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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

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

এবাং 

সেস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড এর িদে স্বাক্ষমরত 

 

 

 

 

বামষ ডক কি ডসম্পােন চুমি 

(Annual Performance Agreement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুলাই ১, ২০২০ - জুন ৩০, ২০২১ 
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সূমিপত্র 

ভ্যাট অনুমবভ্াদগর কি ডসম্পােদনর সামব ডক মিত্র : 0৩ 

প্রস্তাবনা (Preamble) : 04 

বসকশন ১: রূপকল্প (Vision), অমভ্লক্ষয  (Mission), বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

এবাং কার্ ডাবমল 
: 05 

বসকশন ২: ভ্যাট অনুমবভ্াদগর মবমভ্ন্ন কার্ ডক্রদির চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভ্াব 

(Outcome/Impact) 
: 06 

বসকশন ৩: বকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রামিকার, কার্ ডক্রি, কি ডসম্পােন সূিক এবাং 

লক্ষযিাত্রাসমূহ 
: 07 

সাংদর্াজনী ১ - শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms) : 14 

সাংদর্াজনী ২ - কি ডসম্পােক সূিদকর পমরিাপ পদ্ধমত : 15 

সাংদর্াজনী ৩ - কি ডসম্পােন লক্ষযিাত্রা অজডদনর বক্ষদত্র অন্য 

িন্ত্রণালয়/মবভ্াগ/েপ্তর/সাংস্থ্যার মনকট সুমনমে ডষ্ট িামহো 
: 18 
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কমিশনার, কাস্টিস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনাদরট, ঢাকা (পমিি) এর  

কি ডসম্পােদনর সামব ডক মিত্র  

(Overview of the Performance of the VAT Wing) 

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভতবষ্যৎ পতিকল্পনা 

❑ সাম্প্রমতক বছরসমূদহর (মতন বছর) প্রিান অজডনসমূহ: 

❑ কাস্টিস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনাদরট, ঢাকা (পমিি) এর ২০১7-১8 ও ২০১8-১9 অর্ ডবছদর বিাট 

লক্ষযিাত্রা মছল র্র্াক্রদি 2,256 বকাটি টাকা ও 3,152 বকাটি টাকা; যাি তবপিীলি আদায়কৃি 

িার্লেি পতিমাণ যথাক্রলম 2,317দকাটি টাকা ও 2,681 বকাটি টাকা। মবোয়ী অর্ ডবছর অর্ ডাৎ 

২০১৯-২০ অর্ ডবছদর রাজস্ব লক্ষযিাত্রা মছল 3,292 বকাটি টাকা; যাি তবপিীলি আহিণকৃি/ 

আদায়কৃি িার্লেি পতিমাণ 2,819 বকাটি টাকা। এই কমিশনাদরদটর অমিদক্ষত্রািীন অনলাইদন 

ভ্যাট বরমজদেশন গ্রহণ ও অনলাইদন মরটান ড দাতিে কার্ ডক্রি সফলভ্াদব িলিান রদয়দছ। 

❑ সিস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ: 

▪ সঠিক ভ্যাট মনি ডারণ, উচ্চ লক্ষযিাত্রার রাজস্ব আহরণ, ভ্যাট ফাঁমক বরাি, ভ্যাট এর আওতা সম্প্রসারণ, 

তনিীক্ষা ও পতিদর্ জন, বলকয়া আদায়, তবচ্ািাধীন মামো দ্রুি তনষ্পতিকিণ (মামো িদািতক ও তবকল্প 

তবলিাধ তনষ্পতিকিলণি মাধ্যলম) এবং প্রতর্তক্ষি র্নবলেি েল্পিা।   

▪ ভ্যাট মবষদয় জনগদণর সদিতনতার অভ্াব, ভ্যাট েপ্তরসমূদহর স্থ্ায়ী ভ্বন ও লমজমস্টক-এর অভ্াব।  

❑ ভ্মবষ্যৎ পমরকল্পনা:  

▪ “মুমজব বদষ ডর অঙ্গীকার, EFD (Electronic Fiscal Device) তি NBR” এই সহর্ীকিণ 

তলাগালন তসটি কলপ জালির্ন ও তর্োসমূলহ খুচ্িা পয জালয় EFD এি ব্যবহালিি মাধ্যলম যথাযথ ভযাট 

আহিণ তনতিিকিণ।  

▪ রাজস্ব আোয় বৃমদ্ধর জন্য অনলাইদন ভ্যাট মরটান ড োমিদলর সাংখ্যা পর্ ডায়ক্রদি শতভ্াদগ (১০০%) 

উন্নীতকরণ; 

▪ তথ্য প্রযুমি (আইমসটি) অবকাঠাদিা মবমনি ডাণ ও স্বয়াংমক্রয়তা (Automation) এর কার্ ডক্রি 

বজারোরকরণ; 

▪ কি ডকতডা/কি ডিারীদের প্রমশক্ষদণর িােদি কি ডেক্ষতা বৃমদ্ধ এবাং মবকল্প মবদরাি মনষ্পমির (ADR) 
িােদি রাজস্ব আহিণ / আদায় কার্ ডক্রি বজারোর করার পেদক্ষপ গ্রহণ; 

▪ প্রদয়াজনীয় উদযাদগর িােদি উচ্চ আোলদতর বপমডাং িািলাসমূহ মনষ্পমি ও সংতিষ্ট রাজস্ব আোয়; 

