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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 

কয অঞ্চর-সলরট এয প্রাসিষ্ঠাসনক দক্ষিা বৃসি , স্বচ্ছিা ও জফাফসদস  জজাযদায কযা , সুান ংিকযণ 

এফং ম্পলদয মথামথ ব্যফায সনসিিকযলণয ভাধ্যলভ রূকল্প 2041 এয মথামথ ফাস্তফায়লনয রলক্ষে- 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকাদরর অথ থ মন্ত্রণালদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ ববভ্াদগর সাংযুক্ত দপ্তর জাতীে রাজস্ব 

ববাদড থর আেকর অনুববভ্াদগর অধীনস্থ কর অঞ্চল- বসদলদের দে কর কবমশনার 

 

এফাং 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয অথ ড ভন্ত্রণারদয়য অবযন্তযীণ ম্পদ রফবাদগয াংযুি দপ্তয জাতীয় যাজস্ব 

বফাদর্ ডয দারয়দে রনদয়ারজত বচয়াযম্যান এয প্ররতরনরধ রদদফ আয়কয অনুরফবাদগয দক্ষ দস্য (কয প্রান 

 ভানফম্পদ ব্যফস্থানা) এয ভদে ২০২০ াদরয জুরাই ভাদয ৩০ তারযদে এই ফারল ডক কভ ডম্পাদন চুরি 

স্বাক্ষরযত র। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দরন : 
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কয অঞ্চর- রদরদেয কভ ডম্পাদদনয ারফ ডক রচত্র 

 

(Overview of the Performance of the Taxes Zone- Sylhet) 
 

 

 

 

ভূমভকা: 

কয ঞ্চর-মলরট বযন্তযীণ ম্পদ মফবালগয ংযুক্ত দপ্তয জাতীয় যাজস্ব সফালড েয অয়কয নুমফবালগয 

অওতাধীন একটি কয ঞ্চর। মলরট প্রামনক মফবালগয কর সেণী ও সায কযদাতাগণলক উন্নততয সফা প্রদান 

মনমিত কলয জাতীয় যাজস্ব সফাড ে কর্তেক মনধ োমযত ফালজট রক্ষ্যভাত্রা জেলনয জন্য প্রণীত রূকল্প (vision) 

সভাতালফক কাম েক্রভ মযচারনা কযলে। কয ঞ্চলরয মধলক্ষ্ত্রাধীন কযদাতাগলণয মনকট লত ন্যায়ত প্রলমাজয কয 

যাজস্ব অযলণয রলক্ষ্য সদ সপ্রলভ উদ্বুদ্ধ লয় যাজননমতক মদক মনলদ েনায অলরালক জনগলণয ালথ ংীদাযীলেয 

ভাধ্যলভ ফাংরালদলয উত্তয পূফ ড ঞ্চলর একটি কযদাতাফান্ধফ কয প্রালনয মযকল্পনা ফাস্তফায়ন, মালত কর 

কভ েকতো ও কভ েচাযীগলণয লফ োত্তভ কাম েম্পাদলনয ভাধ্যলভ জাতীয় যাজস্ব সফাড ে কর্তেক প্রদত্ত যাজস্ব রক্ষ্যভাত্রা জেন 

এফং যায দাময়ে ম্পাদলনয সক্ষ্লত্র পরপ্রসূ ব্যফস্থানায ফাস্তফায়ন মনমিতকযণ। 

 
কয ঞ্চর-মলরট আলতাভলধ্য প্রণীত মটিলজন চাট োয ফাস্তফায়লনয ভাধ্যলভ কযদাতালদয উন্নত কয সফা 

মনমিত এফং কয প্রদালন উদ্বুদ্ধ কযলে। জন ংগ্রণমূরক যাজস্ব ব্যফস্থানা মনমিতকলল্প মফমবন্ন 

Stakeholderসদয লে ম্পর্ক উন্নয়ন, কয সনট ম্প্রাযণ ও কয ংস্কৃমত মফকালয জন্য মফমবন্ন প্রচায-প্রচাযণা 

মনমিত কলয ট্যাক্স-মজমডম নুালত গুরুেপূণ ে গ্রগমতয রলক্ষ্য কাজ কলয মালে। 

 

 

াম্প্ররতক ফছযমূদয প্রধান অজডনমূঃ 

 

(ক) ফালজট রক্ষ্যভাত্রা ও অদায়ঃ 

(ংক মূ সকাটি টাকায়) 

থ ে ফেয রক্ষ্যভাত্রা সভাট অদায় 

২০১৯-20 1086.11 568.07 (ম্ভাব্য) 

২০১৮-১৯ 852.98 629.56 

২০১৭-১৮ ৭২৫ ৫৩৭.৭১ 

 

 

(খ) মযটাণ ে দামখর ও মযটালণ েয ালথ অদায় ংক্রান্তঃ 

(ংক মূ সকাটি টাকায়) 

থ ে ফেয দামখরকৃত মযটালন েয ংখ্যা মযটালণ েয ালথ অদায়কৃত কলযয মযভাণ  ভন্তব্য 

২০১৯-20 71,825 48.02  

২০১৮-১৯ 67,991 37.97  

২০১৭-১৮ 64,989 36.78  
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(গ) আ-টিঅআএন এয তথ্যঃ 

থ ে ফেয নতুন বরবজদেশন বর-বরবজদেশন বমাে ইটিআইএন 
৩০/০৬/২০20 ম যন্ত  

জভাট ইটিআইএন 

২০১৯-2020 25,826 20 25,846 

1,71,849  ২০১৮-২০১৯ 17,46০ 71 17,53১ 

২০১৭-২০১৮ 17,784 200 17,984 

 

(ঘ) কয তথ্য ও সফা সকন্দ্র, মলরটঃ 

কয অঞ্চর-সলরলটয অধীন জুরাই , ২০১১ লি সলরলট একটি কয িথ্য ও জফা জকলেয ভাধ্যলভ ম্মাসনি 

কযদািালদয আয়কয ংক্রান্ত জফা প্রদান কযা লচ্ছ।  ২০১9-2020 অথ য ফছলয জভাট 77,920 জন কযদািালক জফা 

প্রদান কযা লয়লছ। 

 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূঃ 

 

ীভাফদ্ধতামূ (Limitations) 
 

জনফর াংকে 

কযদািা অনুালি কয অঞ্চর-সরট এ জনফর ংকট যলয়লছ। বভাে ২৬৩ অনুদভারদত 

দদয রফযীদত ফতডভাদন কয অঞ্চর-রদরদে কভ ডযত বরাকফদরয াংখ্যা ভাত্র ১৪৩ জন। 

অথ ডাৎ অনুদভারদত দদয ভাত্র ৫৪.৩৭% প্রকৃত দক্ষ কভ ডযত যদয়দছ। মায পদর যাজস্ব 

আদাদয়য াদথ াংরিষ্ট দদনরিন রফরবন্ন কাদজ উৎাদনীরতা ( productivity) 

