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কয অঞ্চর-1, চট্টগ্রামভয কভ মম্পাদমনয ার্ফ মক র্চত্র 
 

(Overview of the Performance of the Taxes Zone-1, Chattogram  

 

        

                    আ              আ             -1,                                      

   W©                           অর্মমনয র্ন্য প্রময়ার্নীয় কাম মক্রভ গ্রণ এয রমযে আওতাধীন অর্ধমযমত্র কযমমাগ্য 

আয় যময়মে এরূ কযদাতামদয আয়কয র্যটাণ ম দার্ির ও কয প্রদামন উৎার্ত ও র্নর্িতকযণ। এ কয অঞ্চমরয উৎম কমযয 

িাত মত আয়কয আদায় তদাযকীকযণ। কযদাতামদয কয সফা র্নর্িত কযায রমযে র্টিমর্ন চাট মায মথামথবামফ ফাস্তফায়ন 

র্নর্িত কযা। কয পাঁর্ক উদঘাটমন প্রময়ার্নীয় ব্যফস্থা গ্রণ এফং র্ফমযাধপূণ ম যার্স্ব আদাময় ADR কাম মক্রভ সর্াযদায কযা। 

এোড়া যকামযয যার্ননর্তক র্দ্ধান্ত অনুমায়ী যার্স্ব আদাময় কাম মক্রভ গ্রণ, র্ফর্বন্ন Stakeholder সদয ামথ ম্পকম 

উন্নয়ন এফং অংীদাযীত্ব বৃর্দ্ধ ও র্যী কাম মক্রভ র্যচারনায ভাধ্যমভ কযমনট ম্প্রাযণ কময যার্স্ব আদাময়য কাম মক্রভ 

গর্তীর যািা। 

 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (চায ফছয  প্রধান অজডনমূঃ 

ক  ফাদজট রক্ষযভাত্রা  আদায়ঃ   

(অাংক মূ বকাটি টাকায়  
  

কর l©                             

2016-2017 5250.00 4,785.00 4,911.00 

2017-2018 7,160.00 5,789 6,010.00 

2018-2019 8423.90 6,185.49 6,520.54 

2019-2020 10,464.76  6,332.71 6,550.00  
 

খ  কযদাতা  ভাভরা রনষ্পরিয রযাংখ্যানঃ 
  

কর l© আ                        র                র           

2016-2017 88,006 1,01,697 77,210  

2017-2018 96,200 1,07,464 84,610  

2018-2019 98,793 1,09,823 87,776  

2019-2020 1,07,105 1,22,549 95,075  
 

 

গ  রযটান ড  আদায় াংক্রান্তঃ 
  

কর l©                        র     র             ক রর   র    

2016-2017 46,243 95.86 

2017-2018 54,901 96.71 

2018-2019 55,753 77.33 

2019-2020                 62,902                    115.87 

ঘ  ইটিআইএন-এয তথ্যঃ 
  

কর l©               র- র                   

2016-2017 27,060 164 27,224 

2017-2018 18,571 89 18,660 

2018-2019 17,015 39 17,054 

2019-2020 30,029 14 30,043 
 

 

ঙ  কয তথ্য  বফা বকন্দ্র, চট্টোভঃ 

কর    -1, চ     র          ,2011     চ       ক  কর    ও       ক  র              কর      র 

  কর                 কর     । 
  

কর l©               র- র                 

2016-2017 7,806 50 6,192 

2017-2018 6,507 14 7,589 

2018-2019 4,112 10 7,930 

2019-2020 1,775 0 4,249 
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ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূঃ 

ক) কর            কর                ।  

খ)               ক  ও   ক      র     ।   

 গ)                 ক কর  র  ও       র            র     ।  

ঘ)     কর                    র       ।  

 ঙ)  -       ও      কর         ক          র  ও       র              চ     ।      

চ  বকারবড-১৯ ভাভাযীয বফরিক বপ্রক্ষাদট ফতডভান অথ ডফছদয অথ ডনীরতদত স্বাবারফক গরত প্রফা ্যবাত য়ায আাংকা। 

রযফরতডত রযর্রতদত যাজস্ব আদাদয়য উয রফরু প্ররতরক্রয়ায় ড়ায ম্ভাফনা যদয়দছ উদ্ভুত রযর্রতদত রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী 

যাজস্ব আদাদয়য ধাযায় অক্ষুন্ন যাখায চযাদরঞ্জদক াভদন বযদখ যাজস্ব আদাদয়য জন্য করতয় সূরনরদ ডষ্ট কভ ডন্থা বনয়ায রফলয়টি 

রফনয় বাদফ রফদফচনা কযা দে। 

 