▪ ভ্যাটদনট সম্প্রসারণ; 

▪ ভ্যাট ফাঁমক বরাি এবাং আইন ও ভ্যাট প্রোন পদ্ধমত সহজীকরণ; 

▪ ভ্যাট মশক্ষা, মবজ্ঞাপন প্রিার; 

▪ করোতাগণদক র্র্ার্র্ ও পর্ ডাপ্ত বসবা প্রোন ; 

২০২০-২১ অর্ ড বছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজডনসমূহ: 

▪ ২০২০-২১ অর্ ডবছদর িার্ ডকৃত রাজস্ব লক্ষযিাত্রা অজডন; 

▪ ভ্যাট প্রর্াসলনি আধুতনকায়ন ও কিদািা-বান্ধবকিণ; 

▪ অনোইলন তিট জান দাতিলেি সংখ্যা কাতিি মাত্রায় উন্নীি কিা; 

▪ ই-তপলমন্ট পদ্ধতি বাস্তবায়ন; 

▪ ইলেকট্রতনক তিসকযাে তিভাইস (EFD) চ্ালুকিণ। 
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প্রস্তাবনা (Preamble) 
 

 

 

সরকামর েপ্তর/সংস্থাসমূলহি প্রাতিষ্ঠাতনক েক্ষতা বৃমদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবমেমহতা বজারোর করা, সুশাসন 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহার মনমিতকরদণর িােদি রূপকল্প 2041 এর র্র্ার্র্ 

বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

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

 

এবাং 

সেস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড এর িদে  

২০২০ সাদলর জুন িাদসর 30 তামরদি এই বামষ ডক কি ডসম্পােন চুমি স্বাক্ষমরত  হল। 

 

 

 

এই চুমিদত স্বাক্ষরকারী উভ্য়পক্ষ মনম্নমলমিত মবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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বসকশন ১ 

 

েপ্তর/সাংস্থ্ার রূপকল্প (Vision), অমভ্লক্ষয (Mission), বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ ডাবমল 

1.1 রূপকল্প (Vision) 
উন্নত বেশ গড়ায় অাংশগ্রহন, র্র্ার্র্ ভ্যাট আহরণ 

 

1.2 অমভ্লক্ষয (Mission)  
ন্যায়মভ্মিক, আধুমনক প্রযুমিমনভ্ডর, অাংশগ্রহণমূলক, জনবান্ধব রাজস্ব ব্যবস্থ্াপনা 

প্রমতষ্ঠাকরদণর িােদি মনি ডামরত রাজস্ব লক্ষযিাত্রা অজডন। 

 

1.3 বকৌশলগত উদেশ্য সমূহ:  

১. রাজস্ব আহরণ কার্ ডক্রি বজারোরকরণ; 

২. ভ্যাট ব্যবস্থাি আধুতনকায়ন ও ভ্যাটোতা বান্ধবকিণ; ও 

 

১.৩.২ আবমশ্যক বকৌশলগত উদেশ্যসমূহ: 

১.  কি ডসম্পােদন গমতশীলতা আনয়ন ও বসবার িান বৃমদ্ধ; 

২.  োপ্তমরক কি ডকাদড স্বচ্ছতা ও জবাবমেমহ মনমিতকরণ; 

৩. সুর্াসন প্রতিষ্ঠা। 

 

1.4 কার্ ডাবমল:  

১.  মূল্য সাংদর্াজন কর ও সম্পরূক শুল্ক আইন এবাং আবগামর আইদনর আওতায় কর 

আদরাপ, আহরণ এবাং এতেসাংক্রান্ত  আইন, মবমি-মবিান প্রণয়ন-হালনাগােকরণ; 

২.  বাদজদটর রাজস্ব আহরণ সাংক্রান্ত  লক্ষযিাত্রা প্রণয়ন; 

৩.  কদরর বক্ষত্রসমূহ মিমিত কদর এর আওতা ও পমরমি মনি ডারণ এবাং বস্বচ্ছা প্রমতপালদন 

উদ্বদু্ধকরদণর িােদি ভ্যাটোতার সাংখ্যা বৃমদ্ধ এবাং রাজস্ব আহরণ বৃমদ্ধর লদক্ষয অিীনস্ত 

েপ্তরসমূহ িমনটমরাং; 

৪.  মূল্য সাংদর্াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন এবাং আবগামর শুল্ক আহরদণ মনদয়ামজত 

েপ্তরসমূদহর কার্ ডক্রি পমরবীক্ষণ ও মনয়ন্ত্রণ; 

৫.  মনয়মিত পমরেশ ডন কার্ ডক্রি পমরিালনা;  

৬.  মবমভ্ন্ন কমিশনাদরদটর সাদর্ িত মবমনিয় সভ্া।
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সেকশন-২ 

 

দপ্তর/েংস্থার বিবিন্ন কার্ যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রিাি (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত 

ফলাফল/প্রভ্াব 

(Outcome/ Impact) 

 

কি ডসম্পােন 

সূিকসমূহ 

(Performance 
Indicator) 

একক 

(Unit) 
প্রকৃি  লক্ষযিাত্রা 

২02০-

2021 

প্রদক্ষপণ 

 

মনি ডামরত লক্ষযিাত্রা অজডদনর 

বক্ষদত্র বর্ৌর্ভ্াদব োময়ত্বপ্রাপ্ত 

িন্ত্রণালয়/ মবভ্াগ/ 

সাংস্থ্াসমূদহর নাি 

উপািসূত্র 

(Source of Data) 

