
1 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

    (            ও    ),                   

    

       ,      ,       ও               , ঢাকা (দক্ষিণ), 

ঢাকা               

 

 

 

 

 

 

বাক্ষি ©ক কম©সম্পাদন চুক্ষি (APA) 
 

জুলাই ১, ২০১৫ - জুন ৩০, ২০১৬ 



2 
 

সূচীপত্র 

 

 

□ ঢাকা (দক্ষিণ) কক্ষমশনারেরেে কম ©সম্পাদরনে সাক্ষব ©ক ক্ষচত্র 
 

□ প্রস্তাবনা  
 

□ সসকশন ১:  ঢাকা (দক্ষিণ) কক্ষমশনারেরেে রূপকল্প (Vision), অক্ষিলিয  

(Mission) সকৌশলগত উরেশ্যসমূহ এবং কার্ যাবক্ষল  

(Outcome/Impact) (Acronyms) 

 

□ সসকশন ২: ঢাকা (দক্ষিণ) কক্ষমশনারেরেে ক্ষবক্ষিন্ন কার্ য্রমরমে চুাা্ 

ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) (Acronyms) 
 

□ সসকশন ৩: সকৌশলগত উরেশ্য, অগ্রাক্ষিকাে, কার্ ©্রমম, কম যসম্পাদন সূচক এবং 

লিযমাত্রা  সমূহ (Outcome/Impact) 
 

□ সংরর্াজনী ১: শব্দসংরিপ (Acronyms) 
 

□ সংরর্াজনী ২: কম যসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকােী দপ্তে/সংস্থাসমূহ এবং  

     পক্ষেমাপ পদ্ধক্ষত 

□ সংরর্াজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ক্ষবিারগে........... ক্ষনকে প্রতযাক্ষশত সুক্ষনক্ষদ যষ্ট  

     কম যসম্পাদন সহায়তাসমূহ 
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 উপ্রমমক্ষণকা (Preamble) 
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২০১৫       . ……. . …. . . .…………       . . . . . . . . . 

. . . . .         

                              হ । 

 

 

এই চুক্ষিরত স্বািেকােী উিয়পি ক্ষনন্মক্ষলক্ষিত ক্ষবিয়সমূরহ সম্মত হরলন : 
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ঢাকা (দক্ষিণ) কক্ষমশনারেরেে কম যসম্পাদরনে সাক্ষব যক ক্ষচত্র 

(Overview of the Performance of 

Dhaka(South) Commissionerate 
 
 

 

কাস্টমস এক্সাইজ ও িযাে কক্ষমশনারেে,      (    ) এে প্রিান কায©vবলী হরে পরোি কে আহেণ 

এবং এতদসং্রমা্ আইন, ক্ষবক্ষি-ক্ষবিান এে র্থাযথ প্ররয়াগ ও বাস্তবায়ন। ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ 

অথ যবছরে সমাে লিযমাত্রা ৪৭০০.০০ সকাটি োকা ও ৫৯৭৯.৪১ সকাটি োকা: র্াে ক্ষবপেীরত আদায়কৃত 

োজরস্বে পক্ষেমাণ র্থা্রমরম ৪৭০৯.৭০ সকাটি োকা ও ৬০১০.৮৩ সকাটি োকা। এ কক্ষমশনারেরে ২০১৪-১৫ 

অথ যবছরেে লিযমাত্রা র্থা্রমরম ৮৪২২.২২ সকাটি োকা; র্াে ক্ষবপেীরত আদায়কৃত োজরস্বে পক্ষেমাণ 

৭৪৮৭.৫৫ সকাটি োকা। ২০১৪-১৫ অথ যবছরে লিযমাত্রাে সচরয় ৯৩৪.৬৭ সকাটি োকা    োজস্ব আদায় 

হরয়রছ।  এ কক্ষমশনারেে জাতীয় োজস্ব সবারড যে বাক্ষি যক কম যসম্পাদন চুক্ষি (APA) ও বারজে বা বায়ন 

পক্ষেকল্পনা (BIP), Strategic Plan (SP), উত্তম চচ যা (Best Practices), আধুক্ষনক ব্যবস্থাপনা কাঠারমা 

(GG, MMF, 5Cs, 5Fs, QQTTT, 5Is I 5Ps )      ,               ২০২১          

২০৪১         এবং কেদাতা বান্ধব পক্ষেরবশ সৃক্ষষ্টে মাধ্যরম এ         অজযন/অক্ষত্রমরম দৃঢ় প্রক্ষতজ্ঞ। 
 

 

সমস্যা এবং চযারলঞ্জসমূহঃ 

 

 সঠিক মূসক ক্ষনি যােণ, উচ্চ          োজস্ব আহেণ, মূসক ফাঁক্ষক সোি, মূসরকে আওতা 

সম্প্রসােণ, ক্ষনেীিা ও পক্ষেদশ যন, বরকয়া আদায়, ক্ষবচাোিীন মামলা দ্রুত ক্ষনষ্পক্ষত্তকেণ, 

ADR পদ্ধক্ষত গ্রহরণ উদ্বদু্ধকেন, প্রক্ষশক্ষিত জনবল স্বল্পতা, র্ানবাহরনে অপ্রতুলতা, ক্ষুদ্র ও 

মাঝােী ব্যবসায়ী পর্©vসয়ে মূসক আদায় ও কেদাতারদে আইন না জানা ও পক্ষেপােল 

সংস্কৃক্ষতে অিাব। 

 

 

িক্ষবষ্যৎ পক্ষেকল্পনাঃ  

 

 িক্ষবষ্যরত জাতীয় োজস্ব আদায় বৃক্ষদ্ধে জন্য মূসক অনলাইন ব্যবস্থা চালু, তথ্য প্রযুক্ষি 

(আইক্ষসটি) অবকাঠারমা ক্ষবক্ষনম যাণ ও অরোরমশন কার্ য্রমমসমূহ সজােদােকেণ, মূল্য 

সংরর্াজন করেে (মূসক) আওতা সম্প্রসােণ, মূসক ফাঁক্ষক সোি, মূসক ক্ষবিয়ক ক্ষশিা, 

ক্ষবজ্ঞাপন এবং কেদাতা সসবা, উচ্চ আদালরতে ক্ষবচাোিীন মামলাসমূহ ক্ষনষ্পক্ষত্ত (ক্ষবকল্প 

ক্ষবরোি ক্ষনষ্পক্ষত্ত পদ্ধক্ষতরক প্রািান্য ক্ষদরয়) জক্ষাত োজস্ব আদায় এবং প্রক্ষশিরণে মাধ্যরম 

কম যকতযা/কম যচােীরদে কম যিমতা বৃক্ষদ্ধ করে োজস্ব আদায় সজােদাে কোে পদরিপ গ্রহণ 

কো হরে। 
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২০১৫-১৬ অথ য বছরেে সম্ভাব্য প্রিান অজযনসমূহঃ  

 