বরফষ্যৎ রযকল্পনাঃ  
 

বরফষ্যদত জাতীয় যাজস্ব আদায়  e„w×i জন্য কযদনট (ট্যাক্সদনট  ম্প্রাযণ, কয পাঁরক বযাধ, কয রক্ষা, রফÁvন এফং ট্যাক্স 

সয়া ম ার্ব ম; প্রময়ার্নীয় উমযামগয ভাধ্যমভ উচ্চ আদারমতয সর্ডং ভাভরামূ র্নষ্পর্ি ও ংর্িষ্ট যার্স্ব আদায়; 

কভ মকতমা/কভ মচাযীমদয প্রর্যমণয ভাধ্যমভ কভ মযভতা বৃর্দ্ধ এফং র্ফকল্প রফদযাধ রনষ্পরিয (ADR  ভােদভ যাজস্ব আদায় 

বজাযদায কযায দদক্ষ েণ। এছাড়া যকাদযয যাজননরতক রদ্ধান্ত অনুমায়ী যাজস্ব আদাদয় কাম ডক্রভ েণ, র্ফর্বন্ন 

Stakeholder সদয ামথ ম্পকম উন্নয়ন এফং অংীদাযীত্ব বৃর্দ্ধ ও স্থানীয় প্রামনয ায়তায় র্যী কাম মক্রভ র্যচারনায 

ভাধ্যমভ কযমনট ম্প্রাযণ কময যার্স্ব আদাময়য র্যকল্পনা গ্রণ। 

 

২০২০-২১ অথ ড ফছদযয ম্ভা্যব প্রধান অজডনমূঃ- 
  

 ২০২০-২১ অথ ডফছদয   কর        গর    ধাম ডকৃত 9,549.17 বকাটি টাকা যাজস্ব আযণ; 

 কর       র     ক    ও কর         কর ; 

o ই-পাইররাং দ্ধরত রফস্তৃতকযদণয ভােদভ অনরাইদন আয়কয রযটাণ ড দারখর বৃরদ্ধ; 

o  -           ক    ক র     র ; 

o      কর         ক          র  ও       ;  

o Secondary Information      রর                        কর  র   ক      

  রচ    । 

 রফকল্প রফদযাধ রনষ্পরিয (ADR  ভােদভ যাজস্ব আদায় বজাযদায কযায দদক্ষ েণ ; 

 রফরবন্ন Stakeholderবদয াদথ ্পদকড উন্নয়ন এফাং অাংীদাযীত্ব বৃরদ্ধ ; 

 প্রদয়াজনীয় উদযাদগয ভােদভ উচ্চ আদারদতয বরডাং ভাভরামূ রনষ্পরি  াংরিষ্ট যাজস্ব আদায় ; 

 অরধদক্ষত্রাধীন ১১টি উদজরায াংরিষ্ট প্রাদনয ায়তা রনদয় রনরফড় জযীদয ভােদভ কযদাতা বৃরদ্ধ ; 

 াটি ডরপদকট ভাভরা মূ বজরা প্রান / পুরর প্রাদনয ায়তায় কাম ডকয ্যবফ্া েদণয ভােদভ আদায় বৃরদ্ধ ; 

 রফরবন্ন প্রচাযণা, বরভনায ইতযারদ আদয়াজদনয ভােদভ কযদাতাদদয দচতনতা সৃরষ্ট কদয কযদনট ম্প্রাযণ কদয 

যাজস্ব আদায় বৃরদ্ধ ; 

 অরেভ আয়কয আদায় রনরিতকযণ ; 

 আয়কয রযটাদণ ডয রবরিদত কয আদায় তদাযকী কযণ ; 

 চররত  ফদকয়া দাফী ইদত আদায় ; 

 কর আয়কয ভাভরা রনষ্পদন্নয কাম ডক্রভ েণ ;  

 উৎদ কয আদায় কাম ডক্রভ তদাযকী কযণ ; 

 জযী কাম ডক্রদভয ভােদভ কযদনদটয ম্প্রাযণ ; 

 অদথ ডাডক্স / রডরজ ইন্সদকন প্ররতদফদন / রএডএরজ’য আরি রনষ্পরিকযণ ; 

 আয়কয বভরা, জাতীয় আয়কয রদফ, আয়কয প্তা উদমাদনয ভােদভ কযদফা জনগদণয বদৌড়দগাড়ায় বৌছাদনায 

কাম ডক্রভ রযচারনা এফাং আয়কয আযন বৃরদ্ধ ; 

 ADR- এয ভােদভ রফতরকডত আয়কদযয আদায় বৃরদ্ধ ; 

 বগাদয়ন্দা কাম ডক্রদভয ভােদভ কয পাঁরক রচরিতকযণ এফাং দাফী সৃরষ্ট  আদায় বৃরদ্ধ। 
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উক্রভরণকা (Preamble  