ভাযাত্নকবাদফ রফরিত দে। 

ববৌত অফকাঠাদভাগত 

স্বল্পতা 

বকান রযকল্পনা ফাস্তফায়ন ফা বকান কাম ড ম্পাদন অদনকোই রনব ডয কদয ম ডাপ্ত ববৌত 

অফকাঠাদভা প্রাপ্যতায উয। কয অঞ্চর-রদরদেয রনজস্ব বকান যাজস্ব বফন বনই। পদর 

ভানম্মত কয বফা প্রদান  ম ডাপ্ত যাজস্ব আযদণ ফাঁধায মু্মেীন দে।  

অরধদক্ষত্র বভাতাদফক 

কর আয়কয নরথয 

অরফদ্যভানতা 

রদরে রফবাগ চা ফাগান এফাং ম ডেন নগযী রদদফ রযরচরত বদর বকাম্পানী আইদনয 

আতায় বযরজষ্টার্ ড/ প্রধান অরপ ঢাকা  চট্টগ্রাদভ স্থাদনয ভােদভ অরধকাাং চা ফাগান  

বাদের রযদাে ড এয আয়কয ভাভরা কয অঞ্চর-রদরে ব্যতীত অন্যত্র রনধ ডারযত দে। রদরে 

রফবাদগ রফদ্যভান বভাে ১৩২ টি চা ফাগাদনয ভদে ভাত্র ১৭ টি চা ফাগাদনয আয়কয নরথ কয 

অঞ্চর-রদরদে রফদ্যভান এফাং াঁচ তাযকা রফরষ্ট বাদের বমভন- গ্রান্ড সুরতান বাদের, 

দুাই, রদ-প্যাদর, নারজভগড় রযদাে ড ইতযারদ খ্যাতনাভা বাদের  রযদাে ড মূদয আয়কয 

নরথ ঢাকায় অফরস্থত য়ায় কয অঞ্চর-রদরে এই কর োত দত যাজস্ব রাব কযদত 

অভথ ড দে। জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড কর্তডক রফদল অরধদক্ষত্র আদদ প্রদাদনয ভােদভ এই 

ভস্যা দূযীভূত কযা ম্ভফ। 

স্বল্প াংখ্যক বকাম্পানী 

কযদাতা 

ফতডভাদন কয অঞ্চর-রদরদে চালু ( live) বকাম্পানী কযদাতায াংখ্যা ভাত্র ১৬১টি। 

বকাম্পানীমূ অরধকাাংই রযরধ  প্রাদয বছাে। উদেেদমাগ্য উচ্চ যাজস্ব ম্ভাফনাভয় 

বকাম্পানী কযদাতা ভাত্র একটিঃ ‘‘রদরে গ্যা রপল্ড ররঃ’’।  

 

চযাদরঞ্জ  ঝুঁরকমূ (Challenges & Threats) 
 

কয াংস্কৃরতয অবাফ ফা কয 

প্রদাদন কযদাতাদদয অনীা 

অন্যান্য উন্নয়নীর বদগুদরায ভত ফাাংরাদদদয কয াংস্কৃরত অনগ্রয ম ডাদয়য 

মা কয অঞ্চর-রদরদেয কযদাতাদদয বক্ষদত্র প্রদমাজয। সুনাগরযক রদদফ 

যাদেয প্ররত দারয়ে ারদনয দফ ডাচ্চ উায় কয প্রদাদনয রফলদয় এ অঞ্চদরয 

কযদাতাদদয ভদে অনীা যদয়দছ। কয াংস্কৃরতয রফকা না য়ায় যাজস্ব 

আদায় প্রদচষ্টা কাাংরেতবাদফ পর কযা দুয। 
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তথ্য প্রারপ্তয/ তথ্য প্রদাদনয/ 

প্রফাদয অম ডাপ্ততা 

আয়কয যাজস্ব আদাদয় কাাংরেত পররাদবয বক্ষদত্র তথ্য অতযন্ত গুরুেপূণ ড উাদান 

দর রফরবন্ন যকাযী /বফযকাযী প্ররতষ্ঠান দত তথ্য প্রারপ্তয বক্ষদত্র ভস্যা 

উদূ্ভত য়। তথ্য প্রফাদয অম ডাপ্ততায কাযদণ ঠিকবাদফ কযাদযা কযা মায় না 

এফাং কয পাঁরকয সুদমাগ বথদক মায়। 

প্রযুরি বীরত 

কয রফবাদগয াপল্য ফতডভাদন ঠিকবাদফ প্রযুরিয ব্যফাদযয উয রনবডযীর 

দয় ড়দছ। বৃৎ কযদাতা  কর বেক বাল্ডাযযা আধুরনক প্রযুরিয ব্যফায 

শুরু কযদর অদনক কভ ডকতডা/কভ ডচাযীয ভদে প্রযুরি ব্যফাদযয রযফদতড এরড়দয় 

মাফায প্রফনতা থাকায় কয রফবাদগয কাাংরেত াপল্য অজডন ফাধাগ্রস্থ দে। কয 

অঞ্চর-রদরদে এ প্রকায ঝুঁরক রফদ্যভান। 

প্ররক্ষদণয অবাফ 

যাজস্ব রফবাদগয কর ম ডাদয় প্ররক্ষদণয অবাফ যদয়দছ। বকান সুরনরদষ্টড প্ররক্ষণ 

নীরতভারা বনই। চাকুযীয শুরুয বক্ষদত্র কভ ডকতডাদদয প্ররক্ষণ বদয়া দর 

কভ ডচাযীদদয প্ররক্ষদণয সুদমাগ অম ডাপ্ত। প্রররক্ষত জনফর ছাড়া বকান রফবাদগয 

কাম ডক্রদভ গরতীরতা আদত াদয না। রফরবন্ন বক্ষদত্র বাগত জ্ঞাদনয অবাদফ 

কয রফবাগ প্রতযাা ভদতা এরগদয় বমদত াযদছ না। কয অঞ্চর-রদরে এ ঝুঁরকয 

ফারদয নয়। উদেখ্য বম, এ জাতীয় ঝুঁরক হ্রাদয জন্য কয অঞ্চর-রদরে কভ ডকতডা 

কভ ডচাযীগদণয বাগত জ্ঞান উন্নয়দনয রদক্ষয in house training এয ব্যফস্থা 

কদযদছ। 

জকাসবড-19 ভাভাযীয 

কাযলণ ফিযভান অথ য ফছলযয 

অথ যনীসিলি সফরূ প্রবাফ 

জকাসবড-19 ভাভাযীয বফসিক জপ্রক্ষালট ফিযভান অথ য ফছলযয অথ যনীসিলি 

স্বাবাসফক গসি প্রফা ব্যাি ওয়ায আংকা। সযফসিযি সযসিসিলি যাজস্ব 

আদালয়য উয সফরু প্রসিসক্রয়ায় ড়ায ম্ভাফনা যলয়লছ। উদ্ভূি সযসিসিলি 

রক্ষোভাত্রা অনুমায়ী যাজস্ব আদালয়য ধাযা অক্ষুন্ন যাখায চ্োলরঞ্জলক াভলন জযলখ 

যাজস্ব আদালয়য জন্য কসিয় সুসনসদ যষ্ট কভ যন্থা জনয়ায সফলয়টি সফনয়বালফ 

সফলফচ্না কযা লচ্ছ। 

 
 

