষ্ট মূসক করমশনাদরটদক সব ডাত্মক সহদর্ারগতা 

প্রোন করব। 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

 

শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

 

 

 

 

 

মূসক   - মূল্য সাংদর্াজন কর  

ADR   - Alternative Dispute Resolution 

VAT   -  Value Added Tax 

e-Payment  - electronic Payment 

EFD   - Electronic Payment 

VOP   - VAT Online Project 

 

 

 

ভযাট   - ভযালু এযাদর্র্ ট্যাক্স 

ই-বপদমি   -  ইদলদরারনক বপদমি 

ই-ফাইরলাং  - ইদলদরারনক ফাইরলাং 
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সাংদর্াজনী-২: কম ডসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/রবভাগ/সাংস্থা এবাং পররমাপ পদ্ধরতর রববরণ 

 

কার্ ডক্রম 
কম ডসম্পােন 

সূিকসমূহ 
রববরণ 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সাংস্থা 

পররমাপ পদ্ধরত 

 
উপািসূত্র 

[১.১] রাজস্ব েক্ষ্যিাত্রা অজযন [১.১.১]আোয়কৃত 

মূসক 
২০১৯-২০ অর্ ডবছদর  বাদজদট রনি ডাররত রাজস্ব আোয়। এ লদক্ষয বাদজট বাস্তবায়ন 

পররকল্পনা গ্রহণ করা হদয়দছ এবাং বস বমাতাদবক কার্ ডক্রম িলদছ।  
জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

মারসক সভা 

 

অভ্যন্তরীণ 

সম্পদ মবভ্ারগর 

বামষ যক 

প্রমতরবদন 

 

[১.২] প্রেরশ ডত রাজস্ব আোদয়র 

সাদর্ বেজারী রহসাদবর সমিয় 

সািন 

[১.২.১] অি ড-বারষ ডক 

সমিয় সািন 
বাাংলাদেশ ব্যাাংদক জমাকৃত রাজদস্বর সাদর্ রহসাব মহারনয়ন্ত্রদকর কার্ ডালয় ও সাংরিষ্ট 

অরফস কর্তডক প্রেি বেজারর িালাদনর সাদর্ রহসাদবর সমিয় সািন করা। 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড, 

রহসাব মহারনয়ন্ত্রদকর 

কার্ ডালয় 

অধ যবামষ যক প্রমতরবদন ঐ 

[১.২.২] বারষ ডক 

সমিয় সািন 

জমাকৃত রাজস্ব সাংরিষ্ট অরফসসমূহ ও বেজাররর রহসাদবর সমিয় সািন  

 

 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড বামষ যক প্রমতরবদন ঐ 

[১.৩] মান অরফসসমূহ পররেশ ডন [১.৩.১] োরেলকৃত 

প্ররতদবেন: মূসক 

মান পর্ ডাদয়র অরফসসমূদহর মামলা রনষ্পরির গুণগত মান পর্ ডাদলািনা ও কর 

ফাঁরকদরাদি র্র্ার্র্ রনদে ডশ ও পররপালন, প্ররতদবেদন ত্রুটিসমূহ রবদিষণপূব ডক আইননুগ 

কার্ ডক্রম গ্রহণ বজারোরকরণ 

 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড িামসক প্রমতরবদন ঐ 

[১.৪] মান অরফস পররেশ ডদনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] মান অরফস 

পররেশ ডদনর 

সুপাররশ বাস্তবারয়ত 

মান অরফসসমুহ হদত প্রাপ্ত পররেশ ডন প্ররতদবেন পর্ ডাদলািনাদন্ত প্রদয়াজনীয় রনদে ডশনা 

প্রোন 

 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 
বাস্তবাময়ত 

সুপামররশর সংখ্যা 
ঐ 

[১.৫] মান অরফস পররেশ ডদনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

[১.৫.১] মান অরফস 

পররেশ ডদনর 

সুপাররশ বাস্তবারয়ত 

রাজস্ব আহরণ কার্ ডক্রম শরিশালীকরণ সাংক্রান্ত কার্ ডকর সুপাররশ বাস্তবায়দনর 

কার্ ডক্রম গ্রহণ বজারোরকরণ 

 

িাঠ পর্ যারয়র অমিস 

পমরদশ যন 
পমরদশ যন প্রমতরবদন ঐ 

[১.৬] অরভদর্াগ ও বগাদয়ন্দা 

তদের রভরিদত অনুসন্ধান  

কার্ ডক্রম 

[১.৬.১] োদয়রকৃত 

মামলা: মূসক 
অরভদর্াগ ও বগাদয়ন্দা তদের রভরিদত আহররত তে পরীক্ষা-রনরীক্ষাপূব ডক আইদনর 