 

 

 

গণপ্রর্াতন্ত্রী ফাংরামদ যকামযয অথ ম ভন্ত্রণারময়য অবেন্তযীণ ম্পদ র্ফবামগয ংযুক্ত দপ্তয র্াতীয় 

যার্স্ব সফামড ময আয়কয অনুর্ফবামগয অধীনস্থ কয অঞ্চর-1, চট্টগ্রামভয ময কয কর্ভনায 

 

 

এফং 

 

 

গণপ্রর্াতন্ত্রী ফাংরামদ যকামযয অথ ম ভন্ত্রণারময়য অবেন্তযীণ ম্পদ র্ফবামগয ংযুক্ত দপ্তয র্াতীয় 

যার্স্ব সফামড ময আয়কয অনুর্ফবামগয দস্য, সগ্রড-1 (কয প্রান ও ভান ফম্পদ ব্যফস্থানা) এয ভমধ্য 

২০20 ামরয  জুরাই   ভাময   30  তার্যমি এই ফার্ল মক কভ মম্পাদন চুর্ক্ত 

স্বাযর্যত র। 

 

এই চুর্ক্তমত স্বাযযকাযী উবয়য র্ন র্রর্িত র্ফলয়মূম ম্মত মরন : 
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বকন ১: 

 

কয অঞ্চর-1, চট্টোদভয রূকল্প (Vision  এফাং অরবরক্ষয  (Mission  অজডদনয জন্য বকৌরগত 

উদেশ্যমূ এফাং কাম ডাফররঃ 

 

1.1 রূকল্প (Vision : ন্যায়রবরিক অবযন্তযীণ  ্পদদ আযদণয রদক্ষয আধুরনক  প্রমৄরিমৃদ্ধ বটকই আয়কয 

্যবফ্ানা প্ররতষ্ঠা। 

 

1.2 অরবরক্ষয (Mission : আধুরনক প্রমৄরি রনব ডয, মৄদগাদমাগী  বফরিক উিভচচ ডা অনুসৃত কযনীরতয ভােদভ কয 

ফান্ধফ কয প্রান গদড় বতারা এফাং এয ভােদভ মথাথ ড ন্যায়রবরিক অবযন্তযীণ ্পদদ আযণ। 

 

1.3 বকৌরগত উদেশ্য মূ (Strategic Objectives)  

 

১.৩.১   কর         গর বকৌরগত উদেশ্য মূ: 
 

১. যাজস্ব আযণ বৃরদ্ধ  বজাযদাযকযণ; 

২. কর       র     ক    ও       কর ; 

 

১.৩.২     ক বকৌরগত উদেশ্য মূ 

 

 ১.     রক ক  ক             ও               কর  

 ২. কভ ড্পদাদদন গরতীরতা আনয়ন  বফায ভান বৃরদ্ধ 

 ৩.     ক ও            র      

 ৪. ফারল ডক উন্নয়ন কভ ডসূচী (এরডর  ফাস্তফায়ন 

 ৫. অরডট আরি রনষ্পরি কাম ডক্রদভয উন্নয়ন 

 ৬. ্াফয  অ্াফয ্পদরিয ারনাগাদ তাররকা প্রস্তুত কযা 

 ৭. ইন্টাযদনট রফর অন্যান্য ইউটিররটি রফর ভয়ভত রযদাধ কযা। 

  

1.4 কাম ডাফরীঃ  

 প্রতযক্ষ কয াংক্রান্ত আইন, রফরধ-রফধান প্রণয়ন াংদাধন কযা;  

 আয়কয এফাং ভ্রভণ কয  আযদণ রনদয়ারজত দপ্তযমূদয কাম ডক্রভ রযফীক্ষণ;  

 আন্তজডারতক াং্া  বদমূদয াদথ কয াংক্রান্ত চুরি  াধাযণ দমারগতা চুরি ্পদাদন;  

 প্রতযক্ষ কদযয বক্ষত্রমূ রচরিত কদয আতা  রযরধ রফস্তৃতকযণ এফাং বস্বো প্ররতারদন উদ্বুদ্ধকযদণয 

ভােদভ কযদাতায াংখ্যা বৃরদ্ধ এফাং যাজস্ব আযণ বৃরদ্ধ;  

 জাতীয় যাজস্ব বফাদড ডয আয়কয অনুরফবাদগয কভ ডকতডা-কভ ডচাযীদদয মাফতীয় প্রারনক কাম ডক্রভ 

রযচারনা; 

 আয়কয াংক্রান্ত  ভাভরামূ রনষ্পরিয ভােদভ যাজস্ব আযণ বৃরদ্ধ;  