বরফষ্যৎ রযকল্পনাঃ 

 

 কয যাজস্ব আদায় বৃরদ্ধয জন্য কযদনে (ট্যাক্সদনে) ম্প্রাযদণয রদক্ষয জযী কাম ডক্রভ  ( ফরযাঙ্গন 

 অবযন্তযীণ ) এয বযার্ ম্যা প্রণয়ন  রযচারনা;  

 উৎদ কয কতডন  জভা রফলদয় গঠিত েীভ মূদয ভােদভ রনরফড় তদাযরক অব্যাত যাো;  

 কয পাঁরক বযাধ  উৎঘােন; 

 কয রফলয়ক রক্ষা  প্রচাযণা: 

 রফরবন্ন বেক বাল্ডাযদদয দঙ্গ ভতরফরনভয় বায আদয়াজন;  

 উন্নততয ট্যাক্স বয়া ড ারব ড;   

 প্রদয়াজনীয় উদদ্যাদগয ভােদভ উচ্চ আদারদতয বরন্ডাং ভাভরামূ রনষ্পরত্ত  ংমিষ্ট যাজস্ব 

আদায়;   

 কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয প্ররক্ষবণয ভােদভ কভ ড দক্ষতা বৃরদ্ধ  এফাং আয়কয আইদনয ঠিক প্রদয়াগ; 

  রফকল্প রফদযাধ রনষ্পরত্তয (ADR) ভােদভ যাজস্ব আদায় বজাযদায কযা;  

 উৎদ কয কতডনকাযী কর্তডদক্ষয রত বমাগাদমাগ বৃরদ্ধ।  
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২০২০-২১ অথ ড ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজডনমূঃ  

 

 ফারল ডক কভ ডম্পাদন চুরি (APA) এয আদরাদক BIP ফাস্তফায়লনয ভাধ্যলভ যাজস্ব রক্ষ্যভাত্রা অযণ; 

 রফতরকডত ফদকয়া দাফী দত যাজস্ব আদায় বৃরদ্ধয রদক্ষয রফকল্প রফদযাধ রনষ্পরত্তয ( ADR) ব্যফস্থায় 

গুরুোদযা কযা; 

 মফমবন্ন Stakeholder এয ালথ ম্পকে উন্নয়ন এফং ভত মফমনভয় এফং ংীদাযীে বৃমদ্ধ ; 

 প্রদয়াজনীয় উদদ্যাদগয ভােদভ উচ্চ আদারদতয বরন্ডাং ভাভরামূ রনষ্পরত্ত  ংমিষ্ট যাজস্ব আদায় ; 

 মধলক্ষ্ত্রাধীন এরাকায মটি কলালযন এফং সৌযবায জন প্রমতমনমধ ও  উলজরায ংমিষ্ট প্রালনয 

ায়তা মনলয় মনমফড় জযীলয ভাধ্যলভ কযদাতায ংখ্যা বৃমদ্ধ ; 

 াটি েমপলকট ভাভরায মনষ্পমত্তয জন্য মনমফড় তদাযমক মনমিত কযা; 

 মগ্রভ অয়কয অদায় মনমিতকযণ ; 

 অয়কয মযটালণ েয মবমত্তলত কয অদায় তদাযকীকযণ এফং ব্যথ েতায সক্ষ্লত্র অআনানুগ দলক্ষ্ গ্রণ; 

 চরমত ও ফলকয়া দাফী লত অদায় ; 

 াধাযণ ও মনযীক্ষ্াভুক্ত ভাভরা মনষ্পমত্তয জন্য কভ ে মযকল্পনা প্রণয়ন ও তদানুমায়ী দলক্ষ্ গ্রণ;  

 মনমফড়বালফ উৎল কয  কতেন  ও জভায মফললয় তদাযমক কাম েক্রভ মযচারনা; 

 Secondary Information ব্যফালযয ভাধ্যলভ মডমজটার দ্ধমতলত অয়কয জযী কাম েক্রলভয 

ভাধ্যলভ কযলনলটয ম্প্রাযণ ; 

 লথ োডক্স /মডমজ আন্সলকন এয wb‡`©kbv মযারন; 

 মএন্ডএমজ’য অমত্ত মনষ্পমত্তকযণ ; 

 আ-পাআমরং দ্ধমত মফস্তৃতকযলণয ভাধ্যলভ নরাআলন অয়কয মযটাণ ে দামখর বৃমদ্ধ; 

 ভয় ভয় জাতীয় যাজস্ব সফাড ে কর্তেক প্রদত্ত মনলদ েনা মূলয পর ফাস্তফায়ন। 
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বকন ১: 

 

কয অঞ্চর-রদরদেয রূকল্প (Vision) এফাং অরবরক্ষয  (Mission) অজডদনয জন্য 

বকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম ডাফররঃ 

 

১.১     রূকল্প (Vision) 
 

ন্যায়রবরত্তক অবযন্তযীণ ম্পদ আযদণয রদক্ষয আধুরনক  জনফান্ধফ কয ব্যফস্থানায ভােদভ কয 

অঞ্চর-রদরে এয অরধদক্ষত্রাধীন কযদাতাগদণয রনকে দত ন্যায়ত প্রদমাজয কয যাজস্ব আযণ। 

 
১.২ অরবরক্ষয (Mission)  
 

 আধুরনক প্রযুরি রনব ডয, যুদগাদমাগী  দফরিক উত্তভচচ ডা অনুসৃত কযনীরতয ভােদভ কয ফান্ধফ কয 

প্রান গদড় বতারা এফাং এয ভােদভ জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড কর্তডক প্রদত্ত যাজস্ব রক্ষযভাত্রা অজডন।  
 

১.৩ বকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic objectives) 

১.৩.১ কয অঞ্চর-রদরে এয বকৌরগত উদেশ্যমূঃ 
  

1. কয যাজস্ব আযণ বৃরদ্ধ  বজাযদাযকযণ; 

2. কয প্রাদনয আধুরনকায়ন  জনফান্ধফকযণ; 

3. আয়কয অোদদ, ১৯৮৪ এয ধাযা  রফরধ মূদয পর প্রদয়াদগয ভােদভ প্রদত্ত ফাদজে রক্ষযভাত্রা 

অজডন। 

 

১.৩.২ আফরশ্যক বকৌরগত উদেশ্যমূঃ 
  

1. দাপ্তরযক কভ ডকাদন্ড স্বেতা বৃরদ্ধ  জফাফরদর রনরিতকযণ; 

