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আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Regional/Zonal Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর এর ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ বছের মাট লমাা যথােম ১৩৫৫.৭৮ কা টাকা ও
১৪০৮  কা  টাকা;  যার  িবপরীেত  আদায়ত  রাজের  পিরমাণ  যথােম  ১২২২.২  কা  টাকা  ও  ১৪৭৩.৮৬  কা  টাকা।  ২০২১-২২
অথ বছেরর লমাা ১৯৩২.৮০ কা টাকা; যার িবপরীেত আদায়ত রাজের পিরমাণ ১০৬৯.৭০ কা টাকা (এিল/২১ মাস পয ) ।
IVAS ( Integrated VAT Administration System) এর আওতায় অনলাইেন ভাট রিজেশন হণ ও অনলাইন
িরটান  দািখল ইতািদ কায ম স হেয়েছ। এছাড়া অনলাইন িভিক  সংেযাজন কর বার সফল বাবায়েনর লে অা যসব
অনলাইন  মিডউল  চা  করা  হেয়েছ  তা  হেলা  Tax  Type,  Return  Processing,  Case  Management,
Revenue Management, Taxpayer Current Account, Non-Filing, Taxpayer Enquiry,
Document Certification, Document Management ইতািদ। িজববষ  ও াধীনতার বণ  জয়ীেক সামেন
রেখ ই-পেম পিত ও অনলাইন িভিক কর বা বতেনর লে EFDMS (Electronic Fiscal Device
Management System) চা করা হেয়েছ । ই-পেম বা IVAS এর সােথ ‘‘ এ চালান ‘’ এর Integration করা হেয়েছ
। এছাড়াও ২০২১-২২ অথ বছের EFDMS সসারেণর মােম বসায়ী ও সবা পয ােয় ত ি িতােনর মােম EFDMS
াটফেম  সািভ স চােজর িবিনমেয় সবা েয়র কায ম হণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কর দােনর সংিত এেদেশ এখেনা গেড় উেঠিন। অেনক বসায়ীর যথাযথ রাজ দােন অনীহা এবং জনসাধারেনর মেও সক চালান
হেণ সেচতনতার কট অভাব রেয়েছ। এছাড়া কর সংহ করার ে দ জনবেলর অভাব রেয়েছ এবং কর আদায় বাপনা ন া
অেটােমেটট না হওয়ায় কািত রাজ আদায় সব হেনা। আদালতসেহ অিন মামলার ফেল িবল পিরমাণ রাজ অনাদায়ী থেক
যাে। দেশর অথ নীিতর ােথ  অেনক েই কর অাহিতর িবধা দান করা আেছ। এছাড়াও যথাযথ ভাট িনধ ারণ, উ লমাার
রাজ আহরণ, ভাট ফিক রাধ, ভাট এর আওতা ি, িনরীা ও পিরদশ ন, বেকয়া আদায়, িবচারাধীন মামলা িনি ইতািদ ে
চােল রেয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

“িজব বেষ র অীকার, EFD (Electronic Fiscal Device) ত NBR” এই সহজীকরণ াগােন িস কেপ ােরশন ও
জলাসেহ চরা পয ােয় EFD এর বহার ির মােম যথাযথ ভাট আহরণ িনিত করার লে ২০২১-২০২২ অথ বছের অেনকেলা
EFD Device াপন করা হেয়েছ। রাজ আদায় ির জ অনলাইেন ভাট িরটাণ  দািখেলর সংা ২০৩০ সােলর মে শতভােগ
উীত করা হেব। িডিজটাল বাংলােদশ গড়েত ত ি (আইিস) অবকাঠােমা িবিনম াণ ও অেটােমশন কায মসহ জারদারকরণ করা
হেব । কম কতা/কম চারীেদর িশেণর মােম কম দতা ির পাশাপািশ িবক িবেরাধ িনির (ADR) মােম রাজ আদায়
কায ম জারদার করা হেব। েয়াজনীয় উোেগর মােম উ আদালেতর পিং মামলাসহ িনি ও সংি রাজ আদায় করা হেব।
ভাট িশালক িবাপন চার চারণার মােম জনসেচতনতা ও জনসৃতার ি করা হেব যােত ভাটেনট ি পায় এবং ফিক রাধ
করা সহজ হয়।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 ২০২২-২৩ অথ বছের ধায ত রাজ লমাার ১০০% অজন; ৪০০০ িতানেক ভাট রিজেশন দান;  িরটান  দািখেলর
হার ৯০% এ উীতকরণ; ৩৪ িতােন EFD/SDC মিশন াপন; EFDMS সবা য় কায ম সকরণ;
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