 রফকল্প রফদযাধ রনষ্পরিয (এ রড আয   ভােদভ যাজস্ব আদায় কাম ডক্রভ বজাযদায কযা; 

 আন্তজডারতক কদযয বক্ষদত্র আন্ত:ীভান্ত ফারণজযদক রযফীক্ষদনয আতায় এদন মূল্য ্ানান্তয বযাদধয ভােদভ 

কয পাঁরক বযাধ কযা; 
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বকন-২ 

 

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

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact  

কভ ড্পদাদন 

সূচকমূ 

(Performance 

Indicators  

একক  

(Unit) 

রবরিফছয  

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত 

অজডন * 

২০১৯-২০ 

রক্ষভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ (Projection  রনধ ডারযত রক্ষযভাত্রা অজডদনয 

বক্ষদত্র বমৌথবাদফ দারয়ত্ব 

প্রাপ্তভন্ত্রণারয়/ রফবাগ/ 

াং্ামূদয নাভ 

উািসূত্র  

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

 

র      র      কয রজরডরয 

অনুাত বৃরদ্ধ 
  কর    র ৮.৬০% 1০.৭0% ১০.৪০% ১০.৫০% ১০.৬০% 

এটরন ড বজনাদযদরয দপ্তয, 

ফাাংরাদদ ্যবাংক, ভারাফ 

রনযীক্ষদকয  রনয়ন্ত্রদকয দপ্তয 

জাতীয় যাজস্ব বফাড ড এফাং জাতীয় 

ঞ্চয় অরধদপ্তয 

 

 

       ক  Provisional     
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বকন-৩ 

বকৌরগত উদেশ্য, অোরধকায, কাম ডক্রভ, কভ ড্পদাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ  

 

বকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectives

) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ড্পদাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গ    

     

(Calc

ulatio

n 

Meth

od) 

একক 

(Unit

) 

কভ ড্পদাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicators) 

 

 

প্রকৃত অজডন 

রক্ষযভাত্রা/ রনণ ডায়ক ২০২০-২১ 

(Target/ Criteria Value for FY 2020-21)  

প্রদক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Project

ion) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদে 

  

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

১. যাজস্ব 

আযণ     ও 

বজাযদাযকযণ 

48 

 

 

[১.১]  যাজস্ব 

রক্ষযভাত্রা অজডন 

[১.১.১] আদায়কৃত 

     যাজস্ব: 

(আয়কয) 

     

বকাটি 

টাকা 

বভাট 

২০ 6520.54 6550.00 9549.17 6,৫৮০.০০ ৬,৫৬০.০০ 6550.00 5729.50 10504 11554 

[১.২] প্রদর ডত 

যাজস্ব আদাদয়য 

াদথ বেজাযী 

রাদফয ভন্বয় 

াধন 

[১.২.১]  অধ ড –

ফারল ডক ভন্বয় 

াধন 

   রখ তারযখ ১ 20/01/19 20/01/20 11/01/21 14/01/21 18/01/21 20/01/21 25/02/21 20/01/22 19/01/23 

[১.২.২]      ক 

          
   রখ    রখ ১ 20/07/19 20/07/20 05/07/21 11/07/21 15/07/21 20/07/21 31/08/21 18/07/22 16/07/23 

[১.৩] ভাঠ 

অরপমূ 

রযদ ডন 

 

[১.৩.১] দারখরকৃত 

প্ররতদফদন: আয়কয 

     াংখ্যা 2 44 44 50 48 46 44 42 52 54 

[১.৪] অরবদমাগ  

বগাদয়ন্দা তদথ্যয 

রবরিদত অনুন্ধান 

কাম ডক্রভ 

[১.৪.১]     র   

        আয়কয 

 

 

     াংখ্যা  2 20 24 30 28 26 24 20 25 26 

[১.৫] ভাভরা 

বথদক যাজস্ব 

আদায়ঃ বভাট 

[১.৫.১] 

আদায়কৃত আয়কয 
     

বকাটি  

টাকায় 
২ 9 12 16 15 14 12 10 16 17 
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বকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectives

) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ড্পদাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গ    

     

(Calc

ulatio

n 

Meth

od) 

একক 

(Unit

) 

কভ ড্পদাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicators) 

 

 

প্রকৃত অজডন 

রক্ষযভাত্রা/ রনণ ডায়ক ২০২০-২১ 

(Target/ Criteria Value for FY 2020-21)  

প্রদক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Project

ion) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদে 
  

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

[১.৬] উৎদ কয 

কতডন ভরনটরযাং 

 

 

[১.৬.১] 

রযফীরক্ষত উৎদ 

কয কতডনকাযী 

কর্তডক্ষ: 

আয়কয 

          ৫ 40 48 54 52 50 48 46 52 54 

[১.৭] 