2. কভ ডম্পাদদন গরতীরতা আনয়ন  বফায ভান বৃরদ্ধ; 

3. আরথ ডক  ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন;  

4. ফাসল যক উন্নয়ন কভ যসূচ্ী (এসডস) ফাস্তফায়ন; 

5. অবডে আবি বনষ্পবি কার্ থক্রদমর উন্নেন; 

6. স্থাবর ও অস্থাবর সম্পবির হালনাগাদ তাবলকা প্রস্তুত করা; 

7. ইন্টারদনে ববলসহ অন্যান্য ইউটিবলটি ববল সমেমত বরদশাধ করা; 

8. সমদে সমদে জাতীে রাজস্ব ববাড থ কর্তথক প্রদি বদক বনদদ থশনা সমূদহর বাস্তবােন;  

 

 

 

১.৪ কাম ডাফরী (Functions) 

 

১.    প্রতযক্ষ্ কয ংক্রান্ত অআন, মফমধ-মফধান প্রণয়ন ংলাধন কযা ; 

২. অয়কয এফং ভ্রভণ কয অযলণ মনলয়ামজত দপ্তযমূলয কাম েক্রভ মযফীক্ষ্ণ; 

৩. প্রিেক্ষ কলযয জক্ষত্রমূ সচ্সিি কলয আওিা ও সযসধ সফস্তৃিকযণ এফং জস্বচ্ছা প্রসিারলন 

উদ্বুিকযলণয ভাধ্যলভ কযদািায ংখ্যা বৃসি ও যাজস্ব আযণ বৃসি ; 

4. কয অঞ্চলরয াসফ যক ব্যফস্থানায ভান উন্নয়লনয ভাধ্যলভ সুষ্ঠুবালফ প্রান মযচারনা কযা 

5. আয়কয ংক্রান্ত ভাভরামূ সনষ্পসিয ভাধ্যলভ যাজস্ব আযণ বৃসি; 

6. সফকল্প সফলযাধ সনষ্পসিয (ADR) ভাধ্যলভ যাজস্ব আদায় কাম যক্রভ জজাযদায কযা; 
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7. কয অঞ্চজরয অধীন কর ালকযর ও  সযদী জযঞ্জ অসপমূলয কাম যক্রভ সনয়সভি সযদ যন ও 

িদাযসক কযা; 

8. কালজয ভালনান্নয়লনয জন্য কর প্রকায জযসজস্টায চ্ালু ও যক্ষণালফক্ষন সনিি কযা; 

জযসজষ্টাযমূ মথামথবালফ ংযক্ষলণয উলযাগ গ্রণ; 

9. কয অঞ্চলরয আদায় রক্ষেভাত্রা সনসিি কযায জন্য ইলিাভলধ্য প্রণীি স্টোলটসজক প্লালনয 

আলরালক জকৌরগি সযকল্পনা গ্রণ ও ফাস্তফায়ন সনসিি কযা; 

10. নতুন কযদািা সৃসষ্ট ও কয জনট ম্প্রাযলণয রলক্ষে অবেন্তযীণ ও ফসযাঙ্গন জযী সযচ্ারনা; 

১1. সনযীক্ষাভুক্ত কয ভাভ যরামূ সনষ্পসিয জক্ষলত্র মথামথ আইনী দলক্ষ ফাস্তফায়ন কযা; 

১2. কয অঞ্চর সুষ্ঠুবালফ সযচ্ারনায জলন্য প্রলয়াজনীয় ভানফ ম্পলদয সুষ্ঠ ুব্যফিানা; 

১3. কভ যকিযা কভ যচ্াযীলদয কালজয ভালনান্নয়লনয জন্য প্রলয়াজনীয় প্রসক্ষলণয ব্যফিা কযা; 

১4. কযদািালদয আলফদন অনুমায়ী আয়কয অধ্যালদলয ১২১এ ধাযায় (সযসবউ আজদ) আলদ 

প্রদান কযা; 

১5. কয আীর, ট্রাইবুনার, ভাভান্য সুপ্রীভ জকালট যয উবয় সফবালগ সফচ্াযাধীন ভাভরামূ সনষ্পসিয 

রলক্ষে কয সফবালগয প্রসিসনসধত্ব সনসিি কযা ও ভন্বয়মূরক কাম যক্রভ িদাযসক কযা এফং 

Affidavit-in-Opposition  অন্যান্য সফচ্াসযক প্রসিলফদন সনধ যাসযি ভলয় 

দাসখর/ জপ্রযণ কযা; 

১6 উৎল কয কিযন ও জভায সফলয় সনসিি কযায জন্য সুষ্ঠ ুিদাযসক সনসিি কযা; 

১7. কযদািা উদ্বুিকযলণ সফসবন্ন প্রচ্াযণায ব্যফিা গ্রণ; 

১8. অধীনি কভ যকিযা/কভ যচ্াযীয ফাসল যক জগানীয় প্রসিলফদন অনুস্বাক্ষয/প্রসিস্বাক্ষয কলয মথামথ  

কর্তযলক্ষয সনকট জপ্রযণ সনসিি কযা; 

১9. ংসিষ্ট কর Stakeholder এয ালথ সনসফড় জমাগালমালগয ভাধ্যলভ যাজস্ব আদায় 

গসিীর কযা; 

20. জািীয় যাজস্ব জফাড য এফং ংসিষ্ট কর কর্তযলক্ষয সনলদ যনা সযারন সনসিি কযা; 
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বকন-২ 

 

আয়কয অনুরফবাদগয রফরবন্ন কাম ডক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ ডম্পাদন 

সূচকমূ 

(Performance 

Indicators) 

একক  

(Unit) 

রবরত্ত ফছয 

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত 

অজডন * 

২০১৯-২০ 

রক্ষভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ (Projection) রনধ ডারযত রক্ষযভাত্রা অজডদনয 

বক্ষদত্র বমৌথবাদফ দারয়ে 

প্রাপ্তভন্ত্রণারয়/ রফবাগ/ 

াংস্থামূদয নাভ 

উাত্তসূত্র  

২০২১-২২ 2022-2023 

 

যাজস্ব অযণ বৃমদ্ধ কয রজরর্রয 

অনুাত বৃরদ্ধ 
তকযা ায 8.60 10.70 10.40 10.50 10.60 

এোরন ড বজনাদযদরয দপ্তয , 

ফাাংরাদদ ব্যাংক , ভারাফ 

রনযীক্ষদকয  রনয়ন্ত্রদকয দপ্তয 

ভে বভয়াদী াভরষ্টক অথ ডননরতক 

নীরত রফবৃরত 2020-2021 বথদক 

2022-2023 

 

* াভময়ক (Provisional) তথ্য 
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বকন-৩ 

বকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কাম ডক্রভ, কভ ডম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ (সভাট ভান-২৫) 

বকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weigh

t of 

Strateg

ic 

Objecti

ves) 

কাম ডক্রভ 

(Activities

) 

কভ ডম্পাদন সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

গণনা 

দ্ধমত 

(Calcu

lation 

metho

d) 

একক 

(Unit

) 

কভ ডম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weigh

t of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

প্রকৃত অজডন রক্ষযভাত্রা/ রনণ ডায়ক ২০২০-২১ থ ে ফৎয 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21)  

প্রদক্ষণ 

(Project

ion) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদে 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 16 

১. যাজস্ব 

আযণ বৃমদ্ধ ও 

বজাযদাযকযণ 

৪৮ 

 

 

[১.১]  যাজস্ব 

রক্ষযভাত্রা অজডন। 
[১.১.১] আদায়কৃত 

সভাট যাজস্ব: 

(আয়কয) 

ভমষ্ট 

বকাটি 

োকা 

সভাট 

২০ 629.56 568.07 991.08 630.00 600.00 568.07 500 1000 1100 

[১.২] প্রদর ডত 

যাজস্ব আদাদয়য 

াদথ বেজাযী 

রাদফয ভন্বয় 

াধন 

[১.২.১]  অধ ড –

ফারল ডক ভন্বয় 

াধন 

তারযে তারযে ১ 31/01/19 15/০১/২0 1০/০১/21 
12/০১/ 

21 

14/০1/ 

21 

১৫/০১/ 

21 

২0/০1/ 

21 
10/01/22 10/01/23 

[১.২.২] ফামল েক 

ভন্বয় াধন তামযখ তামযখ ১ 28/08/19 14/০7/20 1০/০৭/২১ 
12/০৭/ 

21 

13/07/ 

21 

14/07/ 

21 

৩১/০7/ 

21  
 

[১.৩] ভাঠ 

অরপমূ 

রযদ ডন 

[১.৩.১] দারেরকৃত 

প্ররতদফদন: 

আয়কয 
গড় াংখ্যা ২ 65 68 70 69 69 68 64 70 71 

[১.৪] অরবদমাগ 

 বগাদয়িা 

তদথ্যয রবরত্তদত 

অনুন্ধান 

কাম ডক্রভ 

[১.৪.১] দালয়যকৃত 

ভাভরা:  আয়কয 

গড় াংখ্যা  ২ 46 50 55 53 52 50 40 56 57 

[১.৫] ভাভরা 

বথদক যাজস্ব 

আদায়ঃ বভাে 

[১.৫.১] 

আদায়কৃত আয়কয ভমষ্ট 
বকাটি  

োকায় 
২ 16.20 16.50 17.00 16.80 16.60 16.50 15 17.50 18.00 
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বকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weigh

t of 

Strateg

ic 

Objecti

ves) 

কাম ডক্রভ 

(Activities

) 

কভ ডম্পাদন সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

গণনা 

দ্ধমত 

(Calcu

lation 

metho

d) 

একক 

(Unit

) 

কভ ডম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weigh

t of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

প্রকৃত অজডন রক্ষযভাত্রা/ রনণ ডায়ক ২০২০-২১ থ ে ফৎয 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21)  

প্রদক্ষণ 

(Project

ion) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদে 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 16 

[১.৬] উৎদ কয 

কতডন ভরনেরযাং 

 

 

[১.৬.১] 

রযফীরক্ষত উৎদ 

কয কতডনকাযী 

কর্তডক্ষ: 

আয়কয 

গড় ংখ্যা ৫ 1315 1৩৫০ 1400 1380 1360 1350 1200 1425 1450 

[১.৭] 

কভপ্লাইন্ট 

(Compliant) 

কযদাতায াংখ্যা 

বৃরদ্ধকযণ 

[১.৭.১] মযটাণ ে 

দামখলরয ংখ্যা 

বৃমদ্ধকযণ  তকযা 
তকযা 

ায 
২ ৪.৬২ ১০ 12 11 10.5 10 8 ১২ ১২.5 

[১.৮] রফচাযাধীন 

ভাভরামূ দ্রুত 

রনস্পরত্তকযণ। 

[১.৮.১] বভাে 

ভাভরা রনষ্পরত্ত: 

আয়কয 

তকযা 
তকযা 

ায 
৩ 18 20 22 21 20.5 20 18 23 24 

[১.৯] 

কযদাতাগণদক 

রফকল্প রফদযাধ 

রনস্পরত্ত দ্ধরত 

গ্রলণ উদ্বুদ্ধকযণ। 

[১.৯.১] রফদযাধ 

রনষ্পরত্ত: 

আয়কয 

 

গড় াংখ্যা  ২ 7 2 8 6 4 2 1 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১.১০] 

মফতমকেত 

ফদকয়া কয 

আদায় 

েযারন্বতকযণ। 

[১.১০.১] 

আদায়কৃত ফদকয়া: 

আয়কয তকযা 
তকযা 

ায 
২ 85 71 856 80 75 71 60 86 88 

[১.১১] রযটাণ ে 

যীক্ষাকযণ। 

[১.১১.১] রযটাণ ে 

যীক্ষা: আয়কয 
গড় ংখ্যা ৩ 62,408 67,188 68,000 67,500 67,200 67,188 60,000 69,000 70,000 

[১.১২] জরয 

কাম ডক্রভ 

[১.১২.১]  কযদাতা 

বৃরদ্ধ: আয়কয গড় াংখ্যা  ৩ 27,920 25,810 30,000 27,000 26,000 25,810 25,000 30,500 31,000 
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বকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weigh

t of 

Strateg

ic 

Objecti

ves) 

কাম ডক্রভ 

(Activities

) 

কভ ডম্পাদন সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

গণনা 

দ্ধমত 

(Calcu

lation 

metho

d) 

একক 

(Unit

) 

কভ ডম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weigh

t of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

প্রকৃত অজডন রক্ষযভাত্রা/ রনণ ডায়ক ২০২০-২১ থ ে ফৎয 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21)  

প্রদক্ষণ 

(Project

ion) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদে 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 16 

২. কয 

প্রাদনয 

আধুরনকায়ন  

 কযদাতা 

ফান্ধফকযণ 

 

২৭ [২.১] রপ্রন্ট  

ইদরক্ট্ররনক 

রভরর্য়ায় 

রফজ্ঞান/ অনুষ্ঠান 

প্রচায। 

[২.১.১] 

রফজ্ঞান/অনুষ্ঠান 

প্রচায: আয়কয গড় াংখ্যা  ৩ 42 50 53 52 51 50 40 54 55 

[২.২] 

কযদাতাগণদক 

প্রচররত আইদন 

তাদদয অরধকায 

 ফােফাধকতা 

ম্পদকড ম্যক 

ধাযণা বদয়ায 

রনরভত্ত রনয়রভত 

রভথরিয়া/ 

বমাগাদমাগ 

স্থান। 

[২.২.১] অনুরষ্ঠত 

বা/সমভনায/ 

বমাগাদমাগ: 

আয়কয 

গড় াংখ্যা  ৩ 3০ 40 43 42 41 40 30 44 45 

[২.৩] বফা 

বকদেয ভােদভ 

কযদাতা বফা 

বৃরদ্ধকযণ 

[২.৩.১] বফা 

গ্রণ-কাযীয 

াংখ্যা: আয়কয 
ভমষ্ট 

াংখ্যা 

(রক্ষ্)  
২ 0.75 0.78 0.80 0.79 0.785 0.78 0.60 0.81 0.82 

[২.৪] ই-পাইররাং 

এ আয়কয রযোণ ড 

দারের 

[২.৪.১.] 

