
 

 

 

 

 

 

cwiKíbv ev¯Íevqb †KŠkj 

(Strategic Plan) 

 

A_©eQi (2015-16) 

 

Kv÷gm&, G·vBR I f¨vU Kwgkbv‡iU, XvKv (`wÿY), XvKv 

 

Kv÷gm&, G·vBR I f¨vU Kwgkbv‡iU, XvKv (`wÿY), XvKv Gi †K․kjMZ Kg© cwiKíbv 

 

 

 

 

 

 

 



১।  রূকল্প (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|  

২।  অভবরক্ষ (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| 

৩।  ককৌরগত উদ্দেশ্যাফরী (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) কফা বৃভিয ভাধ্যদ্দভ কযদাতা ফান্ধফ কয প্রান গদ্দে কতারা;  †mev e„w×i gva¨‡g Ki`vZv evÜe Ki cÖkvmb M‡o †Zvjv 

(3) gvVch©v‡q ev Í̄evqb Kvh©µi 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;  

৪।  কাh©ফরীমূ (Functions):   

ককৌরগত উদ্দেশ্য Kvh©µg দাভিত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায দফী দাভিত্ব 

ম্পাদদ্দনয 

ভিকার 

কভ ম ম্পাদদ্দনয 

সূচকমূ 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

(1) Ki cv_©K¨ 

(Tax Gap) 

ch©vqµ‡g n«vm 

KiY I 

`xN©‡gqv‡` k~‡b¨i 

†KvVvq bvwg‡q 

Avbvi gva¨‡g 

(K) mywbw`©ó di‡gU Abymib 

K‡i m‡iRwgb Rixc I 

ch©‡eÿ‡bi gva¨‡g mwVK 

Ki`vwqZv m¤ú©‡K Ki`vZv‡`i 

AeMZ KiY I mwVK Ki cÖ`v‡b 

DrmvwnZ Kib| 

কভভনায, AwZwi³ Kwgkbvi, 

hyM¥ Kwgkbvi, ভফবাগীি 

কভ মকতমা  ভফবাগীি কভ মকতমায 

অধীনস্থ প্রদ্দতেক রাইন কভ মকতমা  

ফাভল মক এফং 

ভাভক 

  

(L) cÖ‡hvR¨ AvBb , wewa Ges 

Av‡`kmg~‡ni  mwVK cÖ‡qv‡Mi 

কভভনায, AwZwi³ Kwgkbvi, 

hyM¥ Kwgkbvi, ভফবাগীি 

ফাভল মক এফং 

ভাভক 

জাতীি যাজস্ব কফাড ম 

কর্তমক ভনধ মাভযত 

 



m‡eŸ©v”P ivR¯^ 

Avnib wbwðZ 

Kiv| 

 

gva¨‡g h_vh_ Ki wba©viY কভ মকতমা  ভফবাগীি কভ মকতমায 

অধীনস্থ প্রদ্দতেক রাইন কভ মকতমা 

ভাভবভিক 

রক্ষেভাত্রায ভবভিদ্দত 

ফাভল মক রক্ষেভাত্রা 

(10827 ককাটি 

টাকা) অজমন 

(M) Kwgkbv‡iU m`i `ßi I 

wefvMxq `ß‡i Awb®úbœ Awbqg 

gvgjv, g~mK KZ©„c‡ÿi wbixÿv 

AvcwËi `vexbvgv, P~ovšÍ 

`vexbvgvi bw_¸‡jv `ªæZ 

wb®úwËi †ÿ‡Î we‡kl gwbUwis 

e¨e¯’v •Zix Kib| 

কভভনায, AwZwi³ Kwgkbvi, 

hyM¥ Kwgkbvi, ভফবাগীি 

কভ মকতমা  ভফবাগীি কভ মকতমায 

অধীনস্থ প্রদ্দতেক রাইন কভ মকতমা 

১ ফছয ৫0টি ফে ভাভরা 

ভনষ্পভি  

 

(N) এভডআয এয ভাধ্যদ্দভ কয 

ংক্রান্ত ভফদ্দযাধ মূদ্দয ভাধাদ্দন 

কযদাতাদ্দদয উদ্বুিকযণ 

কভভনায, AwZwi³ Kwgkbvi, 

hyM¥ Kwgkbvi, ভফবাগীি 

কভ মকতমা  ভফবাগীি কভ মকতমায 

অধীনস্থ প্রদ্দতেক রাইন কভ মকতমা 

১ ফছয GwWAvi Gi gva¨‡g 

Ki msµvšÍ we‡iva 

mg~‡ni mgvav‡b 

Ki`vZv‡`i 

D×z×eiY 

 

(O) ফদ্দকিা আদাি ভফবাগীি কভ মকতমা I ivR¯^ 

Kg©KZ©v 

১ ফছয ৫০ ককাটি টাকা 

আদাি 

 

