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বৃহৎ করোতা ইউনিট,                     কর্ িসম্পােদির সানব িক নচত্র 

(Overview of the Performance of Large Taxpayers Unit, VAT) 
 

 
 

২০০৪ সাদল বৃহৎ করোতা ইউনিট,               প্রনতনিত হয়। প্রনতিার পর সর্দকই এ     

রাজস্ব (মূসক,      শুল্ক ও          ) আহরদণ গু ত্বপূণ ি অবোি সরদে আসদছ। ২০১৭-১৮           

                             ৪৪৫৬৩.৩৯          । ২০১৮-১৯                           

      ৪২,২১৭.১৭           (      )                                  ১১৭৬.৭২         

২.৮৭%     । ২০১৯-২০                                                ৫৯,৯৫৪.০০          । 

এ     জাতীয় রাজস্ব সবাদড ির বানষ িক কর্ িসম্পােি চুনি (APA) ও StrategicAction Plan (SAP), উত্তর্ 

চচ িা (Best Practices), আধুনিক ব্যবস্থাপিা কাঠাদর্া      ,               ২০২১          ২০৪১ 

        এবাং করোতা বান্ধব পনরদবশ সৃনষ্টর র্াধ্যদর্ এ         অজিি/অনতক্রদর্ দৃঢ় প্রনতজ্ঞ। 

 

 

সর্স্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ : 

 

 উচ্চ          রাজস্ব আহরণ, মূসক ফকনক সরাি, নিরীক্ষ্া ও পনরেশ িি, বদকয়া আোয়, 

নবচারািীি র্ার্লা দ্রুত নিষ্পনত্তকরণ (ADR), প্রনশনক্ষ্ত জিবল স্বল্পতা, স্থাি সাংকুলাি সর্স্যা, 

 ািবাহদির অপ্রতুলতা। 

 

 

িনবষ্যৎ পনরকল্পিা :  

 

 িনবষ্যদত জাতীয় রাজস্ব আোয় বৃনদ্ধর জন্য িযাট অিলাইি ব্যবস্থার পূণ িাঙ্গ অনুসরণ, তথ্য 

প্রযুনি (আইনসটি) অবকাঠাদর্া নবনির্ িাণ ও অদটাদর্শি কা িক্রর্সমূহ সজারোরকরণ, মূসক 

ফকনক সরাি ও মূসক প্রোি পদ্ধনত সহজীকরণ;  মূসক নবষয়ক নশক্ষ্া, নবজ্ঞাপি এবাং করোতা 

সসবা, উচ্চ আোলদতর নবচারািীি র্ার্লাসমূহ নিষ্পনত্ত (নবকল্প নবদরাি নিষ্পনত্ত পদ্ধনতদক 

প্রািান্য প্রোিপূব িক) জনড়ত রাজস্ব আোয় এবাং প্রনশক্ষ্দণর র্াধ্যদর্ কর্ িকতিা/কর্ িচারীদের 

কর্ িক্ষ্র্তা বৃনদ্ধ কদর রাজস্ব আোয় সজারোর করার পেদক্ষ্প গ্রহণ করা হদে। 

 

 

 

 

২০১৯-২০ অর্ ি বছদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজিিসমূহ :  

 
 

□ ২০১৯-২০ অর্ িবছদরর িা িকৃত              অজিি; 

□ Budget Implementation Plan (BIP) ও Strategic Action Plan (SAP) অ      

    কা িা         ; 

□                                     ; 
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□                                            ; 
□          ; 
□                          ; 

□ উৎদস কনতিত মূসক আোয়; 

□ বদকয়া রাজস্ব আোয়; 

□ র্ার্লা নিষ্পনত্ত; 

□ কর্ িকতিাদের কর্ ি                  ; 

□ নিয়নর্ত োনেলপত্র পরী  ; 

□ ন্যায্য বাজার মূল্য  াচাই; 

□ স্থাি-স্থাপিা িাড়ার মূসক আোয়; 

□ তথ্য ও প্রযুনির সদব িাত্তর্ ব্যবহার। 
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উপক্রর্নণকা (Preamble) 
 

 

 

 

 

 

       ,                 ,                

 

    

 

    (            ও    ),                         

২০১৯                ২০         

                                । 

 

 

এই চুনিদত স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ নিম্ননলনেত নবষয়সমূদহ সম্মত হদলি : 
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সসকশি ১: 

 

 

বৃহৎ করোতা ইউনিট, মূসক এর রূপকল্প (Vision), অনিলদক্ষ্য (Mission)  

সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কা িাবলী : 

 

1.1 রূপকল্প (Vision):   

 তথ্য প্রযুনি নিিির, রাজস্ব আহরদণ সুে ; 

 সপ্রনতি ও সসবা পরায়ণ একটি েপ্তর প্রনতিার র্াধ্যদর্ নিি িানরত রাজস্ব         অজিি। 

 

 

1.2 অনিলক্ষ্য (Mission):    

 দ্রুত কা ি নিষ্পনত্ত;  

 আইি ও নবিাি সম্পদকি সেকদহাল্ডারদের অবনহত করণ;  

 কর্ িকতিা/কর্ িচারীদের  র্া র্ প্রনশ ণ প্রোি; 

 তথ্য ও েনললানে সাংরক্ষ্ণ ও নবতরণ; 

 আইি নবিাদির সঠিক প্রদয়াগ; 

 কানয়ক ও পদ্ধনতগত সাংস্কার সািি; 

 োপ্তনরক কাদজ তথ্য প্রযুনির ব্যবহার নিনিত করণ; 

 রাজস্ব কা িক্রদর্ অাংশীোনরত্ব প্রনতিা। 

 

 

1.3 সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ:    

 রাজস্ব লক্ষ্যর্াত্রা অজিদি কা িক্রর্ সজারোরকরণ; 