প্রদয়াগ কদর ফাঁরক/দগাপনকৃত আয় পুনরুদ্ধার করা 
জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

মারসক সভা 

 
ঐ 

[১.৭] মামলা বর্দক রাজস্ব 

আোয়: বমাট 

 

[১.৭.১] আোয়কৃত 

মূসক  
রাজস্ব সম্ভাবনাময় বড় মামলাসমূহ দ্রুত রনষ্পরি ও োবীকৃত রাজস্ব দ্রুত আোদয়র জন্য 

তোরকী বজারোরকরণ 
জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড মারসক সভা ঐ 

[১.৮] উৎদস কর কতডন মরনটররাং [১.৮.১] পররবীরক্ষত 

মূসক 

প্রদতযক সরকারর েপ্তদরর রর্রর্ও-গণ সরবরাহকারী, বসবা প্রোনকারী ও ঠিকাোরদের 

রবল হদত প্রিরলত রনয়ম অনুর্ায়ী উৎদস কর কতডন কদর র্াদকন 
জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড মারসক সভা ঐ 

[১.৯] কমপ্লাইি করোতার 

সাংখ্যা বৃরদ্ধকরণ 

[১.৯.১] ররট ডাণ ড 

োরেদলর হার: 

বর্ সকল করোতা সঠিক সমদয় ররট ডাণ ড োরেদল ব্যর্ ড হন, তাদের ররটান ড োরেদলর জন্য 

বনাটিশ জারর, জররমানাসহ অন্যান্য আইনানুগ কার্ ডক্রম গ্রহণ বজারোরকরণ 
জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড মারসক সভা ঐ 
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মূসক  

কার্ ডক্রম 
কম ডসম্পােন 

সূিকসমূহ 
রববরণ 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সাংস্থা 

পররমাপ পদ্ধরত 

 
উপািসূত্র 

[১.১০] রবিারািীন মামলাসমূহ 

দ্রুত রনষ্পরিকরণ 

[১.১০.১] মামলা 

রনষ্পরি: মূসক 

করোতাদের উদ্ভতু রবদরািসমূহ দ্রুত রনষ্পরির রনরমদি আরপদলর পররবদতড রবকল্প 

রবদরাি রনষ্পরি ব্যবস্থা গ্রহদণ করতাোগণদক উদু্বদ্ধকরণ  
ঐ মারসক সভা ঐ 

[১.১১] করোতগণদক রবকল্প 

রবদরাি রনষ্পরি পদ্ধরত গ্রহদণ 

উদু্বদ্ধকরণ 

[১.১১.১] রবদরাি 

রনষ্পরি: মূসক 

করোতাদের উদ্ভতূ রবদরািসমূহ দ্রুত রনষ্পরির রনরমি আরপদলর পররবদতড রবকল্প 

রবদরাি রনষ্পরি ব্যবস্থা গ্রহদণ করতাোগণদক উদু্বদ্ধকরণ  
জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড মারসক সভা ঐ 

[১.১২] বদকয়া কর আোয় 

ত্বরারিতকরণ 

[১.১২.১] 

আোয়কৃত বদকয়া: 

মূসক 

বদকয়া কর আোদয়র জন্য জররমানা, ব্যাাংক রহসাব জব্দ ও সাটি ডরফদকট মামলাসহ 

আইনানুগ কার্ ডক্রম গ্রহণ ও তোররক বজারোরকরণ 
ঐ মারসক সভা ঐ 

[১.১৩] ররটান ড পরীক্ষাকরণ 
[১.১৩.১] ররটান ড 

পরীক্ষা: মূসক 

করোতা কর্তডক োরেলকৃত ররটান ডসমূহ পরীক্ষাপূব ডক ক্রুটিপূণ ড ররটান ড বাছাই কদর বর্স্ক 

অরর্ট ও প্রদর্াজয বক্ষদত্র রফল্ড অরর্টসহ অন্যান্য আইনানুগ কার্ ডক্রম গ্রহণ 

বজারোরকরণ 

ঐ মারসক সভা ঐ 

[১.১৪] জররপ কার্ ডক্রম 
[১.১৪.১] করোতা 

বৃরদ্ধ: মূসক 

জররদপর মােদম তর্া আন্ত:প্ররতিানসমূহ হইদত তে সাংগ্রহপূব ডক নতুন করোতাদের 

কর বনদটর আওতায় বজারোরকরণ 
ঐ মারসক সভা ঐ 

[২.১] রপ্রি ও ইদলকেরনক 

রমরর্য়ায় রবজ্ঞাপন/অনুিান প্রিার 

[২.১.১] 