2018-

2019 

2019-

2020* 

2021-

2022 

2022-

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি কর দ্ধজদ্ধিদ্ধির 

অনুিাত বৃদ্ধি 

শতকরা 

হার 

8.6 10.7 

(Revised 
Budget) 

10.4 10.5 10.6 অযাটদ্ধন ি জজনারররের দপ্তর, 

বাাংোরদশ ব্াাংক, দ্ধহসাব 

মহাদ্ধনয়ন্ত্ররকর দপ্তর 

মধ্যরময়াদ্ধদ 

সামদ্ধিক 

অর্ িননদ্ধতক নীদ্ধত 

দ্ধববৃদ্ধত ২০২০-

২১ জর্রক 

২০২২-২০২৩ 

          

 

* সামদ্ধয়ক 
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তসকর্ন-৩ (মান-৭৫) 

তকৌর্েগি উলেশ্য, অগ্রাতধকাি, কায জক্রম, কম জসম্পাদন সূচ্ক এবং েক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

তকৌর্েগি 

উলেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

তকৌর্েগি 

উলেলশ্যি 

মান  

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায জক্রম 

(Activities) 

কম জসম্পাদন সূচ্ক 

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম জসম্পাদন 

সূচ্লকি মান 

(Weight of 
Indicators) 

প্রকৃি অর্জন েক্ষযমাত্রা/ তনণ জায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রলক্ষপণ 

২০১৮-২০১৯ ২০১৯-

২০২০ 

অসাধািণ অতি 

উিম 

উিম চ্েতি 

মান 

চ্েতি 

মালনি 

তনলম্ন 

২০২১

-২২ 

২০২২

-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

     ১. িার্ে 

আহিণ 

তর্ািদািকিণ 

৬3 

১.১ িার্ে 

েক্ষযমাত্রা অর্জন 

১.১আহতিি ভযাট র্িকিা 

হাি 

৩০ 85% 86% ৮৫% ৭৫% ৭০% ৬৫% ৬০% ১০০ ১০০ 

১.২ প্রদতর্ জি 

িার্ে আদালয়ি 

সালথ তট্রর্াতি 

তহসালবি সমন্বয় 

সাধন 

১.২.১ অধ জ -বাতষ জক 

সমন্বয় সাধন 
িাতিি 1.00 

08.02.19

িাতিলি 

সম্পন্ন 

হলয়লে  

19.03.20 

িাতিলি 

সম্পন্ন 

হলয়লে  

৩০/০৪/২1 ১৫/০৫/২1 ৩০/০৫/২1 ১৫/০৬/২1 ৩০/০৬/২1 - - 

১.২.২ বাতষ জক 

সমন্বয় সাধন 
িাতিি 1.00 25.10.18 17.10.19 ৩০/১0/20 ১৫/১১/20 ৩০/১১/20 ১৫/১২/20 ৩০/১২/20 - - 

১.৩ মাঠ 

অতিসসমূহ 

পতিদর্ জন  

১.৩.১ দাতিেকৃি 

প্রতিলবদন 
সংখ্যা  2.00 20 25        

১.৪ মাঠ অতিস 

পতিদর্ জলনি 

সুপাতির্ 

বাস্তবায়ন 

১.৪.১ মাঠ অতিস 

পতিদর্ জন 

প্রতিলবদলনি 

সুপাতির্ বাস্তবায়ন 

র্িকিা 

হাি 
2.00 95% ৯০% 90 81 72 63 54 92 95 

১.৫.১ পতিদর্ জন 

প্রতিলবদন 

মূল্যায়নালে 

িোিে প্রদান 

১.৫.১ পতিদর্ জন 

প্রতিলবদন 

মূল্যায়নালে িোিে 

প্রদান 

র্িকিা 

হাি 
2.00 90% 85% 85 77 64 51 48 90 95 
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তকৌর্েগি 

উলেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

তকৌর্েগি 

উলেলশ্যি 

মান  

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায জক্রম 

(Activities) 

কম জসম্পাদন সূচ্ক 

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম জসম্পাদন 

সূচ্লকি মান 

(Weight of 
Indicators) 

প্রকৃি অর্জন েক্ষযমাত্রা/ তনণ জায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রলক্ষপণ 

২০১৮-২০১৯ ২০১৯-

২০২০ 

অসাধািণ অতি 

উিম 

উিম চ্েতি 

মান 

চ্েতি 

মালনি 

তনলম্ন 

২০২১

-২২ 

২০২২

-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১.৬ অতভলযাগ ও 

তগালয়ন্দা িলেি 

তভতিলি 

অনুসন্ধান 

কায জক্রম 

১.৬.১ দালয়িকৃি 

মামো: ভযাট 

সংখ্যা  4.00 29 30        

১.৭ মামো তথলক 

িার্ে আদায়: 

তমাট 

১.৭.১ আদায়কৃি 

তমাট ভযাট 
তকাটি 

 টাকায় 
3.00 

3.03 

 

1.60 

 
       

১.৮ উৎলস কি 

কিজন মতনটতিং 

১.৮.১ পতিবীতক্ষি 

উৎলস কি 

কিজনকািী বতধ জি 

কর্তজপক্ষ (ভযাট) 