■  Budget Implementation Plan (BIP) ও Strategic Action 

Plan (SAP) অ য        কার্া©          

□ ২০১৫-১৬ অথ যবছরেে িার্©কৃত              অজযন  

■  মূসরকে আওতা বৃক্ষদ্ধ 

 ■  মূসক-এ অ্র্ভ যি নতুন পণ্য ও সসবা িাত  

 ■  বক্ষি যত ট্যাক্ষেফ মূল্য অনুর্ায়ী বক্ষি যত োজস্ব 

 ■  উৎরস কক্ষতযত মূসক     

 ■  ব্যবসায়ী পয©vসয়         

 ■  প্যারকজ িযাে          

 ■  বরকয়া োজস্ব          

 ■  কম যকতযারদে কম য  মতা     

 ■  ক্ষনয়ক্ষমত দাক্ষিলপত্র পেী    

■  মূল্যরোািণা পয©v       

■  ক্ষনক্ষবা ক্ষনেী   

■  অক্ষগ্রম সেড িযাে  

■  স্থান-স্থাপনা িাাা 

■  তথ্য ও প্রযুক্ষিে স   ©ত্তম ব্যবহাে
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সসকশন ১: 

 

এ দপ্তরেে রূপকল্প (Vision), অক্ষিলরিয (Mission) সকৌশলগত উরেশ্যসমূহ 

এবং কার্ ©vবক্ষলঃ 

 

 ১.১।      (Vision) :we`¨gvb g~mK e¨e ’̄vi Kvh©Ki cwicvjb ms¯‹„wZ M‡o †Zvjvi cÖqvm Ges 

fxwZgy³ Ki cwi‡kva cwi‡ek m„wói gva¨‡g Af¨šÍixb Drm †_‡K RvZxq A_©bxwZ‡Z m¤ú‡`i ‡hvMvb|  
 

১.২।       (Mission): we`¨gvb AvBb I wewai wb‡g©vn I b¨vqwfwËK cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g e¨emv evÜe 

g~mK cÖkvmb M‡o †Zvjv Ges wba©vwiZ ivR¯̂ jÿ¨gvÎv AR©b| 

 

১.৩।                  (Strategic Objectives):  ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨vejx 

(1) Ki cv_©K¨ (Tax Gap) ch©vqµ‡g n«vm KiY I `xN©‡gqv‡` k~‡b¨i †KvVvq bvwg‡q Avbvi 

gva¨‡g m‡eŸ©v”P ivR¯̂ Avnib wbwðZ Kiv| 

(2)                                               ;  †mev e„w×i gva¨‡g Ki`vZv 

evÜe Ki cÖkvmb M‡o †Zvjv 

(3) gvVch©v‡q ev¯Íevqb Kvh©µ  MwZkxjKib I mKj ch©v‡q ¯̂”QZv I Revew`wnZv wbwðZ 

Kib; 

(4) Ki`vZv‡`i †mev cÖ`v‡bi gvb Dbœqb;  

(5) cÖkvmwbK Dbœqb I Rbej‡K AwaKZi `ÿ K‡i M‡o †Zvjv; 

(6) Avw_©K eivÏ e¨e ’̄vcbvi Dbœqb ;  

(7) Ki cwimsL¨v‡bi ¯”̂QZv wbwðZ KiY;  

 

 

1.1 কার্ ©vবলীঃ  
 

 োজস্ব         অজযনঃ 

 

□ োজস্ব          ক্ষবপেীরত আদায় কার্ য্রমম মক্ষনেক্ষেং 

□ বারজরে গৃহীত মূসক ব্যবস্থা অনুর্ায়ী মূসক আদায় 

□ নতুন িারব মূসরক অ র্ভ যি পণ্য ও সসবাে ক্ষনবন্ধন ও মূসক আদায় 

□ গু ত্বপূণ য িাত ও        ক্ষচক্ষিতকেণ ও আদায় বৃক্ষদ্ধ 

□       © পণ্য ও প্রক্ষতষ্ঠান ক্ষচক্ষিতকেণ ও ব্যবস্থা  হ  

□ জক্ষেরপে মাধ্যরম মূসরকে আওতা বৃক্ষদ্ধ 

□ উৎরস মূসক আদারয় ক্ষনক্ষবা মক্ষনেক্ষেং 

□          প        
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 কেবান্ধব পক্ষেরবশ সৃক্ষষ্টঃ 

 

□ কেদাতারদে সারথ ক্ষনয়ক্ষমত সিা  হ    

□  ত সসবা প্রদান 

□ সসবাে মান উন্নয়ন 

□ ক্ষবক্ষি ও পদ্ধক্ষতগত সহজীকেণ 

□ আইন ও ক্ষব   সস্টকরহাল্ডােরদে অবক্ষহতকেণ 

□ মূসক সম্পক্ষকযত প্রচাে প্রচােণা 

 

 কম যকতযারদে দ তা বৃক্ষদ্ধঃ 

 

□ ইনহাউস সেক্ষনং 

□ সমাটিরিশন সসশন কো 

□ কার্ য্রমম করঠােিারব মক্ষনেক্ষেং কো 

□ দাক্ষয়ত্ব সুক্ষনক্ষদ যষ্টকেণ 

□ কক্ষম্পউোে প্রক্ষশ ণ 

□ ইন্টােরনে ব্যবহারে বাধ্য কো 

□          য    য            হ   

 

 বরকয়া আদায়ঃ 

 

□  বরকয়া তাক্ষলকা ক্ষনয়ক্ষমত হালনাগাদ কো 

□  মামলাসমূহ  ক্ষনষ্পক্ষত্ত 

□  ADR এে মাধ্যরম মামলা ক্ষনষ্পক্ষত্ত 

□  সেকােী সংস্থাে বরকয়া আদারয় মরনাক্ষনরবশ 

□  আইন ও ক্ষবিারনে করঠাে প্ররয়াগ 

 

 কেদাতা উদ্বদু্ধকেণ কম যসূচীঃ 
 

□         সিা, সসক্ষমনাে ও ওয়াকযসপ এে আরয়াজন 

□             ©       (ADR, প্যারকজ িযাে, উৎরস কতযন,        )      

□  ব্যবসায়ী সক্ষমক্ষতে সারথ সম্পকয উন্নয়ন ও মতক্ষবক্ষনময় সিা কো 
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□  আইন ও ক্ষবিারন প্রদত্ত সুক্ষবিা সম্পরকয ব্যবসায়ীগণরক অবক্ষহতকেণ 

□ “             ”                               

□                              

 

 োজস্ব সংে ণঃ 

 

□  দাক্ষিলপত্র পেী   

□  মূল্য সোািণা পূণঃর্াচাই 

□  ক্ষনেীিা কার্ য্রমম পক্ষেচালনা 

□  ক্ষনবােক কার্ য্রমম পক্ষেচালনা 

□  অক্ষডে আপক্ষত্ত ক্ষনষ্পক্ষত্ত 

□        ©ও            

□             প  

 

 সুশাসন প্রক্ষতষ্ঠাঃ 

 

□  সময়মরতা অক্ষফরস উপক্ষস্থক্ষত ক্ষনক্ষিতকেণ  

□  শৃঙ্খলা প্রক্ষতষ্ঠা 

□  আধুক্ষনক ব্যবস্থাপনা কাঠারমা অনুসেণ 

□  অক্ষফস পক্ষেদশ যন  

□ পুেস্কাে ও ক্ষতেস্কাে এে ব্যবস্থা 

□ স্বেতা ও জবাবক্ষদক্ষহতা প্রক্ষতষ্ঠা 

□  র্থার্থ ক্ষহসাব সকারড োজস্ব জমা প্রদান এবং প্রমাণপত্র  সেবোহ 

 

 ক্ষডক্ষজোল পক্ষেরবশ সৃক্ষষ্টঃ 

 