রবজ্ঞাপন/অনুিান 

প্রিার: মূসক 

রপ্রি ও ইদলকেরনক রমরর্য়ায় রবজ্ঞাপন ও অনুিান প্রিাদরর মােদম করোতাগণদক 

কর প্রোদন উদু্বদ্ধকরণ 
ঐ মারসক সভা ঐ 

[২.২] করোতাগণদক 

সদিতন/রমর্রিয়া/দর্াগাদর্াগ 

স্থাপন 

[২.২.১] অনুরিত 

সভা/দর্াগাদর্াগ: 

মূসক 

করোতাগণদক প্রিরলত আইদন তাদের অরিকার ও বােবািকতা সম্পদকড সম্যক িারণা 

বেওয়ার রনরমি বর্াগাদর্াগ স্থাপন ও সভা-সমাদবশ অনুিান 
ঐ িামসক প্রমতরবদন ঐ 

[২.৩] বসবা বকদের মােদম 

করোতা বসবা বৃরদ্ধকরণ 

[২.৩.১] বসবা 

গ্রহণকারীর সাংখ্যা 
বসবা বকদের মােদম করোতা বসবা বৃরদ্ধকরণ ও কর প্রোদন উৎসাহ প্রোন  ঐ িামসক প্রমতরবদন ঐ 

[২.৪] ভযাট অনলাইন প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

[২.৪.১] অনোইরন 

মূসক মরটান য 

দামখরের সংখ্যা 

করদাতা র্ারত সহরজ অনোইরন মূসক মরটান য দামখে কররত পাররন, জস ব্যবস্থা গ্রহণ  ঐ মারসক সভা ঐ 

[২.৫] ই-জপরিন্ট পদ্ধমত 
[২.৫.১] রাজস্ব 

আদায়: মূসক 

করদাতা সহরজই জিমবট কাি য ও জক্রমিট কারি যর িাধ্যরি এ পদ্ধমতর আওতায় কর 

পমররশাধ কররত পাররন। 
ঐ নত্রিামসক প্রমতরবদন ঐ 

[২.৬] কি যকতযা-কি যচারীরদর 

প্রমশক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৬.১] প্রমশক্ষ্ণ 

প্রদান: মূসক 
কি যকতযা-কি যচারীরদর প্রমশক্ষ্রণর িাধ্যরি দক্ষ্তা বৃমদ্ধ ঐ ত্রত্রমারসক সভা 

ঐ 

 

[২.৯] অনলাইদন মূসক 

বররজদেশন 

[২.৯.১] অনলাইদন 

মূসক বররজদেশন 

সাংখ্যা 

অনলাইদন মূসক বররজদেশদনর প্রস্তুরত সহজীকরণ, র্াদত অনলাইদন করোতা সহদজ 

মূসক বররজদেশন করদত পাদরন 
ঐ িামসক প্রমতরবদন ঐ 
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সাংদর্াজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/রবভাদগর/অরিেপ্তর/সাংস্থা-এর রনকট রনকট প্রতযারশত সুরনরে ডষ্ট কম ডসম্পােন সহায়তাসমূহ 

 

প্ররতিাদনর িরণ প্ররতিাদনর নাম সাংরিষ্ট কম ডসম্পােন সূিক 
উি প্ররতিাদনর রনকট সাংরিষ্ট মন্ত্রণালয়/রবভাদগর 

প্রতযারশত সহায়তা 
প্রতযাশার বর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য প্রভাব 

অন্যান্য এটনী বজনাদরদলর েপ্তর আরপল মামলা রনষ্পরি : মূসক মামলা দ্রুত রনষ্পরি রাজস্ব আোয় রনরিত করা 
রাজস্ব ক্ষরত ও আইন প্রদয়াদগ 

জটিলতা 

অন্যান্য বাংোরদশ ব্যাংক দারয়রকৃত িািো: মূসক চামহত তরথ্যর দ্রুত প্রামপ্ত করিাঁমক উদঘাটন 
রাজস্ব ক্ষরত ও আইন প্রদয়াদগ 

জটিলতা 

অন্যান্য 
িহামহসাব মনরীক্ষ্ক ও 

মনয়ন্ত্ররকর দপ্তর 

বামষ যক সিন্বয় সাধন, অধ য-বামষ যক 

সিন্বয় সাধন 
চামহত তথ্য দ্রুত প্রামপ্ত 

রাজস্ব আদারয়র প্রকৃত 

তথ্য উদঘাটন 

রাজস্ব আদারয়র সঠিক মচত্র 

পাওয়া র্ারব না। 

 

 

 