 করবান্ধব পনরদবশ সৃনষ্ট; 

 কর্ িকতিাদের েক্ষ্তা বৃনদ্ধ; 

 বদকয়া আোয়; 

 করোতা উদু্বদ্ধকরণ কর্ িসূচী; 

 রাজস্ব সাংরক্ষ্ণ; 

 সুশাসি প্রনতিা; 

 নডনজটাল পনরদবশ সৃনষ্ট এবাং অাংশীোনরত্ব প্রনতিা করা। 
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1.4 কা িাবলী : 

 
 

 রাজস্ব         অজিি : 

 

□ রাজস্ব          নবপরীদত আোয় কা িক্রর্ র্নিটনরাং; 

□ বাদজদট গৃহীত মূসক ব্যবস্থা অনু ায়ী মূসক আোয়; 

□ গু ত্বপূণ ি োত নচনিতকরণ ও      আোয় বৃনদ্ধ; 

□       © পণ্য ও প্রনতিাি নচনিতকরণ ও ব্যবস্থা    ; 

□ উৎদস মূসক আোদয় নিনবড় র্নিটনরাং; 

□                          ; 

□                  । 

 

 

 করবান্ধব পনরদবশ সৃনষ্ট : 

 

□ করোতাদের সাদর্ নিয়নর্ত সিা      ; 

□  ত সসবা প্রোি; 

□ সসবার র্াি উন্নয়ি; 

□ নবনি ও পদ্ধনতগত সহজীকরণ; 

□ আইি ও নবিাি সেকদহাল্ডারদের অবনহতকরণ; 

□ মূসক সম্পনকিত প্রচার প্রচারণা; 

□                                    ; 

□                                  ও             ,       ,       ও 

ও                             । 

 

 কর্ িকতিাদের ে তা বৃনদ্ধ : 

 

□ ইিহাউস সেনিাং; 

□ সর্াটিদিশি সসশি করা; 

□ কা িক্রর্ কদঠারিাদব র্নিটনরাং করা; 

□ োনয়ত্ব সুনিনে িষ্টকরণ; 

□ কনম্পউটার প্রনশ ণ; 

□ ইন্টারদিট ব্যবহাদর বাধ্য করা; 

□                               । 
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 বদকয়া আোয় : 

 

□ বদকয়া তানলকা নিয়নর্ত হালিাগাে করা; 

□ সরকা   সাংস্থার বদকয়া আোদয় র্দিানিদবশ। 

 

                : 

 

□        র্ার্লাসমূহ    নিষ্পনত্ত; 

□ আইি ও নবিাদির কদঠার প্রদয়াগ। 

 

 ADR (নবকল্প নবদরাি নিষ্পনত্ত) : 

 

□ ADR (                 )                                               

                          । 

 

 

 করোতা উদ্বদু্ধকরণ কর্ িসূচী : 
 

□        সিা, সসনর্িার ও ওয়াকিসপ এর আদয়াজি; 

□            ©        ADR, উৎদস কতিি)     ; 

□ ব্যবসায়ী সনর্নতর সাদর্ সম্পকি উন্নয়ি ও র্তনবনির্য় সিা করা; 

□ আইি ও নবিাদি প্রেত্ত সুনবিা সম্পদকি ব্যবসায়ীগণদক অবনহতকরণ; 

□ “              ও             ”                              ; 

□                              ; 

□ TVC এর          র  । 

 

 

 রাজস্ব সাংর ণ : 

 

□ োনেলপত্র পরী  ; 

□                     ; 

□          ; 
□                          ; 
□                   ; 
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□ নিরীক্ষ্া কা িক্রর্ পনরচালিা; 

□ নিবারক কা িক্রর্ পনরচালিা; 

□ অনডট আপনত্ত নিষ্পনত্ত; 

□         ও           ; 

□               । 

 

 সুশাসি  প্রনতিা : 
 

□ সর্য়র্দতা অনফদস উপনস্থনত নিনিতকরণ; 

□        শৃঙ্খলা প্রনতিা   ; 

□ আধুনিক ব্যবস্থাপিা কাঠাদর্া অনুসরণ; 

□ অনফস পনরেশ িি          ; 

□ পুরস্কার ও নতরস্কার এর ব্যবস্থা    ; 

□ স্বেতা ও জবাবনেনহতা প্রনতিা   ; 

□  র্া র্ নহসাব সকাদড রাজস্ব জর্া প্রোি          এবাং প্রর্াণপত্র       । 

 

 

 নডনজটাল পনরদবশ সৃনষ্ট : 

 

□ ওদয়বসাইদট তথ্য হালিাগাে     ; 

□ সকল েপ্তর   ই-সর্ইদলর আওতায় আিা; 

□ গ্রুপ-  সর্ইল  ব্যবহার নিনিত করা; 

□                         নিনিত করা; 

□         স াগাদ াগদক প্রািান্য     ; 

□ কনম্পউটার ও কনম্পউটার সার্গ্রী সাংগ্রহ, নবতরণ ও সাংস্থাপি; 

□ রাজস্ব ও অন্যান্য তথ্যানে কনম্পউটাদর িারণ। 

 

 

 অাংশীোনরত্ব প্রনতিা : 

 

□ আয়কর নবিাদগর সাদর্ তথ্য নবনির্য় ও সর্নিত নিরী   কা িক্রর্ 

□                                  

□                                                   
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সসকশি-২ 

 

 

বৃহৎ করোতা ইউনিট, মূসক এর রাজস্ব কা িক্রদর্র চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রিাব (Outcome/Impact) 

 

 

 

 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কর্ িসম্পােি 

সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক (Unit) 

প্রকৃত  

লক্ষ্র্াত্রা 

২০১৯-২০ 

(প্রদক্ষ্পণ) 