□  ওরয়বসাইে হালনাগাদ       

□ সকল দপ্তে ই-সমইরলে আওতায় আনা 

□ গ্রুপ-  সমইল  ব্যবহাে ক্ষনক্ষিত কো 

□                     হ   

□         সর্াগারর্াগরক প্রািান্য সদওয়া 

□ কক্ষম্পউোে ও কক্ষম্পউোে সামগ্রী সংগ্রহ, ক্ষবতেণ ও সংস্থাপন 
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□ োজস্ব ও অন্যান্য তথ্যাক্ষদ কক্ষম্পউোরে িােণ  

□                      (ECR)/ POS       পয ©         

 

 অংশীদাক্ষেত্ব প্রক্ষতষ্ঠাঃ 

 

□   আয়কে ক্ষবিারগে সারথ তথ্য ক্ষবক্ষনময় ও সমক্ষিত ক্ষনেী   কায©্রমম 

□  সর্ৌথ জক্ষেপ কার্ য্রমম পক্ষেচালনা 

□                      য            

□  অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাক্ষহনীে (ক্ষবক্ষজক্ষব, পুক্ষলশ, ে ̈vব, আনসাে) সারথ সমক্ষিত কায©্রমম 

গ্রহণ কো 

□            পয ©                 হ                 

□ সজলা প্রশাসরনে সারথ সমক্ষিত কায©্রমম  হণ 
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  সসকশন-২ 

 

ঢাকা (দক্ষিণ) কক্ষমশনারেরেে োজস্ব কার্©্রমরমে চূাা্ ফলাফল/ প্রিাব (Outcome/Impact) 

 

 

 

 

 

চূাা্ ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কম যসম্পাদন 

সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক (Unit) 
ক্ষিক্ষত্তবছে 

২০১৩-১৪ 
প্রকৃত ২০১৪-১৫ 

লিমাত্রা 

২০১৫-১৬ 

প্ররিপণ (Projection) 
ক্ষনি যাক্ষেত লিযমাত্রা 

অজযরনে সিরত্র 

সর্ৌথিারব দাক্ষয়ত্ব প্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/ ক্ষবিাগ/ 

সংস্থাসমূরহে নাম 

উপাত্তসূত্র (source’s of 

data) 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

  

      হ    কে ক্ষজক্ষডক্ষপে 

অনুপাত বৃক্ষদ্ধ 
      হ   ৮.৬৪ ৯.২৯ ১০.৬২ ১১.০৮ ১১.৩৫  

                

                    

২০১৫-১৬      ২০১৭-১৮  
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সসকশন-৩ 

সকৌশলগত উরেশ্য কম যসম্পাদন সূচক এবং লিযমাত্রাসমূহ, কার্ য্রমম, অগ্রাক্ষিকাে 

 

সকৌশলগত 

উরেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

সকৌশলগত 

উরেরশ্যে মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives

) 

কার্ য্রমম 

(Activities

) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicator

s) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচরকে মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

ক্ষিক্ষত্ত 

বছে 

(Base 

Year) 

২০১৩-১৪ 

প্রকৃত অজযন 

২০১৪-১৫ 

লিযমাত্রা/ ক্ষনণ যায়ক ২০১৫-১৬  

(Target/Criteria Value for FY 2015-16)  
প্ররিপণ  

অসািােণ অক্ষত উত্তম উত্তম চলক্ষত মান 
চলক্ষত মারনে 

ক্ষনরে 
২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮ 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১. োজস্ব 

আহেণ 

সজােদােকেণ 

৬8 ১.১  োজস্ব 

লিযমাত্রা 

অজযন। 

আদায়কৃত  

মূসক 

সকাটি োকা 

সমাে 
39 

6010.8

3 
7487.59 6,920 6,228 5,888 5,299 5,207 7,602 8,658 

১.২ প্রদক্ষশ যত 

োজস্ব 

আদারয়ে সারথ 

সেজােী 

ক্ষহসারবে 

সমিয় সািন 

১.২.১ অি য -

বাক্ষি যক 

 সমিয় সািন 

 

তাক্ষেি 1.5 
                  

-    

                   

-    

২০/০১/২০১৬ ৩১/০১/২০

১৬ 

০৭/০২/২০১৬ ১৫/০২/২০

১৬ 

২১/০২/২০১৬ 

- - 

১.২.২        

          
      ১.৫ - - 

২০/০৭/২০১৬ ৩০/০৭/২০

১৬ 

১৫/০৮/২০১৬ ২১/০৮/২০

১৬ 

৩১/০৮/২০১৬ 
- - 

১.৩ মাঠ 

অক্ষফসসমূহ 

পক্ষেদশ যন  

দাক্ষিলকৃত 

প্রক্ষতরবদন: 

মূসক 

 5 8 8 12 11 10 9 8 16 20 

১.৪ অক্ষিরর্াগ 

ও সগারয়ন্দা 

তরথ্যে 

ক্ষিক্ষত্তরত 

অনুসন্ধান 

কার্ য্রমম 

 

        

     : মূসক   
সংখ্যা  5 5 6 10 9 8 7 6 12 14 

১.৫ মামলা 

সথরক োজস্ব 

আদায়ঃ সমাে 

আদায়কৃত 

সমাে 

মূসক 

সকাটি  

োকায় 
3 2.86 0.86 2.50 2.20 2.00 1.50 0.86 3.50 4.00 
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সকৌশলগত 

উরেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

সকৌশলগত 

উরেরশ্যে মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives

) 

কার্ য্রমম 

(Activities

) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicator

s) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচরকে মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

ক্ষিক্ষত্ত 

বছে 

(Base 

Year) 

২০১৩-১৪ 

প্রকৃত অজযন 

২০১৪-১৫ 

লিযমাত্রা/ ক্ষনণ যায়ক ২০১৫-১৬  

(Target/Criteria Value for FY 2015-16)  
প্ররিপণ  

অসািােণ অক্ষত উত্তম উত্তম চলক্ষত মান 
চলক্ষত মারনে 

ক্ষনরে 
২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮ 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

 

  

১.৬ উৎরস 

কে কতযন 

মক্ষনেক্ষেং 

 

 

পক্ষেবীক্ষিত 

উৎরস কে 

কতযনকােী 

কর্তযপি (মূসক) 

     2 200 300 400 360 320 310 300 500 580 

1.7   - 

       

  o -

 o     

    

        

     

       

wiU©vY©         

হ        

শতকো 

হাে 
1 40 35 30 32 33 34 35 28 25 

১.8 

ক্ষবচাোিীন 

মামলাসমূহ 

দ্রুত 

ক্ষনস্পক্ষত্তকেণ। 

মামলা ক্ষনষ্পক্ষত্ত: 

মূসক 

শতকো 

হাে 
১ ৩ ৫ 10 9 8 7 ৫ 11 ১4 

১.9 

কেদাতাগণরক 

ক্ষবকল্প ক্ষবরোি 

ক্ষনস্পক্ষত্ত 

পদ্ধক্ষত গ্রহরন 

উদ্বুদ্ধকেণ। 

ক্ষবরোি ক্ষনষ্পক্ষত্ত: 

 মূসক 

 

সংখ্যা  ১ 0 0 5 4 3 2 1 6 8 
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সকৌশলগত 

উরেশ্য 

(Strateg

ic 

Objectiv

es) 

সকৌশলগত 

উরেরশ্যে মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ য্রমম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Perform

ance 

Indicator

s) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচরকে মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

ক্ষিক্ষত্ত 

বছে 

(Base 

Year) 