কভপ্লাইন্ট 

(Compliant) 

কযদাতায াংখ্যা 

বৃরদ্ধকযণ 

 

[১.৭.১]  র     

   খ  র      

   কর   
গড় 

তকযা 

ায 
২ 1.55 12.90 13.40 13.30 13.00 12.90 12.00 14.00 15.00 

[১.৮] রফচাযাধীন 

ভাভরামূ দ্রুত 

রনস্পরিকযণ। 

[১.৮.১] বভাট 

ভাভরা রনষ্পরি: 

আয়কয 

গড় 
তকযা 

ায 
৩ 12 15 22 20 18 15 12 20 22 

[১.৯] 

কযদাতাগণদক 

রফকল্প রফদযাধ 

রনস্পরি দ্ধরত 

     উদ্বুদ্ধকযণ। 

[১.৯.১] রফদযাধ 

রনষ্পরি: 

আয়কয 

 

     াংখ্যা  ২ 4 1 6 4 2 1 0 8 10 

  

[১.১০] 

     ক   

ফদকয়া কয আদায় 

ত্বযারন্বতকযণ। 

[১.১০.১] 

আদায়কৃত ফদকয়া: 

আয়কয 

গড় 
তকযা 

ায 
২ 22 21 24 23 22 21 19 25 26 

[১.১১] রযট ডাণ 

যীক্ষাকযণ। 

[১.১১.১] রযট ডাণ 

যীক্ষা: আয়কয 
     াংখ্যা  ৩ 55,753 60,102 60,132 60,122 60,112 60,102 37,000 61,000 62,000 

[১.১২] জরয 

কাম ডক্রভ 

[১.১২.১]  কযদাতা 

বৃরদ্ধ: আয়কয 
     াংখ্যা  ৩ 20,184 25,278 25,500 25,400 20,300 25,278 25,200 26,000 27,000 
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বকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectives

) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ড্পদাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গ    

     

(Calc

ulatio

n 

Meth

od) 

একক 

(Unit

) 

কভ ড্পদাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicators) 

 

 

প্রকৃত অজডন 

রক্ষযভাত্রা/ রনণ ডায়ক ২০২০-২১ 

(Target/ Criteria Value for FY 2020-21)  

প্রদক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Project

ion) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদে 
  

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

২. কয 

প্রাদনয 

আধুরনকায়ন  

 কযদাতা 

ফান্ধফকযণ 

 

২৭ [২.১] রপ্রন্ট  

ইদরক্ট্ররনক 

রভরডয়ায় 

রফজ্ঞান/অনুষ্ঠান 

প্রচায। 

[২.১.১] 

রফজ্ঞান/অনুষ্ঠান 

প্রচায: আয়কয      াংখ্যা  ৩ 16 20 22 21 20 20 17 22 24 

[২.২] 

কযদাতাগণদক 

প্রচররত আইদন 

তাদদয অরধকায 

 ফােফাধকতা 

্পদদকড ম্যক 

ধাযণা বদয়ায 

রনরভি রনয়রভত 

রভথরিয়া/ 

বমাগাদমাগ ্ান। 

[২.২.১] অনুরষ্ঠত 

বা/দরভনায/ 

বমাগাদমাগ:  

আয়কয 

     াংখ্যা  ৩ 20 22 24 23 22 22 17 24 25 

[২.৩] বফা 

বকদন্দ্রয ভােদভ 

কযদাতা বফা 

বৃরদ্ধকযণ 

[২.৩.১] বফা 

েণ-কাযীয াংখ্যা: 

আয়কয 
     

াংখ্যা 

      
২ 0.52 0.53 0.56 0.55 0.54 0.53 0.51 0.57 0.58 

[২.৪] ই-পাইররাং 

এ আয়কয রযটাণ ড 

দারখর 

[২.৪.১.]         

  কর  র     

   খ  র       

     

াংখ্যা 

২ 68 174 250 225 200 174 150 280 300 
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বকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectives

) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ড্পদাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গ    

     

(Calc

ulatio

n 

Meth

od) 

একক 

(Unit

) 

কভ ড্পদাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicators) 

 

 

প্রকৃত অজডন 

রক্ষযভাত্রা/ রনণ ডায়ক ২০২০-২১ 

(Target/ Criteria Value for FY 2020-21)  

প্রদক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Project

ion) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদে 
  

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

[২.৫] ই-

টিআইএন 

বযরজদেন দ্ধরত 

[২.৫.১] 

বযরজদেন/ রয-

বযরজদেনকৃত ই-

টিআইএন 

     
াংখ্যা 

      
৩ 0.171 0.300 0.330 0.320 0.310 0.300 0.290 0.340 0.340 

[২.৬] ই-বদভন্ট 

দ্ধরত 

[২.৬.১] বভাট 

যাজস্ব আদায়ঃ 

আয়কয 

     