কিমশনার, কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর (ভাট)

এবং

জাতীয় রাজ বােড র চয়ারান এর পে সদ (সক বাবায়ন ও আই), ভাট অিবভাগ, জাতীয়
রাজ বাড -এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর ................. তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
আিলক / জানাল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

য়ংিয়, আিনক ও টকসই বাপনায় যথাযথ রাজ আহরণ

১.২ অিভল (Mission)
ায়িভিক, আিনক িিনভর, অংশহণলক, জনবাব রাজ বাপনা িতাকরেণর মােম িনধ ািরত রাজ লমাা
অজন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. রাজ আহরণ জারদারকরণ
২. পিরবীণ ও সবা
৩. সক শাসেনর অেটােমশন ও করদাতা বাবকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.   সংেযাজন কর ও সক  আইন এবং আবগাির  আইেনর আওতায় কর আেরাপ,  আহরণ এবং এতদসংা
আইন, িবিধ-িবধান ণয়ন-হালনাগাদকরণ
২. বােজেটর রাজ আহরণ সংা লমাা ণয়ন;
৩. কেরর সহ িচিত কের এর আওতা ও পিরিধ িনধ ারণ এবং া িতপালেন উুকরেণর মােম ভাটদাতার
সংা ি এবং রাজ আহরণ ির লে অধীন দরসহ মিনটিরং
৪.  সংেযাজন কর ও সরক  আইন এবং আবগাির  আহরেণ িনেয়ািজত দরসেহর কায ম পিরবীণ ও
িনয়ণ
৫. িনয়িমত পিরদশ ন কায ম পিরচালনা
৬. িবিভ িবভােগর সােথ মত িবিনময় সভা, িদক িনেদ শনা দান ও বাবায়ন মিনটিরংকরণ
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

২০২৫ সােলর মে কর
িজিডিপ’র অপাত ি

কর িজিডিপর অপাত
ি

শতকরা হার ৮.৬৩ ৯.২৯ ১০.৫ ১০.১৭ ১০.৩৫
অাটিন  জনােরেলর দর, বাংলােদশ
াংক, িহসাব মহা িনয়েকর দর

িজিডিপ ও জাতীয় রাজ বােড র
রাজ আহরণ নীিতিবিত ২০২১-
২০২২ হেত ২০২২-২০২৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] রাজ আহরণ
জারদারকরণ

২৫

[১.১] রাজ লমাা
অজন

[১.১.১] আহিরত
ভাট

সমি
শতকরা
হার

১৮ ১০৪.৬৭ ৫৫.৩৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.২] জিরপ কায ম
[১.২.১] করদাতা
ি: ভাট

গড় সংা ৪ ৮৭৮ ৯৩২ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৮০০ ৯১০

[১.৩] কমাই করদাতার
সংা িকরণ

[১.৩.১] িরটান 
দািখেলর হার: ভাট

গড়
শতকরা
হার

৩ ৮৫ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৭০ ৮০

[২] পিরবীণ ও
সবা

২৫

[২.১] অিভেযাগ ও
গােয়া তের িভিেত
অসান কায ম

[২.১.১] দােয়রত
মামলা: ভাট

সমি সংা ৩ ৩৮১ ১১৬ ১৩০ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ১৫০ ১৮০