(P) D”P Av`vj‡Z wePvivaxb I 

AvcxjvZ UªvBey¨bv‡j wePvivaxb 

gvgjv `ªæZ wb¯úwËKi‡Y M„nxZ 

D‡`¨vM I Kg©cwiKíbv GwM‡q 

†bqvi Rb¨ A_©eQ‡ii ïiæ 

†_‡KB mswkøó‡`i AwaK gvÎvq 

Zrci KiY| 

কভভনায, AwZwi³ Kwgkbvi 

(‡dvKvj c‡q›U)  ভফবাগীি 

কভ মকতমা  কভভনায  

ভফবাগীি কভ মকতমায অধীনস্থ 

প্রদ্দতেক রাইন কভ মকতমা, m`i 

`ß‡ii AvBb I mgš̂q 

Kg©KZ©v 

১ ফছয ৪০টি ভাভরা  

(Q) দাভিরÎ যীক্ষা 

 

 

 

 যাজস্ব কভ মকতমা  কাযী 

যাজস্ব কভ মকতমা (ভফবাগীি 

কভ মকতমা তদাযভক কযদ্দফন) 

প্রভতভাদ্দ 
১।  ফতমভান তবাগ 

দাভিরত্র যীক্ষা 

ম্পন্নকযণ 

 



২।  পূফ মফতী এক 

ফছদ্দযয কম ফ 

দাভিরত্র যীক্ষা 

ি নাই তা 

ম্পন্নকযণ 

(R) gvwmK 1 jÿ UvKv, 5 jÿ 

UvKv, 10 jÿ UvKv I 20 jÿ 

UvKvi D‡aŸ© ivR¯^ cÖ`vbKvix 

cÖwZôvb wPwýZ K‡i wi¯‥ 

g¨v‡bR‡g‡›Ui gva¨‡g cÖwZwU 

wefvRb Abyhvqx 5 kZvsk 

cÖwZôvb wbixÿvi AvIZvq G‡b 

eQ‡ii ïiæ‡ZB evwl©K AwWU 

Kg©cwiKíbv •Zix Kiv, Ges 

Kvh©Ki wbixÿvi djvdj cÖvwß 

I D`NvwUZ cwinviK…Z ivR¯^ 

Av`vq wbqwgZ gwbUwis KiY| 

AwZwi³ কভভনায  যুগ্ম 

কভভনায (wbixÿv) 

১ ফছয ১00 কযদাতা 

প্রভতষ্ঠাদ্দনয ভনযীক্ষা 

কাh©µভ ম্পাদন 

 

(S) ev‡R‡U AvbxZ Ki ms¯‥vi 

m¤úwK©Z wm×všÍ Abyhvqx bZzb 

LvZ I bZzb nvi Abyhvqx 

h_vh_ ivR¯̂ Av`vq wbðZKiY 

wefvMxq Kg©KZ©v I ivR¯^ 

Kg©KZ©v 

১ ফছয   

(2) কফা বৃভিয 

ভাধ্যদ্দভ কযদাতা 

ফান্ধফ কয প্রান 

গদ্দে কতারা; 

 

(K) কয আইদ্দনয ভফধান ারন 

ম্পভকমত ফাধ্য ফাধকতা এফং 

কযদাতাদ্দদয অভধকায এয ভফলদ্দি 

ভফভবন্ন ব্যফািী ভভভত এফং 

কাগত দপ্তযমূ এয াদ্দথ 

ভনিভভত কমাগাদ্দমাগ স্থান 

কভভনায, AwZwi³ Kwgkbvi, 

hyM¥ Kwgkbvi, ভফবাগীি 

কভ মকতমা  ভফবাগীি কভ মকতমায 

অধীনস্থ প্রদ্দতেক রাইন কভ মকতমা 

১ ফছয ২০টি িাদ্দতয 

প্রভতষ্ঠাদ্দনয াদ্দথ 

ভতভফভনভি বা 

অনুষ্ঠান 

 

(L) বুকদ্দরট প্রকা এফং কযভড 

 কটভরভবন চোদ্দনরমূদ্দয 

াদ্দথ অংীদাভযদ্দত্বয ভবভিদ্দত 

কভভনায, AwZwi³ Kwgkbvi, 

hyM¥ Kwgkbvi, ভফবাগীি 

কভ মকতমা  ভফবাগীি কভ মকতমায 

১ ফছয বুকদ্দরট প্রকা  

ভফজ্ঞান প্রচায 

(৪টি) 

 



ভফজ্ঞান প্রচায 

 

 

অধীনস্থ প্রদ্দতেক রাইন কভ মকতমা 

(3) gvVch©v‡q 

ev Í̄evqb Kvh©µg 

MwZkxjKib I 

mKj ch©v‡q 

¯̂”QZv I 

Revew`wnZv 

wbwðZ Kib 

(K) অভপমূ ভনিভভত 

ভযদ মন  প্রভতদ্দফদন ক 

 

 

কভভনায, অভতিঃ কভভনায, যুM¥ 

কভভনায 

১ ফছয ১২টি প্রভতদ্দফদন 

ক 

 

 (L) অভবদ্দমাগ  কগান 

ংফাদ্দদয ভবভিদ্দত কযদাতাদ্দদয 

কাhক্রমভ m‡iRwgb তদন্ত কযা 

এফং পাাঁভক উদঘাটন কযা 

Awf‡hvM I †Mvcb msev‡`i 

wfwË‡Z Ki`vZv‡`i Kvh©µg 

m‡iRwgb Z`šÍ Kiv Ges dvuwK 

D`NvUb Kiv|  

AwZwi³ কভভনায (‡M‡q›`) ১ ফছয ১০0 টি কয পাাঁভক 

উদঘাটন 

 