নরাআলন অয়কয 

মযট োণ দামখলরয 

ংখ্যা 

  
ভমষ্ট 

ংখ্যা 

 
২ 315 337 400 370 350 337 300 450 500 
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বকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weigh

t of 

Strateg

ic 

Objecti

ves) 

কাম ডক্রভ 

(Activities

) 

কভ ডম্পাদন সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

গণনা 

দ্ধমত 

(Calcu

lation 

metho

d) 

একক 

(Unit

) 

কভ ডম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weigh

t of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

প্রকৃত অজডন রক্ষযভাত্রা/ রনণ ডায়ক ২০২০-২১ থ ে ফৎয 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21)  

প্রদক্ষণ 

(Project

ion) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদে 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 16 

[২.৫]  ই-টিআইএন 

বযরজদেন দ্ধরত 

[২.৫.১] বযরজদেন 

/রয-বযরজদেনকৃত 

ই-টিআইএন 

গড় 
াংখ্যা 

(রক্ষ্)  
৩ 0.175 0.258 0.369 0.332 0.295 0.258 0.221 ০.২৬ 0.265 

[২.৬]  ই-বদভন্ট 

দ্ধরত 

[২.৬.১] বভাে 

যাজস্ব আদায়ঃ 

আয়কয 

ভমষ্ট 

বকাটি 

োকা  

  

  

২ ০.১০ ০.০৭ 0.10 0.09 0.08 ০.০৭ 0.06 0.11 0.12 

[২.৭]  কভ েকতো 

–কভ েচাযীলদয 

প্রমক্ষ্ণ প্রদান  

[২.৭.১] প্রমক্ষ্ণ 

প্রদান : আয়কয গড় াংখ্যা ৮ 20 24 27 26 25 24 20 28 29 

[২.৮]  কভকতো 

–কভ েচাযীলদয 

পুযস্কায প্রদালনয 

ভাধ্যলভ কালজ 

উদ্বুদ্ধকযণ  

[২.৮.১] পুযস্কায 

প্রদান : আয়কয 

গড় াংখ্যা ২ 2৫ 27 30 29 28 27 22 31 32 

 

 

[২.৯]  থ ে অআন 

মযফতেন 

ম্পমকেত 

প্রকানা  

[কয ঞ্চর-

মলরট এয জন্য 

প্রলমাজয] 

[২.৯.১]  

উৎল কয কতেলনয 

ায  

ম্পমকেত খাত 

মবমত্তক মরপলরট 

প্রকা 

তামযখ তামযখ ২ - - 
১০-0৭- 

২০  

২০-0৭-

২০ 

২৫-0৭-

২০ 

৩০-0৭-

২০ 
-  - - 
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আফরশ্যক বকৌরগত উদেশ্যমূ 

(বভাে ভান-২৫) 

 

বকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম ডক্রভ (Activities) কভ ডম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ ডম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা ২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2019-2020)  

অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১  

১. দাপ্তমযক 

কভ েকালন্ড স্বেতা 

বৃমদ্ধ ও জফাফমদম 

মনমিতকযণ  

 

১১ 

[১.১] ফারল ডক কভ ডম্পাদন চুরি 

(এমএ) ফাস্তফায়ন  

[১.১.১] এরএ’য কর 

দত্রভারক প্ররতদফদন 

দয়ফাইদে প্রকারত  
াংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২]  এরএ টিদভয ভারক 

বা অনুরষ্ঠত  াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - -  

[১.২] শুদ্ধাচায/উত্তভ চচ োয 

মফললয় ংীজনলদয লে 

ভতমফমনভয়  

[১.২.১] ভতরফরনভয় বা 

অনুরষ্ঠত  

াংখ্যা 

২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] মবলমাগ প্রমতকায 

ব্যফস্থা মফললয় 

সফাগ্রীতা/ংীজনলদয 

ফমতকযণ   

[১.৩.১] অফরতকযণ বা 

আদয়ারজত  

াংখ্যা 

২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] সফা প্রদান প্রমতশ্রুমত 

মফললয় সফাগ্রীতালদয 

ফমতকযণ   

[১.৪.১]অফরতকযণ বা 

আদয়ারজত   

াংখ্যা 

২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ 

ংক্রান্ত ত্রত্রভামক প্রমতলফদন 

ঊর্ধ্েতন কর্তেলক্ষ্য মনকট 

সপ্রযণ    

[১.৫.১] দত্রভারক প্ররতদফদন 

বপ্ররযত   
াংখ্যা  ২  ৪ ৩ - - - 
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বকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম ডক্রভ (Activities) কভ ডম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ ডম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা ২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2019-2020)  

অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১  

২. কভ েম্পাদলন 

গমতীরতা অনয়ন 

ও সফায ভান বৃমদ্ধ  

 

৮ 

[২.১]  ই-নরথ ফাস্তফায়ন  [২.১.১] ই-নরথদত বনাে 

রনষ্পরত্তকৃত  
%  ২  ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -  

[২.২] উদ্ভাফনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উদদ্যাগ ফাস্তফায়ন  

[২.২.১] ন্যযনতভ একটি উদ্ভাফনী/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদদ্যাগ চালুকৃত  
তারযে  ২  ১৫-0২-২১ ১৫-0৩-২১ ১৫-0৪-২১ ১৫-0৫-২১ -  

[২.৩] কভ ডচাযীদদয প্ররক্ষণ 

প্রদান     

[২.৩.১]  প্রদতযক কভ ডচারযয 

জন্য প্ররক্ষণ আদয়ারজত  
জনঘন্টা  ২  ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ভ বগ্রর্  তদূর্ধ্ড প্রদতযক 

কভ ডচারযদক এরএ রফলদয় প্রদত্ত 

প্ররক্ষণ  

জনঘন্টা  ১  ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এরএ ফাস্তফায়দন 

প্রদণাদনা প্রদান  

[২.৪.১] ন্যযনতভ একটি 

আতাধীন অরপ/ একজন 

কভ ডচারযদক এরএ ফাস্তফায়দনয 

জন্য প্রদণাদনা প্রদানকৃত  

াংখ্যা 

 

১ 

 

১ - - - -  

৩. অমথ েক ও 

ম্পদ ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

 