প্রদক্ষ্পণ (Projection) 
নিি িানরত লক্ষ্যর্াত্রা 

অজিদির সক্ষ্দত্র 

স ৌর্িাদব োনয়ত্ব প্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/ নবিাগ/ 

সাংস্থাসমূদহর িার্ 

উপাত্তসূত্র (source’s of 

data) 

২০১৭-১৮ 
২০১৮-১৯ 

        
২০২০-২১ ২০২১-২২ 

              
কর নজনডনপর 

অনুপাত বৃনদ্ধ 
          ৮.৭ ১১.৭* ১১.৯* ১২.৩*  

              

              

                

         ও 

           । 

                

                    

২০১৮-১৯      ২০২০-২১  
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                     , ২০১৯-২০২০   

         -২৫) 

    -১     -২     -৩     -৪     -৫     -৬     -৭     -৮ 

             

(Strategic 

Objectives) 

        

           

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

       

(Activities) 

             

(Performance 

Indicator) 

এ   

(Unit) 

               

    

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

              ২০১৯-২০       

২০২০-২১ 

      

২০২১-২২ 

        

(Excellent) 

 

        

(Very 

Good) 

    

(Good) 

 

        

(Fair) 

 

               

(Poor) 

 

  

100% 90% 80% 70% 60% 

[1]                

           

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1.1]        

             

        

  

 

[1.1.1]        

                 

              

                 

        

      

 

 

 

 

1 60 - -  -   

[1.1.2] এ  এ      

                 

         

% 0.50 100 90 80 - - 

  

[১.১.৩         

              

            

                

        

     1 4 - - - - 

  

[১.১.৪              

          ২০১৯-২০ 

                

              

                

                     

            

      0.50 
31        , 

2020 

07        , 

2020 

10        , 

2020 

11 

       ,20 

14        , 

2020 

  

 

[১.২               

           

               

[১.২.১               

                    

% 1 100 95 90 85 -   

[1.2.2] 2018-19     

                     

                 

      1 15       , 

2019 

15      , 

2019 

15       , 

2019 

15 

       ,20 

31        , 

2020 

  

 

[১.৩          

            

        

[1.3.1]              

            

        

% 0.5 100% 90% 80% 70% -   

[1.3.2]          

                  

                

        

     0.5 12 11 10 9 - 

  

 

[১.৪            

       

              

        

[1.4.1]           

                  

% 1 90% 80% 70% 60%    

[১.৪.২                

                

                

     0.5 4 3 2 - -   
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    -১     -২     -৩     -৪     -৫     -৬     -৭     -৮ 

             

(Strategic 

Objectives) 

        

           

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

       

(Activities) 

             

(Performance 

Indicator) 

এ   

(Unit) 

               

    

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

              ২০১৯-২০       

২০২০-২১ 

      

২০২১-২২ 

        

(Excellent) 

 

        

(Very 

Good) 

    

(Good) 

 

        

(Fair) 

 

               

(Poor) 

 

  

100% 90% 80% 70% 60% 

        

[১.৪.৩               

              

           

      0.5 31       , 

2019 

15        , 

2020 

07 

       ,20 

17 

       ,20 

 

28        , 

2020 

  

[2]           

                

              

 

১০ 

[২.১             -

            

        

[২.১.১             -

          

% 1 100 90 80 70 -   

[২.১.২   -          

        

% 1 70 65 60 55 50   

[২.১.৩   -         

       

% 1 60 55 50 45 40   

[২.২           

                  

        

[২.২.১       এ   

                 

      

      1 07        , 

2020 

15     , 

2020 

31     , 

2020 

30 এ   , 

2020 

30   , 2020   

[২.৩               

                

                 

[২.৩.১       এ   

           

                  

      

      1 11     , 2020 
18     , 

2020 

25     , 

2020 

1 এ   , 

2020 
8 এ   , 2020 

  

[২.৪]              [২.৪.১       এ   

                  

                  

       

      0.5 
15       , 

2019 

20       , 

2019 

24       , 

2019 

28 

      , 

2019 

30       , 

2019 

  

[২.৪.২               

                

      0.5 15 এ   , 

2020 

30 এ   , 

2020 

15   , 2020 30   , 

2020 

15   , 2020   

[২.৫      এ      

২                

             এ  

              

         

[২.৫.১      এ  

            

% 0.5 100 90 80 - -   

[২.৫.২]             

        

% 0.5 100 90 80 - -   

[২.৬           

               

     

[২.৬.১                

                

% 0.5 80 70 60 50 -   

[২.৬.২         

       

% 0.5 80 70 60 50 -   

[২.৭                

       

[২.৭.১                

        

% 1 100 90 80 70 -   

[২.৮            

            

[২.৮.১      

             

% 1 100 90 80 - -   

[৩              

              
৭ 

[৩.১        

               

[৩.১.১        

                

     

      0.5 16    , 

2019 

20    , 

2019 

24    , 

2019 

28    , 

2019 

30    , 2019   
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    -১     -২     -৩     -৪     -৫     -৬     -৭     -৮ 

             

(Strategic 

Objectives) 

        

           

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

       

(Activities) 

             

(Performance 

Indicator) 

এ   

(Unit) 

               

    

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

              ২০১৯-২০       

২০২০-২১ 

      

২০২১-২২ 

        

(Excellent) 

 

        

(Very 

Good) 

    

(Good) 

 

        

(Fair) 

 

               

(Poor) 

 

  

100% 90% 80% 70% 60% 

[৩.১.২          

              

                

     0.5 4 3 - - -   

[৩.২              

        এ      

         

[৩.২.১              

        এ      

         

% 2 100 95 90 85 80   

[৩.৩            

               

     

[৩.৩.১              

          

              

     

% 0.5 60 55 50 45 40   

[৩.৩.২            

        

% 0.5 50 45 40 35 30   

[৩.৪         

            

                