(4) Ki`vZv‡K 

†mev cÖ`v‡bi gvb 

Dbœqb;  

 

(K) ভটিদ্দজন চাট মায প্রস্তুত, 

অনুদ্দভাদন এফং দ্দিফ 

াইদ্দট/অন্যান্য ভাধ্যদ্দভ প্রকা 

 wmwU‡Rb PvU©vi cÖ¯‘Z, 

Aby‡gv`b Ges I‡qe mvB‡U/ 

Ab¨vb¨ gva¨‡g cÖKvk  

 

কভভনায, AwZwi³ Kwgkbvi, 

hyM¥ Kwgkbvi, ভফবাগীি 

কভ মকতমা  ভফবাগীি কভ মকতমায 

অধীনস্থ প্রদ্দতেক রাইন কভ মকতমা 

১৫/০৭/১৫ ভটিদ্দজন চাট মায 

বুকদ্দরট আকাদ্দয 

প্রকা কযা দ্দিদ্দছ  

দ্দিফ

াই 

Pvjy 

প্রভক্র

িাধী

ন 

(L) Awf‡hvM cÖwZKv‡ii ïbvwb 

MÖn‡Yi Rb¨ †dvKvj c‡q›U 

Kg©KZ©vi নাভ প্রকা এফং 

প্রভতদ্দফদন জাতীি যাজস্ব কফাদ্দড ম 

কপ্রযণ 

কভভনায  অভতিঃ কভভনায ১ ফছয ৫ টি প্রভতদ্দফদন ক  



  

(M) Ki`vZv‡`i Ki AvBb, wewa 

weavb Gi A¯úóZv `~ixKi‡bi 

civgk© cÖ`v‡bi wbwg‡Ë wbw ©̀ó 

Kg©KZ©v g‡bvbqb| 

 

    

(N) প্রযুভিয ফাস্তফািন (eস্তমকয 

ইউভনদ্দকাদ্দডয ব্যফায) 

কর Kg©KZ©v  কভ মচাযী ১৯/০৫/১৫ me©¯Í‡i 

BDwb‡Kv‡Wi 

e¨envi 

 

(5) cÖkvmwbK 

Dbœqb I 

Rbej‡K 

AwaKZi `ÿ 

K‡i M‡o †Zvjv; 

(K) Z_¨ AwaKvi AvBb এয 

ফাস্তফািন এফং Z_¨ AwaKvi 

AvB‡bi  দ্দিফ াইU প্রকা 

(L) wbqwgZ Bb nvDR 

cÖwkÿ‡bi Av‡qvRb 

কভভনায, AwZwi³ Kwgkbvi, 

hyM¥ Kwgkbvi, ভফবাগীি 

কভ মকতমা  ভফবাগীি কভ মকতমায 

অধীনস্থ প্রদ্দতেক রাইন কভ মকতমা 

1 eQi  

 

 

10 wU cÖwkÿY 

Kg©m~Px 

 

 

(6) Avw_©K  eivÏ 

e¨e¯’vcbvi Dbœqb 

(K) evwl©K ev‡R‡U cÖvß eiv‡Ïi 

m‡eŸ©vËg AvBbvbyM e¨envi 

wbwðZ KiY 

 

কভভনায, AwZwi³ Kwgkbvi, 

hyM¥ Kwgkbvi, ভফবাগীি 

কভ মকতমা  ভফবাগীি কভ মকতমায 

অধীনস্থ প্রদ্দতেক রাইন কভ মকতমা 

1 eQi 

(L) ভনযীক্ষা আভিমূদ্দয 

ভনষ্পভিয ভযভাণ বৃভিকযণ 

 

(7) Ki 

cwimsL¨v‡bi 

m”QZv wbwðZ 

KiY;  

 

Ki cwimsL¨v‡bi ¯̂”QZv wbwðZ 

Kib 

gvV ch©v‡q Ki`vZv‡`i ‡UªRvix 

Pvjv‡b RvgK…Z ivR¯^ I Dr‡m 

KZ©bKvix `ßimg~‡ni †UªRvix 

Rgv I eyK UªvÝdv‡ii gva¨‡g 

cÖvß ivR¯^ wbLyZfv‡e 

ch©v‡jvPbv K‡i cwimsL¨v‡b 

cÖ`k©b 

   

 

৫।  কাh©vফরীমূ ম্পাদদ্দনয সুভনw`©ষ্ট ভযকল্পনািঃ 



জাতীি যাজস্ব কফাড ম কর্তমক ভনধ মাভযত ২০১৫-২০১৬ অথ ©ফছদ্দযয Kv÷gm G·vBR I f¨vU Kwgkbv‡iU XvKv (`wÿY) Gi যাজস্ব 

রক্ষেভাত্রা ভনধ মাযণ কযা দ্দিদ্দছ 10827.০০ ককাটি টাকা মা ভফগত ফছদ্দযয যাজস্ব আদাি 7487.59 ককাটি টাকায তুরনাি 3,339.41 ‡KvwU 