২০১৩-১৪ 

প্রকৃত অজযন 

২০১৪-১৫ 

লিযমাত্রা/ ক্ষনণ যায়ক ২০১৫-১৬  

(Target/Criteria Value for FY 2015-16)  
প্ররিপণ  

অসািােণ অক্ষত উত্তম উত্তম চলক্ষত মান 
চলক্ষত মারনে 

ক্ষনরে ২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮ 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

 

  

১.১0 বকেয়া 

ের আদায় 

ত্বরান্বিতেরণ। 

আদায়কৃত 

বরকয়া: মূসক 
সকাটি োকা ১ 2.57 3.73 9.00 8.00 7.00 6.00 4.00 11.00 13.00 

১.১1 ন্বরর্ টাণ 

পরীক্ষােরণ। 

ক্ষেে যাণ পেীিা: 

মূসক 

শতকো 

হাে 
5 ২.৫০ ৩.০০ ৩.৯০ ৩.৫১ ৩.১২ 3.05 ৩.০০ ৫.০৭ ৬.৫৯ 

১.১2 জন্বরপ 

োয©ক্রম কেদাতা বৃক্ষদ্ধ: 

মূসক  
সংখ্যা  2 46 91 150 135 120 105 91 195 253 

২.     

প্রশাসরনে 

আধুক্ষনকায়ন  

ও কেদাতা 

বান্ধবকেণ 

 

15 ২.১ ক্ষপ্রন্ট ও 

ইরলক্ট্রক্ষনক 

ক্ষমক্ষডয়ায় 

ক্ষবজ্ঞাপন/অনুষ্ঠা

ন প্রচাে। 

ক্ষবজ্ঞাপন/অনু

ষ্ঠান প্রচাে: 

মূসক 

সংখ্যা  ৪ 1 2 5 4 3 2 - 7 9 

২.২ 

কেদাতাগণরক 

প্রচক্ষলত আইরন 

তারদে অক্ষিকাে 

ও বাধ্যবািকতা 

সম্পরকয সম্যক 

িােণা সদওয়াে 

ক্ষনক্ষমত্ত ক্ষনয়ক্ষমত 

ক্ষমথক্ষিয়া/ 

সর্াগারর্াগ 

স্থাপন। 

অনুক্ষষ্ঠত সিা/ 

সর্াগারর্াগ: 

মূসক 

 

 

 

 

 

সংখ্যা 2 15 20 30 27 24 21 20 39 51 

২.৩ সসবা 

সকরেে মাধ্যরম 

কেদাতা সসবা 

বৃক্ষদ্ধকেণ 

সসবা 

গ্রহণকােীে 

সংখ্যা:মূসক 

সংখ্যা  2 5910 6365 8275 7447 6620 6490 6365 10758 13985 
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সকৌশলগত 

উরেশ্য 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

সকৌশলগত 

উরেরশ্যে মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives

) 

কার্ য্রমম 

(Activitie

s) 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচরকে মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

ক্ষিক্ষত্ত 

বছে 

(Base 

Year) 

২০১৩-১৪ 

প্রকৃত অজযন 

২০১৪-১৫ 

লিযমাত্রা/ ক্ষনণ যায়ক ২০১৫-১৬  

(Target/Criteria Value for FY 2015-16)  
প্ররিপণ  

অসািােণ অক্ষত উত্তম উত্তম চলক্ষত মান 
চলক্ষত মারনে 

ক্ষনরে 
২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮ 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

 

  ২.৪ সস্বো 

পক্ষেপালরনে 

সংখ্যা বৃক্ষদ্ধ 

পুেস্কাে প্রদানঃ 

মূসক 
সংখ্যা  ১ 10 10 10 - - - - 10 10 

২.৫ িযাে 

অনলাইন 

প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

অনলাইরন 

মূসক 

সেক্ষজরেশরনে 

প্রস্তুক্ষত সম্পন্ন 

তাক্ষেি  1 -  -  ৩০/১২/২০১৫ 
৩১/০৩/২০

১৬ 
30/04/2016 

31/05/2

016 

30/06/201

6 
 - -  

অনলাইরন 

মূসক ক্ষেে যাণ 

দাক্ষিল শুরু 

তাক্ষেি ১ -  -  ৩০/০৬/২০১৬ 
31/03/2

016 
30/04/2016 

31/05/2

016 

30/06/201

6 
 - -  

 

       -

           

      

    ; 

          : 

    
     2 35 51 70 63 56 53 51 91 118 

 

       -

           

      

       

           

       ; 

          : 

     2 4 0 5 4 3 2 1 6 

 

 

   

 

   7 
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আবক্ষশ্যক সকৌশলগত উরেশ্যসমূহ 

সকৌশলগত 

উরেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উরেরশ্যে মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ য্রমম  

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচক 

(Performance of 

Indicator) 

একক   

(Unit) 

কমৃসম্পাদন 

সূচরকে মান 

(Weight 

of PI) 

লিযমাত্রাে মান  (২০১৫-১৬) Target Value (2015-16) 

অসািােন 

(Excellent)  

অক্ষত উত্তম 

(Very 

Good) 

  উত্তম 

(Good) 

   চলক্ষত মান 

(Fair) 

চলক্ষত মারনে 

ক্ষনরমণ                

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১. দিতাে 

সরে বাক্ষি যক 

কম যসম্পাদন 

চূাা্ 

বাস্তকবায়ন 

4 ১.১ িসাা বাক্ষি যক 

কম যসম্পাদন চুক্ষি 

দাক্ষিল 

প্রক্ষশিণ সমাক্ষপ্তে পে ক্ষনি যাক্ষেত 

সময়সীমাে মরধ্য িসাা চুক্ষি 

দাক্ষিলকৃত 

ক্ষদন ১ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১.২ বাক্ষি যক কম যসম্পাদন 

চুক্ষিে মূল্যায়ন 

প্রক্ষতরবদন দাক্ষিল 

ক্ষনি যাক্ষেত তাক্ষেরি মূল্যায়ন 

প্রক্ষতরবদন দাক্ষিলকৃত 
তাক্ষেি ১ ৩১/08/2015 ০১/09/2015 ০২/09/2015 ০৩/09/2015 ০৪/09/2015 

১.৩ বাক্ষি যক 

কম যসম্পাদন চুক্ষি 

বাস্তবায়ন    পক্ষেিণ  

অি যবাক্ষি যক ও ত্রত্রমাক্ষসক 

প্রক্ষতরবদন দাক্ষিলকৃত 
সংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

১.৪ আওতািীন সংস্থাে 

সরে বাক্ষি যক 

কম যসম্পাদন সং্রমা্  

সমরঝাতা স্মােক 

সমরঝাতা স্মােক স্বািক্ষেত  তাক্ষেি ১ 15/10/2015 19/10/2015 22/10/2015 ২6/10/2015 ২9/10/2015 
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সকৌশলগত 

উরেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উরেরশ্যে মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ য্রমম  

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচক 

(Performance of 

Indicator) 

একক   

(Unit) 

কমৃসম্পাদন 

সূচরকে মান 

(Weight 

of PI) 

লিযমাত্রাে মান  (২০১৫-১৬) Target Value (2015-16) 

অসািােন 

(Excellent)  

অক্ষত উত্তম 

(Very 

Good) 

  উত্তম 

(Good) 

   চলক্ষত মান 

(Fair) 