        

[৩.৪.১             

                  

      0.5 03        , 

2020 

11        , 

2020 

18        , 

2020 

25 

       , 

2020 

04     , 2020   

[৩.৪.২        

             

           

      0.5 03        , 

2020 

11        , 

2020 

18        , 

2020 

25 

       , 

2020 

04     , 2020   

[৩.৫          

                 

        

[৩.৫.১  

            এ -এ  

            

          

% 1.0 100 95 90 85 80   

[৩.৫.২               

          

% 0.5 100 95 90 85 80   

[৩.৫.৩            

          

% 0.5 100 95 90 85 80   

 



অসাধারণ অতি উত্তম উত্তম চলতি মান
চলতি মাননর 

তননে

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০%

৪৪৫৬৩ ৪২২১৭ ১০০%
44965 

(৭৫%)

41967 

(৭০%)

38970 

(৬৫%)

35972 

(৬০%)

০২-০৬-১৭ ১৫/০৪/২০ ২৫/০৪/২০ ১০/০৫/২০ ২০/০৫/২০ ১০/০৬/২০

১.২.২ বাতষ িক সমন্বয় সাধন িাতরখ ১. 20/07/18  ১০/১০/২০ 20/10/20 30/10/20 15/11/20 03/12/20 - -

১.৩ মাঠ অতিসসমূহ 

পতরদর্ িন

১.৩.১  দাতখলকৃি 

প্রতিনবদন: ভ্যাট
সংখ্যা 5.00 ৬০ ৮৮ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮৫

১.৪ অতভ্ন াগ ও গগানয়ন্দা 

িনের তভ্তত্তনি অনুসন্ধান 

কা িক্রম

১.৪.১ দানয়রকৃি মামলা: 

ভ্যাট
সংখ্যা 5.00 ৭ ২৮ ৩৫ ৩০ ২৮ ২৫ ২০

1.7 কমপ্লানয়ন্ট  করদািার 

সংখ্যা বৃতিকরণ

1.৭.১ wiU©vY© দাতখনলর 

হার: ভ্যাট
র্িকরা হার 3.00 ১০০ ১০০ ১০০ ৯০.০০ ৮০.০০ ৭৫.০০ ৭০.০০

১.8 তবচারাধীন মামলাসমূহ 

দ্রুি তনস্পতত্তকরণ।

১.৮.১ তবভ্াগীয় মামলা 

তনষ্পতত্ত: ভ্যাট
র্িকরা হার 1.00 ৭৬ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮৩ ৮০

1.00

১.১0 বকেয়া ের আদায় 

ত্বরান্বিতেরণ।

১.১০.১ আদায়কৃি 

বনকয়া: ভ্যাট
র্িকরা হার 1.00 ১৩.৬৩ ১১.২০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

১.১1 ন্বরর্ টাণ পরীক্ষােরণ।
১.১১.১  তরট িাণ পরীক্ষা: 

ভ্যাট
র্িকরা হার 6.00 ১০০ ১০০ 100 90 80 70 60

১.১2 জন্বরপ োর্ টক্রম
১.১২.১ করদািা বৃতি: 

ভ্যাট
সংখ্যা 3.00 - - - - - - -

গসকর্ন-৩ (মান-৭৫)

গকৌর্লগি উনেশ্য, অগ্রাতধকার, কা িক্রম, কম িসম্পাদন সূচক এবং লক্ষযমাত্রাসমূহ

গকৌর্লগি উনেশ্য 

(Strategic 

Objectives)

গকৌর্লগি উনেনশ্যর 

মান (Weight of 

Strategic 

Objectives)

কা িক্রম (Activities) কম িসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators)

একক (Unit) কম িসম্পাদন সূচনকর 

মান (Weight of 

Performance 

Indicators)

প্রকৃি  অর্িন

লক্ষযমাত্রা / তনণ িায়ক ২০১৯-২০

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) প্রনক্ষপণ

২০১৭-১৮

২০১৮-১৯ 

(সামতয়ক )

গম, ২০১৯ 

প িন্ত

২০১৯-২০ ২০২০-২১

-

১.৫ মামলা গেনক রার্স্ব 

আদায়ঃ গমাট

১.৫.১ আদায়কৃি গমাট 

ভ্যাট

গকাটি

 টাকায়
3.00

১৫০ ১৪০ ১৩০

৮৩.৮২ ৯৬.২৮ ১২০ ১১০ ১০০

৩০

-িাতরখ ১

৯৫ ৯০

৯ ১৬ ১৮ ১৬

১.২ প্রদতর্ িি রার্স্ব 

আদানয়র সানে গের্ারী 

তহসানবর সমন্বয় সাধন

১.২.১ অধ ি -বাতষ িক 

সমন্বয় সাধন

১.৬ উৎনস কর কিিন 

মতনটতরং

১.৬.১ পতরবীতক্ষি উৎনস 

কর কিিনকারী কর্তিপক্ষ 

(ভ্যাট)

সংখ্যা 2.00 ১৭০

১৪ ১৩

১৭০ ১৭০ ১৬০

১২

১. রার্স্ব আহরণ 

গর্ারদারকরণ

৬২
১.১  রার্স্ব লক্ষযমাত্রা অর্িন। ১.১আহতরি ভ্যাট

গকাটি টাকা 

গমাট

১.9 করদািাগণনক তবকল্প 

তবনরাধ তনস্পতত্ত পিতি 

গ্রহনন উদ্বুিকরণ।

১.৯.১ তবনরাধ তনষ্পতত্ত: 