[২.২] মামলা থেক রাজ
আদায়: মাট

[২.২.১] আদায়ত
মাট ভাট

সমি
কা
টাকায়

৩ ৩.৬১৪ ০.৩৭৩৩ ২.২ ২ ১.৮ ১.৫ ১ ৩.১ ৩.২

[২.৩]  দের িবচারাধীন
মামলাসহ ত
িনিকরণ

[২.৩.১] িনিত
মামলা

সমি
শতকরা
হার

৩ ৭০ ৬৯ ৭৫ ৭২ ৬৮ ৬৩ ৫৮ ৮০ ৮০

[২.৪] করদাতাগণেক িবক
িবেরাধ িনি পিত
হেন উুকরণ।

[২.৪.১] িবেরাধ
িনি: ভাট

সমি সংা ২ ০ ০ ৩ ২ ১ ৪ ৫

[২.৫] িরটান  পরীাকরণ।
[২.৫.১] িরটান 
পরীা: ভাট

গড়
শতকরা
হার

৩ ৪০ ৬৫ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৭০ ৮০

[২.৬] বেকয়া কর আদায়
রািতকরণ।

[২.৬.১] আদায়ত
বেকয়া: ভাট

সমি
কা
টাকায়

২ ৪০ ৩.২৯৫ ৪০ ৩.৬ ৩.২ ২.৮ ২.৪ ৫ ৬

[২.৭] িনরীা কায ম

[২.৭.১] িনরীিত
িতােনর সংা

সমি সংা ২ ০ ০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৫

[২.৭.২] িনরীার
মােম উাত
রাজ

সমি
কা
টাকায়

২ ০ ০ ২০ ১৫ ১২ ১০ ৮ ২২ ২৪



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৬:১১ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৮] উৎেস কর কতন
মিনটিরং

[২.৮.১] পিরবীিত
উৎেস কর
কতনকারী বিধ ত
কপ (ভাট)

সমি সংা ৩ ১২২৩ ১৮৬৭ ১২৫০ ১১২৫ ১০০০ ৮৭৫ ৭৫০ ১৪২০ ১৫১৫

[২.৯] সবা কের
মােম করদাতা সবা
িকরণ

[২.৯.১] সবা
হণকারীর সংা:
ভাট

সমি
সংা
(ল)

২ ০.২২৮ ০.২৮ ০.২৫ ০.২২ ০.২০ ০.১৭ ০.১৫ ০.২৭ ০.৩



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৬:১১ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] সক
শাসেনর
অেটােমশন ও
করদাতা
বাবকরণ

২০

[৩.১] ইএফিডএমএস
বাপনা

[৩.১.১] ইএফিড/
এসিডিস এর সংা

সমি সংা ৩ ০ ০ ১০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৩.২] অনলাইেন ভাট
িরটান 

[৩.২.১] অনলাইেন
ভাট িরটান  হণ

গড়
সংা
(হাজার)

৪ ৫.৬ ১১.১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২

[৩.৩] অনলাইেন ভাট
রিজেশন

[৩.৩.১] অনলাইেন
ভাট রিজেশন
দান

সমি
সংা
(হাজার)

৩ ৩.২৮৭ ২.৯৭৩ ২.৫ ২.০ ১.৫ ১.৩৫০ ১.২ ৩.০ ৪.০

[৩.৪] মাঠ অিফস পিরদশ ন

[৩.৪.১] মাঠ অিফস
পিরদশ ন িতেবদন
দািখল

সমি সংা ২ ৬৪ ৩১ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪৫ ৫০

[৩.৪.২] মাঠ অিফস
পিরদশ ন
িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

সমি
শতকরা
হার

২ ৪১.৫২ ৭৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪২ ৬০ ৭০

[৩.৫] কম কতা-
কম চারীেদর িশণ
দান;