চলক্ষত মারনে 

ক্ষনরমণ                

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

2. উদ্ভাবন ও 

অন্বিক াগ 

প্রন্বতোকরর 

মাধ্যকম সেবার 

মাকনান্নয়ন 

৫ 2.১  পক্ষেবক্ষতযত 

ফেম্যারে 

মন্ত্রণালয়/ক্ষবিাগ এবং 

মাঠপর্ যারয়ে দপ্তেসমূ হ 

ক্ষসটিরজন্স চাে যাে প্রণয়ন 

২.১.১ পক্ষেবক্ষতযত ফেম্যারে 

মন্ত্রণালয়/ক্ষবিারগে ক্ষসটিরজন 

চাে যাে ওরয়বসাইরে প্রকাক্ষশত 

তাক্ষেি ১ 29/10/2015 05/11/2015 ১2/11/2015 19/11/2015 ২6/11/2015 

২.১.২ মাঠপর্ যারয়ে 

দপ্তেসমূরহে ক্ষসটিরজন্স চাে যাে 

প্রণীত ও প্রকাক্ষশত 

তাক্ষেি ১ ৩০/11/2015 ০৭/12/2015 ১৪/12/2015 ২১/12/2015 ২৮/12/2015 

2.২ অক্ষিরর্াগ প্রক্ষতকাে 

ব্যবস্থা বাস্তবায়ন    
অক্ষিরর্াগ ক্ষনষ্পক্ষত্তকৃত % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

2.৩ সসবা প্রক্ষ্রময়ায় 

উদ্ভাবন কার্ য্রমম 

বাস্তবায়ন    

২.৩.১ মাঠ পর্©vসয়ে 

দপ্তেসমূরহ কমপি একটি 

করে অনলাইন সসবা চালূকৃত 

তাক্ষেি ১ ৩০/11/2015 ০৭/12/2015 ১৪/12/2015 ২১/12/2015 ২৮/12/2015 

২.৩.২ মাঠ পর্©vসয়ে 

দপ্তেসমূরহ কমপরি  একটি 

করে সসবা প্রক্ষ্রময়া সহজীকৃত 

তাক্ষেি ১ ৩০/11/2015 ০৭/12/2015 ১৪/12/2015 ২১/12/2015 ২৮/12/2015 
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সকৌশলগত 

উরেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উরেরশ্যে মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives

) 

কার্ য্রমম  

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচক 

(Performance of 

Indicator) 

একক   

(Unit) 

কমৃসম্পাদন 

সূচরকে মান 

(Weight 

of PI) 

লিযমাত্রাে মান  (২০১৫-১৬) Target Value (2015-16) 

অসািােন 

(Excellent)  

অক্ষত উত্তম 

(Very 

Good) 

  উত্তম 

(Good) 

   চলক্ষত মান 

(Fair) 

চলক্ষত মারনে 

ক্ষনরমণ                

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

3. দিতা ও 

ত্রনক্ষতকতাে 

উন্নয়ন 

৪ 3.১ জাতীয় শুদ্ধাচাে 

সকৌশল বাস্তবায়ন    

৩.১.১ শুদ্ধাচাে বাস্তবায়ন    

পক্ষেবীিণ কাঠারমা 

(monitoring 

framework) প্রণীত 

তাক্ষেি ১ ৩০/11/2015 ০৭/12/2015 ১৪/12/2015 ২১/12/2015 ২৮/12/2015 

৩.১.২ জুন/১৬ এে মরধ্য 

শুদ্ধাচাে কম যপক্ষেকল্পনাে 

কার্ য্রমম বাস্তবাক্ষয়ত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

৩.২ 

  ©   ©/  ©        

             

                  ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

4. তথ্য 

অক্ষিকাে ও 

স্বপ্ররণাক্ষদত তথ্য 

প্রকাশ বাস্তবায়ন    

২ 4.১ তথ্য প্রকাশ 

ক্ষনরদ যশনা প্রণয়ন 

  তথ্য প্রকাশ ক্ষনরদ যশনা 

ওরয়বসাইরে প্রকাক্ষশত 
তাক্ষেি ১ 29/10/2015 0৫/11/2015 12/11/2015 19/11/2015 26/11/2015 

4.২ আওতািীন 

দপ্তে/সংস্থায় 

দাক্ষয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

ক্ষনরয়াগ 

সকল দপ্তরেে দাক্ষয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম যতযাে নাম ও সর্াগারর্ারগে 

ঠিকানা সঙ্কলন ওরয়বসাইরে 

প্রকাক্ষশত 

তাক্ষেি ০.৫ 29/10/2015 0৫/11/2015 12/11/2015 19/11/2015 26/11/2015 

4.৩ ম     /ক্ষবিারগ 

বাক্ষি যক প্রক্ষতরবদন 

প্রণয়ন 

বাক্ষি যক প্রক্ষতরবদন 

ওরয়বসাইরে প্রকাক্ষশত 
তাক্ষেি ০.৫ ১৫/10/2015 

29/10/201

5 
১5/11/2015 30/11/2015 15/12/2015 

৫. আক্ষথ যক 

ব্যবস্থাপনাে 

উন্নয়ন 

২ ৫.১ বারজে বাস্তবায়ন    

কক্ষমটিে কম যপক্ষেক্ষি 

র্থার্থিারব অনুসেণ 

বারজে বাস্তবায়ন    

পক্ষেকল্পনা (Budget 

Implementation Plan) 

প্রণীত ও ত্রত্রমাক্ষসক বারজে 

বাস্তবায়ন    প্রক্ষতরবদন 

দাক্ষিলকৃত 

সংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ ১ - 

৫.২ অক্ষডে আপক্ষত্ত 

ক্ষনষ্পক্ষত্ত কার্ য্রমরমে 

উন্নয়ন 

বছরে অক্ষডে আপক্ষত্ত 

ক্ষনষ্পক্ষত্তকৃত 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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আক্ষম, কক্ষমশনাে,কাস্টমস্ এক্সাইজ ও িযাে কক্ষমশনারেে, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি) জাতীয় 

োজস্ব সবাড য এে  ক্ষনকে অেীকাে কেক্ষছ সর্, এই চুক্ষিরত বক্ষণ যত ফলাফল অজযরন সরচষ্ট থাকব। 

 

 

আক্ষম, সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি) জাতীয় োজস্ব সবাড য ক্ষহরসরব কক্ষমশনাে,কাস্টমস্ এক্সাইজ ও িযাে কক্ষমশনারেে, ঢাকা 

(দক্ষিণ) এে ক্ষনকে অেীকাে কেক্ষছ সর্, এই চুক্ষিরত বক্ষণ যত ফলাফল অজযরন সং  ষ্ট কক্ষমশনারেে সব যাত্মক সহরর্াক্ষগতা প্রদান 

কেব। 

 

 

 

 

স্বািক্ষেতঃ 

 

 

 

কক্ষমশনাে, 

কাস্টমস্ এক্সাইজ ও িযাে কক্ষমশনারেে, ঢাকা 

(দক্ষিণ), ঢাকা। 

       

 

 

 

 

 

 

সদস্য  

(মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি) 

জাতীয় োজস্ব সবাড য, সসগুনবাক্ষগচা, ঢাকা। 
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সংরর্াজনী-১ 

 

শব্দ সংরিপ (Acronyms) 

 

 

 

মূসক   - মূল্য সংরর্াজন কে  

ADR   - Alternative Dispute Resolution 

VAT   -  Value Added Tax 

e-TIN   -  electronic Taxpayers’Identification Number 

e-Filing  -  electronic Filing 

e-Payment  - electronic Payment 

ASYCUDA  -  Automated System for Custom Data  

GG   -  Good Governance 

5 Cs - Cooperation, Coordination, Coherence,    

            Commitment, Courage. 