সংখ্যা 3.00 1951 2940        

1.9 কমপ্লাইন্ট  

কিদািাি সংখ্যা 

বৃতদ্ধকিণ 

১.৯.১তিটান জ 

দাতিলেি হাি: ভযাট 
র্িকিা 

হাি 
3.00 6.48% 38.64% 25 22 20 17 15 30 35 

১.১০ তবচ্ািাধীন 

মামোসমূহ দ্রুি 

তনস্পতিকিণ। 

১.১০.১ তনষ্পতিকৃি 

মামো 

র্িকিা 

হাি 
1.00 47% 1% ৭৫ ৭২ ৬৮ ৬৩ ৫৮ ৮০ ৮০ 

১.১১ 

কিদািাগণলক 

তবকল্প তবলিাধ 

তনস্পতি পদ্ধতি 

গ্রহলন উদ্বদু্ধকিণ। 

১.১১.১ তবলিাধ 

তনষ্পতি: ভযাট 
সংখ্যা  1.00          

১.১২ বলকয়া কি 

আদায় 

ত্বিাতন্বিকিণ। 

১.১২.১ আদায়কৃি 

বলকয়া: ভযাট 

র্িকিা 

হাি 
1.00 6.8% 1% ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩০ ২৮ ৩৭  40 
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তকৌর্েগি 

উলেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

তকৌর্েগি 

উলেলশ্যি 

মান  

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায জক্রম 

(Activities) 

কম জসম্পাদন সূচ্ক 

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম জসম্পাদন 

সূচ্লকি মান 

(Weight of 
Indicators) 

প্রকৃি অর্জন েক্ষযমাত্রা/ তনণ জায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রলক্ষপণ 

২০১৮-২০১৯ ২০১৯-

২০২০ 

অসাধািণ অতি 

উিম 

উিম চ্েতি 

মান 

চ্েতি 

মালনি 

তনলম্ন 

২০২১

-২২ 

২০২২

-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১.১৩ তিটান জ 

পিীক্ষাকিণ। 

১.১৩.১ তিটান জ 

পিীক্ষা: ভযাট 

র্িকিা 

হাি 
6.00 90% 95% 75 73 70 65 60 80 85 

১.১৪ র্তিপ 

কায জক্রম 

১.১৪.১ কিদািা 

বৃতদ্ধ: ভযাট  
সংখ্যা  3.00 701 707        
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তকৌর্েগি উলেশ্য, অগ্রাতধকাি, কায জক্রম, কম জসম্পাদন সূচ্ক এবং েক্ষযমাত্রাসমূহ 

তকৌর্েগি 

উলেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

তকৌর্েগি 

উলেলশ্যি মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায জক্রম  

(Activities) 

কম জসম্পাদন সূচ্ক 

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম জসম্পাদন 

সূচ্লকি মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অর্জন েক্ষযমাত্রা/ তনণ জায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) প্রলক্ষপণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অসাধািণ অতি 

উিম 

উিম চ্েতি 

মান 

চ্েতি 

মালনি 

তনলম্ন 

২০২১-

২২ 

২০২২-

২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

২. ভ্যাট 

প্রর্াসলনি 

অলটালমর্ন, 

আধুতনকায়ন 

ও কিদািা 

বান্ধবকিণ 

১2 

২.1 কিদািাগণলক 

প্রচ্তেি আইলন িালদি 

অতধকাি ও 

বাধ্যবাধকিা সম্পলকজ 

সম্যক ধািণা তদওয়াি 

তনতমি তনয়তমি 

তমথতিয়া/ তযাগালযাগ 

স্থাপন। 

২.1.১ অনুতষ্ঠি সভা/ 

তযাগালযাগ: ভযাট 

সংখ্যা  2.50 59 9        

২.2 তসবা তকলেি 

মাধ্যলম কিদািা তসবা 

বৃতদ্ধকিণ 

২.2.১ তসবা গ্রহণকািীি 

সংখ্যা: ভযাট 

সংখ্যা 

 (েক্ষ) 

3.00 0.042 0.027        

২.3 অনোইলন ভযাট 

আহিণ 

২.3.১ সকে 

কতমর্নালিলট অনোইলন 

ভ্যাট তিটান জ গ্রহণ 

সংখ্যা  2.00          

 ২.4 কম জকিজা-

কম জচ্ািীলদি প্রতর্ক্ষণ 

প্রদান; 

২.4.১ প্রতর্ক্ষণ প্রদান: 

ভযাট 

সংখ্যা 3.00 129 22        

২.5 কম জকিজা-

কম জচ্ািীলদি পুিস্কাি 

প্রদালনি মাধ্যলম কালর্ 

উদ্বদু্ধকিণ 

২.5.১ পুিস্কাি প্রদান: 

ভযাট 

সংখ্যা 0.50          

২.6 অনোইলন ভযাট 

তিতর্লের্ন সম্পন্ন 

২.6.১ সকে ভ্যাট 

কতমর্নালিলট অনোইলন 

ভযাট তিতর্লের্ন প্রদান  

সংখ্যা 1.00  21015        
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আবতশ্যক তকৌর্েগি উলেশ্যসমূহ, 20২০-202১ 

(লমাট নম্বি-২৫) 
 

কোম-১ কোম-২ কোম-৩ কোম-৪ কোম-৫ কোম-৬ কোম-7 কোম-8 

তকৌর্েগি উলেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

তকৌর্েগি 

উলেলশ্যি মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায জক্রম 

(Activities) 
কম জসম্পাদন সূচ্ক 

(Performance Indicator) 
একক 

(Unit) 
কম জসম্পাদন 

সূচ্লকি মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

েক্ষযমাত্রাি মান 2020-2021 প্রলক্ষপণ 

2021-22 

প্রলক্ষপণ 

20২2-23 

অসাধািণ 

(Excellent) 

