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কাস্টমস তবভ্াগ এর কম ডসম্পােদনর সাতব ডক তিত্র  

(Overview of the Performance of the Customs Wing) 

                                      

 সাম্প্রততক বছরসমূদহ (ততন বছর) প্রধান অজডনসমূহঃ 

( ) 2017-18, 2018-19 ও 2019-20 অর্ ডবছদর                      র্র্াক্রদম 61,278.00, 63,382.00  ও 

60,600.70 বকাটি টাকা।  

(খ) বেদশ ৬টি কাস্টম হাউদস কাস্টমস তবভ্াদগর কার্ ডক্রম পতরিালনার জন্য ASYCUDA World সফট্ওয়যার িালু। 

ASYCUDA World                                                 ।                            

                              ; 

(গ) ASYCUDA World এবাং Automation                                                  

Standard Operating Procedure (SOP)                     ;  

(ঘ)       -                             ,                                   Virtual Electronic 

Platform               National Single Window (NSW)                                37  

              MoU             ; 

(ঙ)       6                     10                , ১5      জ        ও ১৭                      

                   ; 

( ) কাস্টমস সাংক্রান্ত তজজ্ঞাসার জবাব প্রোদনর জন্য National Enquiry Point (NEP) িালু করা হদয়দছ; 

(ছ) WTO-Trade Facilitation Agreement (TFA)                                              ; 

    

(ছ)  হযরত শাহ্জালাল আর্ন্তজাততক তিমান িন্দর, ঢাকা এিং হযরত শাহ্ আমানত আর্ন্তজাততক তিমানিন্দর, চট্টগ্রামম আগমন 

(Arrival) যাত্রীমেিায় তগ্রনচযামনল ও ররড চযামনল েম্পূর্ তরূমে চালু করা হময়মছ। 

 সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহঃ 

(ক)  কদরানা ভ্াইরাস (বকাতভ্র্-১৯) পতরতিততদত স্বাভ্াতবক আমোতন-রপ্তাতন কার্ ডক্রম ব্যাহত হওয়া; 

(খ) সঠিক এইি.এস.বকাদর্ শুল্কায়ন, উচ্চ লক্ষযমাত্রার রাজস্ব আহরণ, ফাঁতক বরাধ, বদকয়া আোয়, রীট মামলা ব্যবিাপনা; এবাং 

(গ)  কাস্টমস ব্যবিাপনা আধুতনকায়দনর জন্য গৃহীত কার্ ডক্রদমর ধীরগতত, জনবদলর স্বল্পতা,                     , 

বভ্ৌত অবকাঠাদমা ও র্ানবাহন স্বল্পতা। 

 ভ্তবষ্যৎ পতরকল্পনাঃ 

( )                                     :         ,                               ; 

(খ)  রাজস্ব পতরদশাদধ ই-                                                                 ;  

(গ) কাস্টমস আধুতনকায়ন সাংতিষ্ট তবতভ্ন্ন কার্ ডক্রম বর্মন: National Single Window (NSW), Advance 

Passenger Information (API), Pre-arrival processing (PAP), Central Risk Management 

System, Post Clearance Audit (PCA) ইতযাতে বাস্তবায়ন;  

(ঘ) সকল বন্দরদক শতভ্াগ স্ক্যাতনাং এর আওতায়ভুিকরণ;   

(ঙ) উচ্চ আোলদতর তবিারাধীন মামলাসমূহ তনষ্পতি ও মামলা       রাজস্ব আোয়, তবকল্প তবদরাধ তনষ্পতির ADR ব্যবিা 

বজারোর করার পেদক্ষপ গ্রহণ; এবাং 

(ি) জাতীয় রাজস্ব বৃতদ্ধর জন্য তথ্য প্রযুতি (আইতসটি) অবকাঠাদমা তবতনম ডাণ ও অদটাদমশন কার্ ডক্রমসমূহ বজারোরকরণ,  কর 

ফাঁতক বরাধ এবাং রাজস্ব তশক্ষা সাংক্রান্ত তবজ্ঞাপন প্রিার ও কাস্টমস তর্উটি  প্রোন পদ্ধতত সহজীকরণ;  

2020-21 অর্ তিছমরর েম্ভাব্য প্রধান অজতনেমূহঃ  

 2020-21 অর্ ডবছদর                        95,652               ;’ 