ভ্যাট
সংখ্যা



অসাধারণ অতি উত্তম উত্তম চলতি মান
চলতি মাননর 

তননে

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০%

২.১ তপ্রন্ট ও ইনলক্ট্রতনক 

তমতিয়ায় তবজ্ঞাপন/অনুষ্ঠান 

প্রচার।

২.১.১ তবজ্ঞাপন/অনুষ্ঠান 

প্রচার: ভ্যাট
সংখ্যা ২ ৫ ৭ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

২.২ করদািাগণনক প্রচতলি 

আইনন িানদর অতধকার ও 

বাধ্যবাধকিা সম্পনকি সম্যক 

ধারণা গদওয়ার তনতমত্ত 

তনয়তমি তমেতিয়া/ 

গ াগান াগ স্থাপন।

২.২.১ অনুতষ্ঠি সভ্া/ 

গ াগান াগ: ভ্যাট
সংখ্যা 2.00 ৮ ১১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

২.৩ গসবা গকনের মাধ্যনম 

করদািা গসবা বৃতিকরণ

২.৩.১ গসবা গ্রহণকারীর 

সংখ্যা: ভ্যাট

সংখ্যা

(হার্ানর)
2.00 6 7 8.50 8.20 8.00 7.80 7.50

২.৪ ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প 

বাস্তবায়ন

২.৪.১ অনলাইনন মূসক 

তরট িাণ দাতখল শুরু
সংখ্যা 2.00 110 100 90 85 80

২.৫ ই-গপনমন্ট পিতি
২.৫.১ রার্স্ব আদায়: 

ভ্যাট
গকাটি টাকা 0.50

3.00

২.৭ কম িকিিা-

কম িচারীনদর পুরস্কার 

প্রদাননর মাধ্যনম কানর্ 

উদ্বুিকরণ

২.৭.১ পুরস্কার প্রদান: 

ভ্যাট
সংখ্যা 0.50 - - - - - - -

২.৯ অনলাইনন ভ্যাট 

গরতর্নের্ন সম্পন্ন

২.৯.১ অনলাইনন 

ভ্যাট গরতর্নের্ননর 

সংখ্যা

সংখ্যা (লক্ষ) 1.00 - - - - - - -

২. মূসক প্রর্াসননর 

আধুতনকায়ন ও 

করদািা বান্ধবকরণ

১৩

সংখ্যা ৪২০ ৩৯০১৫৮
 ২.৬ কম িকিিা-কম িচারীনদর 

প্রতর্ক্ষণ প্রদান;

২.৬.১ প্রতর্ক্ষণ প্রদান: 

ভ্যাট

প্রকৃি  অর্িন

লক্ষযমাত্রা / তনণ িায়ক ২০১৯-২০

(Target/Criteria Value for FY 2019-20)

২০১৭-১৮

২০১৮-১৯ 

(সামতয়ক )

গম, ২০১৯

৩৫০ ৩২০ ৩০০

কা িক্রম (Activities) কম িসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators)

একক (Unit) কম িসম্পাদন সূচনকর 

মান (Weight of 

Performance 

Indicators)

১৫০

গকৌর্লগি উনেশ্য, অগ্রাতধকার, কা িক্রম, কম িসম্পাদন সূচক এবং লক্ষযমাত্রাসমূহ

গকৌর্লগি উনেশ্য 

(Strategic 

Objectives)

প্রনক্ষপণ

২০২০-২১ ২০২১-২২

গকৌর্লগি উনেনশ্যর 

মান (Weight of 

Strategic 

Objectives)
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সাংদ াজিী-১ 

 

 

শব্দ সাংদক্ষ্প (Acronyms) 

 

 

 

মূসক   - মূল্য সাংদ াজি কর  

ADR  - Alternative Dispute Resolution 

VAT  -  Value Added Tax 

e-Payment - electronic Payment 

EFD  - Electronic Fiscal Device 

িযাট   - িযালু এযাদডড ট্যাক্স (মূল্য সাংদ াজি কর) 

ই-সপদর্ন্ট  -  ইদলক্ট্রনিক  সপদর্ন্ট 

ই-ফাইনলাং  - ইদলক্ট্রনিক ফাইনলাং 
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সাংদ াজিী-২:  

 

কর্ িসম্পােি সূচকসমূহ, বাস্তবায়িকারী েপ্তর এবাং পনরর্াপ পদ্ধনতর নববরণ: 

 

কা িক্রর্                 নববরণ বাস্তবায়িকারী েপ্তর পনরর্াপ পদ্ধনত সািারণ র্ন্তব্য 

[১.১] রাজস্ব লক্ষ্যর্াত্রা অজিি [১.১.১]            ২০১৯-২০ অর্ ি বছদর বাদজদট নিি িানরত রাজস্ব আোয়। এ লদক্ষ্য বাদজট 

বাস্তবায়ি পনরকল্পিা গ্রহণ করা হদয়দছ এবাং সস সর্াতাদবক কা িক্রর্ 

চলদছ।  

বৃহৎ করোতা 

ইউনিট, িযাট এবাং 

এর অনিদক্ষ্ত্রািীি 

নবিাগীয় েপ্তরসমূহ  

সকাটি টাকায়  

[১.২] প্রেনশ িত রাজস্ব আোদয়র 

সাদর্ সেজানর নহসাদবর সর্িয় 

সািি 

[১.২.১] অি ি-বানষ িক সর্িয় সািি বাাংলাদেশ ব্যাাংদক জর্াকৃত রাজদস্বর সাদর্ র্হা নহসাব নিরীক্ষ্ক ও 

নিয়ন্ত্রদকর কা িালয় ও সাংনিষ্ট অনফস কর্তিক প্রেত্ত সেজানর চালাদির সাদর্ 

নহসাদবর সর্িয় সািি করা।  

ঐ                    

[১.২.২] বানষ িক সর্িয় সািি                          ও                           ঐ                 

[১.৩] র্াঠ অনফসসমূহ 

পনরেশ িি 

[১.৩.১] োনেলকৃত প্রনতদবেি: মূসক র্াঠ প িাদয়র অনফসসমূদহর র্ার্লা নিষ্পনত্তর গুিগত র্াি প িাদলাচিা ও 