[৩.৫.১] িশণ
দান: ভাট

সমি জনঘা ৩ ০ ০ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩২ ২৯ ৪১ ৪৩

[৩.৬] সমসামিয়ক িবষেয়
লািন ং সশন

[৩.৬.১] ইন-হাউজ
িশণ :
সমসামিয়ক িবষয়

সমি সংা ৩ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৬:১১ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৬:১১ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইএফিড ইেলকিনক িফসকাল িডভাইস

২ ই-পেম ইেলোিনক পেম

৩ ই-ফাইিলং ইেলোিনক ফাইিলং

৪ এিডআর িবক িবেরাধ িনি



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৬:১১ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] রাজ লমাা অজন [১.১.১] আহিরত ভাট কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর। দর/সংা ধান কক ািরত রাজ আদায় িববরণী

[১.২] জিরপ কায ম [১.২.১] করদাতা ি: ভাট কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর। দর/সংা ধান কক ািরত তয়ন

[১.৩] কমাই করদাতার সংা িকরণ [১.৩.১] িরটান  দািখেলর হার: ভাট কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর। দর/সংা ধান কক ািরত তয়ন

[২.১] অিভেযাগ ও গােয়া তের িভিেত অসান
কায ম

[২.১.১] দােয়রত মামলা: ভাট কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর। েয়াজনীয় তািদর িববরণীসহ দর/সংা ধান কক ািরত তয়ন

[২.২] মামলা থেক রাজ আদায়: মাট [২.২.১] আদায়ত মাট ভাট কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর। দর/সংা ধান কক ািরত রাজ আদায় িববরণী

[২.৩]  দের িবচারাধীন মামলাসহ ত
িনিকরণ

[২.৩.১] িনিত মামলা কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর। েয়াজনীয় তািদর িববরণীসহ দর/সংা ধান কক ািরত তয়ন

[২.৪] করদাতাগণেক িবক িবেরাধ িনি পিত
হেন উুকরণ।

[২.৪.১] িবেরাধ িনি: ভাট কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর। েয়াজনীয় তািদর িববরণীসহ দর/সংা ধান কক ািরত তয়ন

[২.৫] িরটান  পরীাকরণ। [২.৫.১] িরটান  পরীা: ভাট কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর দর/সংা ধান কক ািরত তয়ন

[২.৬] বেকয়া কর আদায় রািতকরণ। [২.৬.১] আদায়ত বেকয়া: ভাট কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর দর/সংা ধান কক ািরত আদায় িববরণী

[২.৭] িনরীা কায ম
[২.৭.১] িনরীিত িতােনর সংা কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর েয়াজনীয় তািদর িববরণীসহ দর/সংা ধান কক ািরত তয়ন

[২.৭.২] িনরীার মােম উাত রাজ কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর েয়াজনীয় তািদর িববরণীসহ দর/সংা ধান কক ািরত তয়ন

[২.৮] উৎেস কর কতন মিনটিরং
[২.৮.১] পিরবীিত উৎেস কর কতনকারী বিধ ত
কপ (ভাট)

কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর। দর/সংা ধান কক ািরত তয়নয়ন

[২.৯] সবা কের মােম করদাতা সবা িকরণ [২.৯.১] সবা হণকারীর সংা: ভাট কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর। দর/সংা ধান কক ািরত তয়ন

[৩.১] ইএফিডএমএস বাপনা [৩.১.১] ইএফিড/ এসিডিস এর সংা কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর। দর/সংা ধান কক ািরত তয়ন

[৩.২] অনলাইেন ভাট িরটান  [৩.২.১] অনলাইেন ভাট িরটান  হণ কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর। দর/সংা ধান কক ািরত তয়ন

[৩.৩] অনলাইেন ভাট রিজেশন [৩.৩.১] অনলাইেন ভাট রিজেশন দান কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর। দর/সংা ধান কক ািরত তয়ন