 মুতজব বষ ড উপলদক্ষয কাস্টমস সাংতিষ্ট একটি বসবা সহজীকরণ ও ASYCUDA World বক শতিশালীকরদণর মােদম 

গণমুখীকরণ; 

  -               জ                    ; 

                                ;  

 Pre-Arrival Processing (PAP)               ;     

 Non-Intrusive Inspection          ।  
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উপক্রমতণকা (Preamble) 

 

 

                                               ও জ         জ                 

                                                                            

    - 

 

 

বিয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড এর প্রতততনতধ তহদসদব  

সেস্য (কাস্টমস: নীতত ও আইতসটি), জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

 

এবাং 

 

তসতনয়র সতিব, অভ্যন্তরীণ সম্পে তবভ্াগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এর মমে 2020 োমলর জুন মামের 

৩০ (তত্রশ) তাতরমে এই িাতষ তক কম তে্ানন ুকততি স্বাক্ষতরত হমলা। 

 

 

এই চুতিদত স্বাক্ষরকারী উভ্য়পক্ষ তন তলতখত তবষয়সমূদহ সম্মত হদলন : 
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বসকশন ১ 

 

রূপকল্প (Vision), অতভ্লদক্ষয (Mission) বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, প্রধান কার্ ডাবতল 

 

1.1 রূপকল্প (Vision):         ক উিমিি ডা তভ্তিক             প্রশাসন 

 

1.2 অতভ্লক্ষয (Mission):                                          ,       

         ,                                                            

 

1.3 বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ:  

 রাজস্ব আহরণ বজারোরকরণ  

                            করোতা বান্ধব    

 

1.4 প্রধান কার্ ডাবতল:  

 কাস্টমস তর্উটি ও অন্যান্য তর্উটি  আদরাপ, আহরণ এবাং এতেসাংক্রান্ত আইন, তবতধ-তবধান 

প্রণয়ন-হালনাগােকরণ;  

 আমোতন ও রপ্তাতন কাস্টমস আহরদণ তনদয়াতজত েপ্তরসমূদহর কার্ ডক্রম পতরবীক্ষণ ও 

তনয়ন্ত্রণ;  

 বাদজদটর রাজস্ব আহরণ সাংক্রান্ত  লক্ষযমাত্রা প্রণয়ন;  

 আন্তজডাততক সাংিা ও বেশসমূদহর সাদর্ কাস্টমস সাংক্রান্ত চুতি ও সাধারণ সহদর্াতগতা চুতি 

সম্পােন;  

 কাস্টমস ব্যবিাপনা সহজীকরণ ও আধুতনকায়দনর মােদম বস্বচ্ছা প্রততপালন বৃতদ্ধ কদর 

রাজস্ব আহরণ বৃতদ্ধ;  

 ব্যবসাবান্ধব পতরদবশ সৃতষ্ট; 

 সমতিত সীমান্ত ব্যবিাপনা কার্ ডকর করা।  
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বসকশন-২ 

 

েপ্তর/সাংিার তবতভ্ন্ন কার্ ডক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভ্াব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ার্ন্ ফলাফল/প্রভাি 

(Outcome/Impact) 

 

কম তে্ানন 

সূচকেমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

     লক্ষমাত্রা 

২02০-2021 

প্রমক্ষের্ 

 

তনধ তাতরত লক্ষযমাত্রা অজতমনর 

রক্ষমত্র রযৌর্ভামি নাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রর্ালয়/ তিভাগ/ েংস্থােমূমহর নাম 

উোত্তসূত্র 

(Source of 

Data) 
2018-2019 2019-2020* 

2021-2022 2022-2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                   
      

    
8.6 

10.7 

(Revised 

Budget) 

10.4 10.5 10.6 
                                

                             

                

              

          -   

         -   ৩ 

          

*        
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বসকশন-৩  

                  কার্ ডক্রম,                              

বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর  

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ডক্রম 

(Activities) 

 

কম ডসম্পােন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কম ডসম্পােন 

সূিদকর 

মান  

(Weight of 

Strategic 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন* লক্ষযমাত্রা/ তনণ ডায়ক ২০20-2021 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রমক্ষের্ 

(Projection) 

২০২1-22 

প্রমক্ষের্  

(Projection) 

2022-23 

২০১৮-19 2019-20* 

অসাধারণ 

 

অতত উিম 

 

উিম 

 

িলতত মান 

 

িলতত 

মাদনর তনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                

১. রাজস্ব আহরণ 

বজারোরকরণ 

55 
[ .        