কর ফকনক সরাদি  র্া র্ নিদে িশ ও পনরপালি প্রনতদবেদি ত্রুটিসমূহ 

নবদিষণপূব িক আইিানুগ কা িক্রর্ গ্রহণ সজারোরকরণ 

ঐ  র্ানসক প্রনতদবেি  

[১.৪] অনিদ াগ ও সগাদয়ন্দা 

তদথ্যর নিনত্তদত অনুসন্ধাি 

কা িক্রর্ 

[১.৪.১] োদয়রকৃত র্ার্লা: মূসক অনিদ াগ ও সগাদয়ন্দা তদথ্যর নিনত্তদত আহনরত তথ্য পরীক্ষ্া-নিরীক্ষ্াপূব িক 

আইদির প্রদয়াগ কদর ফকনক/ সগাপিকৃত আয় পুিরুদ্ধার করা 

ঐ র্ানসক সিা  

[১.৫]  র্ার্লা সর্দক রাজস্ব 

আোয়: সর্াট 

[১.৫.১] আোয়কৃত মূসক রাজস্ব সম্ভাবিার্য় বড় র্ার্লাসমূহ দ্রুত নিষ্পনত্ত ও োবীকৃত রাজস্ব দ্রুত 

আোদয়র জন্য তোরনক সজারোরকরণ 

ঐ সকাটি টাকায়  

[১.৬] উৎদস কর কতিি 

র্নিটনরাং 

[১.৬.১] পনরবীনক্ষ্ত মূসক প্রদতযক সরকানর েপ্তদরর নডনডও-গণ সরবরাহকারী, সসবা প্রোিকারী ও 

ঠিকাোরদের নবল হদত প্রচনলত নিয়র্ অনু ায়ী উৎদস কর কতিি কদর 

র্াদকি  

ঐ ঐ  

[১.৭] কর্প্লাইন্ট করোতা 

সাংখ্যা বৃনদ্ধকরণ 

[১.৭.১] নরটাি ি োনেদলর হার: মূসক স  সকল করোতা সঠিক সর্দয় নরটাি ি োনেদল ব্যর্ ি হি, তাদের নরটাি ি 

োনেদলর জন্য সিাটিশ জানর, জনরর্ািাসহ অন্যান্য আইিানুগ কা িক্রর্ 

গ্রহণ সজারোরকরণ 

ঐ ঐ  

[১.৮] নবচারািীি র্ার্লাসমূহ 

দ্রুত নিষ্পনত্তকরণ 

[১.৮.১] র্ার্লা নিষ্পনত্ত: মূসক করোতাদের উদ্ভুত নবদরািসমূহ দ্রুত নিষ্পনত্তর নিনর্ত্ত আপীদলর পনরবদতি 

নবকল্প নবদরাি নিষ্পনত্ত ব্যবস্থা গ্রহদি করোতাগণদক উদ্বুদ্ধকরণ 

ঐ ঐ  

[১.৯] করোতাগণদক নবকল্প 

নবদরাি নিষ্পনত্ত পদ্ধনত গ্রহদণ 

উদ্বুদ্ধকরণ 

[১.৯.১] নবদরাি নিষ্পনত্ত: মূসক করোতাদের উদ্ভুত নবদরািসমূহ দ্রুত নিষ্পনত্তর নিনর্ত্ত আনপদলর পনরবদতি 

নবকল্প নবদরাি নিষ্পনত্ত ব্যবস্থা গ্রহদণ করোতাগণদক উদ্বুদ্ধকরণ 

 

ঐ ঐ  

[১.১০] বদকয়া কর আোয় 

ত্বরানিতকরণ 

[১.১০.১] আোয়কৃত বদকয়া: মূসক বদকয়া কর আোদয়র জন্য জনরর্ািা, ব্যাাংক নহসাব জব্দ ও সাটি িনফদকট 

র্ার্লাসহ আইিানুগ কা িক্রর্ গ্রহণ ও তোরনক সজারোরকরণ 

ঐ ঐ  
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কা িক্রর্                 নববরণ বাস্তবায়িকারী েপ্তর পনরর্াপ পদ্ধনত সািারণ র্ন্তব্য 

[১.১১] নরটাি ি পরীক্ষ্াকরণ [১.১১.১] নরটাি ি পরীক্ষ্া: মূসক করোতা কর্তিক োনেলকৃত নরটাি িসমূহ পরীক্ষ্াপূব িক ত্রুটিপূণ ি নরটাি ি বাছাই 

কদর সডস্ক অনডট ও প্রদ াজয সক্ষ্দত্র নফল্ড অনডটসহ অন্যান্য আইিানুগ 

কা িক্রর্ গ্রহণ সজারোরকরণ 

ঐ র্ানসক সিা  

[২.১] নপ্রন্ট ও ইদলকেনিক 

নর্নডয়ায় নবজ্ঞাপি/ অনুিাি 

প্রচার 

[২.১.১] নবজ্ঞাপি/ অনুিাি প্রচার: মূসক নপ্রন্ট ও ইদলকেনিক নর্নডয়ায় নবজ্ঞাপি ও অনুিাি প্রচাদরর র্াধ্যদর্ 

করোতাগণদক কর প্রোদি উদ্বুদ্ধকরণ  

ঐ সাংখ্যা  

[২.২] করোতাগণদক প্রচনলত 

আইদি তাদের অনিকার ও 

বাধ্যবািকতা সম্পদকি সম্যক 

িারণা সেয়ার নিনর্ত্ত নিয়নর্ত 

নর্র্নিয়া/ স াগাদ াগ স্থাপি 

[২.২.১] অনুনিত সিা/ স াগাদ াগ: মূসক করোতাগণদক প্রচনলত আইদি তাদের অনিকার ও বাধ্যবািকতা সম্পদকি 