 

অতি উিম 

(Very 
Good) 

উিম 

(Good) 

 

চ্েতিমান 

(Fair) 
 

চ্েতিমা

তনি তনলম্ন 

(Poor) 

  

100%  90% 80% 70% 60% 

[১] দাপ্ততিক 

কম জকালে েচ্ছিা 

বৃতদ্ধ ও র্বাবতদতহ 

তনতিিকিণ 

 

 

১০ 

 

 

 

 

[১.1] বাতষ জক কম জসম্পাদন 

চুতি বাস্তবায়ন 

[১.1.1] এতপএ’ি সকে 

ত্রত্রমাতসক প্রতিলবদন 

ওলয়বসাইলট প্রকাতর্ি 

সংখ্যা 1 4 - - - -   

[১.1.2] এতপএ টিলমি মাতসক 

সভা অনুতষ্ঠি 

সংখ্যা ২ 12 11 - - -   

[১.২] শুদ্ধাচ্াি/ উিম চ্চ্ জাি 

তবষলয় অংর্ীর্লনি সলে 

মিতবতনময় 

[১.২.১] মি তবতনময় সভা 

অনুতষ্ঠি 

সংখ্যা ২ 4 3 2 - -   

[১.৩] অতভলযাগ প্রতিকাি 

ব্যবস্থা তবষলয় 

তসবাগ্রহীিা/অংর্ীর্লনি 

অবতহিকিণ 

[১.৩.১] অবতহিকিণ সভা 

আলয়াতর্ি 

সংখ্যা ১ 4 3 2 - -   

[১.৪] তসবা প্রদান প্রতিশ্রুতি 

তবষলয় তসবাগ্রহীিা/ 

অংর্ীর্লনি অবতহিকিণ 

১.৪.1] অবতহিকিণ সভা 

আলয়াতর্ি 

সংখ্যা 2 4 3 2 - -   

[১.৫] িে বািায়ন 

হােনাগাদ সংক্রাে 

১.৫.1] ত্রত্রমাতসক প্রতিলবদন 

তপ্রতিি 

সংখ্যা ২ 4 3 - - -   

[২] কম জসম্পাদলন 

গতির্ীেিা আনয়ন 

ও তসবাি মান বৃতদ্ধ  

 

 

 

৯ 

 

 

 

[2.1] ই-নতথ বাস্তবায়ন [2.1.1] ই-নতথলি তনাট 

তনষ্পতিকৃি 

% ২ 80 70 60 - -   

[2.2] তিতর্টাে তসবা 

চ্ােকিণ 

[[2.২.১]  একটি নতুন 

তিতর্টাে তসবা চ্ােকৃি 

সংখ্যা ২ 15-2-21 15-3-21 15-4-21 15-5-21 -   

[2.3] তসবা সহতর্কিণ [2.3.1] একটি নতুন 

সহতর্কৃি তসবা অতধলক্ষত্র 

বাস্তবাতয়ি 

সংখ্যা 1 25-2-21 25-3-21 25-4-21 25-5-21 -   

[2.4]  কম জচ্ািীলদি প্রতর্ক্ষণ 

প্রদান 

[2.4.1] প্রলিযক কম জচ্ািীি 

র্ন্য প্রতর্ক্ষণ আলয়াতর্ি 

র্নঘন্টা ২ 50 40 30 20 -   
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কোম-১ কোম-২ কোম-৩ কোম-৪ কোম-৫ কোম-৬ কোম-7 কোম-8 

তকৌর্েগি উলেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

তকৌর্েগি 

উলেলশ্যি মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায জক্রম 

(Activities) 
কম জসম্পাদন সূচ্ক 

(Performance Indicator) 
একক 

(Unit) 
কম জসম্পাদন 

সূচ্লকি মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

েক্ষযমাত্রাি মান 2020-2021 প্রলক্ষপণ 

2021-22 

প্রলক্ষপণ 

20২2-23 

অসাধািণ 

(Excellent) 

 

অতি উিম 

(Very 
Good) 

উিম 

(Good) 

 

চ্েতিমান 

(Fair) 
 

চ্েতিমা

তনি তনলম্ন 

(Poor) 

  