বকাটি 

টাকা  

  

  

২ .10 .10 .12 .11 .10 .10 .07 .14 .15 

[২.৭] ক  ক    –

ক  চ র   র 

            

[২.৭.১]       

     : আয়কয      াংখ্যা 8 16 18 20 19 19 18 11 18 18 

[২.৮] ক ক    –

ক চ র   র 

 র  র      র 

      ক    

    কর   

[২.৮.১]  র  র 

     : আয়কয 

     াংখ্যা ২ 5 7 10 9 8 7 5 11 11 

 

 

[২.৯]          

       র     

      

     কর  ও 

Ab¨vb¨ cÖক     
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ভাঠ ম ডাদয়য আফরশ্যক বকৌরগত উদেশ্যমূ ২০২০-২১ 

(দভাট ভান-২৫  
  

বকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম ডক্রভ (Activities) কভ ড্পদাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ ড্পদাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা ২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021)  

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত 

ভাদনয রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১  

১.        

             

               

          

 

১১ 

[১.১] ফার্ল মক কভ মম্পাদন চুর্ক্ত 

(    )          

[১.১.১] এর্এ’য কর 

ত্রত্রভার্ক প্রর্তমফদন 

ওময়ফাইমট প্রকার্ত  
ংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২]  এর্এ টিমভয ভার্ক 

বা অনুর্িত  ংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২]       /          

                    

          

[১.২.১] ভতর্ফর্নভয় বা 

অনুর্িত  
ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩]                

                     / 

                     

[১.৩.১] অফর্তকযণ বা 

আময়ার্র্ত  
ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪]                  

                   

           

[১.৪.১]অফর্তকযণ বা 

আময়ার্র্ত   
ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৫]                    

                      

                   

        

[১.৫.১] ত্রত্রভার্ক প্রর্তমফদন 

সপ্রর্যত   
ংখ্যা ২ ৪ ৩ - - - 
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বকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম ডক্রভ (Activities) কভ ড্পদাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ ড্পদাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা ২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021)  

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত 

ভাদনয রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১  

২. ক         

গ             

ও     র          

৮ [২.১]  ই-নরথ ফাস্তফায়ন  [২.১.১] ই-নরথদত বনাট 

রনষ্পরিকৃত  

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাফনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উদযাগ ফাস্তফায়ন  

[২.২.১] ন্যযনতভ একটি 

উদ্ভাফনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদযাগ 

চালুকৃত  তারযখ ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[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 বেড  তদূর্ধ্ড 

প্রদতযক কভ ডচারযদক এরএ 

রফলদয় প্রদি প্ররক্ষণ  জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এরএ ফাস্তফায়দন 

প্রদণাদনা প্রদান  

[২.৪.১] ন্যযনতভ একটি 

আতাধীন   র / একজন 

কভ ডচারযদক এরএ ফাস্তফায়দনয 

জন্য প্রদণাদনা প্রদানকৃত  

াংখ্যা 

 

 

১ 

 

 

১ - - - - 
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বকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম ডক্রভ (Activities) কভ ড্পদাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ ড্পদাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা ২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021)  

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত 

ভাদনয রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১  

৩. আ       

             

উন্নয়ন 

 

৬ 

  

[৩.১] ফার্ল মক ক্রয় র্যকল্পনা 

ফাস্তফায়ন   

[৩.১.১] ক্রয় র্যকল্পনা অনুমায়ী 

ক্রয় ম্পার্দত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফার্ল মক উন্নয়ন কভ মসূর্চ 

(এর্ডর্)/ ফামর্ট ফাস্তফায়ন    

[৩.২.১] ফার্ল মক উন্নয়ন কভ মসূর্চ 

(এর্ডর্) / ফামর্ট ফাস্তফার্য়ত  

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্ি 

কাম মক্রমভয উন্নয়ন  

[৩.৩.১] অর্ডট আর্ি 

র্নষ্পর্িকৃত  % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]  ারনাগাদকৃত স্থাফয ও 

অস্থাফয ম্পর্িয তার্রকা 

ঊ     অর্পম সপ্রযণ  

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও 

অস্থাফয ম্পর্িয তার্রকা 

ঊ     অর্পম সপ্রর্যত  

তার্যি ১ ১৫-১২-২০ ১৪-১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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আর্ভ, কয কর্ভনায, কয অঞ্চর-1, চট্টগ্রাভ র্মমফ র্াতীয় যার্স্ব সফামড ময দস্য (কয প্রান ও ভানফম্পদ ব্যফস্থানা) এয 