5Fs   - Fund, Function, Functionary, Facilitation, 

Freedom 

QQTTT  - Quality, Quantity, Timeliness, Transparency,  

    Team work 

5Is   - Increased revenue collection, Improve  

Off ce     ge e    I  ress ve S  ke ho der’s 

Relation, ICT As An Enable, Integrity. 

5Ps  -  Political Guidance, People, partnership, 

planning,  performance 

 

ই-টিআইএন (e-TIN)- ইরলকরেক্ষনক ট্যাক্সরপয়ােস আইরডক্ষন্টক্ষফরকশন নাম্বে 

 

িযাে   - িযালু এযারডড ট্যাক্স 

ই-সপরমন্ট   -   ইরলরক্ট্রাক্ষনক  সপরমন্ট 

ই-ফাইক্ষলং  - ইরলরক্ট্রাক্ষনক ফাইক্ষলং 

এযাসাইকুডা  - অরোরমরেড ক্ষসরস্টম ফে কাস্টম  ডাো 
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সংরর্াজনী-২: কম যসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকােী মন্ত্রণালয়/ক্ষবিাগ/সংস্থা এবং পক্ষেমাপ পদ্ধক্ষতে ক্ষববেণ 

 

্রমক্ষমক 

নম্বে 

কম যসম্পাদন সূচকসমূহ ক্ষববেণ বাস্তবায়নকােী 

অক্ষিদপ্তে/সংস্থা/দপ্তে 

পক্ষেমাপ পদ্ধক্ষত 

এবং উপাত্তসূহ 

সািােণ ম্ব্য 

১. আদায়কৃত োজরস্বে পক্ষেমান ২০১৫-১৬ অথ য বছরে  বারজরে ক্ষনি যাক্ষেত োজস্ব আদায়। এ লরিয বারজে বাস্তবায়ন 

পক্ষেকল্পনা গ্রহণ কো হরয়রছ এবং সস সমাবারবক কার্ য্রমম চলরছ।  

কাস্টমস এক্সাইজ ও িযাে, 

ঢাকা (দক্ষিণ) কক্ষমশনারেে 

এবং এে অক্ষিরিত্রািীন 

ক্ষবিাগীয় দপ্তেসমূহ 

সকাটি োকায় 

(জাতীয় োজস্ব 

সবাড য) 

 

২. ক্ষনি যাক্ষেত মাঠ পর্ যারয়ে অক্ষফস পক্ষেদশ যণ ও 

প্রক্ষতরবদন দাক্ষিল 

মাঠ পর্ যারয়ে অক্ষফসসূরহে মামলা ক্ষনস্পক্ষত্তে গুনগত মান পর্ যারলাচনা ও কে ফাক্ষক u সোরি 

র্থার্থ ক্ষনরদ যশ ও পক্ষেপালন প্রক্ষতরবদরন ত্রুটিসমূহ ক্ষবরণিণপূব যক আইনানুগ কার্ য্রমম গ্রহণ 

সজােদােকেণ 

ঐ সংখ্যা  

৩. অক্ষিরর্াগ ও সগারয়ন্দা তরথ্যে ক্ষিক্ষত্তরত 

অনুসন্ধান কার্ য্রমম ও মামলাে সূচনা 

অক্ষিরর্াগ ও সগারয়ন্দা তরথ্যে ক্ষিক্ষত্তরত আহক্ষেত তথ্য পেীিা-ক্ষনেীিাপূব যক আইরনে 

প্ররয়াগ করে ফাক্ষক/সগাপনকৃত আয় পুনরুদ্ধাে কো  

ঐ সংখ্যা  

৪. বা মামলা ক্ষনষ্পক্ষত্ত োজস্ব সম্ভাবনাময় বা মামলাসমূহ দ্রুত ক্ষনস্পক্ষত্ত ও দাবীকৃত োজস্ব দ্রুত আদারয়ে জন্য 

তদােকী সজােদােকেণ 

ঐ সংখ্যা  

৫. ক্ষবরোি ক্ষনষ্পক্ষত্ত কেদাতারদে উদ্ভতু ক্ষবরোিসমূহ দ্রুত ক্ষনস্পক্ষত্তে ক্ষনক্ষমরত্ত আক্ষপরলে পক্ষেবরতয ক্ষবকল্প ক্ষবরোি 

ক্ষনস্পক্ষত্ত ব্যবস্থা গ্রহরণ কেদাতাগণরক উদু্বদ্ধকেণ 

ঐ সংখ্যা  

৬. বরকয়া কে আদায়  বরকয়া কে আদারয়ে জন্য জক্ষেমানা, ব্যাংক ক্ষহসাব জব্দ ও সাটি যক্ষফরকে মামলাসহ 

আইনানুগ কার্ য্রমম গ্রহণ ও তদােক্ষক সজােদােকেণ 

ঐ োকা  

৭. অক্ষডরেে মাধ্যরম মামলা সপাষ্ট ক্ষিয়ারেন্স অক্ষডে এে মাধ্যরম মামলা ঐ সংখ্যা   

৮. ক্ষেোণ য পেীিা  কেদাতা কর্তযক দাক্ষিলকৃত ক্ষেে যাণসমূহ পেীিাপূব যক ত্রুটিপূণ য ক্ষেোণ য বাছাই করে সডস্ক 

অক্ষডে ও প্ররর্াজয সিরত্র ক্ষফল্ড অক্ষডেসহ অন্যান্য আইনানুগ কার্ য্রমম গ্রহণ সজােদােকেণ 

ঐ পেীিাে 

শতকো হাে 

 

9. নতুন কেদাতা বৃক্ষদ্ধকেণ জক্ষেরপে মাধ্যরম তথা আ্:প্রক্ষতষ্ঠানসমূহ হইরত তথ্য সংগ্রহপূব যক নতুন কোদাতারদে 

কে সনরেে আওতায় আনয়ন  

ঐ বৃক্ষদ্ধে সংখ্যা  

১0. ক্ষবজ্ঞাপন ও অনুষ্ঠান প্রচাে ক্ষপ্রন্ট ও ইরলকেক্ষনক ক্ষমক্ষডয়াে ক্ষবজ্ঞাপন ও অনুষ্ঠান প্রচাে ঐ সংখ্যা  

১1. সর্াগারর্াগ ও সিা অনুষ্ঠান কেদাতাগণরক প্রচক্ষলত আইরন তারদে অক্ষিকাে ও বাধ্যবািকতা সম্পরকয সম্যক িােণা 

সদওয়াে ক্ষনক্ষমত্ত সর্াগারর্াগ স্থাপন ও সিা-সমারবশ অনুষ্ঠান 

ঐ সংখ্যা  

১2. সসবা গ্রহণকােীে সংখ্যা সসবা সকরেে মাধ্যরম কেদাতা সসবা বৃক্ষদ্ধকেণ ও কে প্রদান উৎসাহ প্রদান; ঐ সংখ্যা  

১3. পুেস্কাে প্রদান পুেষ্কাে প্রদারনে মািরম কেদাতারক কে প্রদারন উৎসাহ ও সামাক্ষজকিারব স্বীকৃক্ষত প্রদান; ঐ সংখ্যা  