লক্ষযমাত্রা অজডন। 

             

     

      

    
30.00 63,382 60,600 95,652 64,000 60,000 58,000 55,000 

 

98,000 

 

 

 

[১.২] প্রেতশ ডত রাজস্ব 

আোদয়র সাদর্ 

বেজারী তহসাদবর 

সমিয় সাধন 

[1.2.1] অধ ড -

বাতষ ডক সমিয় সাধন 
তাতরখ 2.00 20-01-   ৯ 20-01-2020 ২০-০১-  ২1 ৩১-01-  ২  ০৭-02-  ২  ১৫-02-  ২  ২১-02-  ২  20-01-2022 20-01-2023 

               

          
      3.00 20-07-2019 20-07-2020 20-07-20২1 30-07-20২1 15-08-20২1 21-08-20২1 31-08-20২1 20-07-2022 20-7-2023 

[১.৩] মাঠ 

অতফসসমূহ পতরেশ ডন 

োতখলকৃত 

প্রততদবেন 
সাংখ্যা 2.00 590 150 85 80 70 60 50 165 170 

[১.৪] অতভ্দর্াগ ও 

বগাদয়ন্দা তদথ্যর 

তভ্তিদত অনুসন্ধান 

কার্ ডক্রম 

             :  

কাস্টমস 
সাংখ্যা 2.00 4150 4150 4200 4180 4165 4150 4000 4300 4000 

[১.৫] মামলা বর্দক 

রাজস্ব আোয় 
আোয়কৃত   -   

বকাটি  

টাকা 
3.00 700 500 550 540 530 500 480 600 650 

[১.6] তবিারাধীন 

মামলাসমূহ দ্রুত 

তনস্পতিকরণ। 

মামলা তনষ্পতি: 

কাস্টমস 
     3.00 200 350 360 355 350 345 300 400 450 

[১.7] তবকল্প তবদরাধ 

তনস্পতি  

তবদরাধ তনষ্পতি: 

কাস্টমস 
সাংখ্যা 3.00 33 10 ১৫ ১২ ১০ ৮ ৬ 20 25 

[১.8]          

বকেয়া ের আদায় 

ত্বরান্বিতেরণ। 

আোয়কৃত বদকয়া: 

আোয়কৃত   -   

বকাটি  

টাকা 2.00 31 25 30 28 27 25 20 33 35 

[১.9] প াস্ট 

ন্বিয়াকরন্স অন্বিট 

(োস্টমস) 

অতর্টকৃত মামলার 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

5.00 1400 1400 1500 1450 1420 1400  1200 1600 1800 
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বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর  

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ডক্রম 

(Activities) 

 

কম ডসম্পােন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কম ডসম্পােন 

সূিদকর 

মান  

(Weight of 

Strategic 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন* লক্ষযমাত্রা/ তনণ ডায়ক ২০20-2021 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রমক্ষের্ 

(Projection) 

২০২1-22 

প্রমক্ষের্  

(Projection) 

2022-23 

২০১৮-19 2019-20* 

অসাধারণ 

 

অতত উিম 

 

উিম 

 

িলতত মান 

 

িলতত 

মাদনর তনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

২.       

প্রশাসদনর 

আধুতনকায়   

ও করোতা  

বান্ধবকরণ 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[২.১] মুন্বিববর্ ষ 

উ লকযে এ্োসাইকুিা 

ওয়ার্ল্ষ ন্বসকস্টকমর 

সম্প্রসারণ ও 

োস্টমস সংক্রান্ত 

পসবা সহিীেরণ 

২.১.১ কাস্টমস 

    /      

এযাসাইকুর্া 

ওয়াদডডর 

আওতাভুিকরণ   

সাংখ্যা 

 

৩.00 1 0 1 1 1 0 0 1 1 

২.১.২ এযাসাইকুর্া 

ওয়াডড তসদস্টদমর 

আপদগ্রদর্শন 

তাতরখ ৩.00   ৩১-১২-

২০২০ 

৩১-০১-

২০২১ 

২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১   

[২.২       

        