র্নকট অঙ্গীকায কযর্ে সম, এই চুর্ক্তমত ফর্ণ মত পরাপর অর্মমন মচষ্ট থাকফ। 

 

আরভ, দস্য (কয প্রান  ভানফ্পদদ ্যবফ্ানা , জাতীয় যাজস্ব বফাড ড এয প্ররতরনরধ রদদফ অঙ্গীকায কযরছ বম, এই 

চুরিদত ফরণ ডত পরাপর অজডদন াং  ষ্ট কয করভনাযদক ফ ডাত্মক দমারগতা প্রদান কযফ। 

 

 

 

 

স্বাক্ষরযতঃ 

 

 

 

 

কয করভনায  

কয অঞ্চর-1, চট্টগ্রাভ। 

 

 

 

 

 

 

 তারযখ 

 

 

দস্য 

কয প্রান  ভানফ্পদদ ্যবফ্ানা 

 

  

 

তারযখ 
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াংদমাজনী-১ 

 

ব্দ াংদক্ষ (Acronyms  

 

 

 

ADR   - Alternative Dispute Resolution 

e-TIN   -  electronic Taxpayers’  Identification Number 

e-Filing  -  electronic Filing 

e-Payment  - electronic Payment 

 

ই-টিআইএন (e-TIN) - ইদরকদেরনক ট্যাক্সদয়ায’ আইদডরন্টরপদকন নম্বয 

 

ই-বদভন্ট   -  ইদরদক্ট্রারনক বদভন্ট 

ই-পাইররাং  - ইদরদক্ট্রারনক পাইররাং 
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াংদমাজনী-২: কভ ড্পদাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াং্া এফাং রযভা দ্ধরতয রফফযণ 

ক্ররভক 

নম্বয 

কভ ড্পদাদন সূচকমূ রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

অরধদপ্তয/াং্া/দপ্তয 

রযভা দ্ধরত 

এফাং উািসূ 

াধাযণ ভন্ত্যব 

1.  আদায়কৃত যাজদস্বয রযভান ২০১৫-১৬ অথ ড ফছদয  ফাদজদট রনধ ডারযত যাজস্ব আদায়। এ রদক্ষয ফাদজট ফাস্তফায়ন রযকল্পনা 

েণ কযা দয়দছ এফাং ব বভাতাদফক কাম ডক্রভ চরদছ।  

জাতীয় যাজস্ব বফাড ড বকাটি টাকায় 

(জাতীয় যাজস্ব বফাড ড  

 

2.  রনধ ডারযত ভাঠ ম ডাদয়য অরপ রযদ ডণ 

 প্ররতদফদন দারখর 

ভাঠ ম ডাদয়য অরপসূদয ভাভরা রনস্পরিয গুণগত ভান ম ডাদরাচনা  কয পাঁরক বযাধ মথামথ 

রনদদ ড  রযারন প্ররতদফদদন ত্রুটিমূ রফদিলণপূফ ডক আইনানুক কাম ডক্রভ েণ 

বজাযদাযকযণ। 

ঐ াংখ্যা  

3.  অরবদমাগ  বগাদয়ন্দা তদথ্যয রবরিদত 

অনুন্ধান কাম ডক্রভ  ভাভরায সূচনা 

অরবদমাগ  বগাদয়ন্দা তদথ্যয রবরিদত আরযত তথ্য যীক্ষা-রনযীক্ষাপূফ ডক আইদনয প্রদয়াগ কদয 

পাঁরক/দগানকৃত আয় পুনরুদ্ধায কযা। 

ঐ াংখ্যা  

4.  ফড় ভাভরা রনষ্পরি যাজস্ব ম্ভাফনাভয় ফড় ভাভরামূ দ্রুত রনস্পরি  দাফীকৃত যাজস্ব দ্রুত আদাদয়য জন্য তদাযকী 

বজাযদাযকযণ। 

ঐ াংখ্যা  

5.  রফদযাধ রনষ্পরি কযদাতাদদয উদ্ভুত রফদযাধমূ দ্রুত রনস্পরিয রনরভদি আরদরয রযফদতড রফকল্প রফদযাধ 

রনস্পরি ্যবফ্া েদণ কযদাতাগণদক উদ্বুদ্ধকযণ। 

ঐ াংখ্যা  

6.  ফদকয়া কয আদায়  ফদকয়া কয আদাদয়য জন্য জরযভানা, ্যবাাংক রাফ জব্দ  াটি ডরপদকট ভাভরা আইনানুগ 

কাম ডক্রভ েণ  তদাযরক বজাযদাযকযণ। 

ঐ টাকা  

7.  অরডদটয ভােদভ ভাভরা বাষ্ট রিয়াদযন্স অরডট এয ভােদভ ভাভরা। ঐ াংখ্যা   

8.  রযটাণ ড যীক্ষা  কযদাতা কর্তডক দারখরকৃত রযট ডাণমূ যীক্ষাপূফ ডক ত্রুটিপূণ ড রযটাণ ড ফাছাই কদয বডস্ক অরডট  