টাকা ফা 44.60% কফভ।  ভনধ মাভযত রক্ষেভাত্রা অR©কনয জন্য এ দপ্তয KZ©„ক ভনম্ন ফভণ মত কg©ভযকল্পনা  কg©ককৌর গ্রণ কযা দ্দিদ্দছিঃ 

1. †evW© wba©vwiZ 26 Kjvg wewkó ivR¯^ cwimsL¨vb Q‡K weMZ 3 eQ‡ii gvm wfwËK ivR¯^ Av`vq cwiw¯’wZ ch©v‡jvPbv Kivi 

Rb¨ cÖwZwU mv‡K©‡ji mswkøó ivR¯̂ Kg©KZ©vi (RO) mv‡_ cÖwZôvbwfwËK ivR‡¯^i MwZ cÖK…wZ wb‡q m`i `ß‡i Dä©Zb 

ch©v‡q wbqwgZ mfv Kiv; 

2. ECR/POS e¨envi‡hvM¨ cÖwZôv‡bi g‡a¨ GL‡bv hviv GwU e¨envi Ki‡Q bv, Zv‡`i  ECR/POS ¯’vc‡b eva¨ Kivi mKj 

AvBbx c`‡ÿc MÖnY Kiv; 

3. gvwmK 1 jÿ UvKv, 5 jÿ UvKv, 10 jÿ UvKv I 20 jÿ UvKvi D‡aŸ© ivR¯^ cÖ`vbKvix cÖwZôvb wPwýZ K‡i wi¯‥ 

g¨v‡bR‡g‡›Ui gva¨‡g cÖwZwU wefvRb Abyhvqx 5 kZvsk cÖwZôvb wbixÿvi AvIZvq G‡b eQ‡ii ïiæ‡ZB evwl©K AwWU 

Kg©cwiKíbv •Zix Kiv n‡e Ges Kvh©Ki wbixÿvi djvdj cÖvwß I D`NvwUZ cwinviK…Z ivR¯^ Av`vq wbqwgZ gwbUwis 

KiY; 

4. `vßwiK K‡Vvi k„sLjv cÖwZôv I wbqwgZ ivR¯̂ Av`vq ch©v‡jvPbv mfv Kiv; 

5. Ab¨vb¨ Kwgkbv‡iU I AvqKi wefv‡Mi wbKU †_‡K Z_¨ DcvË Av`vb cÖ`v‡bi gva¨‡g Ki`vZv‡`i mwVK Ki`vwqZv wbiƒcY 

Kivi me©vZœK cÖ‡”óv †bqv; 

6. Kwgkbv‡iU Awa‡ÿ‡Îi Dr‡m g~mK Av`vqKvix mKj cÖwZôv‡bi mv‡_ cÖwZ gv‡m AšÍZ GKevi m‡iRwgb †hvMv‡hvM Kiv; 

7. 2015-16 A_©eQ‡ii ev‡R‡U bZzb weavb ms‡hvwRZ nIqvq 1 †KvwU UvKvi D‡aŸ©i evwl©K Uvb©Ifvi wewkó mKj cÖwZôv‡bi 

wbKU Dr‡m g~mK KZ©‡bi eva¨evaKZv I c×wZ AewnZ Kiv; 

8. evwYwR¨K Avg`vwbKviK wnmv‡e wbewÜZ cÖwZôv‡bi ZvwjKv •Zix K‡i Avg`vwb Z_¨ msMÖnc~e©K mKj cÖwZôv‡bi e¨emvqx 

ch©v‡qi g~mK Av`vq wbwðZKi‡Y mywbw ©̀ó Kg©m~Px MÖnY Kiv; 

9. ev‡R‡U †h mKj c‡Y¨i U¨vwid g~j¨ e„w× Kiv n‡q‡Q †m mKj c‡Y¨i Drcv`b ch©v‡q AvbycvwZKfv‡e ivR¯^ e„w× NU‡Q 

wKbv †m welq wbqwgZ wbweo Rixc Kvh©µg Kiv; 

10. †emiKvwi †gwW‡Kj K‡jR, †emiKvwi wek¦we`¨vjq, †emiKvwi BwÄwbqvwis K‡jR cÖf…wZ †mev Lv‡Zi ch©v‡q cÖ‡hvR¨ nv‡i 

g~mK Av`v‡qi Rb¨ gvV ch©v‡q wbweo gwbUwis †Rvi`vi Kiv; 

11. ev‡R‡U evwYwR¨K D‡Ï‡k¨ e¨eüZ ¯’vb I ¯’vcbvi Ae¨vnwZ mxgv n«vm cvIqvq G Lv‡Zi g~mK Av`vq I Av‡iv‡ci wel‡q 

gwbUwis †Rvi`vi Kiv; 



12. ev‡R‡U Ò‡hvMvb`viÓ kxl©K †mevi g~mK 1% e„w×i d‡j mKj Dr‡m KZ©bKvix ms¯’v‡K AvBbx eva¨evaKZvi welqwU c‡Îi 

gva¨‡g c~Yivq AewnZ Kiv , hv‡Z AvBbx eva¨evaKZvi wel‡q †Kvb fzj ‡evSveywS ev ïb¨Zv m„wó bv nq;  

13. 2015-16 A_©eQ‡i ev‡R‡U c¨v‡KR f¨v‡Ui ewa©Z nvi m¤ú‡K© A_©eQ‡ii ïiæ‡ZB Ki`vZv‡`i AewnZ Kiv; 