সম্যক িারণা সেয়ার নিনর্ত্ত স াগাদ াগ স্থাপি ও সিা-সর্াদবশ অনুিাি 

ঐ                

[২.৩] সসবা সকদের র্াধ্যদর্ 

করোতা সসবা বৃনদ্ধকরণ 

[২.৩.১] সসবা গ্রহণকারীর সাংখ্যা: মূসক সসবা সকদের র্াধ্যদর্ করোতা সসবা বৃনদ্ধকরণ ও কর প্রোদি উৎসাহ 

প্রোি 

ঐ                

[২.৪] িযাট অিলাইি প্রকল্প 

বাস্তবায়ি 

[২.৪.১] অিলাইদি মূসক সরনজদেশদির প্রস্তুনত সম্পন্ন অিলাইদি মূসক সরনজদেশদির প্রস্তুনত সহজীকরণ,  াদত অিলাইদি 

করোতা সহদজ মূসক সরনজদেশি করদত পাদরি 

ঐ                

[২.৪.২] অিলাইদি মূসক নরটাি ি োনেল শুরু                                                     ,    

         

ঐ                

[২.৫] ই-সপদর্ন্ট পদ্ধনত [২.৫.১] রাজস্ব আোয়: মূসক করোতা সহদজই সডনবট কাড ি ও সক্রনডট কাদড ির র্াধ্যদর্ এ পদ্ধনতর 

আওতায় কর পনরদশাি করদত পাদরি 

ঐ সকাটি টাকা  

[২.৬]        /            

           

[২.৬.১] প্রনশক্ষ্ণ প্রোি: মূসক        /                                   ঐ সাংখ্যা   
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সাংদ াজিী ৩:  

 

অন্যান্য র্ন্ত্রণালয়/নবিাগ/ েপ্তদরর নিকট প্রতযানশত সুনিনে িষ্ট কর্ িসম্পােি সহায়তাসমূহ 

 

প্রনতিাদির 

িরণ 

প্রনতিাদির িার্ সাংনিষ্ট কর্ িসম্পােি সূচক উি প্রনতিাদির নিকট সাংনিষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়/নবিাদগর প্রতযানশত সহায়তা 

প্রতযাশার স ৌনিকতা প্রতযাশা পূরণ িা হদল সম্ভাব্য 

প্রিাব 

সাাংনবিানিক  

প্রনতিাি 

এটিী সজিাদরদলর েপ্তর র্ার্লা নিষ্পনত্ত দ্রুততর্ নিষ্পনত্ত সরকাদরর প্রাপ্য রাজস্ব আোয় 

নিনিত করা 

রাজস্ব ক্ষ্নত ও আইি প্রদয়াদগ 

জটিলতা 

          

       

                     ,            ,         

      ও             

                                  রাজস্ব ক্ষ্নত ও আইি প্রদয়াদগ 

জটিলতা 

সরকানর 

প্রনতিাি 

 

 

 

 

 

                ও 

            

                              

                  

                                      

       

রাজস্ব                

  ও          । 

বানণজয র্ন্ত্রণালয় সাংনিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/নবিাগ কর্তিক চানহত 

কর সাংক্রান্ত  তথ্যাবলী  র্াসর্দয় সপ্ররণ 

নসআইনপ সাংক্রান্ত  প্রদয়াজিীয় তথ্যানে 

সাংগ্রহ 

নসআইনপ নিব িাচি আদবেিকারীর নিকট হদত কর 

আোয় নবলনিত হদব 

আর্োনি/রপ্তানি িীনত আদেশ সাংক্রান্ত  

ব্যাখ্যা; আইনপ/নসনপ নবষয়ক 

আদবেদির দ্রুততর্ নিষ্পনত্ত 

দ্রুত নিষ্পনত্ত দ্রুত পণ্য োলাদসর র্াধ্যদর্ 

বানণদজয সহায়তা প্রোি 

ব্যবসায়ীদের ক্ষ্নত ও         

কাাংনেত রাজস্ব প্রানপ্ত িা হওয়া 

নসনসআইএন্ড ই সঠিক আইআরনস/ ইআরনস ইসুয করা সপশাোনরত্ব দ্রুত পণ্য োলাদসর র্াধ্যদর্ 

বানণদজয সহায়তা প্রোি 

ব্যবসায়ীদের ক্ষ্নত ও         

কাাংনেত রাজস্ব প্রানপ্ত িা হওয়া 

রপ্তানি উন্নয়ি ব্যযদরা 

 

কানি অব অনরনজি/নজএসনপ সিে ইসুয সপশাোনরত্ব দ্রুত পণ্য োলাদসর র্াধ্যদর্ 

বানণদজয সহায়তা প্রোি 

ব্যবসায়ীদের ক্ষ্নত ও         

কাাংনেত রাজস্ব প্রানপ্ত িা হওয়া 

নসআইনপ সাংক্রান্ত  প্রদয়াজিীয় তথ্যানে 

সাংগ্রহ 

সপশাোনরত্ব নসআইনপ নিব িাচি আদবেিকারীর নিকট হদত কর 

আোয় নবলনিত হদব 

আইি র্ন্ত্রণালয় (দলনজসদলটিি 

নবিাগ) 