[৩.৪] মাঠ অিফস পিরদশ ন
[৩.৪.১] মাঠ অিফস পিরদশ ন িতেবদন দািখল কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর।

সংি কম কতা কক ািরত পিরদশ ন/তদারিকর ত-সিলত সামাির
িশট

[৩.৪.২] মাঠ অিফস পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর
তৎসংি কম কতা কক ািরত বাবািয়ত পািরেশর হার সংা
সামারী শীট

[৩.৫] কম কতা-কম চারীেদর িশণ দান; [৩.৫.১] িশণ দান: ভাট কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর। তৎসংি কম কতা কক ািরত সামারী শীট

[৩.৬] সমসামিয়ক িবষেয় লািন ং সশন [৩.৬.১] ইন-হাউজ িশণ : সমসামিয়ক িবষয় কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, রংর। তৎসংি কম কতা কক ািরত সামারী শীট



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৬:১১ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, ২০২২

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৬:১১ া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



1 

 

 

সংয োজনী ৪: 

 আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

 

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের নার্:  াস্টর্স, এক্সাইজ ও ভ্যাট  রর্শনাররট, রংপুর 

 ার্ মক্ররর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচর র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়রনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছররর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ননরত তা  রর্টি সভ্া আযেোজন সভ্া আরয়ারজত ২ সংখ্যা 

শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পরয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভ্ার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % 

শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পরয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

৮০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ৫০% ৬০% ৭০% ৮০%  
  

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজরনর 

(stakeholders) অংশগ্রহরণ  সভ্া 
অনুরষ্ঠত সভ্া ৪ সংখ্যা 

শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পরয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১   

  

অজমন      

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলিক্ষণ আযেোজন প্রলিক্ষণ আযেোলজত ২ সংখ্যো 

অরতররি 

 রর্শনার 

(জনপ্রশান 

শাখা) 

২ 

৪০ জন 

লক্ষ্যর্াত্রা 
 

 

১ টি 

২০জন 

 

 

১ টি 

২০ জন 

 

 

  

অজমন      

১.৫  র্ ম-পরররবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অর রজা র্ালার্াল 

রবনষ্ট রণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ 

ইতযারদ 

উন্নত কম য-পলরযেি ৩ 
সংখ্যা ও 

তাররখ 

অরতররি 

 রর্শনার 

(জনপ্রশান 

শাখা) 

৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

৩ 

৩০/০৯/২২ 

৩ 

৩০/১২/২২ 

৩ 

৩০/০৩/২৩ 

৩ 

৩০/৬/২৩ 
 

  

অজমন      

অজমন      
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 ার্ মক্ররর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচর র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়রনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছররর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়াট মার 

২য় 

ক ায়াট মার 

৩য় 

ক ায়াট মার 

৪র্ ম 

ক ায়াট মার 

কর্াট 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অজমন 
       

২.  ক্রযের ক্ষক্ষযে শুদ্ধোচোর ........................................................................৪ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছররর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওরয়বসাইরট প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওরয়বসাইরট 

প্র ারশত 
৩ তাররখ 

অরতররি 

 রর্শনার 

(সািারণ 

শাখা) 

২০/০৮/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০/০৮/২২     

  

অজযন 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতররারি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রোলিকোর লিলিযত ন্যুনতম পাঁচটি কো যক্রম) 

৩.১ ক্ষসেো প্রদোযনর ক্ষক্ষযে 

ক্ষরলজস্টোযর প্রযদে ক্ষসেোর লেেরণ ও 

ক্ষসেোগ্রহীতোর মতোমত সংরক্ষণ 

ক্ষরলজস্টোর 

হোিনোগোদকৃত 
৮ সংখ্যা 

অরতররি 

 রর্শনার 

(সািারণ 

শাখা) 

২ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১  

  