            

               

              

         

         

     ৩.00 0 0 2 1 1 0 0 1 1 

[২.৩] বসবা বকদের 

মােদম করোতা 

বসবা বৃতদ্ধকরণ 

বসবা গ্রহণকারীর 

সাংখ্যা: কাস্টমস 

সাংখ্যা 

   ) 

২.00 24 24 25 24.80 24.50 24 20 26 30 

[২.৪  ই-প কমন্ট 

 দ্ধন্বত 

রাজস্ব আোয়ঃ 

কাস্টমস      

 

 

বকাটি 

টাকা 

 

 

4.00 140 5120 5500 5400 5300 5120 5000 6000 6500 

[২.৫] করোতাগণদক 

প্রিতলত আইদন 

তাদের অতধকার ও 

বােবাধকতা সম্পদকড 

সম্যক ধারণা বেওয়ার 

তনতমি তনয়তমত 

তমর্তিয়া/ বর্াগাদর্াগ 

িাপন। 

অনুতিত সভ্া/ 

বর্াগাদর্াগ/ 

অনলাইন প্রতশক্ষণ: 

কাস্টমস 

সাংখ্যা ২.00 50 50 60 57 53 50 45 65 70 

[2.৬         -

                 

          -

      ); 

          : 

      

সাংখ্যা 

 
2.00 2550 2550 2600 2580 2565 2550 2200 2650 2700 

[2.৭         -

                 

             

   জ        ; 

          : 
      

সাংখ্যা 

 

2.00 200 200 250 240 230 200 180 300 350 
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বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর  

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ডক্রম 

(Activities) 

 

কম ডসম্পােন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কম ডসম্পােন 

সূিদকর 

মান  

(Weight of 

Strategic 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন* লক্ষযমাত্রা/ তনণ ডায়ক ২০20-2021 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রমক্ষের্ 

(Projection) 

২০২1-22 

প্রমক্ষের্  

(Projection) 

2022-23 

২০১৮-19 2019-20* 

অসাধারণ 

 

অতত উিম 

 

উিম 

 

িলতত মান 

 

িলতত 

মাদনর তনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 



10 

 

বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর  

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ডক্রম 

(Activities) 

 

কম ডসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কম ডসম্পােন 

সূিদকর 

মান  

(Weight of 

Strategic 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন* লক্ষযমাত্রা/ তনণ ডায়ক ২০20-2021 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রমক্ষের্ 

(Projection) 

২০২1-22 

প্রমক্ষের্  

(Projection) 

2022-23 

২০১৮-19 2019-20* 

অসাধারণ 

 

অতত উিম 

 

উিম 

 

িলতত মান 

 

িলতত 

মাদনর তনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                       

           

             

    ও জ        

         

10 

             

             

     )        ।  

 ১   ১         

            

        

ও         

        

     2.00  
 

4 - - - - 
  

[১.1.২]      

               

      

     1.00   12 11 - - -   

                 

            

    জ         

         

        

             

      

     2.00   4 3 2 - -   

              

            

      

              জ 

             

        

             

     জ  

     1.00   4 3 2 - -   

                

             

             

         

        

             

     জ  

     2.00   4 3 2 - -   

                

               

                

              

          

                

              
     2.00   4 3 - - -   

              

              

ও               

9 
       -    

        

         -      

             
% 2.00   80 70 60 - -   
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বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর  

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ডক্রম 

(Activities) 

 

কম ডসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কম ডসম্পােন 

সূিদকর 

মান  

(Weight of 

Strategic 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন* লক্ষযমাত্রা/ তনণ ডায়ক ২০20-2021 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রমক্ষের্ 

(Projection) 

২০২1-22 

প্রমক্ষের্  

(Projection) 

2022-23 

২০১৮-19 2019-20* 

অসাধারণ 

 

অতত উিম 

 

উিম 

 

িলতত মান 

 

িলতত 

মাদনর তনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

         জ         

       

              

       জ    

            

     2.00   15-2-21 15-3-21 15-4-21 15-2-21 15-5-21   

           

   জ    

            

   জ        

        

         

     2.00   25-2-21 25-3-21 25-4-21 25-2-21 25-5-21   

                 

           

[2.4.         

