
সেকশন-৩ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমূহ  
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লক্ষ্যমাত্রা/ ধনর্ যায়ক ২০১8-১৯ 
(Target/Criteria Value for FY 2018-19)  

২০১8-১9 

অর্ যবছদ্দরর ১  

           

     -

      ) 

২০১8     ) 

অর্যন 

    

 

    -       ২০১8 

অোিারর্ অধত উত্তম উত্তম চলধত মান 
চলধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১. রার্স্ব 

আহরর্ 

সর্ারদারকরর্ 

৬৮ 

 

 

[১.১]  রার্স্ব 

লক্ষ্যমাত্রা অর্যন। 

[১.১.১] আদায়কৃত 

     রার্স্ব: 

(আয়কর) 

সকাটি টাকা 

সমাট 
৩৯ 15420.46 13878.41 12336.37 10794.32 9252.28 ১৩১৪৫.১১     

[১.২] প্রদধশ যত 

রার্স্ব আদাদ্দয়র 

োদ্দর্ সের্ারী 

ধহোদ্দবর েমন্বয় 

োিন 

[১.২.১]  অি য –

বাধষ যক েমন্বয় 

োিন 

তাধরখ ১ ২০/০১/১৯ ৩১/০১/১৯ ০৭/০২/১৯ ১৫/০২/১৯ ২১/০২/১৯ - - 

[১.২.২]        

          
      ১ ২০/০৭/১৯ ৩০/০৭/১৯ ১৫/০৮/১৯ ২১/০৮/১৯ ৩১/০৮/১৯ - - 

[১.৩] মাঠ 

অধিেেমূহ 

পধরদশ যন 

[১.৩.১] দাধখলকৃত 

প্রধতদ্দবদন: আয়কর 

েংখ্যা ৩ 500.00 450.00 400.00 350.00 300.00 ৪১০     

[১.৪] অধিদ্দর্াগ ও 

সগাদ্দয়ন্দা তদ্দের 

ধিধত্তদ্দত অনুেন্ধান 

কার্ যক্রম 

 

[১.৪.১]         

     :  আয়কর 

 

 

 

 

েংখ্যা  ৩ 115.00 103.50 92.00 80.50 69.00 ১০৫     

[১.৫] মামলা 

সর্দ্দক রার্স্ব 

আদায়ঃ সমাট 

[১.৫.১] 

আদায়কৃত আয়কর 

সকাটি  

টাকায় 
৩ 67.50 60.75 54.00 47.25 40.50 ৬২         

(    -       ২০১8     ) 
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লক্ষ্যমাত্রা/ ধনর্ যায়ক ২০১8-১৯ 
(Target/Criteria Value for FY 2018-19)  

২০১8-১9 

অর্ যবছদ্দরর ১  

           

     -

      ) 

২০১8     ) 

অর্যন 

    

 

    -       ২০১8 

অোিারর্ অধত উত্তম উত্তম চলধত মান 
চলধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[১.৬] উৎদ্দে কর 

কতযন মধনটধরং 

 

 

[১.৬.১] 

পধরবীধক্ষ্ত উৎদ্দে 

কর কতযনকারী 

কর্তযপক্ষ্: 

আয়কর 

     ২ 2150.00 1935.00 1720.00 1505.00 1290.00 ১৯৫০         

[১.৭] 

কমপ্লাইন্ট 

(Compliant) 

করদাতার েংখ্যা 

বৃধিকরর্ 

 

[১.৭.১]        

             

        
শতকরা হার ২ 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 ৪.৬০         

[১.৮] ধবচারািীন 

মামলােমূহ দ্রুত 

ধনস্পধত্তকরর্। 

[১.৮.১] সমাট 

মামলা ধনষ্পধত্ত: 

আয়কর 

শতকরা হার ৩ 3.25 2.93 2.60 2.28 1.95 ২.৬১     

[১.৯] 

