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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

কমিশনার, কাস্টিস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনাদরট, ঢাকা (পমিি), ঢাকা 

 

 

এবাং 

 

 

জাতীয় রাজস্ব ববাদড ের সেস্য (কাস্টিস: নীমত ও আইমসটি)  

এর িদে স্বাক্ষমরত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বামষ েক কি েসম্পােন চুমি 

 

 

1 জুলাই, ২০20 - ৩০ জুন, ২০২1 
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সেকশন 1: কার্ যক্রম, কম মেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমূহ 5-9 

েংয াজনী ১: শব্দেংযক্ষ্প 10 

েংয াজনী ২: কম মেম্পাদন সূচযকর পণরমাপ পদ্ধণি 11-12 
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উপক্রিমণকা (Preamble) 

 

সরকারর দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রারিষ্ঠারিক দক্ষিা বৃরি, স্বচ্ছিা ও জবাবরদরে জজারদার করা, সুশাসি 

সংেিকরণ এবং সম্পহদর র্থার্থ ব্যবোর রিরিিকরহণর মাধ্যহম রূপকল্প 2041 এর র্থার্থ বাস্তবায়হির 

লহক্ষে- 

 

 

কমিশনার, কাস্টিস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনাররট, ঢাকা (পমিি), ঢাকা 

 

এবং  

 

সেস্য (কাস্টিস: নীমত ও আইমসটি), জাতীয় রাজস্ব ববাদড ের এর িদে ২০20 োযলর জুন মাযের ৩০ 

(রিশ) তামরদে এই বামষ েক কি েসম্পােন চুমি স্বাক্ষমরত হদলা। 

 

 

এই চুমিদত স্বাক্ষরকারী উভ্য়পক্ষ মনম্নমলমেত মবষয়সমূদহ সম্মত হদলন : 
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ককৌশলগত উরেশ্য, কার্ েক্রি, কি মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যিাত্রাসমূহ 

বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 
 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর  

িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ েক্রি 

(Activities)  

কি েসম্পােন সূিক 

(Performance 

Indicators)  

একক 

(Unit)  

কি েসম্পােন 

সূিদকর 

িান  

(Weight of 

Strategic 

Indicators) 

প্রকৃত অজেন* লক্ষযিাত্রা/ মনণ োয়ক ২০20-2021 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রযক্ষ্পি 

(Projection) 

২০২1-22 

প্রযক্ষ্পি  

(Projection) 

2022-23 

২০১৮-19 2019-20* 

অসাধারণ 
 

অমত উত্তি 
 

উত্তি 
 

িলমত িান 
 

িলমত 

িাদনর মনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ককৌশলগত উরেশ্যসমূহ 

১. রাজস্ব আহরণ 

বজারোরকরণ 

55 
[১.১] রাজস্ব লক্ষযিাত্রা 

অজেন। 

আদায়কৃত কাস্টিস 

মিউটি 

ককাটি 

টাকা 
30.00 0.78 2.66 1.12 1.10 1.08 1.06 1.04 1.15 

 

[১.২] প্রেমশ েত রাজস্ব 

আোদয়র সাদে বেজারী 

মহসাদবর সিন্বয় সাধন 

[1.2.1] অধ ে -বামষ েক 

সিন্বয় সাধন 
তামরে 2.00  20-01-2020 ২০-০১-20২1 ৩১-01-20২1 ০৭-02-20২1 ১৫-02-20২1 ২১-02-20২1 20-01-2022  

[1.2.2] বারষ যক 

সমন্বয় সাধি 
িাররখ 3.00  20-07-2020 20-07-20২1 30-07-20২1 15-08-20২1 21-08-20২1 31-08-20২1 20-07-2022  

[১.৩] িাঠ অমিসসমূহ 

পমরেশ েন 
োমেলকৃত প্রমতদবেন সাংখ্যা 2.00  - 15 13 11 9 7 18  

[১.৪] অমভ্দর্াগ ও 

বগাদয়ন্দা তদের 

মভ্মত্তদত অনুসন্ধান 

কার্ েক্রি 

দারয়রকৃত িািলা:  

কাস্টিস 
সাংখ্যা 2.00  - 100 90 80 70 60 110  

[১.৫] িািলা বেদক 

রাজস্ব আোয় 
আোয়কৃত শুল্ক-কর 

বকাটি  

টাকা 
3.00  - 10 9 8 7 6 15  

[১.6] মবিারাধীন 

িািলাসমূহ দ্রুত 

মনস্পমত্তকরণ। 

িািলা মনষ্পমত্ত: 