14. SzuwKc~b© cÖwZôvb wPwýZ K‡i wbevibx ZrciZv e„w×KiY; 

15. দ্দেয মূল্য কঘালণায ংদ্দমাজন অংদ্দয তথ্যাভদ ভফবাগীি কভ মকতমা কর্তমক মাচাই কযা Ges `xN©w`b g~j¨ †NvlYv `vwLj K‡iwb 

Ggb Drcv`K cÖwZôvb wPwýZ K‡i g~j¨wfwË nvjbvMv`Kib; 

16. প্রভত ভাদ্দয দাভিরত্র ১০০% (তবাগ) ভনিভভতবাদ্দফ যীক্ষা কযা, এছাো পূফ মফতী ফছদ্দযয কম কর দাভিরত্র যীক্ষা কযা 

ি নাই কফ দাভিরত্র যীক্ষা কযা; 

17. weKí we‡iva ভনষ্পভি (ADR) এয ভাধ্যদ্দভ ভাভরা ভনষ্পভিয প্রদ্দচষ্টা গ্রণ;  

18. উৎদ্দ মূক কতমন ফাফদ প্রাপ্ত যাজদ্দস্বয ঠিকতা মাচাই কযা; 

19. স্থানীি  যাজস্ব অভডট অভধদপ্তয কর্তমক উত্থাভত আভিয ভফযীদ্দত কম কর যীট ভাভরায যাি দ্দিদ্দছ ক অনুমািী আভিগুদ্দরা 

পুনযাি মাচাইকযণ (চরভান); 

20. AvB‡bi aviv 55 I 37 Gi Aaxb GK‡hv‡M Kvib `k©v‡bvi d‡j m„ó ixU¸‡jvi ivq I ch©‡eÿb Abyhvqx ivR¯^ Av`v‡qi 

mwVK AvBbx Kvh©µ‡gi m~Pbv Kiv| 

ে/কফা ভনweক মকল াভভগ্রক যাজস্ব রক্ষেভাত্রা AR©কনয কভ মভযকল্পনািঃ  

ক)  দাভিরত্র যীক্ষািঃ  

1. প্রাথভভক যীক্ষািঃ দাভিরদ্দত্রয াদ্দথ দাভিরকৃত তদ্দথ্যয ভবভিদ্দত প্রভত কযদ্দভিাদ্দদয তবাগ দাভিরদ্দত্রয প্রাথভভক 

যীক্ষা  মাচাই ভনভিত কযা (এ দপ্তয কর্তমক প্রস্তুতকৃত গাইডরাইন অনুমািী); 

2. ভনভফে যীক্ষািঃ প্রাথভভক যীক্ষাি প্রাপ্ত তদ্দথ্যয ভবভিদ্দত ভনভফে যীক্ষা কাম মক্রভ গ্রণ কযা; 

3. পূe©eZx© কযদ্দভিাদ্দদয দাভিরত্র যীক্ষািঃ অভডট ম্পদ্দন্নয যফতী ভদ্দিয পুযদ্দনা কম কর দাভিরত্র যীক্ষা িভন, 

ক কর দাভিরত্র নািকযণপূe©K e „nr Drcv`K প্রভতষ্ঠাদ্দনয কভদ্দক্ষ ১২ টি কযদ্দভিাদ্দদয দাভিরত্য যীক্ষা কযা।  

ি)  প্রভতষ্ঠাদ্দনয ফাভল মক প্রভতদ্দফদন যীক্ষািঃ  

1. প্রভতষ্ঠাদ্দনয ফ মদ্দল গৃীত অভডট কাম মক্রদ্দভয যফতী ভদ্দিয ফাভল মক প্রভতদ্দফদন মাচাই কযা (কভদ্দক্ষ ২০০টি ফাভল মক 

প্রভতদ্দফদন মাচাই কযা); 



2. এ দপ্তদ্দযয আতাধীন প্রভতষ্ঠান মূ কর্তমক অন্যান্য দপ্তয মথািঃ ব্যাংক, কযভজষ্টায অফ জদ্দিন্ট স্টক ককাম্পানী, 

ভভকউভযটি এক্সদ্দচঞ্জ কভভন, আিকয ভফবাগ ফা অন্য ককান দপ্তদ্দয দাভিরকৃত ফাভল মক প্রভতদ্দফদন ংগ্রপূফ মক এ দপ্তদ্দয 

দাভিরকৃত ফাভল মক অভডট প্রভতদ্দফদদ্দনয াদ্দথ তথ্য মাচাই কযা।   

গ) ভনযীক্ষা কভ মসূচীিঃ  

1. অভডট কভ মসূচীয আতাধীন চরভান 51টি প্রভতষ্ঠাদ্দনয অভডট কাhক্রমভ ম্পন্ন কযা।  

ঘ)  প্রভতষ্ঠাদ্দনয কযদাভিতা ভনরূণিঃ  

 প্রভতষ্ঠাদ্দনয ক্রি, ভফক্রি, উৎাদন, কযিাত গ্রণ, ভজুদ, যপ্তাভন (প্রদ্দমাজে কক্ষদ্দত্র) তথ্য ইতোভদ h©vকরাচনাপূe©ক ঠিক 