         জ  

      

জ     1.00   50 40 30 20 -   

                

ও            

               

          

      

জ     1.00   5 4 - - -   

           

                 

       

              

     ও      

       জ  

               

          জ  

               

     1.00   1 - - - -   

          ও 

             

     

6 

[3.      জ     

                

           

               

          

% 1.00   100 90 80 - -   

                  

       

           জ  

        

[3.2.1]        

            

           জ  

         

% 2.00   100 90 80 - -   

                

               

     

               

              

জ          

           

% 1.00   80 70 60 50 -   
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বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর  

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ডক্রম 

(Activities) 

 

কম ডসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কম ডসম্পােন 

সূিদকর 

মান  

(Weight of 

Strategic 

Indicators) 

প্রকৃত অজডন* লক্ষযমাত্রা/ তনণ ডায়ক ২০20-2021 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রমক্ষের্ 

(Projection) 

২০২1-22 

প্রমক্ষের্  

(Projection) 

2022-23 

২০১৮-19 2019-20* 

অসাধারণ 

 

অতত উিম 

 

উিম 

 

িলতত মান 

 

িলতত 

মাদনর তনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

             

              
% 1.00   50 40 30 25 -   

                 

     ও       

             

              

      

[3.4.1] 

           

     ও       

             

              

      

      1   15-12-20 15-01-21 15-2-21 - -   

  



'or"ft" qr=ll (s$T'c frfu g 'ui?frB), ''ql€H fi'q'{ fii€, fr'ft-{ qS-{, ssreft.J q."IT fau&i qK frsE
urg]-a1s +-{l? fi ,fi pfuzo <ffo r-{rrq.q6rq ryF? qlq-<

qft" frfiXa qG-{, g..rfgftc1 E.r1q ft-sptl. qqqr i41,BX{ 3i& e w.l=cfrF}, q1€X Atwx ffiifls3 frsf
ed|fE.l-g vx& rs e? Efurs sftb Tqts-E'qei-6{ arxmftr vqrxfiqlepri!'TT{i

:-a\ of ) a--o2-c

tr1rytaffiT
**s15ftn{ a=+7a ft-f'*

q6x rtsr-q r<Ts, rrcl

q"Ff*!E:
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সংয োজনী-১ 

শব্দ সংযেপ  

     

   

শব্দ সংযেপ  

(Acronyms) 

      

 

1. ই-  ই    ই          ই    

2. ADR Alternative Dispute Resolution 

3. e-Payment Electronic Payment 

4. ASYCUDA Automated System for Custom Data 

5. PAP Pre-Arrival Processing  

6. NEP National Enquiry Point  

7. এ্যোসোইকুডো অযেোযেযেড সসযেে ফর কোেেস  ডোেো  

8.                        ই    
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সংয োজনী-২ 

কে মসম্পোদন সূচকসমূহ, বোস্তবোয়নকোরী কো মোলয়সমূহ এ্বং পসরেোপ পদ্ধসি-এ্র সববরণ 

 

     

    

কো মক্রে কে মসম্পোদন সূচক সববরণ বোস্তবোয়নকোরী 

ইউসনটি 

পসরেোপ পদ্ধসি এ্বং 

উপোত্তসূত্র 

 

সোধোরণ 

েন্তব্য 

1 [1.1]                   আহসরি কোেেস-

কর 

2020-21 অর্ থ বছযর  বোযজযে সনধ মোসরি রোজস্ব আদোয়। এ্ লযেয বোযজে 

বোস্তবোয়ন পসরকল্পনো গ্রহণ করো হযয়যছ এ্বং সস সেোিোযবক কো মক্রে 

চলযছ।  

জোিীয় রোজস্ব 

সবোড ম 

সকোটি েোকোয় (েহো সহসোব 

সনয়ন্ত্রযকর কো মোলযয়র 

সোযে জোিীয় রোজস্ব সবোড ম 

কর্তমক প্রদসশ মি সহসোযবর 

সেন্বয় সোধন) 

 

2 [1.2]                         

                          

   -            

      

                                                  

                                                          

             ।  

ঐ                     

               

 