প্রদমাজয বক্ষদত্র রপল্ড অরডট অন্যান্য আইনানুগ কাম ডক্রভ েণ বজাযদাযকযণ। 

ঐ যীক্ষায তকযা ায  

9.    -      রযটাণ ড     ক  কর       ক       র       খ         ,     র  র        খ  র          

  র ,   র                 গ কাম ডক্রভ        র  রকর । 

ঐ       

10.  নতুন কযদাতা বৃরদ্ধকযণ জরযদয ভােদভ তথা আন্ত:প্ররতষ্ঠানমূ ইদত তথ্য াংেপূফ ডক নতুন কযাদাতাদদয কয 

বনদটয আতায় আনয়ণ। 

ঐ বৃরদ্ধয াংখ্যা  

11.  বমাগাদমাগ  বা অনুষ্ঠান কযদাতাগণদক প্রচররত আইদন তাদদয অরধকায  ফােফাধকতা ্পদদকড ম্যক ধাযণা বদয়ায 

রনরভি বমাগাদমাগ ্ান  বা-ভাদফ অনুষ্ঠান। 

ঐ াংখ্যা  

12.  পুযস্কায প্রদান পুযষ্কায প্রদাদনয ভাধদভ কযদাতাদক কয প্রদাদন উৎা  াভারজকবাদফ স্বীকৃরত প্রদান; ঐ াংখ্যা  

13.  অনরাইদন আয়কয রযটাণ ড দারখর কযদাতা মাদত দজ অনরাইদন আয়কয রযটাণ ড দারখর কযদত াদযন, ব ্যবফ্া েণ। জাতীয় যাজস্ব বফাড ড াংখ্যা  

14.  বযরজরেদন /দযরজরষ্টনকৃত ই-

টিআইএন 

ই-টিআইএন বযরজরেন দ্ধরতয আতায় কযদাতা দজই ই-টিআইএন নম্বয াংে কযদত 

াদযন। 

ঐ বকাটি টাকা  

15.  ই-বদভদন্টয ভােদভ যাজস্ব আদায় কযদাতাগণ দজই বমন বডরফট কাড ড  বক্ররডট কাদড ডয ভােদভ এ দ্ধরতয আতায় কয 

রযদাধ কযদত াদযন।  

ঐ াংখ্যা  
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াংদমাজনী ৩: অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয........... রনকট প্রতযারত সুরনরদ ডষ্ট কভ ড্পদাদন ায়তামূ 

 

প্ররতষ্ঠাদনয 

ধযণ 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কভ ড্পদাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট াংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয প্রতযারত ায়তা 

প্রতযাায বমৌরিকতা উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট প্রতযাায 

ভাত্রা উদেখ করুন 

প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভা্যব 

প্রবাফ 

াাংরফধারনক  

প্ররতষ্ঠান 

এটনী বজনাদযদরয 

দপ্তয 

ভাভরা রনষ্পরি দ্রুততভ রনষ্পরি যকাদযয প্রাপ্য যাজস্ব 

আদায় রনরিত কযা 

৩০% যাজস্ব ক্ষরত  আইন 

প্রদয়াদগ জটিরতা 

                      ক       গ  গ         র        

ক     ও      র  চ   

চ        র         কর    ক   ঘ    ৩৫% যাজস্ব ক্ষরত  আইন 

প্রদয়াদগ জটিরতা 

 রক  র            র  ক ও 

     কর   র 

র              র      

    র র       র           

চ                র         র     

     ঘ    

৩০% যাজস্ব      র   ক  চ  

  ও           

 রক  র            র   

ক  ক   র ক       

রআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ড 

াংরিষ্ট কভ ডচাযীয রআযএর, 

ছুটি নগদায়ন  বনন 

ভঞ্জুযীত্র মৄগৎ জারয 

রনরিতকযণ 

রআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ড াংরিষ্ট 

কভ ডচাযীয রআযএর, ছুটি নগদায়ন  

বনন ভঞ্জুযীত্র মৄগৎ জারযকযদণয 

্যবফ্া কযা 

ক  ক   -ক  চ র   র 

                 কর  

৯০% ক  ক   -ক  চ র গ       ক 

               ক      

     

 রক  র       ও গ     

     র 

                         র    

             গ র (Waiting 

Room)  র      কর  

      র         র                    

          র                 গ র 

চ     

            র   

র খ  

৮০%    র     র    ক  ক    -

ক  চ র   র ক            

ক র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