করদাতাগর্দ্দক 

ধবকল্প ধবদ্দরাি 

ধনস্পধত্ত পিধত 

     উদ্বুিকরর্। 

[১.৯.১] ধবদ্দরাি 

ধনষ্পধত্ত: 

আয়কর 

 

েংখ্যা  ৩ 47.50 42.75 38.00 33.25 28.50 ৪০     

  

[১.১০] 

         

বদ্দকয়া কর আদায় 

ত্বরাধন্বতকরর্। 

[১.১০.১] 

আদায়কৃত বদ্দকয়া: 

আয়কর 

শতকরা হার ৩ 7.75 6.98 6.20 5.43 4.65 ৭.৮০         

[১.১১] ধরট যার্ 

পরীক্ষ্াকরর্। 

[১.১১.১] ধরট যার্ 

পরীক্ষ্া: আয়কর 
     ৩ 8000.00 7200.00 6400.00 5600.00 4800.00 ৯০০০         
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লক্ষ্যমাত্রা/ ধনর্ যায়ক ২০১8-১৯ 
(Target/Criteria Value for FY 2018-19)  

২০১8-১9 

অর্ যবছদ্দরর ১  

           

     -

      ) 

২০১8     ) 

অর্যন 

    

 

    -       ২০১8 

অোিারর্ অধত উত্তম উত্তম চলধত মান 
চলধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[১.১২] র্ধরপ 

কার্ যক্রম 

[১.১২.১]  করদাতা 

বৃধি: আয়কর 
েংখ্যা  ২ 125000.00 112500.00 100000.00 87500.00 75000.00 ১,৩৮,১২৮         

২. কর 

প্রশােদ্দনর 

আধুধনকায়ন  

ও করদাতা 

বান্ধবকরর্ 

 

১২ [২.১] ধপ্রন্ট ও 

ইদ্দলক্ট্রধনক 

ধমধিয়ায় 

ধবজ্ঞাপন/অনুষ্ঠান 

প্রচার। 

[২.১.১] 

ধবজ্ঞাপন/অনুষ্ঠান 

প্রচার: আয়কর েংখ্যা  ১.৫ 120.00 108.00 96.00 84.00 72.00 ১০৫     

[২.২] 

করদাতাগর্দ্দক 

প্রচধলত আইদ্দন 

তাদ্দদর অধিকার 

ও বাধ্যবািকতা 

েম্পদ্দকয েম্যক 

িারর্া সদওয়ার 

ধনধমত্ত ধনয়ধমত 

ধমর্ধিয়া/ 

সর্াগাদ্দর্াগ স্থাপন। 

[২.২.১] অনুধষ্ঠত 

েিা/সর্াগাদ্দর্াগ: 

আয়কর 

েংখ্যা  ১.৫ 160.00 144.00 128.00 112.00 96.00 ১৪৬         

[২.৩] সেবা 

সকদ্দের মাধ্যদ্দম 

করদাতা সেবা 

বৃধিকরর্ 

[২.৩.১] সেবা 

গ্রহর্-কারীর েংখ্যা: 

আয়কর 

েংখ্যা 

   )  
১.৫ 4.68 4.21 3.74 3.28 2.81 ৩.৮০     
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লক্ষ্যমাত্রা/ ধনর্ যায়ক ২০১8-১৯ 
(Target/Criteria Value for FY 2018-19)  

২০১8-১9 

অর্ যবছদ্দরর ১  

           

     -

      ) 

২০১8     ) 

অর্যন 

    

 

    -       ২০১8 

অোিারর্ অধত উত্তম উত্তম চলধত মান 
চলধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[২.৪] ই-িাইধলং 

এ আয়কর ধরটার্ য 

দাধখল 

[২.৪.১.]         