আইি, নবনি ও প্রজ্ঞাপদির সিটিাং জাতীয় রাজস্ব সবাড ি হদত সপ্রনরত আইি ও 

এস.আর.ও সমূদহর সিটিাং দ্রুত সম্পন্নকরণ 

আইি প্রণয়ি ও বাস্তবায়দি 

জাতীয় রাজস্ব সবাড িদক সহায়তা 

আইি প্রণয়দি েীর্ িসূনত্রতা/দেনর 

নশল্প র্ন্ত্রণালয়  নসআইনপ সাংক্রান্ত  প্রদয়াজিীয় তথ্যানে 

সাংগ্রহ 

নসআইনপ নিব িাচি আদবেিকারীর নিকট হদত কর 

আোয় নবলনিত হদব 

নবনিদয়াগ সবাড ি  নবদেশী কর্ীর কর্ িানুর্নত, নলয়াদজা 

অনফস, ব্রাঞ্চ অনফসসহ নবনিদয়াগ সবাদড ি 

নিবনন্ধত স  সকাি নবদেশী সকাম্পািীর কর 

সাংক্রান্ত  তথ্য 

বদকয়া কর আোয় আদবেিকারীর নিকট হদত কর 

আোয় নবলনিত হদব 
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প্রনতিাদির 

িরণ 

প্রনতিাদির িার্ সাংনিষ্ট কর্ িসম্পােি সূচক উি প্রনতিাদির নিকট সাংনিষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়/নবিাদগর প্রতযানশত সহায়তা 

প্রতযাশার স ৌনিকতা প্রতযাশা পূরণ িা হদল সম্ভাব্য 

প্রিাব 

প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেনশক 

কর্ িসাংস্থাি র্ন্ত্রণালয় 

 নসআইনপ সাংক্রান্ত  প্রদয়াজিীয় তথ্যানে 

সাংগ্রহ 

নসআইনপ নিব িাচি আদবেিকারীর নিকট হদত কর 

আোয় নবলনিত হদব 

স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয়  আদেয়াস্ত্র অনুর্নত প্রোদির জন্য কর 

সাংক্রান্ত  প্রদয়াজিীয় তথ্যানে সাংগ্রহ 

আদেয়াদস্ত্রর অনুর্নত প্রোি আদবেিকারীর নিকট হদত কর 

আোয় নবলনিত হদব 

রাজউক  প্লট/ফ্ল্যাট বরাে প্রোদির জন্য কর সাংক্রান্ত  

প্রদয়াজিীয় তথ্যানে সাংগ্রহ 

প্লট/ফ্ল্যাট বরাে প্রোি আদবেিকারীর নিকট হদত কর 

আোয় নবলনিত হদব 

দুেক  সরকানর কর্ িকতিা/কর্ িচানরসহ স  সকাি 

ব্যনি/ প্রনতিাদির  কর সাংক্রান্ত  

প্রদয়াজিীয় তথ্যানে সাংগ্রহ 

সরকানর কর্ িকতিা/কর্ িচানরসহ 

স  সকাি ব্যনি/প্রনতিাদির  কর 

ফকনক উদ্ঘাটি 

সাংনিষ্ট করোতার সঠিক কর 

নিি িারণ নবনিত হদব 

সবসার্নরক নবর্াি চলাচল 

কর্তিপক্ষ্ 

আর্োনি/রপ্তানি পদণ্যর সঠিক সুরক্ষ্া ও 

অববি োলাস সরাি 

সপশাোনরত্ব সরকাদরর প্রাপ্য রাজস্ব সুরক্ষ্া রাজস্ব ক্ষ্নত ও ব্যবসায়ীদের 

আনর্ িক ক্ষ্নত 

সিৌপনরবহি র্ন্ত্রণালয় আর্োনি/রপ্তানি পদণ্যর সঠিক সুরক্ষ্া ও 

অববি োলাস সরাি 

সপশাোনরত্ব সরকাদরর প্রাপ্য রাজস্ব সুরক্ষ্া রাজস্ব ক্ষ্নত ও ব্যবসায়ীদের 

আনর্ িক ক্ষ্নত 

সাংনবনিবদ্ধ ও 

নিয়ন্ত্রণকারী 

প্রনতিাি 

নবএসটিআই, কৃনষ (সাংগনিদরাি) 

অনিেপ্তর, আিনবক শনি 

কনর্শি, ঔষি প্রশাসি, 

নবদফারক অনিেপ্তর, আইি 

প্রদয়াগকারী সাংস্থা, সিৌবানহিী, 

সকাে গাড ি, নবনজনব, সজলা 

প্রশাসি, নবনজএর্ইএ, সচিার 

ইতযানে 

সিেপত্র ইসুয করা দ্রুত নিষ্পনত্ত ও সপশাোনরত্ব সরকাদরর প্রাপ্য রাজস্ব সুরক্ষ্া 

ও আর্োনি-রপ্তানি িীনতর 

বাস্তবায়ি 

পদণ্যর  দ্রুততর্ োলাস বািাগ্রস্থ 

হদব 

নবনিন্ন 

নবনিবদ্ধ/ 

নিয়ন্ত্রণ 

কর্তিপক্ষ্ 

ব্যবসানয়ক সচিারসমূহ (১) বাদজট প্রণয়দি উপদেশ গ্রহণ 

(২) নবকল্প নবদরাি নিষ্পনত্তর (ADR) 

লদক্ষ্য সহায়তা 

(১) বাদজট প্রণয়দির সক্ষ্দত্র গুরুত্বপূণ ি ও 

 দর্াপযুি বাদজট প্রস্তাব প্রোি,  

(২) েীর্ িনেদির অনিষ্পন্ন র্ার্লাসমূদহর 

নিষ্পনত্তদত সহায়তা 

(১) মূল্য সাংদ াজি কর সাংক্রান্ত  

 দর্াপযুি বাদজট প্রণয়ি, (২) 

েীর্ িনেদির পুরাতি র্ার্লা 

নিষ্পনত্ত ও রাজস্ব আোয় বৃনদ্ধ 

(১) ব্যবসা বান্ধব বাদজট প্রণয়ি 

কঠিি, (২) র্ার্লা অনিষ্পন্ন 

র্াকদব এবাং রাজস্ব আোদয় 

ঋণাত্নক প্রিাব পড়দব 
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