কাস্টিস 
সংখ্যা 3.00  - 50 45 40 35 30 60  

[১.7] মবকল্প মবদরাধ 

মনস্পমত্ত  

মবদরাধ মনষ্পমত্ত: 

কাস্টিস 
সাংখ্যা 3.00  - 1 1 1 0 0 2  

[১.8] অবিতবকিত 

বকেয়া ের আদায় 

ত্বরান্বিতেরণ। 

আোয়কৃত বদকয়া: 

আোয়কৃত শুল্ক-কর 

বকাটি  

টাকা 2.00  - 3 2 1 1 0 4  

[১.9] প াস্ট ন্বিয়াকরন্স 

অন্বিট (োস্টমস) 

অমডটকৃত িািলার 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা 
5.00  - 70 65 60 55 50 80  

২. কাস্টিস 

প্রশাসদনর 

আধুমনকায়ন  

20 

 

 

 

[২.১] মুন্বিববর্ ষ 

উ লকযে এ্োসাইকুিা 

ওয়ার্ল্ষ ন্বসকস্টকমর 

সম্প্রসারণ ও োস্টমস 

২.১.১ কাস্টিস 

কস্টশন/ অফিক 

এযাসাইকুডা ওয়াদডের 

আওতাভুিকরণ   

সাংখ্যা 

 

৩.00  - - - - - - -  
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বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 
 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর  

িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ েক্রি 

(Activities)  

কি েসম্পােন সূিক 

(Performance 

Indicators)  

একক 

(Unit)  

কি েসম্পােন 

সূিদকর 

িান  

(Weight of 

Strategic 

Indicators) 

প্রকৃত অজেন* লক্ষযিাত্রা/ মনণ োয়ক ২০20-2021 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রযক্ষ্পি 

(Projection) 

২০২1-22 

প্রযক্ষ্পি  

(Projection) 

2022-23 

২০১৮-19 2019-20* 

অসাধারণ 
 

অমত উত্তি 
 

উত্তি 
 

িলমত িান 
 

িলমত 

িাদনর মনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ও করোতা  

বান্ধবকরণ 
 

 

 

 

 

 
 

সংক্রান্ত পসবা 

সহিীেরণ 

২.১.২ এযাসাইকুডা 

ওয়াডে মসদস্টদির 

আপদেদডশন 

তামরে ৩.00  

- - - - - - - 

 

[২.২] সেিা েহজীকরণ কাস্টিস সংমিষ্ট 

কসবা সহজীকররের 

লরক্ষ্য সফটওয়যার 

প্রস্তুতকরে ও 

বাস্তবায়ন  

সংখ্যা ৩.00  

- - - - - - - 

 

[২.৩] বসবা বকদের 

িােদি করোতা বসবা 

বৃমিকরণ 

বসবা েহণকারীর 

সাংখ্যা: কাস্টিস 

সাংখ্যা 

(লক্ষ্) 

২.00  - 1 0.9 0.8 0.7 0.6 1.1  

[২.৪] ই-প কমন্ট  দ্ধন্বত রাজস্ব আোয়ঃ 

কাস্টিস মিউটি 

 
 

বকাটি 

টাকা 

 
 

4.00  - - - - - - -  

[২.৫] করোতাগণদক 

প্রিমলত আইদন তাদের 

অমধকার ও 

বােবাধকতা সম্পদকে 

সম্যক ধারণা বেওয়ার 

মনমিত্ত মনয়মিত 

মিেমিয়া/ বর্াগাদর্াগ 

স্থাপন। 

অনুমিত সভ্া/ 

বর্াগাদর্াগ/ অনলাইন 

প্রমশক্ষণ: কাস্টিস 

সাংখ্যা ২.00  - 20 18 15 12 10 22  

[2.৬] কম যকিযা-

কম যচারীহদর প্ররশক্ষণ 

প্রদাি (হদহশ-রবহদহশ); 

প্রমশক্ষ্ে প্রদান: 

কাস্টিস 

সাংখ্যা 
 

2.00  - 100 90 80 70 60 120  

[2.৭] কম যকিযা-

কম যচারীহদর পুরস্কার 

প্রদাহির মাধ্যহম কাহজ 

উদ্বুিকরণ; 