100%  90% 80% 70% 60% 

[2.4.2] 10ম তগ্রি ও িদূর্ধ্জ 

প্রলিযক কম জচ্ািীলক এতপএ 

তবষলয় প্রদি প্রতর্ক্ষণ 

র্নঘন্টা 1 5 4 - - -   

  [2.৫]  এতপএ বাস্তবায়লন 

প্রলণাদনা প্রদান 

[2.5.1] ন্যযনিম একটি 

আওিাধীন দপ্তি-সংস্থা/একর্ন 

কম জচ্ািীলক এতপএ বাস্তবায়লনি 

র্ন্য প্রলণাদনা প্রদানকৃি 

সংখ্যা 1 1 - - - -   

[৩] আতথ জক ও 

সম্পদ ব্যবস্থাপনাি 

উন্নয়ন 

৬ [3.1]  বাতষ জক ক্রয় 

পতিকল্পনা বাস্তবায়ন 

[3.1.1] ক্রয় পতিকল্পনা 

অনুযায়ী ক্রয় সম্পাতদি 

% 1 100 90 80 - -   

[3.2]  বাতষ জক উন্নয়ন 

কম জসূচ্ী (এতিতপ) বাস্তবায়ন 

[3.2.1] বাতষ জক উন্নয়ন 

কম জসূচ্ী (এতিতপ) বাস্তবাতয়ি 

% 2 100 90 80 - -   

[3.2.২] প্রকল্প বাস্তবায়ন 

সংক্রাে আইএমইতি’ি 

সুপাতির্ বাস্তবাতয়ি 

% 1 80 70 60 50 -   

[3.3] অতিট আপতি 

তনষ্পতি কায জক্রলমি উন্নয়ন 

[3.3.1] তদ্বপক্ষীয় এবং 

তত্রপক্ষীয় সভায় উপস্থাতপি 

অতিট আপতি 

% 1 50 40 30 25 -   

[3.3.2] অতিট আপতি 

তনষ্পতিকৃি 

% 1 15-12-20 15-01-21 15-2-21 - -   
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আমি, কমিশনার, কাস্টিস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনাদরট, ঢাকা (পতিম), মহদসদব সেস্য (মূসক 

বাস্তবায়ন ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড এর মনকট অঙ্গীকার করমছ বর্, এই চুমিদত বমণ ডত ফলাফল 

অজডদন সদিষ্ট র্াকব। 

 

 

আমি, সেস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড মহদসদব কমিশনার, কাস্টিস, এক্সাইজ ও 

ভ্যাট কমিশনাদরট, ঢাকা (পতিম), এর মনকট অঙ্গীকার করমছ বর্, এই চুমিদত বমণ ডত ফলাফল অজডদন 

সাংতিষ্ট ভ্যাট অনুমবভ্াগদক সব ডাত্মক সহদর্ামগতা প্রোন করব। 

 

 

 

 

স্বাক্ষর: 

 

 

 

কমিশনার, কাস্টিস, এক্সাইজ ও ভ্যাট 

কমিশনাদরট, ঢাকা (পতিম) 

 

 িাতিি 

 

 

 

 

 

 

সেস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি) 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

 িাতিি 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

 

 

ADR   - Alternative Dispute Resolution 

VAT   -  Value Added Tax 

e-Payment  - electronic Payment 

EFD                  -  Electronic Fiscal Device 

 

 

ভ্যাট   - ভ্যালু এযাদর্র্ ট্যাক্স 

ই-বপদিন্ট  -  ইদলদরামনক  বপদিন্ট 

ই-ফাইমলাং  - ইদলদরামনক ফাইমলাং 
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সাংদর্াজনী-২: কি ডসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/মবভ্াগ/সাংস্থ্া এবাং পমরিাপ পদ্ধমতর মববরণ 

 

কার্ ডক্রি কি ডসম্পােন 

সূিকসমূহ 

মববরণ বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সাংস্থ্া 

পমরিাপ 

পদ্ধমত 

উপািসূত্র 

[১.১] িার্ে েক্ষযমাত্রা অর্জন [১.১.১]আোয়কৃত 

ভ্যাট 

20২০-202১ অর্ ডবছদর বাদজদট মনি ডামরত রাজস্ব 

আোয়। এ লদক্ষয বাদজট বাস্তবায়ন পমরকল্পনা গ্রহণ 

করা হদয়দছ এবাং বস বিাতাদবক কার্ ডক্রি িলদছ।  

জাতীয় রাজস্ব 

ববার্ ড 

িামসক সভ্া 

 

অভযেিীণ সম্পদ 

তবভালগি বাতষ জক 

প্রতিলবদন 

 

[১.২] প্রেমশ ডত রাজস্ব আোদয়র 

সাদর্ বেজারী মহসাদবর সিন্বয় 

সািন 

[১.২.১] অি ড-

বামষ ডক সিন্বয় 

সািন 

বাাংলাদেশ ব্যাাংদক জিাকৃত রাজদস্বর সাদর্ মহসাব 

িহামনয়ন্ত্রদকর কার্ ডালয় ও সাংমিষ্ট অমফস কর্তডক 

প্রেি বেজামর িালাদনর সাদর্ মহসাদবর সিন্বয় 

সািন করা। 

জাতীয় রাজস্ব 

ববার্ ড, মহসাব 

িহামনয়ন্ত্রদকর 

কার্ ডালয় 

অধ জবাতষ জক 

প্রতিলবদন 

ঐ 

[১.২.২] বামষ ডক 

সিন্বয় সািন 

জিাকৃত রাজস্ব সাংমিষ্ট অমফসসমূহ ও বেজামরর 

মহসাদবর সিন্বয় সািন  

জাতীয় রাজস্ব 

ববার্ ড 

বাতষ জক 

প্রতিলবদন 

ঐ 

[১.৩] িাঠ অমফসসমূহ 

পমরেশ ডন 

[১.৩.১] 