কযদাভিতা ভনরূণ কযা এফং একই াদ্দথ অাবাভফক/অাভঞ্জস্যপূর্ণ ককান ভফলি ভযরভক্ষত দ্দর ভনদ্দম্নাি ব্যফস্থা গ্রণ 

কযািঃ 

1.   ভজুদ মাচাই; 

2. আকভিক ভযদ মন।  

3. DcKviY I ‣Zix c‡Y¨i óK cixÿv 

4. g~mK-11 Pvjvb eB‡qi h_vh_ cixÿv| 

ঙ)  মূল্য কঘালণা যীক্ষা  ারনাগাদ কযণিঃ ভফবাগীি কভ মকতমাগণ কর্তমক তাাঁয ভফবাদ্দগয অধীন ে িাদ্দতয কর 

প্রভতষ্ঠাদ্দনয উৎাভদত কর দ্দেয ফ মদ্দল মূল্য কঘালণায তাভযি মাচাইপূফ মক মূল্য কঘালণা ারনাগাদ কযা।   

চ) ফদ্দকিা যাজস্ব আদািিঃ 

1| ফদ্দকিা যাজদ্দস্বয তাভরকা ভনিভভত ারনাগাদ কযা; 

2| ভনিভভত ফদ্দকিা যাজস্ব আদাি hvকর মাচনা বা কযা; 

3| ফদ্দকিা যাজদ্দস্বয ভদ্দধ্য কম ফ কক্ষদ্দত্র উচ্চতয আদারদ্দত ককান প্রকায ভাভরা কনই অথফা আদারদ্দতয ককান ভনদ্দলধাজ্ঞা 

কনই, ঐ কর প্রভতষ্ঠানদ্দক ভচভিত কদ্দয পৃথকবাদ্দফ তাভরকা প্রণিন কদ্দয অনভতভফরদ্দে অনাদািী যাজস্ব আদাদ্দিয ব্যফস্থা 

গ্রণ এয উদ্দেদ্দশ্য ভফভধ ৪৩ এয কাhক্রমভ ম্পন্ন কদ্দয ধাযা ৫৬ Gi weavb প্রদ্দিাগ কযা।   

ছ) ভাভরা ভনষ্পভিিঃ 

1| দাদ্দিযকৃত আটক, অভনিভ  যাজস্ব পাাঁভকয ভাভরায ন্যাি ভনণ মি দ্রুততযকযণ; 

2| জাতীি যাজস্ব কফাড ম  ভাননীি আদারদ্দতয াদ্দথ কমাগাদ্দমাগ অব্যাত কযদ্দি আীর  যীট ভাভরামূ দ্রুত 

ভনষ্পভিয ব্যফস্থা গ্রণ কযা; 

3| ভফকল্প ভফদ্দযাধ ভনষ্পভি ব্যফস্থায ভাধ্যদ্দভ ভাভরা ভনষ্পভি কযায জন্য আদ্দরাচনায ভাধ্যদ্দভ কযদাতাগণদ্দক উদ্বুি কযা।  



4| পাাঁভককৃত যাজদ্দস্বয ভযভাণ  যাজস্ব ঘাটভতয িাত ভফদ্দফচনাি গুরুত্বপূণ ম ভাভরামূ অগ্রাভধকায ভবভিদ্দত ভনষ্পভিয 

ব্যফস্থা কনিা; 

5| ABb I mgš^q ািাি কভ মযত কাযী যাজস্ব কভ মকতমাগণ কর্তমক প্তাদ্দ ভতনটি কাhভদ মফদ্দ ভাননীি াইদ্দকাদ্দট ম 

গভন কদ্দয কম কর ভযট ভটিদ্দনয যাি আদ্দদ অদ্দনক আদ্দগই প্রচাভযত অথচ যাি/আদ্দদ কগান কযা দ্দিদ্দছ ক 

কর যাি আদ্দদ ংগ্র কদ্দয যাি/আদ্দদ অনুমািী কাম মক্রভ গ্রণ কযা; 

6| কজভরদ্দস্ট অন্তর্ভ মি ভাভরায ভফলিটি ংভিষ্ট এ.এ.ভজ. ফা ভড.এ.ভজ ভরগ্যার অোদ্দপিা ম ািাদ্দক কটভরদ্দপাদ্দন অফভত 

কযা।  AvBb I wePvi ািা দ্দত ভাভরা ংভিষ্ট ভফলিফস্তু এ.এ.ভজ ফা ভড.এ.ভজদ্দক ব্যাখ্যা cÖ`vb কযা এফং তাদ্দদয চাভদা 

অনুমািী প্রভাণ যফযা কদ্দয ভাভরায ভফচাযকাh© দ্রুত ভনষ্পভিদ্দত ািতা কযা; 

7| ভাভরায শুনাভন ম মাদ্দি ভফচাযদ্দকয ভনদ্দদ মক ভাভরায ভফলিটি ককাট মদ্দক ব্যাখ্যা কযায জন্য ংভিষ্ট ভড.এ.ভজ AvBb I 

wePvi ািাদ্দক অফভত কদ্দয।  ভরগ্যার অোদ্দপিা ম ািা দ্দত ংভিষ্ট ককাদ্দট ম াভজয দ্দি ভাভরায যাি যকাদ্দযয 