পুরস্কার প্রদান: 

কাস্টমস 

সাংখ্যা 
 

2.00  - 10 9 8 7 6 12  
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বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 
 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর  

িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ েক্রি 

(Activities)  

কি েসম্পােন সূিক 

(Performance 

Indicators)  

একক 

(Unit)  

কি েসম্পােন 

সূিদকর 

িান  

(Weight of 

Strategic 

Indicators) 

প্রকৃত অজেন* লক্ষযিাত্রা/ মনণ োয়ক ২০20-2021 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রযক্ষ্পি 

(Projection) 

২০২1-22 

প্রযক্ষ্পি  

(Projection) 

2022-23 

২০১৮-19 2019-20* 

অসাধারণ 
 

অমত উত্তি 
 

উত্তি 
 

িলমত িান 
 

িলমত 

িাদনর মনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

আবমশ্যক ককৌশলগত উরেরশ্যসমূহ 

[1] দাপ্তররক 

কম যকাহে স্বচ্ছিা 

বৃরি ও জবাবরদরে 

রিরিিকরণ 

11 

[1.1] বারষ যক 

কম যসম্পাদি চুরি 

(এরপএ) বাস্তবায়ি।  

[১.1.১] এরপএ’র 

সকল ত্রিমারসক 

প্ররিহবদি 

ওহয়বসাইহে 

প্রকারশি  

সংখ্যা 2.00   4 - - - -   

[১.1.২] এরপএ 

টিহমর মারসক সভা 

অনুরষ্ঠি 

সংখ্যা 1.00   12 11 - - -   

[1.2] শুিাচার/উত্তম 

চচ যার রবষহয় 

অংশীজিহদর সহে 

মিরবরিময় 

[1.2.1] মিরবরিময় 

সভা অনুরষ্ঠি 
সংখ্যা 2.00   4 3 2 - -   

[1.3] অরভহর্াগ 

প্ররিকার ব্যবস্থা রবষহয় 

জসবাগ্রেীিা/অংশীজি

জদর অবরেিকরণ 

[1.3.1] 

অবরেিকরণ সভা 

আহয়ারজি 

সংখ্যা 2.00   4 3 2 - -   

[1.4] জসবা প্রদাি 

প্ররিশ্রুরি রবষহয় 

জসবাগ্রেীিাহদর 

অবরেিকরণ 

[1.4.1] 

অবরেিকরণ সভা 

আহয়ারজি 

সংখ্যা 2.00   4 3 2 - -   

[1.5] িথ্য বািায়ি 

োলিাগাদ সংক্রান্ত 

ত্রিমারসক প্ররিহবদি 

উর্ধ্যিি কর্তযপহক্ষর 

রিকে জপ্ররণ 

[1.5.1] ত্রিমারসক 

প্ররিহবদি জপ্রররি 

সংখ্যা 2.00   4 3 - - -   

[2] কম যসম্পাদহি 

গরিশীলিা আিয়ি 

ও জসবার মাি বৃরি 

8 

[2.1] ই-িরথ বাস্তবায়ি 
[2.1.1] ই-িরথহি 

জিাে রিষ্পরত্তকৃি 
% 2.00   80 70 60 50 -   

[2.2] উদ্ভাবিী/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ি উহযাগ 

বাস্তবায়ি 

[2.2.1] ন্যেিিম 

একটি উদ্ভাবিী/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ি উহযাগ 

চালূকৃি  

সংখ্যা 2.00   15-2-21 15-3-21 15-4-21 15-2-21 15-5-21   
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বকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 
 

বকৌশলগত 

উদেদশ্যর  

িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ েক্রি 

(Activities)  

কি েসম্পােন সূিক 

(Performance 

Indicators)  

একক 

(Unit)  

কি েসম্পােন 

সূিদকর 

িান  

(Weight of 

Strategic 

Indicators) 

প্রকৃত অজেন* লক্ষযিাত্রা/ মনণ োয়ক ২০20-2021 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রযক্ষ্পি 

(Projection) 

২০২1-22 

প্রযক্ষ্পি  

(Projection) 