োমিলকৃত 

প্রমতদবেন: ভ্যাট 

িাঠ পর্ ডাদয়র অমফসসমূদহর িািলা মনষ্পমির 

গুণগত িান পর্ ডাদলািনা ও কর ফাঁমকদরাদি র্র্ার্র্ 

মনদে ডশ ও পমরপালন, প্রমতদবেদন ত্রুটিসমূহ 

মবদিষণপূব ডক আইননুগ কার্ ডক্রি গ্রহণ 

বজারোরকরণ 

জাতীয় রাজস্ব 

ববার্ ড 

মাতসক 

প্রতিলবদন 

ঐ 

[১.৪] িাঠ অমফস পমরেশ ডদনর 

সুপামরশ বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] িাঠ 

অমফস পমরেশ ডদনর 

সুপামরশ 

বাস্তবাময়ত 

িাঠ অমফসসমুহ হদত প্রাপ্ত পমরেশ ডন প্রমতদবেন 

পর্ ডাদলািনাদন্ত প্রদয়াজনীয় মনদে ডশনা প্রোন 

জাতীয় রাজস্ব 

ববার্ ড 

বাস্তবাতয়ি 

সুপাতিলর্ি 

সংখ্যা 

ঐ 

[১.৫] িাঠ অমফস পমরেশ ডদনর 

সুপামরশ বাস্তবায়ন 

[১.৫.১] িাঠ 

অমফস পমরেশ ডদনর 

সুপামরশ 

বাস্তবাময়ত 

রাজস্ব আহরণ কার্ ডক্রি শমিশালীকরণ সাংক্রান্ত 

কার্ ডকর সুপামরশ বাস্তবায়দনর কার্ ডক্রি গ্রহণ 

বজারোরকরণ 

 

মাঠ পয জালয়ি 

অতিস পতিদর্ জন 

পতিদর্ জন 

প্রতিলবদন 

ঐ 



 

16 | P a g e  

 

কার্ ডক্রি কি ডসম্পােন 

সূিকসমূহ 

মববরণ বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সাংস্থ্া 

পমরিাপ 

পদ্ধমত 

উপািসূত্র 

[১.৬] অমভ্দর্াগ ও বগাদয়ন্দা 

তদথ্যর মভ্মিদত অনুসন্ধান  

কার্ ডক্রি 

[১.৬.১] োদয়রকৃত 

িািলা: ভ্যাট 

অমভ্দর্াগ ও বগাদয়ন্দা তদথ্যর মভ্মিদত আহমরত 

তথ্য পরীক্ষা-মনরীক্ষাপূব ডক আইদনর প্রদয়াগ কদর 

ফাঁমক/দগাপনকৃত আয় পুনরুদ্ধার করা 

জাতীয় রাজস্ব 

ববার্ ড 

িামসক সভ্া 

 

ঐ 

[১.৭] িািলা বর্দক রাজস্ব 

আোয়: বিাট 

 

[১.৭.১] আোয়কৃত 

ভ্যাট  

রাজস্ব সম্ভাবনািয় বড় িািলাসমূহ দ্রুত মনষ্পমি ও 

োবীকৃত রাজস্ব দ্রুত আোদয়র জন্য তোরকী 

বজারোরকরণ 

জাতীয় রাজস্ব 

ববার্ ড 

িামসক সভ্া ঐ 

[১.৮] উৎদস কর কতডন 

িমনটমরাং 

[১.৮.১] 

পমরবীমক্ষত ভ্যাট 

প্রদতযক সরকামর েপ্তদরর মর্মর্ও-গণ সরবরাহকারী, 

বসবা প্রোনকারী ও ঠিকাোরদের মবল হদত প্রিমলত 

মনয়ি অনুর্ায়ী উৎদস কর কতডন কদর র্াদকন 

জাতীয় রাজস্ব 

ববার্ ড 

িামসক সভ্া ঐ 

[১.৯] কিপ্লাইন্ট করোতার 

সাংখ্যা বৃমদ্ধকরণ 

[১.৯.১] মরট ডাণ ড 

োমিদলর হার: 

ভ্যাট  

 

বর্ সকল করোতা সঠিক সিদয় মরট ডাণ ড োমিদল 

ব্যর্ ড হন, তাদের মরটান ড োমিদলর জন্য বনাটিশ 

জামর, জমরিানাসহ অন্যান্য আইনানুগ কার্ ডক্রি 

গ্রহণ বজারোরকরণ 

জাতীয় রাজস্ব 

ববার্ ড 

িামসক সভ্া ঐ 

[১.১০] মবিারািীন িািলাসমূহ 

দ্রুত মনষ্পমিকরণ 

[১.১০.১] িািলা 

মনষ্পমি: ভ্যাট 

করোতাদের উদ্ভতু মবদরািসমূহ দ্রুত মনষ্পমির 

মনমিদি আমপদলর পমরবদতড মবকল্প মবদরাি মনষ্পমি 

ব্যবস্থ্া গ্রহদণ করতাোগণদক উদ্বদু্ধকরণ 

ঐ িামসক সভ্া ঐ 

[১.১১] করোতগণদক মবকল্প 

মবদরাি মনষ্পমি পদ্ধমত গ্রহদণ 

উদ্বদু্ধকরণ 

[১.১১.১] মবদরাি 

মনষ্পমি: ভ্যাট 

করোতাদের উদ্ভতূ মবদরািসমূহ দ্রুত মনষ্পমির 

মনমিি আমপদলর পমরবদতড মবকল্প মবদরাি মনষ্পমি 

ব্যবস্থ্া গ্রহদণ করতাোগণদক উদ্বদু্ধকরণ  

জাতীয় রাজস্ব 

ববার্ ড 

িামসক সভ্া ঐ 

[১.১২] বদকয়া কর আোয় 

ত্বরামন্বতকরণ 

[১.১২.১] 

আোয়কৃত বদকয়া: 

