
অসাধারণ অতি উত্তম উত্তম চলতি মান চলতি মাননর তননচ
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[১.১]  রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা 

অজজন।

আদায়কৃি কাস্টমস 

তিউটি

ককাটি টাকা
30 63,382 60,600 76,500 67,000 60,000 58,000 55,000 17650

[1.2.1] অধ জ -বাতষ জক 

সমন্বয় সাধন

িাতরখ
2 20-01-201৯ 20-01-2020 ২০-০১-20২1 ৩১-01-20২1 ০৭-02-20২1 ১৫-02-20২1 ২১-02-20২1 -

[1.2.2] বাতষ জক সমন্বয় 

সাধন

িাতরখ
3 20-07-2019 20-07-2020 20-07-20২1 30-07-20২1 15-08-20২1 21-08-20২1 31-08-20২1 -

[১.৩] মাঠ অতিসসমূহ 

পতরদর্ জন

দাতখলকৃি প্রতিনবদন সংখ্যা
2 590 150 85 80 70 60 50 0

[১.৪] অতিন াগ ও কগানয়ন্দা 

িনের তিতত্তনি অনুসন্ধান 

কা জক্রম

দানয়রকৃি মামলা: 

কাস্টমস

সংখ্যা

2 4150 4150 4200 4180 4165 4150 4000 1863

[১.৫] মামলা কেনক রাজস্ব 

আদায়ঃ কমাট

আদায়কৃি শুল্ক-কর ককাটি টাকা
3 700 500 550 540 530 500 480 184

[১.6] তবচারাধীন 

মামলাসমূহ দ্রুি তনষ্পতত্তকরণ

মামলা তনষ্পতত্ত: কাস্টমস সংখ্যা

3 200 350 360 355 350 345 300 1049

[১.7] তবকল্প তবনরাধ তনস্পতত্ত তবনরাধ তনষ্পতত্ত: কাস্টমস সংখ্যা
3 33 10 ১৫ ১২ ১০ ৮ ৬ 1

[১.8] অতবিতকজি বনকয়া 

কর আদায় ত্বরাতন্বিকরণ।

আদায়কৃি বনকয়া: 

আদায়কৃি শুল্ক-কর

ককাটি টাকা

2 31 25 30 28 27 25 20 19

[১.9] কপাস্ট তিয়ানরন্স 

অতিট (কাস্টমস)

অতিটকৃি মামলার সংখ্যা সংখ্যা
5 1400 1400 1500 1450 1420 1400 1200 1730

[২.১.১] কাস্টমস স্টস্টশন/ 

অফডক এ্যাসাইকুডা 

ওয়ার্ল্ডের আওতাভুক্তকরণ

সংখ্যা

3 1 0 1 1 1 0 0 8

[২.১.২]  এ্যাসাইকুডা 

ওয়াডে সসর্ল্স্টর্ল্মর 

আপর্ল্ের্ল্ডশন

িাতরখ

3 0 0 ৩১-১২-২০২০ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ 31-01-2021

[২.১] মুতজববষ জ উপলনক্ষ্য 

এ্যাসাইকুিা ওয়ার্ল্জ 

তসনস্টনমর সম্প্রসারণ ও 

কাস্টমস সংক্রান্ত কসবা 

সহজীকরণ

202. কাস্টমস 

প্রর্াসননর 

আধুতনকায়ন ও 

করদািা 

বান্ধবকরণ

প্রকৃি অজজন*

2019-202018-19

এ্কক

জািীয় রাজস্ব কবাি জ

কচয়ারম্যান, জািীয় রাজস্ব কবাি জ ও সদস্য শুল্ক নীতি এ্র মনধ সম্পাতদি

বাতষ জক কম জসম্পাদন চুতি (APA) এ্র তিিীয় ত্রত্রমাতসক অগ্রগতি প্রতিনবদন

1. রাজস্ব 

আহরণ 

কজারদারকরণ

55

[১.২] প্রদতর্ জি রাজস্ব 

আদানয়র সানে কেজারী 

তহসানবর সমন্বয় সাধন

লক্ষ্যমাত্রা /তনণ জায়ক 2020-2021 2020-2021 অে জবছনরর 

তিিীয় ত্রত্রমাতসনকর অজজন 

(অনটাবর-তিনসম্বর )

কম জসম্পাদন 

সূচনকর মান

ককৌর্লগি 

উনেশ্য

ককৌর্লগি 

উনেনশ্যর মান

কা জক্রম কম জসম্পাদন সূচক



অসাধারণ অতি উত্তম উত্তম চলতি মান চলতি মাননর তননচ

100% 90% 80% 70% 60%

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

প্রকৃি অজজন*

2019-202018-19

এ্কক লক্ষ্যমাত্রা /তনণ জায়ক 2020-2021 2020-2021 অে জবছনরর 

তিিীয় ত্রত্রমাতসনকর অজজন 

(অনটাবর-তিনসম্বর )

কম জসম্পাদন 

সূচনকর মান

ককৌর্লগি 

উনেশ্য

ককৌর্লগি 

উনেনশ্যর মান

কা জক্রম কম জসম্পাদন সূচক

[২.২] কসবা সহজীকরণ কাস্টমস সংতিষ্ট কসবা 

সহজীকরনণর লনক্ষ্য 

সিটওয়যার প্রস্তুিকরণ 

ও বাস্তবায়ন

সংখ্যা

3 0 0 2 1 1 0 0 2

[২.৩] কসবা ককনের মাধ্যনম 

করদািা কসবা বৃতিকরণ

কসবা গ্রহণকারীর সংখ্যা: 

কাস্টমস

সংখ্যা 

(লক্ষ্) 3 24 24 25 24.8 24.5 24 20 9

[২.৪] ই-কপনমন্ট পিতি রাজস্ব আদায়ঃ কাস্টমস 

তিউটি

ককাটি টাকা
4 140 5120 5500 5400 5300 5120 5000 1002

[২.5] করদািাগণনক 

প্রচতলি আইনন িানদর 

অতধকার ও বাধ্যবাধকিা 

সম্পনকজ সম্যক ধারণা 

কদওয়ার তনতমত্ত তনয়তমি 

তমেতিয়া/ ক াগান াগ স্থাপন।

অনুতিি সিা/ 

ক াগান াগ/ অনলাইন 

প্রতর্ক্ষ্ণ: কাস্টমস

সংখ্যা

2 50 50 60 57 53 50 45 0

[২.6]  কম জকিজা-

কম জচারীনদর প্রতর্ক্ষ্ণ প্রদান 

(কদনর্-তবনদনর্);

প্রতর্ক্ষ্ণ প্রদান: কাস্টমস সংখ্যা

2 2550 2550 2600 2580 2565 2550 2200 1263

202. কাস্টমস 

প্রর্াসননর 

আধুতনকায়ন ও 

করদািা 

বান্ধবকরণ