                                                                       ঐ ঐ  

3 [1.3]                                       েোঠ প মোযয়র অসফসসূযহর েোেলো সনস্পসত্তর গুণগি েোন প মোযলোচনো ও 

কর ফাঁসক সরোযধ  েো ে সনযদ মশ ও পসরপোলন প্রসিযবদযন ত্রুটিসমূহ 

সবযেষণপূব মক আইনোনুগ কো মক্রে গ্রহণ সজোরদোরকরণ। 

ঐ  ঐ  

4 [1.4] অসিয োগ ও সগোযয়ন্দো িযের 

সিসত্তযি অনুসন্ধোন কো মক্রে  

               অসিয োগ ও সগোযয়ন্দো িযের সিসত্তযি আহসরি িে পরীেো-

সনরীেোপূব মক আইযনর প্রযয়োগ কযর ফাঁসক/সগোপনকৃি আয় পুনরুদ্ধোর করো। 

ঐ  ঐ  

5 [1.5]                                   -

   

রোজস্ব সম্ভোবনোেয় বড় েোেলোসমূহ দ্রুি সনস্পসত্ত ও দোবীকৃি রোজস্ব দ্রুি 

আদোযয়র জন্য িদোরকী সজোরদোরকরণ। 

ঐ ঐ  

6 [1.6]                               েোেলো সনষ্পসত্ত  করদোিোযদর উদু্ভি সবযরোধসমূহ দ্রুি সনস্পসত্তর সনসেযত্ত আসপযলর পসরবযিম 

সবকল্প সবযরোধ সনস্পসত্ত ব্যবস্থো গ্রহযণ করদোিোগণযক উদু্বদ্ধকরণ। 

ঐ ঐ  

7 1. [1.7]                        

                         

              করদোিোযদর উদু্ভি সবযরোধসমূহ দ্রুি সনস্পসত্তর সনসেযত্ত আসপযলর পসরবযিম 

সবকল্প সবযরোধ সনস্পসত্ত ব্যবস্থো গ্রহযণ করদোিোগণযক উদু্বদ্ধকরণ। 

ঐ ঐ  

8 2. [1.8]                        

            

              বযকয়ো কর আদোযয়র জন্য জসরেোনো, ব্যোংক সহসোব জব্দ ও সোটি মসফযকে 

েোেলোসহ আইনোনুগ কো মক্রে গ্রহণ ও িদোরসক সজোরদোরকরণ। 

ঐ  ঐ  

9 3. [1.9]                         )                                                      ঐ ঐ  



3 

     

    

কো মক্রে কে মসম্পোদন সূচক সববরণ বোস্তবোয়নকোরী 

ইউসনটি 

পসরেোপ পদ্ধসি এ্বং 

উপোত্তসূত্র 

 

সোধোরণ 

েন্তব্য 

       

10 [2.1]                       

                  

             

     

সপ্রন্ট ও ইযলকট্রসনক সেসডয়োর সবজ্ঞোপন ও অনুষ্ঠোন প্রচোযরর েোধ্যযে 

করদোিোগণযক কর প্রদোযন উদু্বদ্ধকরণ।  

 

ঐ ঐ  

11 [2.2]                       

                               

                              

                         

      

              

করদোিোগণযক প্রচসলি আইযন িোযদর অসধকোর ও বোধ্যবোধকিো সম্পযকম 

সম্যক ধোরণো সদওয়োর সনসেত্ত স োগোয োগ স্থোপন ও সিো-সেোযবশ অনুষ্ঠোন। 

ঐ ঐ  

12 [2.3]                         

            

              

      

সসবো সকযের েোধ্যযে করদোিো সসবো বৃসদ্ধকরণ ও কর প্রদোন উৎসোহ 

প্রদোন। 

ঐ ঐ  

13 [      -                      করদোিোগণ সহযজই স ন সডসবে কোড ম ও সক্রসডে কোযড মর েোধ্যযে এ্ 

পদ্ধসির আওিোয় কর পসরযশোধ করযি পোযরন।  

ঐ ঐ  

14 [2.5]                       

        

     ই            

           

           

         )  

     ই                                               

কো ম                               কো ম         । 

ঐ ঐ  

15 [2.6]        -                 

      

                   -                                      ।  ঐ ঐ  

16 [2.7]        -                 

                           

                   -                                                

              । 

ঐ ঐ  

  