ভ্যাট 

বদকয়া কর আোদয়র জন্য জমরিানা, ব্যাাংক মহসাব 

জব্দ ও সাটি ডমফদকট িািলাসহ আইনানুগ কার্ ডক্রি 

গ্রহণ ও তোরমক বজারোরকরণ 

ঐ িামসক সভ্া ঐ 

[১.১৩] মরটান ড পরীক্ষাকরণ [১.১৩.১] মরটান ড 

পরীক্ষা: ভ্যাট 

করোতা কর্তডক োমিলকৃত মরটান ডসমূহ পরীক্ষাপূব ডক 

ক্রুটিপূণ ড মরটান ড বাছাই কদর বর্স্ক অমর্ট ও প্রদর্াজয 

বক্ষদত্র মফল্ড অমর্টসহ অন্যান্য আইনানুগ কার্ ডক্রি 

গ্রহণ বজারোরকরণ 

ঐ িামসক সভ্া ঐ 
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কার্ ডক্রি কি ডসম্পােন 

সূিকসমূহ 

মববরণ বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সাংস্থ্া 

পমরিাপ 

পদ্ধমত 

উপািসূত্র 

[১.১৪] জমরপ কার্ ডক্রি [১.১৪.১] করোতা 

বৃমদ্ধ: ভ্যাট 

জমরদপর িােদি তর্া আন্ত:প্রমতষ্ঠানসমূহ হইদত 

তথ্য সাংগ্রহপূব ডক নতুন করোতাদের কর বনদটর 

আওতায় বজারোরকরণ 

ঐ িামসক সভ্া ঐ 

[২.1] করোতাগণদক 

সদিতন/মির্মিয়া/দর্াগাদর্াগ 

স্থ্াপন 

[২.1.১] অনুমষ্ঠত 

সভ্া/দর্াগাদর্াগ: 

ভ্যাট 

করোতাগণদক প্রিমলত আইদন তাদের অমিকার ও 

বােবািকতা সম্পদকড সম্যক িারণা বেওয়ার 

মনমিি বর্াগাদর্াগ স্থ্াপন ও সভ্া-সিাদবশ অনুষ্ঠান 

ঐ মাতসক 

প্রতিলবদন 

ঐ 

[২.2] বসবা বকদের িােদি 

করোতা বসবা বৃমদ্ধকরণ 

[২.2.১] বসবা 

গ্রহণকারীর সাংখ্যা 

 

বসবা বকদের িােদি করোতা বসবা বৃমদ্ধকরণ ও 

কর প্রোদন উৎসাহ প্রোন  

ঐ মাতসক 

প্রতিলবদন 

ঐ 

[২.3] ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

[২.3.১] 

অনোইলন ভ্যাট 

তিটান জ দাতিলেি 

সংখ্যা 

কিদািা যালি সহলর্ অনোইলন ভ্যাট তিটান জ 

দাতিে কিলি পালিন, তস ব্যবস্থা গ্রহণ  

ঐ িামসক সভ্া ঐ 

[২.4] কম জকিজা-কম জচ্ািীলদি 

প্রতর্ক্ষণ প্রদান 

[২.4.১] প্রতর্ক্ষণ 

প্রদান: ভ্যাট 

কম জকিজা-কম জচ্ািীলদি প্রতর্ক্ষলণি মাধ্যলম দক্ষিা 

বৃতদ্ধ 

ঐ ত্রত্রিামসক সভ্া ঐ 

 

[২.5] অনলাইদন ভ্যাট 

বরমজদেশন 

[২.5.১] অনলাইদন 

ভ্যাট বরমজদেশন 

সাংখ্যা 

অনলাইদন ভ্যাট বরমজদেশদনর প্রস্তুমত সহজীকরণ, 

র্াদত অনলাইদন করোতা সহদজ ভ্যাট বরমজদেশন 

করদত পাদরন 

ঐ মাতসক 

প্রতিলবদন 

ঐ 
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প্রমতষ্ঠাদনর 

িরণ 

প্রমতষ্ঠাদনর নাি সাংমিষ্ট কি ডসম্পােন সূিক উি প্রমতষ্ঠাদনর মনকট সাংমিষ্ট 

িন্ত্রণালয়/মবভ্াদগর প্রতযামশত 

সহায়তা 

প্রতযাশার 

বর্ৌমিকতা 

প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য 

প্রভ্াব 

অন্যান্য এটনী বজনাদরদলর 

েপ্তর 

আমপল িািলা মনষ্পমি: 

ভ্যাট 

িািলা দ্রুত মনষ্পমি রাজস্ব আোয় 

মনমিত করা 

রাজস্ব ক্ষমত ও আইন 

প্রদয়াদগ জটিলতা 

অন্যান্য বাংোলদর্ ব্যাংক দালয়িকৃি মামো: ভ্যাট চ্াতহি িলেি দ্রুি প্রাতপ্ত কিিাঁতক 

উদঘাটন 

রাজস্ব ক্ষমত ও আইন প্রদয়াদগ 

জটিলতা 

অন্যান্য মহাতহসাব তনিীক্ষক 

ও তনয়ন্ত্রলকি দপ্তি 

বাতষ জক সমন্বয় সাধন, অধ জ-

বাতষ জক সমন্বয় সাধন 

চ্াতহি িে দ্রুি প্রাতপ্ত িার্ে আদালয়ি 

প্রকৃি িে উদঘাটন 

রাজস্ব আদালয়ি সঠিক তচ্ত্র 

পাওয়া যালব না। 

 