আ           

           

     

  

     

 
১ 1750.00 1575.00 1400.00 1225.00 1050.00 ১,৭৫০         

[২.৫] ই-

টিআইএন 

সরধর্দ্দেশন পিধত 

[২.৫.১] 

সরধর্দ্দেশন/ ধর-

সরধর্দ্দেশনকৃত ই-

টিআইএন 

েংখ্যা 

   )  
২ 1.88 1.69 1.50 1.31 1.13 ১.৩৮          

[২.৬] ই-সপদ্দমন্ট 

পিধত 

[২.৬.১] সমাট 

রার্স্ব আদায়ঃ 

আয়কর 

সকাটি 

টাকা  

  

  

২ 0.55 0.50 0.44 0.39 0.33    
 

[২.৭]         –

           

            

[২.৭.১]       

     : আয়কর েংখ্যা ১ 137.50 123.75 110.00 96.25 82.50 ১৬০         

[২.৮]        –

          

             

           

         

[২.৮.১]       

     : আয়কর 

েংখ্যা ১.৫ 80.00 72.00 64.00 56.00 48.00 - 
 

 



আবধশ্যক সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ 

(সমাট মান-২০) 
 

সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strateg

ic 

Objectiv

es) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 
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of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 
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(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদ

ন সূচদ্দকর 

মান 

(Weigh

t of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

ললক্ষ্যমাত্রা/ ধনর্ যায়ক ২০১8-১৯ 
(Target/Criteria Value for FY 2018-19) ২০১8-১9 

অর্ যবছদ্দরর ১  

           

     -

        

২০১      ) 

অর্যন 

   য 

 

    -       ২০১8 

অোিারর্ অধত উত্তম উত্তম চলধত মান 
চলধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ২ ৩ ৪ 

১. দক্ষ্তার 

েদ্দে বাধষ যক 

কম যেম্পাদন 

চুধি বাস্তবায়ন 

ধনধিত করা 

৬ 

[১.১] ২০১৮-১৯     

      খেড়া বাধষ যক 

কম যেম্পাদন চুধি 

দাধখল 

[১.১.১] ধনি যাধরত 

েময়েীমার মদ্দধ্য 

খেড়া চুধি 

দাধখলকৃত 

তাধরখ ১ ১৫-০৫-২০১৮ ১৬-০৫-২০১৮ ১৭-০৫-২০১৮ ১৮-০৫-২০১৮ ১৯-০৫-২০১৮ ১৬-০৫-১৮ 

 

[১.২] ২০১৭-১৮     

      বাধষ যক 

কম যেম্পাদন চুধির 

মূল্যায়ন প্রধতদ্দবদন 

দাধখল 

[১.২.১]          

             

        

        

তাধরখ ১ ১৪-০৮-২০১৮ ১৬-০৮-২০১৮ ১৭-০৮-২০১৮ ১৮-০৮-২০১৮ ২১-০৮-২০১৭ ২৫-০৭-১৮ 

 

[১.৩] ২০১৮-১৯     

      বাধষ যক 

কম যেম্পাদন চুধি 

বাস্তবায়ন পধরবীক্ষ্র্  

[১.৩.১]         

প্রধতদ্দবদন প্রর্ীত 

ও দাধখলকৃত 

েংখ্যা ১ 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 ১         

[১.৪] ২০১৭-১৮     

      বাধষ যক 

কম যেম্পাদন চুধির 

অর্ য বাধষ যক মূল্যায়ন 

প্রধতদ্দবদন দাধখল  

[১.৪.১]          

       মূল্যায়ন 

প্রধতদ্দবদন 

দাধখলকৃত  

 

তাধরখ ১ ৩১-০১-২০১৯ ০১-০২-২০১৯ ০২-০২-২০১৯ ০৫-০২-২০১৯ ০৬-০২-২০১৯ ------------  

[১.৫] আওতািীন 

দপ্তর/ েংস্থার েদ্দে 

২০১৮-১৯ অর্ য 

বছদ্দরর বাধষ যক 

কম যেম্পাদন চুধি 

স্বাক্ষ্র 

[১.৫.১]বাধষ যক 

কম যেম্পাদন 

 চুধি স্বাক্ষ্ধরত  
তাধরখ ১ ৩০-০৬-২০১৮ - - - - ২১/০৬/১৮ 

 