2022-23 

২০১৮-19 2019-20* 

অসাধারণ 
 

অমত উত্তি 
 

উত্তি 
 

িলমত িান 
 

িলমত 

িাদনর মনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

[2.3] কম যচারীহদর 

প্ররশক্ষণ প্রদাি 

[2.4.1] প্রহিেক 

কম যচাররর জন্য 

প্ররশক্ষণ আহয়ারজি 

জিঘন্টা 2.00   40 30 20 10 -   

[2.4.2] 10ম জগ্রড 

ও িদুর্ধ্য প্রহিেক 

কম যচারীহক এরপএ 

রবষহয় প্রদত্ত 

প্ররশক্ষণ 

জিঘন্টা 1.00   5 4 - - -   

[2.4] এরপএ 

বাস্তবায়হি প্রহণাদিা 

প্রদাি   

[2.5.1] ন্যেিিম 

একটি আওিাধীি 

অরিস/একজি 

কম যচারীহক এরপএ 

বাস্তবায়হির জন্য 

প্রহণাদিা প্রদািকৃি 

সংখ্যা 1.00   1 - - - -   

[3] আরথ যক ও 

সম্পদ ব্যবস্থাপিার 

উন্নয়ি 

6 

[3.1] বাহজে ক্রয় 

পররকল্পিা বাস্তবায়ি 

[3.1.1] ক্রয় 

পররকল্পিা অনুর্ায়ী 

ক্রয় সম্পারদি 

% 1.00   100 90 80 - -   

[3.2] বারষ যক উন্নয়ি 

কম যসূরচ 

(এরডরপ)/বাহজে 

বাস্তবায়ি 

[3.2.1] বারষ যক 

উন্নয়ি কম যসূরচ 

(এরডরপ)/বাহজে 

বাস্তবারয়ি 

% 2.00   100 90 80 - -   

[3.3] অরডে আপরত্ত 

রিষ্পরত্ত কার্ যক্রহমর 

উন্নয়ি 

[3.3.1] অরডে 

আপরত্ত রিষ্পরত্তকৃি  
% 2.00   50 40 30 25 -   

[3.4] োলিাগাদকৃি 

স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পরত্তর িারলকা 

ঊর্ধ্যিি অরিহস জপ্ররণ  

[3.4.1] 

োলিাগাদকৃি স্থাবর 

ও অস্থাবর সম্পরত্তর 

িারলকা ঊর্ধ্যিি 

অরিহস জপ্রররি 

িাররখ 1   15-12-20 15-01-21 15-2-21 - -   
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আমি, কমিশনার, কাস্টিস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনাররট, ঢাকা (পমিি), ঢাকা, সেস্য (কাস্টিস: নীমত ও 

আইমসটি), জাতীয় রাজস্ব ববাড ে এর মনকট অঙ্গীকার করমি বর্ এই চুমিদত বমণ েত িলািল অজেদন সদিষ্ট োকব। 

 

 

আমি সেস্য (কাস্টিস: নীমত ও আইমসটি), জাতীয় রাজস্ব ববাড ে, কমিশনার, কাস্টিস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনাররট, 

ঢাকা (পমিি), ঢাকা এর মনকট অঙ্গীকার করমি বর্ এই চুমিদত বমণ েত িলািল অজেদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ামগতা প্রোন 

করব। 

 

 

 

স্বাক্ষমরতঃ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কমিশনার  

কাস্টিস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনাররট, ঢাকা (পমিি), 

ঢাকা ।  

 তামরখ 

 

 

 

 

 

 

 

সেস্য (কাস্টিস: নীমত ও আইমসটি) 

জাতীয় রাজস্ব ববাড ে, ঢাকা।  

 

 তামরখ 
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সাংদর্াজনী-১ 

শব্দ সাংদক্ষপ  

ক্রমিক 

নং 

শব্দ সাংদক্ষপ  

(Acronyms) 

মববরে 

 

1. ই-ফাইমলং ইরলকট্রমনক ফাইমলং 

2. ADR Alternative Dispute Resolution 

3. e-Payment Electronic Payment 

4. ASYCUDA Automated System for Custom Data 

5. PAP Pre-Arrival Processing  

6. NEP National Enquiry Point  

7. এযাসাইকুডা অদটাদিদটড মসদস্টি ির কাস্টিস  ডাটা  

8. এনএসিমিও ন্যাশনাল মসরেল উইরডা 

 

 



10 

সাংদর্াজনী-২ 

 কি েসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্ োলয়সমূহ এবাং পমরিাপ পিমত এর মববরণ: 