১4. অনলাইরন মূসক সেক্ষজক্ষিশরনে প্রস্ত্ত্তক্ষত অনলাইরন মূসক সেক্ষজক্ষিশরনে প্রস্ত্ত্তক্ষত সহজীকেণ, র্ারত অনলাইরন কেদাতা সহরজ 

মূসক সেক্ষজক্ষিশন কেরত পারেন 

িযাে অনলাইন প্রকল্প ৩১-১২-২০১৫  

১5 অনলাইরন মূসক ক্ষেোণ য দাক্ষিরলে প্রস্ত্ত্তক্ষত কেদাতা র্ারত সহরজ অনলাইরন মূসক ক্ষেোণ য দাক্ষিল কেরত পারেন, সস ব্যবস্থা গ্রহণ  িযাে অনলাইন প্রকল্প ৩০-৬-২০১৬  

১6. ই-সপরমরন্টে মাধ্যরম োজস্ব আদায় কেদাতা সহরজই সডক্ষিে কাড য ও স্রমক্ষডে কারড যে মাধ্যরম এ পদ্ধক্ষতে আওতায় কে 

পক্ষেরশাি কেরত পারেন।  

ঐ সংখ্যা  

17. ক্ষপ্রন্ট ও ইরলকেক্ষনক ক্ষমক্ষডয়াে ক্ষবজ্ঞাপন 

প্রচাে 

ক্ষপ্র  ও ইরলকেক্ষনক ক্ষমক্ষডয়াে ক্ষবজ্ঞাপন প্রচারেে মাধ্যরম জনসািােণরক সঞ্চরয় 

উদ্ভূতকেণ 

ঐ সংখ্যা  
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সংরর্াজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ক্ষবিারগে........... ক্ষনকে প্রতযাক্ষশত সুক্ষনক্ষদ যষ্ট কম যসম্পাদন সহায়তাসমূহ 

 

প্রক্ষতষ্ঠারনে 

িেণ 

প্রক্ষতষ্ঠারনে নাম সংক্ষণষ্ট কম যসম্পাদন সূচক উি প্রক্ষতষ্ঠারনে ক্ষনকে সংক্ষণষ্ট 

মন্ত্রণালয়/ক্ষবিারগে প্রতযাক্ষশত সহায়তা 

প্রতযাশাে সর্ৌক্ষিকতা উি প্রক্ষতষ্ঠারনে ক্ষনকে প্রতযাশাে 

মাত্রা উরেি করুন 

প্রতযাশা পূেণ না হরল সম্ভাব্য 

প্রিাব 

সাংক্ষবিাক্ষনক  

প্রক্ষতষ্ঠান 

এেনী সজনারেরলে 

দপ্তে 

মামলা ক্ষনষ্পক্ষত্ত দ্রুততম ক্ষনষ্পক্ষত্ত সেকারেে প্রাপ্য োজস্ব 

আদায় ক্ষনক্ষিত কো 

৩০% োজস্ব িক্ষত ও আইন 

প্ররয়ারগ জটিলতা 

                            য                       

  য   ও             

   হ                  ফাক্ষকu        ৩৫% োজস্ব িক্ষত ও আইন 

প্ররয়ারগ জটিলতা 

        হ  হ           ও 

            

                      

         হ                

   হ                             

          

৩০% োজস্ব                

প ও   য      । 
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সেকােী 

প্রক্ষতষ্ঠান 

বাক্ষণজয 

মন্ত্রণালয় 

সংক্ষশস্নষ্ট 

মন্ত্রণালয়/ক্ষবিাগ কর্তযক 

চাক্ষহত কে সং্রমা্  

তথ্যবলী র্থাসমরয় সপ্রেণ 

ক্ষসআইক্ষপ সং্রমা্  প্ররয়াজনীয় তথ্যাক্ষদ সংগ্রহ  ক্ষসআইক্ষপ ক্ষনব যাচন সপ্রক্ষেত আয়কে ছাাপত্র 

আমরল ক্ষনরয় পেবতী 

প্ররয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

আরবদনকােীে ক্ষনকে 

হরত কে আদায় ক্ষবলক্ষম্বত 

হরব 

  বাক্ষণজয মন্ত্রণালয় আমদাক্ষন/েপ্তাক্ষন 

নীক্ষত আরদশ সং্রমা্  

ব্যাখ্যা; আইক্ষপ/ক্ষসক্ষপ 

ক্ষবিয়ক আরবদরনে দ্রুততম 

ক্ষনষ্পক্ষত্ত 

দ্রুত ক্ষনষ্পক্ষত্ত দ্রুত পরণ্যে িালারসে 

মাধ্যরম বাক্ষণরজয সহায়তা 

প্রদান 

উচ্চ ব্যবসায়ীরদে িক্ষত ও 

        কাংক্ষিত োজস্ব 

প্রাক্ষপ্ত না হওয়া 

  ক্ষসক্ষসআইএন্ড ই সঠিক আইআেক্ষস/ 

ইআেক্ষস ইসুয কো 

সপশাদাক্ষেত্ব দ্রুত পরণ্যে িালারসে 

মাধ্যরম বাক্ষণরজয সহায়তা 

প্রদান 

উচ্চ ব্যবসায়ীরদে িক্ষত ও 

        কাংক্ষিত োজস্ব 

প্রাক্ষপ্ত না হওয়া 

  েপ্তাক্ষন উন্নয়ন ব্যযরো কাক্ষি অব 

অক্ষেক্ষজন/ক্ষজএসক্ষপ সনদ 

ইসুয 

সপশাদাক্ষেত্ব দ্রুত পরণ্যে িালারসে 

মাধ্যরম বাক্ষণরজয সহায়তা 

প্রদান 

উচ্চ ব্যবসায়ীরদে িক্ষত ও 

        কাংক্ষিত োজস্ব 

প্রাক্ষপ্ত না হওয়া 

    ক্ষসআইক্ষপ সং্রমা্  

প্ররয়াজনীয় তথ্যাক্ষদ সংগ্রহ 

সপশাদাক্ষেত্ব ক্ষসআইক্ষপ ক্ষনব যাচন সপ্রক্ষেত আয়কে ছাাপত্র 

আমরল ক্ষনরয় পেবতী 

প্ররয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

আরবদনকােীে ক্ষনকে 

হরত কে আদায় ক্ষবলক্ষম্বত 

হরব 

  আইন মন্ত্রণালয় 

(সলক্ষজসরলটিি 

ক্ষবিাগ) 

আইন, ক্ষবক্ষি ও 

প্রজ্ঞাপরনে সিটিং 

জাতীয় োজস্ব সবাড য হরত সপ্রক্ষেত আইন ও 

এস.আে.ও সমূরহে সিটিং দ্রুত সম্পন্নকেণ 

আইন প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়রন জাতীয় োজস্ব 

সবাড যরক সহায়তা 

উচ্চ আইন প্রণয়রন 

দীো যসূক্ষত্রতা/সদক্ষে 

 

 

 

 

 

 

 

  ক্ষশল্প মন্ত্রণালয়   ক্ষসআইক্ষপ সং্রমা্  প্ররয়াজনীয় তথ্যাক্ষদ সংগ্রহ ক্ষসআইক্ষপ ক্ষনব যাচন সপ্রক্ষেত আয়কে ছাাপত্র 