অজমন      

৩.২ দুনীরত প্ররতররাি রবষরয় 

কস্ট রহাল্ডার ও  র্ ম তমা- র্ মচারীরদর 

রনরয় আরলাচনা 

কস্ট রহাল্ডার ও 

 র্ ম তমা-

 র্ মচারীরদর রনরয় 

আরলাচনা সভ্ার 

আরয়াজন 

৮ সংখ্যা 

অরতররি 

 রর্শনার 

(জনপ্রশান 

শাখা) 

২ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১  

  

অজমন      

৩.৩ রবভ্াগীয় দপ্তরসমূরহ ক্রয়  ারর্ ম 

স্বচ্ছতা রনরিত রণ। 

সররজরর্ন পররদশ মন 

ও প্রদত্ত সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

৮ 

সংখ্যা 

ও 

% 

অরতররি 

 রর্শনার 

(সািারণ 

শাখা) 

৪ 

ও 

১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা 
১ 

১০০% 

১ 

১০০% 

১ 

১০০% 

১ 

১০০% 
 

  

অজমন      

৩.৪ কম যকতযো-কম যচোরীযদর সঠিক সমে 

অলিযস উপলিলত লনলিতকরণ 

উপরস্থরত 

রনরিত রণ 
৮ % 

অরতররি 

 রর্শনার 

(জনপ্রশান 

শাখা) 

১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

  

অজমন      

 

লে:দ্র:- ক্ষকোন ক্রলমযকর কো যক্রম প্রয োজু নো হযি তোর কোরণ মন্তব্য কিোযম উযেখ করযত হযে। 

 



ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩  

(র্াঠ পর্ যায়েি অরিয়েি জর্ন্) 

 

ক্রর্ 

 

কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পাদন 

 সূচক 

 

একক 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবােন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবারেি 

িারিখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

 

০২ [২.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি [২.১.১] ই-িাইয়ল ননাট রনষ্পরত্তকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [২.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকিণ [৩.১.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকৃি েংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২    

০৪ [৪.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ 

নর্াকায়বলাে কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ 

েভা/কর্ যশালা আয়োজন 

[৪.১.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ নর্াকায়বলাে 

কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ েভা/কর্ যশালা 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

 

০৫ [৫.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবােন 

[৫.১.১] কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবােন েংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যােন 

প্ররিয়বদন উর্ধ্যিন কর্তযপয়ক্ষ্ি রনকট নপ্ররিি  

িারিখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 

 

 



 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকি 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তে 
উত্তে  

চলরত 

োন 

চলরত োমনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভিক ১৪ 

[১.১] অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকিমো 

(অভিক) ও আভিল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযেবসোইযে এবং ভিআরএস 

সফেওেযোযর (প্রয োিয ক্ষেযে) 

ত্রের্োভসক ভিভিযি হোলিোগোদকরণ 

[১.১.১] অরনক ও 

আরপল কে যকতযাি 

তথ্য ওযেবসোইযে 

ও ভিআরএস 

সফেওেযোযর 

হোলিোগোদকৃি/ 

আপমলাডকৃত 

সংখ্যো ৪   ৪ ৩    

[১.২] রনরদ যষ্ট সেমে 

অনলাইমন/অফলাইমন প্রাপ্ত 

অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অভিয োগ 

ভিষ্পভিকৃি % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

োরসক প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপে 

েিােি ক্ষপ্রিণ 

[১.৩.১] র্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িভরবীেণ 

ও সের্িো 

অিমি 

১১ 

[২.১] ত্রত্রোরসক রিরত্তমত 

পরিেীেণ এেং ত্রত্রোরসক 

পরিেীেণ প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপমেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রের্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.২] কে যকতযা/কে যচািীমদি 

সর্ন্বযে অরিমর্াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা 

এেং রর্আিএস সফটওেযাি 

রেষেক ক্ষসরেনাি/কে যশালা/ 

প্ররশেণ আমোর্ন 

[২.১.১]   

প্রভিেণ/ক্ষসরেনাি/

কে যশালা 

আযেোভিি 

 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.৩] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোিিো ভবষযে 