অনুকূদ্দর প্রচাভযত ফায জন্য ংভিষ্ট ককাদ্দট ম ফিব্য প্রদান কযা; 

8| াইদ্দকাট ম ফা আীরাত ট্রাইবুেনার দ্দত প্রাপ্ত রুরভনভ আযভজয কভ প্রাভপ্তয য দ্রুত দপািাযী জফাফ ক 

কযায দদ্দক্ষ গ্রণ কযা।  এছাো ইদ্দতাপূদ্দফ ম কম ফ ভফলিদ্দক প্রাধান্য কদ্দয যাি আদ্দদ যকাদ্দযয অনুকূদ্দর প্রচাভযত 

দ্দিদ্দছ তা অনুযণ কদ্দয অভবন্ন ভাভরায কক্ষদ্দত্র দপািাযী জফাদ্দফ ক কর তথ্য অন্তর্ভ মি কযা।  

9| আইন ািায কাh©ক্রভ ভনভফেবাদ্দফ h©কফক্ষণ কযা।  

জ) িাতভবভিক ভতভফভনভি বািঃ  মূক আইদ্দনয ভফভধ-ভফধান মথামথবাদ্দফ প্রভতারদ্দনয ভাধ্যদ্দভ ঠিক ভযভাণ যাজস্ব 

আদাদ্দিয রদ্দক্ষে এ দপ্তদ্দযয আতাধীন ২০টি িাদ্দতয প্রভতষ্ঠাদ্দনয াদ্দথ ভতভফভনভি বায আদ্দিাজন কযা।  

 

ঝ) প্রভতষ্ঠানভবভিক আদ্দরাচনািঃ ভফবাগীি কভ মকতমা কর্তমক তায ভফবাগ কথদ্দক যাজস্ব ভফদ্দফচনাি গুরুত্বপূণ ম  রক্ষেভাত্রায 

তুরনাি ভভছদ্দি যদ্দিদ্দছ এভন প্রভতষ্ঠাদ্দনয মথামথ কর্তমদ্দক্ষয াদ্দথ ভফগত ফছদ্দযয ন্যাি আদ্দরাচনা অনুষ্ঠাদ্দনয ভাধ্যদ্দভ 

যাজস্ব রক্ষেভাত্রা অজমদ্দনয প্রদ্দচষ্টা গ্রণ কযা।   

ঞ) প্রভক্ষণিঃ এ দপ্তদ্দযয কভ মকতমা/কভ মচাযীদ্দদয দক্ষতা বৃভিয রদ্দক্ষে ভনদ্দম্নাি ভফলিমূদ্দয উয প্রভক্ষণ প্রদাদ্দনয 

কভ মভযকল্পনা গ্রণ কযা দ্দিদ্দছিঃ  

1| দাভিরত্র যীক্ষা Kvh©µg  

2| ভনযীক্ষা Kvh©µg 



3| অভডট আভি মাচাই 

4| g~j¨ †NvlYv Aby‡gv`b c×wZ 

5| evwbwR¨K Avg`vbxKviK‡Ki wbKU †_‡K g~mK Av`vq c×wZ 

6| AvUK b¨vqwbY©qb Kvh©µg 

 

ট) স্থানীি  যাজস্ব অভডট অভধদপ্তয কর্তমক উত্থাভত অভডট ভনষ্পভিকযণিঃ  

1| স্থানীি  যাজস্ব অভডট অভধদপ্তয কর্তমক এ দপ্তদ্দযয আতাধীন প্রভতষ্ঠানমূদ্দয অভডট কযায ক্ষভতা ম্পভকমত যীট 

ভাভরামূদ্দয ভদ্দধ্য কমগুদ্দরায যাি দ্দিদ্দছ কগুদ্দরায কক্ষদ্দত্র যাি অনুমািী ব্যফস্থা কনিা।  

2| ২০১০ কথদ্দক ২০১২ ম মন্ত উত্থাভত অভডট আভি মাচাই ফাছাইপূফ মক জফাফ কপ্রযদ্দণয ব্যফস্থা গ্রণ, 

প্রদ্দমাজেদ্দক্ষদ্দত্র ানা যাজস্ব আদাদ্দিয কাh©ক্রভ গ্রণ।   

3| অভডট আভি ভনষ্পভিকযদ্দণয রদ্দক্ষে ভত্র-ক্ষীি বা অনুষ্ঠাদ্দনয ব্যফস্থা কযা।  

 

  প্রাভনক কভ মভযকল্পনািঃ  

1| দাপ্তভযক কদ্দঠায শংিরা প্রভতষ্ঠািঃ কর h©vকিয কভ মকতমা-কভ মচাযীদ্দদয ভনধ মাভযত ভদ্দি দপ্তদ্দয উভস্থত িা, দ্রুত 

কাh©ভনষ্পভি এফং মূক আদাদ্দি জফাফভদভতা প্রভতষ্ঠায ভফলিগুদ্দরা ভনভিত কযায ভাধ্যদ্দভ দাপ্তভযক শংিরা প্রভতষ্ঠা কযা।  এ 