আমরল ক্ষনরয় পেবতী 

প্ররয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

আরবদনকােীে ক্ষনকে 

হরত কে আদায় ক্ষবলক্ষম্বত 

হরব 
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  সংস্কৃক্ষত 

ক্ষবিয়ক মন্ত্রণালয় 

  ক্ষবরদশী ক্ষশল্পীে তথ্য সংগ্রহ এবং িাো ৫৬ 

অনুর্াক্ষয় র্থার্থ কে প্রদান ক্ষনক্ষিত কেণ। 

বাংলারদরশ আগত 

অক্ষনবাসী ক্ষশল্পীরদে ক্ষনকে 

হরত কে সংগ্রহ 

সপ্রক্ষেত আয়কে ছাাপত্র 

আমরল ক্ষনরয় পেবতী 

প্ররয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

আরবদনকােীে ক্ষনকে 

হরত কে আদায় ক্ষবলক্ষম্বত 

হরব 

  ক্ষবক্ষনরয়াগ 

সবাড য 

  ক্ষবরদশী প্রকমীে কম যানুমক্ষত, ক্ষলয়ারজা 

অক্ষফস, ব্রাঞ্চ অক্ষফসসহ ক্ষবক্ষনরয়াগ সবারড য ক্ষনবক্ষন্ধত 

সর্ সকান ক্ষবরদশী সকাম্পানীে কে সং্রমা্  তথ্য 

বরকয়া কে আদায় সপ্রক্ষেত আয়কে ছাাপত্র 

আমরল ক্ষনরয় পেবতী 

প্ররয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

আরবদনকােীে ক্ষনকে 

হরত কে আদায় ক্ষবলক্ষম্বত 

হরব 

  প্রবাসী কল্যাণ 

ও ত্রবরদক্ষশক 

কম যসংস্থান মন্ত্রণালয় 

  ক্ষসআইক্ষপ সং্রমা্  প্ররয়াজনীয় তথ্যাক্ষদ 

সংগ্রহ 

ক্ষসআইক্ষপ ক্ষনব যাচন সপ্রক্ষেত আয়কে ছাাপত্র 

আমরল ক্ষনরয় পেবতী 

প্ররয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

আরবদনকােীে ক্ষনকে 

হরত কে আদায় ক্ষবলক্ষম্বত 

হরব 

  স্বোি 

মন্ত্রণালয় 

  আরেয়াস্ত্র অনুমক্ষত প্রদারনে জন্য কে 

সং্রমা্  প্ররয়াজনীয় তথ্যাক্ষদ সংগ্রহ 

আরেয়ারস্ত্রে 

অনুমক্ষত প্রদান 

সপ্রক্ষেত আয়কে ছাাপত্র 

আমরল ক্ষনরয় পেবতী 

প্ররয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

আরবদনকােীে ক্ষনকে 

হরত কে আদায় ক্ষবলক্ষম্বত 

হরব 

  োজউক   প্লে/ফ্লাে বোে প্রদারনে জন্য কে সং্রমা্  

প্ররয়াজনীয় তথ্যাক্ষদ সংগ্রহ 

প্লে/ফ্লাে বোে 

প্রদান 

সপ্রক্ষেত আয়কে ছাাপত্র 

আমরল ক্ষনরয় পেবতী 

প্ররয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

আরবদনকােীে ক্ষনকে 

হরত কে আদায় ক্ষবলক্ষম্বত 

হরব 

  দুদক   সেকাক্ষে কম যকতযা/কম যচাক্ষেসহ সর্ সকান 

ব্যক্ষি/ প্রক্ষতষ্ঠারনে  কে সং্রমা্  প্ররয়াজনীয় 

তথ্যাক্ষদ সংগ্রহ 

সেকাক্ষে 

কম যকতযা/কম যচাক্ষেসহ সর্ 

সকান ব্যক্ষি/প্রক্ষতষ্ঠারনে  

কে ফাঁক্ষক উদ্ঘােন 

সপ্রক্ষেত আয়কে সং্রমা্  

তথ্যাক্ষদ আমরল ক্ষনরয় পেবতী 

প্ররয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

সংক্ষণষ্ট কেদাতাে 

সঠিক কে ক্ষনি যােণ ক্ষবক্ষিত 

হরব 

  সবসামক্ষেক ক্ষবমান 

চলাচল কর্তযপি  

আমদাক্ষন/েপ্তাক্ষন পরণ্যে 

সঠিক সুেিা ও অববি 

িালাস সোি 

সপশাদাক্ষেত্ব সেকারেে প্রাপ্য োজস্ব 

সুেিা 

উচ্চ োজস্ব িক্ষত ও 

ব্যবসায়ীরদে আক্ষথ যক িক্ষত  

  সনৌপক্ষেবহন 

মন্ত্রণালয় 

আমদাক্ষন/েপ্তাক্ষন পরণ্যে 

সঠিক সুেিা ও অববি 

িালাস সোি 

সপশাদাক্ষেত্ব সেকারেে প্রাপ্য োজস্ব 

সুেিা 

উচ্চ োজস্ব িক্ষত ও 

ব্যবসায়ীরদে আক্ষথ যক িক্ষত 
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সংক্ষবক্ষিব

দ্ধ ও 

ক্ষনয়ন্ত্রণকােী 

প্রক্ষতষ্ঠান 

ক্ষবএসটিআই, কৃক্ষি 

(সংগক্ষনরোি) 

অক্ষিদপ্তে, আনক্ষবক 

শক্ষি কক্ষমশন, ঔিি 

প্রশাসন, ক্ষবরফােক 

অক্ষিদপ্তে, আইন 

প্ররয়াগকােী সংস্থা, 

সনৌবাক্ষহনী, সকাস্ট 

গাড য, ক্ষবক্ষজক্ষব, সজলা 

প্রশাসন, ক্ষবক্ষজএমইএ, 

সচম্বাে ইতযাক্ষদ 

সনদপত্র ইসুয কো দ্রুত ক্ষনষ্পক্ষত্ত ও সপশাদাক্ষেত্ব সেকারেে প্রাপ্য োজস্ব 

সুেিা ও আমদাক্ষন-েপ্তাক্ষন 

নীক্ষতে বাস্তবায়ন    

উচ্চ পরণ্যে  দ্রুততম িালাস 

বািাগ্রস্থ হরব 

ক্ষবক্ষিন্ন 

ক্ষবক্ষিবদ্ধ/ 

ক্ষনয়ন্ত্রণ 

কর্তযপি  

ব্যবসাক্ষয়ক 

সচম্বােসমূহ 

(১) বারজে প্রণয়রন 

উপরদশ গ্রহণ, (২) ক্ষবকল্প 

ক্ষবরোি ক্ষনষ্পক্ষত্তে (ADR) 

লরিয সহায়তা  

(১) বারজে প্রণয়রনে সিরত্র গুরুত্বপূণ য ও িাল 

বারজে প্রস্তাব প্রদান, (২) দীো যক্ষদরনে অক্ষনষ্পন্ন 

মামলাসমূরহে ক্ষনষ্পক্ষত্তরত সহায়তা 

(১) মূল্য সংরর্াজন কে 

সং্রমা্  িাল বারজে 

প্রণয়ন, (২) দীো যক্ষদরনে 

পুোতন মামলা ক্ষনষ্পক্ষত্ত ও 

োজস্ব আদায় বৃক্ষদ্ধ 

প্ররর্াজয নয় (১) ব্যবসা বান্ধব বারজে 

প্রণয়ন কঠিন, (২) মামলা 

অক্ষনষ্পন্ন থাকরব এবং োজস্ব 

আদারয় ঋণাত্নক প্রিাব 

পারব 

 

 

 