ক্ষেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহিকরণ সিো আযেোিি 

[২.৩.১] 

অবভহিকরণ সিো 

আযেোভিি 

সংখ্যো ৪   ২ ১    

 



 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ মপতিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

সেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকি 

োন 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধাি

ণ 

অতি 

উত্তে 
উত্তে  

চলতি 

োন 

চলতি োমনি 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতিক ১৮ 

[১.১] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীেণ 

কতেটি পুনর্ যঠন 

[১.১.১] কতেটি 

পুনর্ যঠিি িংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীক্ষণ 

কতর্টিি িিাি তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] তেদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি এবং 

প্রতিমবদন সপ্রতিি 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

আওিাধীি দপ্তি/িংস্থাি ির্ন্বতয় 

ত্রৈর্াতিক তিতিতি িিা আতয়াজি 

[১.২.১] িিা 

আতয়াতজি িংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি হালিাগাদকিণ 

(আওিাধীি দপ্তি/িংস্থািহ) 

[১.৪.১] 

হালনার্াদকৃি িংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষর্িা 

অজমি  
৭ 

[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক 

কে যশালা/প্রতশেণ/মেতেনাি 

আময়ার্ন 

[২.১.১] প্রতশেণ/ 

কর্ মশালা 

আতয়াতজি 

িংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

স্টেকতহাল্ডািগতণি ির্ন্বতয় 

অবতহিকিণ িিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

অবতহিকিণ িিা 

আতয়াতজি 

 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১    
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তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২৩ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা (সকল সরকাধর অধিয়সর জন্য প্রয় াজয) 

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২1-

২2 

লেযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্  চলতত র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতেক 10 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে অনুর্ায়ী 

তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে তথ্য প্রাতির 

আনেদে তেষ্পতত্ত 

 

[১.১.১] তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে 

তথ্য প্রাতির আনেদে তেষ্পতত্ত 

 

% 0৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সের্তা বৃদ্ধি 
15 

[১.২] স্বতঃপ্রণ োদ্ধিতভোণে প্রকোশণ োগ্য 

সকল তথ্য হালোগাদ কনর 

ওণেেসোইণে প্রকোশ 

[১.2.১] হোলনোগোিকৃত তথ্য 

ওণেেসোইণে প্রকোদ্ধশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 15-01-2023 31-০১-২০২3 - - 

৩০-০৬-২০২৩ - - - - 

[১.৩] েোদ্ধষ িক প্রদ্ধতণেিন প্রকোশ  
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় েোদ্ধষ িক 

প্রদ্ধতণেিন প্রকোদ্ধশত  
তোদ্ধিখ  ০৩   ১৫-১০-২০২2 ৩১-১০-২০২2 ৩০-১১-২০২2 - - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, ২০০৯ 

এর ৫ ধারা অনুসানর র্ােতীয় তনথ্যর 

কযাটালগ ও ইেনেক্স তততর/ 

হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাটালগ ও   

ইেনেক্স প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 
তাতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২2 ১৫-০১-২০২3 ৩১-০১-২০২3 - - 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচোি কো িক্রম সম্পন্ন সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অদ্ধিকোি আইে, ২০০৯ ও 

এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  দ্ধেষণে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অদ্ধিকোি সংক্রোন্ত প্রণতেকটি 

ত্রৈমোদ্ধসক অগ্রগদ্ধত প্রদ্ধতণেিন দ্ধনি িোদ্ধিত 

সমণে ওণেেসোইণেি তথ্য অদ্ধিকোি 

সসেোেণে প্রকোশ 

[১.৭.১] ত্রৈমোদ্ধসক অগ্রগদ্ধত 

প্রদ্ধতণেিন ওণেেসোইণেি তথ্য 

অদ্ধিকোি সসেোেণে প্রকোদ্ধশত 

সংখ্যা ০2   ৪ ৩ ২ ১  

 