 

ক্রমিক 

নম্বর 

কার্ েক্রি কি েসম্পােন সূিক মববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউমনটি 

পমরিাপ পিমত এবাং উপাত্তসূত্র 

 

সাধারণ 

িন্তব্য 

1 [1.1] রাজস্ব লক্ষেমািা অজযি আহমরত কাস্টিস-

কর 

2020-21 অর্ ম বিদর  বাদজদট মনধ োমরত রাজস্ব আোয়। এ লদক্ষয 

বাদজট বাস্তবায়ন পমরকল্পনা েহণ করা হদয়দি এবাং বস বিাতাদবক 

কার্ েক্রি িলদি।  

জাতীয় রাজস্ব 

ববাড ে 

বকাটি টাকায় (িহা মহসাব 

মনয়ন্ত্রদকর কার্ োলদয়র সাদে 

জাতীয় রাজস্ব ববাড ে কর্তেক 

প্রেমশ েত মহসাদবর সিন্বয় সাধন) 

 

2 [1.2] প্রদরশ যি রাজস্ব আদাহয়র সাহথ 

জেজারী রেসাহবর সমন্বয় সাধি  

অর্ ম-বামষ মক সিন্বয় 

সার্ন  

বাংলারদশ ব্াংরক জিাকৃত রাজরস্বর সারে মহসাব িহামনয়ন্ত্ররকর 

কার্ মালয় ও সংমিষ্ট অমফস কর্তমক প্রদত্ত কট্রজারী চালারনর সারে মহসারবর 

সিন্বয় সার্ন করা।  

ঐ অভ্যন্তরীে সম্পদ মবভ্ারগর 

বামষ মক প্রমতরবদন 

 

বামষ মক সিন্বয় সার্ন  জিাকৃত রাজস্ব সংমিষ্ট অমফসমূহ ও কট্রজারীর মহসারবর সিন্বয় সার্ন  ঐ ঐ  

3 [1.3] মাঠ অরিসসমূে পররদশ যি  দামখলকৃত প্রমতরবদন  িাঠ পর্ োদয়র অমিসসূদহর িািলা মনস্পমত্তর গুণগত িান পর্ োদলািনা ও 

কর িাঁমক বরাদধ র্োর্ে মনদে েশ ও পমরপালন প্রমতদবেদন ত্রুটিসমূহ 

মবদেষণপূব েক আইনানুগ কার্ েক্রি েহণ বজারোরকরণ। 

ঐ  ঐ  

4 [1.4] অমভ্দর্াগ ও বগাদয়ন্দা তদের 

মভ্মত্তদত অনুসন্ধান কার্ েক্রি  

দারয়রকৃত িািলা  অমভ্দর্াগ ও বগাদয়ন্দা তদের মভ্মত্তদত আহমরত তে পরীক্ষা-

মনরীক্ষাপূব েক আইদনর প্রদয়াগ কদর িাঁমক/দগাপনকৃত আয় পুনরুিার 

করা। 

ঐ  ঐ  

5 [1.5] মামলা জথহক রাজস্ব আদায়  আদায়কৃত কাস্টিস-

কর 

রাজস্ব সম্ভাবনািয় বড় িািলাসমূহ দ্রুত মনস্পমত্ত ও োবীকৃত রাজস্ব দ্রুত 

আোদয়র জন্য তোরকী বজারোরকরণ। 

ঐ ঐ  

6 [1.6] রবচারাধীি মামলা দ্রুি রিষ্পরত্তকরণ   িািলা মনষ্পমত্ত  করোতাদের উদু্ভত মবদরাধসমূহ দ্রুত মনস্পমত্তর মনমিদত্ত আমপদলর 