         (Provisional     
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Objectiv

es) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদ

ন সূচদ্দকর 

মান 

(Weigh

t of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

ললক্ষ্যমাত্রা/ ধনর্ যায়ক ২০১8-১৯ 
(Target/Criteria Value for FY 2018-19) ২০১8-১9 

অর্ যবছদ্দরর ১  

           

     -

        

২০১      ) 

অর্যন 

   য 

 

    -       ২০১8 

অোিারর্ অধত উত্তম উত্তম চলধত মান 
চলধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ২ ৩ ৪ 

[১.৬]        

কম যেম্পাদন এর 

েদ্দে েংধিষ্ট 

কম যকতযাদ্দদর 

প্রদ্দর্াদনা প্রদান  

[১.৬.১] 

        

             

        

      ১ 4.50 4.05 3.60 3.15 2.70 ৮         

২.   য  পিধত 

ও সেবার 

মাদ্দনান্নয়ন 

৫ [২.১]   -       

           

[২.১.১] 

      /       

 -            

       

তাধরখ ১ ২৮-০২-২০১৮ ৩০-০৩-২০১৮ ৩০-০৪-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৮ ২৯-০৬-২০১৮ 

  

[২.২] ধপআরএল 

শুরুর ২ মাে পূদ্দব য 

েংধিষ্ট কম যচারীর 

ধপআরএল, ছুটি 

নগদায়ন ও সপনশন 

মঞ্জুরীপত্র যুগপৎ 

র্াধর ধনধিতকরর্ 

[২.২.১] 

ধপআরএল শুরুর ২ 

মাে পূদ্দব য েংধিষ্ট 

কম যচারীর 

ধপআরএল, ছুটি 

নগদায়ন ও 

সপনশন মঞ্জুরীপত্র 

যুগপৎ র্াধরকৃত 

% ১ 25.00 22.50 20.00 17.50 15.00 ২৫         

[২.৩] সেবা প্রধক্রয়ায় 

উদ্ভাবন কার্ যক্রম 

বাস্তবায়ন    

[২.৩.১]  

মন্ত্রর্ালয়/ধবিাগ 

এবং আওতািীন 

দপ্তর/েংস্থায় 

অধিকেংখ্যক 

অনলাইন সেবা 

চালুর লদ্দক্ষ্য 

সেবােমূদ্দহর 

পূর্ যাে তাধলকা 

প্রর্ীত এবং 

অগ্রাধিকার 

তাধরখ ১ ৩০-১১-২০১৮ ০৭-১২-২০১৮ ১৪-১২-২০১৮ ২১-১২-২০১৮ ২৮-১২-২০১৮ 

  



সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strateg

ic 

Objectiv

es) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদ

ন সূচদ্দকর 

মান 

(Weigh

t of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

ললক্ষ্যমাত্রা/ ধনর্ যায়ক ২০১8-১৯ 
(Target/Criteria Value for FY 2018-19) ২০১8-১9 

অর্ যবছদ্দরর ১  

           

     -

        

২০১      ) 

অর্যন 

   য 

 

    -       ২০১8 

অোিারর্ অধত উত্তম উত্তম চলধত মান 
চলধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ২ ৩ ৪ 

ধনি যাধরত 

[২.৩.২] 

মন্ত্রর্ালয়/ধবিাগ 

এবং আওতািীন 

দপ্তর/েংস্থায় 

অধিকেংখ্যক 

সেবা প্রধক্রয়া 

েহর্ীকরদ্দর্র 

লদ্দক্ষ্য 

সেবােমূদ্দহর 

পূর্ যাে তাধলকা 

প্রর্ীত এবং 

অগ্রাধিকার 

ধনি যাধরত 

তাধরখ ১ ৩০-১১-২০১৮ ০৭-১২-২০১৮ ১৪-১২-২০১৮ ২১-১২-২০১৮ ২৮-১২-২০১৮ ০৭-১২-১৮ 

 