৬ 

  

[৩.১] ফারল ডক ক্রয় রযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন   

[৩.১.১] ক্রয় রযকল্পনা অনুমায়ী 

ক্রয় ম্পারদত  
%  ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফারল ডক উন্নয়ন কভ ডসূরচ 

(এরর্র)/ ফাদজে ফাস্তফায়ন    

[৩.২.১] ফারল ডক উন্নয়ন কভ ডসূরচ 

(এরর্র)/ ফাদজে ম্পারদত  
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অরর্ে আরত্ত রনষ্পরত্ত 

কাম ডক্রদভয উন্নয়ন  

[৩.৩.১] অরর্ে আরত্ত রনষ্পরত্তকৃত  

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]  ারনাগাদকৃত স্থাফয  

অস্থাফয ম্পরত্তয তাররকা ঊঢ্ডতন 

অরপদ বপ্রযণ  

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয  

অস্থাফয ম্পরত্তয তাররকা ঊঢ্ডতন 

অরপদ বপ্ররযত  

তারযে   ১  ১৫-১২-২০ ১৪-0১-২১ ১৫-0২-২১ - -  
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আরভ, কয করভনায (কয অঞ্চর-রদরে) রদদফ জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড এয দস্য (কয প্রান  ভানফম্পদ ব্যফস্থানা) এয 

রনকে  অঙ্গীকায কযরছ বম, এই চুরিদত ফরণ ডত পরাপর অজডদন দচষ্ট থাকফ। 

 

আরভ, দস্য (কয প্রান  ভানফম্পদ ব্যফস্থানা) জাতীয় যাজস্ব বফাদর্ ডয প্ররতরনরধ রদদফ কয করভনায, কয অঞ্চর-

রদরে এয রনকে অঙ্গীকায কযরছ বম, এই চুরিদত ফরণ ডত পরাপর অজডদন াং মিষ্ট কয অঞ্চরদক ফ ডাত্মক দমারগতা প্রদান 

কযফ। 

 

 

 

 

স্বাক্ষরযতঃ 

 

 

 

 

 

(বভাঃ াইফুর ক) 

কয করভনায (চঃদাঃ) 

কয অঞ্চর-রদরে। 

 

 

 

 

 

 

 

 তারযে 

(আরযপা াানা) 

দস্য (বগ্রর্-১) 

কয প্রান  ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা 

জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড, ঢাকা। 

 তারযে 
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াংদমাজনী-১ 

 

ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

 

ADR   - Alternative Dispute Resolution 

e-TIN   -  Electronic Taxpayer’s  Identification Number 

e-Filing  -  Electronic Filing 

e-Payment  - Electronic Payment 

 

ই-টিআইএন (e-TIN) - ইদরকেরনক ট্যাক্সদয়ায’ আইদর্রন্টরপদকন নম্বয 

 

ই-বদভন্ট   -  ইদরকেরনক বদভন্ট  

ই-পাইররাং  - ইদরকেরনক পাইররাং  
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াংদমাজনী-২:  

কভ ডম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম ডারয়মূ এফাং রযভা দ্ধরত এয রফফযণ 

ক্ররভক 

নম্বয 

কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূচক কাম ডক্রদভয রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

অরধদপ্তয/াংস্থা/দপ্তয 

প্রদত্ত প্রভাণক  প্রভাণদকয উাত্ত 

সূত্র  

1.  ফাদজে প্রনয়ণ আদায়কৃত যাজদস্বয রযভান ২০২০-২১ অথ ড ফছদয ফাদজদে রনধ ডারযত যাজস্ব আদায় । এ রদক্ষয ফাদজে 

ফাস্তফায়ন রযকল্পনা গ্রণ কযা দয়দছ এফাং ব বভাতাদফক কাম ডক্রভ চরদছ।   

জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড ভামক যাজস্ব 

প্রমতলফদন  

ত্রত্রভামক 

প্রমতলফদন 

2.  াদকডর অরপদয কাম ডক্রদভ 

তদাযরক 

রনধ ডারযত ভাঠ ম ডাদয়য অরপ 

রযদ ডণ  প্ররতদফদন দারের 

ভাঠ ম ডাদয়য অরপসূদয ভাভরা রনস্পরত্তয গুণগত ভান ম ডাদরাচনা  কয 

পাঁরক বযাধ মথামথ রনদদ ড  রযারন প্ররতদফদদন ত্রুটিমূ রফদিলণপূফ ডক 

আইনানুক কাম ডক্রভ গ্রণ বজাযদাযকযণ। 

ঐ থ েডক্স প্রমতলফদন  ত্রত্রভামক 

প্রমতলফদন 

3.  কয পাঁরক উৎঘাটন অরবদমাগ  বগাদয়িা তদথ্যয 

রবরত্তদত অনুন্ধান কাম ডক্রভ  

ভাভরায সূচনা 

অরবদমাগ  বগাদয়িা তদথ্যয রবরত্তদত আরযত তথ্য যীক্ষা-রনযীক্ষাপূফ ডক 

আইদনয প্রদয়াগ কদয পাঁরক/বগানকৃত আয় পুনরুদ্ধায কযা। 
ঐ ৯৩/১২০ 

প্রমতলফদন  

ত্রত্রভামক 

প্রমতলফদন 

4.  যাজস্ব ম্ভাফনাভয় নরথ 

অগ্রারধকায 

ফড় ভাভরা রনষ্পরত্ত যাজস্ব ম্ভাফনাভয় ফড় ভাভরামূ দ্রুত রনস্পরত্ত  দাফীকৃত যাজস্ব দ্রুত 

আদাদয়য জন্য তদাযকী বজাযদাযকযণ। 
ঐ স্বাক্ষ্মযত ভাভরা 

মনষ্পমত্ত তথ্য  

ত্রত্রভামক 

প্রমতলফদন 

5.  ADR রফদযাধ রনষ্পরত্ত কযদাতাদদয উদ্ভুত রফদযাধমূ দ্রুত রনস্পরত্তয রনরভদত্ত আরদরয রযফদতড 

রফকল্প রফদযাধ রনস্পরত্ত ব্যফস্থা গ্রদণ কযদাতাগণদক উদ্বুদ্ধকযণ। 
ঐ স্বাক্ষ্মযত এমডঅয 

তথ্য  

ত্রত্রভামক 

প্রমতলফদন 

6.  ফদকয়া কয তদাযরক ফদকয়া কয আদায়  ফদকয়া কয আদাদয়য জন্য জরযভানা, ব্যাাংক রাফ জব্দ  াটি ডরপদকে 

ভাভরা আইনানুগ কাম ডক্রভ গ্রণ  তদাযরক বজাযদাযকযণ। 
ঐ ভামক ফলকয়া 

প্রমতলফদন  

ত্রত্রভামক 

প্রমতলফদন 

7.  বর্স্ক অরর্ে রযোণ ড যীক্ষা  কযদাতা কর্তডক দারেরকৃত রযে ডাণমূ যীক্ষাপূফ ডক ত্রুটিপূণ ড রযোণ ড ফাছাই 