পমরবদতে মবকল্প মবদরাধ মনস্পমত্ত ব্যবস্থা েহদণ করোতাগণদক 

উদু্বিকরণ। 

ঐ ঐ  

7 1. [1.7] করদািাগণহক রবকল্প রবহরাধ 

রিষ্পরত্ত পিরি গ্রেহণ উদু্বিকরণ  

মবররার্ মনষ্পমত্ত  করোতাদের উদু্ভত মবদরাধসমূহ দ্রুত মনস্পমত্তর মনমিদত্ত আমপদলর 

পমরবদতে মবকল্প মবদরাধ মনস্পমত্ত ব্যবস্থা েহদণ করোতাগণদক 

উদু্বিকরণ। 

ঐ ঐ  

8 2. [1.8] অরবিরকযি বহকয়া কর আদায় 

ত্বরারন্বিকরণ।  

আদায়কৃত বরকয়া  বদকয়া কর আোদয়র জন্য জমরিানা, ব্যাাংক মহসাব জব্দ ও সাটি েমিদকট 

িািলাসহ আইনানুগ কার্ েক্রি েহণ ও তোরমক বজারোরকরণ। 

ঐ  ঐ  
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ক্রমিক 

নম্বর 

কার্ েক্রি কি েসম্পােন সূিক মববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউমনটি 

পমরিাপ পিমত এবাং উপাত্তসূত্র 

 

সাধারণ 

িন্তব্য 

9 3. [1.9] জপাস্ট রিয়াহরন্স অরডে (কাস্টমস)   অমিটকৃত িািলার 

সংখ্যা  

শুল্কায়ন পরবতী মনরীক্ষ্ার িাধ্যরি রাজস্ব আদায়  

 

ঐ ঐ  

10 [2.1] রপ্রন্ট ও ইহলক্ট্ররিক রমরডয়ায় 

রবজ্ঞাপি/অনুষ্ঠাি প্রচার 

মবজ্ঞাপন/অনুষ্ঠান 

প্রচার 

মপ্রন্ট ও ইদলকেমনক মিমডয়ার মবজ্ঞাপন ও অনুিান প্রিাদরর িােদি 

করোতাগণদক কর প্রোদন উদু্বিকরণ।  

 

ঐ ঐ  

11 [2.2] করদািাগণহক প্রচরলি আইহি 

িাহদর অরধকার ও বাধ্যবাধকিা সম্পহকয 

সম্যক ধারণা জদওয়ার রিরমত্ত রিয়রমি 

রমথরিয়া/হর্াগাহর্াগ স্থাপি।  

অনুমষ্ঠত 

সভ্া/রর্াগারর্াগ 

করোতাগণদক প্রিমলত আইদন তাদের অমধকার ও বােবাধকতা সম্পদকে 

সম্যক ধারণা বেওয়ার মনমিত্ত বর্াগাদর্াগ স্থাপন ও সভ্া-সিাদবশ 

অনুিান। 

ঐ ঐ  

12 [2.3] জসবা জকহের মাধ্যহম করদািা 

জসবা বৃরিকরণ 

কসবা গ্রহেকারীর 

সংখ্যা  

বসবা বকদের িােদি করোতা বসবা বৃমিকরণ ও কর প্রোন উৎসাহ 

প্রোন। 

ঐ ঐ  

13 [2.4] ই-জপহমন্ট পিরি রাজস্ব আদায়  করোতাগণ সহদজই বর্ন বডমবট কাড ে ও বক্রমডট কাদড ের িােদি এ 

পিমতর আওতায় কর পমরদশাধ করদত পাদরন।  

ঐ ঐ  

14 [2.5] এোসাইকুডা ওয়ার্ল্য পিরির 

সম্প্রসারণ  

এযাসাইকুিা ওয়ারডমর 

অর্ীরন ল্যাড  

কাস্টিস কস্টশন 

(রিাট ২৯টি)  

এযাসাইকুিা ওয়াডম সফটওয়যাররর িাধ্যরি স্বয়ংমক্রয় পদ্ধমতরত শুল্কায়ন 

কার্ েক্রি পমরচালনা এবং স্থল কস্টশনসমূরহ এর কার্ েক্রি চালুকরে। 

ঐ ঐ  

15 [2.6] কম যকিযা-কম যচারীহদর প্ররশক্ষণ 

প্রদাি  

প্রমশক্ষ্ে প্রদান  কি মকতমা-কি মচারীরদর প্রমশক্ষ্ে প্রদারনর িাধ্যরি দক্ষ্তা বৃমদ্ধ।  ঐ ঐ  

16 [2.7] কম যকিযা-কম যচারীহদর পুরস্কার 

প্রদাহির মাধ্যহম কাহজ উদু্বিকরণ  

পুরস্কার প্রদান  কি মকতমা-কি মচারীরদর পুরস্কার প্রদারনর িাধ্যরি কারজ উৎসাহ প্রদান ও 

কসবার িারনান্নয়ন। 

ঐ ঐ  

 