[২.৪] অ   য   

প্রধতকার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন 

[২.৪.১] 

        

    য   

% ১ 22.50 20.25 18.00 15.75 13.50 ১৮     

৩.      ও 

ননধতকতার 

উন্নয়ন 

৩ [৩.১]        

         

              

              

      

       /         

[৩.১.১] 

প্রধশক্ষ্দ্দর্র েময়  

র্নঘন্টা ১ 22.50 20.25 18.00 15.75 13.50 ৩০         



সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strateg

ic 

Objectiv

es) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদ

ন সূচদ্দকর 

মান 

(Weigh

t of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

ললক্ষ্যমাত্রা/ ধনর্ যায়ক ২০১8-১৯ 
(Target/Criteria Value for FY 2018-19) ২০১8-১9 

অর্ যবছদ্দরর ১  

           

     -

        

২০১      ) 

অর্যন 

   য 

 

    -       ২০১8 

অোিারর্ অধত উত্তম উত্তম চলধত মান 
চলধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ২ ৩ ৪ 

           

আ     ।  

[৩.২] র্াতীয় 

শুিাচার সকৌশল 

বাস্তবায়ন   

[৩.২.১] ২০১৭-

১৮ অর্ য বছদ্দরর 

শুিাচার বাস্তবায়ন 

কম যপধরকল্পনা 

এবং পধরবীক্ষ্র্ 

কাঠাদ্দমা প্রর্ীত ও 

দাধখলকৃত 

তাধরখ ১ ৩০-০৭-২০১৮ ১৪-০৮-২০১৮ - - - 

  

[৩.২.২] ধনি যাধরত 

েময়েীমার 

পধরবীক্ষ্র্ 

প্রধতদ্দবদন 

দাধখলকৃত 

েংখ্যা ১ 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 ১         

৪.     

       

     

৩ 

[৪.১]          ও 

আ           

     

[৪.১.১]          

             

         ও 

আ           

      ১ ৩০-১১-২০১৮ ৩১-১২-২০১৮ ৩১-০১-২০১৯   

  

[৪.২]             

                

           

         

(Waiting 

Room)         

    

[৪.১.১]         

             

               

               

        

         

      

      ১ ৩০-১১-২০১৮ ৩১-১২-২০১৮ ৩১-০১-২০১৯ - - 

  



সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strateg

ic 

Objectiv

es) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদ

ন সূচদ্দকর 

মান 

(Weigh

t of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

ললক্ষ্যমাত্রা/ ধনর্ যায়ক ২০১8-১৯ 
(Target/Criteria Value for FY 2018-19) ২০১8-১9 

অর্ যবছদ্দরর ১  

           

     -

        

২০১      ) 

অর্যন 

   য 

 

    -       ২০১8 

অোিারর্ অধত উত্তম উত্তম চলধত মান 
চলধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ২ ৩ ৪ 

[৪.৩]            

           

               

               

        

[৪.৩.১]        

               

         

      

          

           

      ১ ৩০-১১-২০১৭ ৩১-১২-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ - - 

  

৫. তে 

অধিকার ও 

স্বপ্রদ্দর্াধদত 

তে প্রকাশ 

বাস্তবায়ন 

            

২ [৫.১] তে বাতায়ন 

হালনাগাদকরর্ 

[৫.১.১] তে 

বাতায়ন 

হালনাগাদকৃত 

% ১ 25.00 22.50 20.00 17.50 15.00 ২৫         

[৫.২]       / 

               

             ও 

     

[৫.২.১]         

        

ও         

       

      ১ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৫-১২-২০১৭ ---- 

 

৬. আধর্ যক 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

১ [৬.১] অধিট আপধত্ত 

ধনষ্পধত্ত কার্ যক্রদ্দমর 

উন্নয়ন 

[৬.১.১] বছদ্দর 

অধিট আপধত্ত 

ধনষ্পধত্তকৃত % ১ 12.50 11.25 10.00 8.75 7.50 10     

 

  ৬০                      ২০                                                    । 