কদয বর্স্ক অরর্ে  প্রদমাজয বক্ষদত্র রপল্ড অরর্ে অন্যান্য আইনানুগ 

কাম ডক্রভ গ্রণ বজাযদাযকযণ। 

ঐ ভামক মডট 

মযলাট ে  

ত্রত্রভামক 

প্রমতলফদন 

8.  কযদনে ম্প্রাযণ নন-পাইররাংরযোণ ড বম কর কযদাতা ঠিক ভদয় রযোন দারেদর ব্যথ ড ন , তাদদয রযোণ ড 

দারেদরয জন্য বনাটি জাযী, জরযভানা অন্যান্য আইনানুগ কাম ডক্রভ গ্রণ 

বজাযদাযকযণ। 

ঐ জযী প্রমতলফদন  ত্রত্রভামক 

প্রমতলফদন 

9.  জরয নতুন কযদাতা বৃরদ্ধকযণ জরযদয ভােদভ তথা আন্ত:প্ররতষ্ঠানমূ ইদত তথ্য াংগ্রপূফ ডক নতুন 

কযাদাতাদদয কয বনদেয আতায় আনয়ণ। 

ঐ জযী প্রমতলফদন  ত্রত্রভামক 

প্রমতলফদন 

10.  অাংীজদনয াদথ 

ভতরফরনভয় 

বমাগাদমাগ  বা অনুষ্ঠান কযদাতাগণদক প্রচররত আইদন তাদদয অরধকায  ফােফাধকতা ম্পদকড 

ম্যক ধাযণা বদয়ায রনরভত্ত বমাগাদমাগ স্থান  বা-ভাদফ অনুষ্ঠান। 
ঐ বায কাম েমফফযণী  ত্রত্রভামক 

প্রমতলফদন 

11.  প্রদনাদনা পুযস্কায প্রদান পুযষ্কায প্রদাদনয ভাধদভ কযদাতাদক কয প্রদাদন উৎা  াভারজকবাদফ 

স্বীকৃরত প্রদান; 

ঐ প্রলণাদনায মচঠিয 

নুমরম  

ত্রত্রভামক 

প্রমতলফদন 

12.  অনরাইন রযোণ ড অনরাইদন আয়কয রযোণ ড দারের কযদাতা মাদত দজ অনরাইদন আয়কয রযোণ ড দারের কযদত াদযন, ব 

ব্যফস্থা গ্রণ। 
জাতীয় যাজস্ব বফার্ ড মযটান ে মযলাট ে  ত্রত্রভামক 

প্রমতলফদন 

13.  ই-টিআইএন বযরজরেদন /বযরজরষ্টনকৃত     

ই-টিআইএন 

ই-টিআইএন বযরজরেন দ্ধরতয আতায় কযদাতা দজই ই-টিআইএন 

নম্বয াংগ্র কযদত াদযন। 
ঐ জযী প্রমতলফদন  ত্রত্রভামক 

প্রমতলফদন 

14.  ই-বদভন্ট ই-বদভদন্টয ভােদভ যাজস্ব 

আদায় 

কযদাতাগণ দজই বমন বর্রফে কার্ ড  বক্ররর্ে কাদর্ ডয ভােদভ এ দ্ধরতয 

আতায় কয রযদাধ কযদত াদযন।  

ঐ স্বাক্ষ্মযত আ-

সলভন্ট তথ্য  

ত্রত্রভামক 

প্রমতলফদন 

 



 

  পৃষ্ঠা-20 

াংদমাজনী ৩:  

অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয াংস্থায রনকে সুরনরদ ডষ্ট কভ ডম্পাদন চারদামূ 

 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কাম ডক্রভ  কভ ডম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকে চারদা/প্রতযাা  চারদা/প্রতযাায বমৌরিকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

এেনী বজনাদযদরয দপ্তয আয়কয ভাভরা রনষ্পরত্ত ভাভরা রনষ্পরত্ত দ্রুততভ রনষ্পরত্ত যকাদযয প্রাপ্য যাজস্ব 

আদায় রনরিত কযা 

যাজস্ব ক্ষরত  আইন 

প্রদয়াদগ জটিরতা 

ফাাংরাদদ ব্যাাংক কয পাঁরক উৎঘাটন অরবদমাগ বগাদয়িা তদথ্যয অনুন্ধান 

কামক্রভ  ভাভরায সূচনা 

চারত তদথ্যয দ্রুত প্রারপ্ত কয পারক উদঘােন যাজস্ব ক্ষরত  আইন প্রদয়াদগ 

জটিরতা 

ভারাফ রনযীক্ষক  

রনয়ন্ত্রদকয দপ্তয 

বেজারয রাফ ভন্বয় যাজস্ব প্রদর ডত আদয়য াদথ 

বেজাযীয রাদফয ভন্বয় াধন 

চারত তথ্য দ্রুত প্রারপ্ত যাজস্ব আদাদয়য প্রকৃত 

তথ্য উদঘােন 

যাজস্ব আদাদয়য ঠিক রচত্র 

ায়া মাদফ না 

প্রধান রাফ যক্ষণ 

কভ ডকতডায কাম ডারয় 

কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয বমৌরিক 

সুরফধারদ রনরিতকযণ 

রআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ড াংরিষ্ট 

কভ ডচাযীয রআযএর, ছুটি নগদায়ন 

 বনন ভঞ্জুযীত্র যুগৎ জারয 

রনরিতকযণ 

রআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ড াংরিষ্ট কভ ডচাযীয 

রআযএর, ছুটি নগদায়ন  বনন ভঞ্জুযীত্র 

যুগৎ জারযকযদণয ব্যফস্থা কযা 

কভ ডকতডা-কভ ডচাযীদদয 

প্রাপ্ত সুরফধারদ রনরিতকযণ 

কভ ডকতডা-কভ ডচাযীগণ বমৌরিক 

প্রাপ্ত সুফরধারদ বথদক ফরঞ্চত 

দফন 

গৃায়ণ  গণপূতড 

অরধদপ্তয 

যুদগাদমাগী বফন রনভ ডান  

বভযাভত 

বফা প্রতযী এফাং দ ডনার্র্থীদদয জন্য 

েয়দরে অদক্ষাগায 

(Waiting Room) এয 

ব্যফস্থা কযা 

রনধ ডারযত ভয়ীভায ভদে বফা প্রতযী এফাং 

দ ডনার্র্থীদদয জন্য েয়দরে অদক্ষাগায 

চালুকৃত  

অরপ প্রাঙ্গন রযেন্ন 

যাো 

অরযেন্ন রযদফ কভ ডকর্র্তডা-

কভ ডচাযীদদয কভ ড ক্ষভতা হ্রা 

কদয 

 

 

 

 