রদ্দক্ষে উভিভিত ভফলদ্দি প্রদ্দিাজনীি আদ্দদ ইসুে কযা।  

2| অভপ ভযদ মনিঃ কভভনায উর্ধ্মতন কভ মকতমাগণ ভনিভভতবাদ্দফ দপ্তয ভযদ মন কযদ্দফন।  

3| অভবদ্দমাগ  কগান ংফাদ্দদয তদন্ত কযািঃ অভবদ্দমাগ  কগান ংফাদ্দদয ভবভিদ্দত কযদাতাদ্দদয কাhর্কমযভ তদন্ত কযা 

এফং কয পাাঁভক উদঘাটন কযা।  

4| ভটিদ্দজন চাট মায প্রকািঃ প্রস্তুতকৃত ভটিদ্দজন চাট মায দ্দিফাইদ্দট প্রকা।  

5| Z_¨ AwaKvi AvBb অনুমািী প্রকাদ্দমাগ্য তথ্যাভদয তাভরকা দ্দিফাইদ্দট প্রকা 

 

উভিভিত কাh©vফরীমূ ম্পাদদ্দন এ দপ্তদ্দযয ক্ষভতা, দুe©রতা,ম্ভাফনা এফং চোদ্দরঞ্জ  ঝাঁভকমূ ভনদ্দম্ন তুদ্দর 

ধযা দ্দরািঃ 

ক) Strengths (ক্ষভতামূ): 

1| bZzb wb‡qvMcÖvß mnKvix ivR¯^ Kg©KZ©v‡`i cÖ`vq‡bi d‡j †gavex Kg©KZ©vi msL¨v †e‡o‡Q Ges Kv‡Ri 

¸bMZ gvb I MwZ e„w× †c‡q‡Q| 



2| জাতীি যাজস্ব কফাদ্দড ময ভনভফে h©কফক্ষদ্দণয কাযদ্দণ ভফভবন্ন ভফলদ্দি জাতীি যাজস্ব কফাদ্দড ময ভনদ্দদ মনা ািা জতয 

n‡q‡Q| 

ি) Weaknesses (দুeর মতামূ):   

1| cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq ivR¯̂ Kg©KZ©v ch©v‡q Rbej AcÖZyj| 

2| wgwbwóªqvj Kg©Pvix‡`i c`ïb¨Zv AZ¨vwaK nIqvq †ev‡W©i Pvwn`v Abyhvqx cÖwZ‡e`b cÖ ‘̄wZ I †cÖi‡Y wej¤^| 

3| XvKv (`wÿY) Kwgkbv‡iU Awa‡ÿ‡Î bZzb wkí M‡o bv IVvq eo Ki`vZv m„wó n‡”Q bv Dciš‘ A‡bK 

Ki`vZvi e¨emv As½b Ab¨ Awa‡ÿ‡Î ’̄vbvšÍwiZ n‡”Q| (Kvib Rwgi g~j¨ e„w×i Ges NbemwZ) 

4| hvbevnb msKU I jwRw÷K msKU| 

5| ỳe©j AvBU AeKvVv‡gv nIqvq B‡j±ªwbK gva¨‡g Z_¨ Av`vb cÖ`vb axi MwZ‡Z m¤úbœ nq| 

 গ) Opportunites (ম্ভাফনামূ): 

1| G `ß‡ii AvIZvaxb wefvMxq Awdm mg~n Ges ZrAwa‡ÿÎvaxb cÖwZôvbmg~‡ni †f․MwjK Ae¯’vb †ewk `yi bv 

nIqvq mg‡q mg‡q gwbUwis Kiv hvq| 

2| RvZxq ivR¯ ^ †evW©i KvQvKvwQ G `ß‡ii Ae ’̄vb weavq †h †Kvb civgk© I wb‡`©kbv `ªæZ cvIqv hvq Ges 

wb‡`©kbv ev Í̄evq‡b `ªæZ Kvh©Ki c`‡ÿc †bqv hvq| 

 ঘ) Threats (চোদ্দরঞ্জ  ঝাঁভক মূ): 

1|  ‡mev Lv‡Zi cÖwZôvbmg~‡ni †ewkifvM †ÿ‡Î e¨emvwqK gvwjK mwgwZ fz³ nIqvq RvZxq ivR¯^ †evW©i 

wewfbœ wb‡`©kbvi AvBbvbyM ev Í̄evq‡bi †ÿ‡Î mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z nq| 

2| প্রভতষ্ঠানমূদ্দয ভদ্দধ্য ভাভরা দাদ্দিদ্দযয প্রফণতা কফভ থাকাি যকাভয যাজস্ব আদাদ্দি `xN©m~wÎZv কদিা কদি; 

3| ভভজএ এয াদ্দথ কট্রজাভয চারান মাচাইদ্দি দীঘ মসূভত্রতা; 

4| এ দপ্তদ্দযয আতাধীন ভকছু ভকছু প্রভতষ্ঠান উচ্চ প্রযুভি ম্পন্ন িাি এ কর প্রভতষ্ঠাদ্দনয UvY©Ifvi I Ki`vwqZv 

wba©vib কাhক্রমভ মথামথবাদ্দফ ভভনটয কযায কক্ষদ্দত্র জটিরতা সৃভষ্ট ি।   


