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আিলক / জানাল অিফেসর কমসাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Regional/Zonal Office)
সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা
সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:
2018-19 ও 2019-20, 2020-21 অথ বছের আদায়ত রাজের পিরমাণ যথােম 63,382.00, 60,600.70 ও
75,000 (আমািনক) কা টাকা। দেশ ৬ কাম হাউেস কামস িবভােগর কায ম পিরচালনার জ ASYCUDA World
সফওয়ার চা। ASYCUDA World এর সােথ বাংলােদশ াংেকর এলিস মিডউেলর সংেযাগ াপন। ফেল এলিস জািলয়ািত
রাধ এবং আমদািনয় পের যথাযথ ায়ন হেয়েছ। ASYCUDA World এবং Automation সংি িবিভ কায েমর
ে গিতশীলতা আনয়েনর জ ২৮ Standard Operating Procedure (SOP) মিডউল ণয়ন করা হেয়েছ।
আমদািন-রািন বািণজ সংি সকল সরকাির, আধাসরকাির এবং বসরকাির সংােক এক Virtual Electronic
Platform এ আনয়েনর লে National Single Window (NSW) বাবায়েনর কায ম িহেসেব ইেতাে 37
িতােনর সােথ MoU ািরত হেয়েছ। দেশর 6 কাম হাউেস সব েমাট 11 কেইনার ানার, ১5 ােগজ ানার ও ১৭
শরীর ানােরর মােম কায ম পিরচািলত হে। কামস সংা িজাসার জবাব দােনর জ National Enquiry Point
(NEP) চা করা হেয়েছ। WTO-Trade Facilitation Agreement (TFA) এর আওতায় এক স কামস
ওেয়বসাইট চা করা হেয়েছ। হযরত শাজালাল আজািতক িবমান বর, ঢাকা এবং হযরত শা আমানত আজািতক িবমানবর, চােম
আগমন (Arrival) যাীেসবায় িনচােনল ও রড চােনল সণ েপ চা করা হেয়েছ।
সমা এবং চােলসহ:
কেরানা ভাইরাস (কািভড-১৯) পিরিিতেত াভািবক আমদািন-রািন কায ম াহত হওয়া। সক এইচ.এস.কােড ায়ন, উ
লমাার রাজ আহরণ, ফিক রাধ, বেকয়া আদায়, রীট মামলা বাপনা। কামস বাপনা আিনকায়েনর জ হীত কায েমর
ধীরগিত, জনবেলর তা, িশিত জনবেলর অলতা, ভৗত অবকাঠােমা ও যানবাহন তা।
ভিবৎ পিরকনা:
আগামী ২০২৫ সােলর মে শাসিনক সংােরর মােম সমতা ি যথা: জনবল ি,  শনসহ কাম হাউেসর আিনকায়ন।
রাজ পিরেশােধ ই-পেম পিত বহাের করদাতােদর উুকরণ এবং পপারেলস ায়ন বার চলন। কামস আিনকায়ন সংি
িবিভ কায ম যমন: National Single Window (NSW), Advance Passenger Information
(API), Pre-arrival processing (PAP), Central Risk Management System, Post
Clearance Audit (PCA) ইতািদ বাবায়ন। সকল বরেক শতভাগ ািনং এর আওতায়করণ। উ আদালেতর িবচারাধীন
মামলাসহ িনি ও মামলা সংি রাজ আদায়, িবক িবেরাধ িনির ADR বা জারদার করার পদেপ হণ। জাতীয় রাজ
ির জ ত ি (আইিস) অবকাঠােমা িবিনমাণ ও অেটােমশন কায মসহ জারদারকরণ, কর ফিক রাধ এবং রাজ িশা
সংা িবাপন চার ও কামস িডউ দান পিত সহজীকরণ;
২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:
2021-2022 অথ বছেরর িনধ ািরত রাজ লমাা অজন;
কামস সংি সবা সহজীকরণ ও ASYCUDA World ক শিশালীকরেণর মােম গণখীকরণ;
ই-পেম পিতেত রাজ আদায় কায ম সসারণ;
নন কামস আইন পাস এবং কায করকরণ;
2021-2022 অথ বছেরর আমদািন-রািন িভিক পচালানসহ ািনং কায ম ততর করার জ কেইনার ানার
য়করণ।
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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 লেকিমশনার, কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, ঢাকা (পিম), ঢাকা (কামস)
এবং
জাতীয় রাজ বােড র চয়ারান এর পে সদ (কামস: নীিত ও আইিস), কামস অিবভাগ,
জাতীয় রাজ বাড -এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ৩০ তািরেখ এই বািষ ক কমসাদন ি
ািরত হল।
এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
আিলক / জানাল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কমসাদেনর  এবং কায াবিল
১.১ পক (Vision)
আজািতক উমচচ া িভিক আিনক কামস শাসন
১.২ অিভল (Mission)
আজািতকভােব ীত পিত অসরণব ক ায়িভিক, আিনক িিনভর, অংশ হণলক ও জনবাব কামস শাসন
গড়ার মােম যথাযথ রাজ আহরণ
১.৩ কমসাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কমসাদেনর 
১. রাজ আহরণ জারদারকরণ কামস শাসেনর আিনকায়ন এবং করদাতা বাবকরণ
১.৩.২ শাসন ও সংারলক কমসাদেনর 
১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ
১.৪ কায াবিল (Functions)
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)
ড়া ফলাফল/ভাব
২০২৫ সােলর মে কর
িজিডিপর অপাত ি

কমসাদন
চকসহ
কর িজিডিপর অপাত
ি

একক
শতকরা
হার

ত অজন
২০১৯-২০
৭.৯৩

ত অজন*
২০২০-২১
১০.২ (Revised
Budget)

িনধ ািরত লমাা অজেনর
েপণ
লমাা
ে যৗথভােব দািয়া
২০২১-২২ ২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪
মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
১০.০

১০.১

১০.২

অাটিন  জনােরেলর দর, বাংলােদশ
াংক, িহসাব মহা িনয়েকর দর

উপা
মেময়ািদ সামিক
অথ ৈনিতক নীিত িবিত
২০২০-২১ থেক ২০২৩-২০২৪

*সামিয়ক (provisional) ত

ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৭:২০
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সকশন ৩
কমসাদন পিরকনা

ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৭:২০

া: ৭
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লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২
কমসাদেনর কমসাদেনর

ের মান

কায ম

কমসাদন চক

গণনা
পিত

একক

কমসাদন
চেকর মান

ত
ত
অজন
অজন* অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
২০১৯-২০ ২০২০-২১

চলিত
মােনর
িনে

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

১০০

৯০

৮০

৭০

৬০

েপণ
েপণ
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

এিপএ ারকারী অিফেসর কমসাদেনর 

[১] রাজ আহরণ
জারদারকরণ
কামস শাসেনর
আিনকায়ন এবং
করদাতা
বাবকরণ

৭০

[১.১] রাজ লমাা অজন।

[১.১.১] আদায়ত কামস
িডউ

শতকরা
হার

৩০

২.৬৬

[১.২] ] দিশত রাজ আদােয়র সােথ
জারী িহসােবর সময় সাধন

[১.২.১] বািষ ক সময় সাধন তািরখ

তািরখ

২

২০.০৭.২০

[১.৩] মাঠ অিফসসহ পিরদশন

[১.৩.১] দািখলত িতেবদন সমি

সংা

৪

[১.৪] ] অিভেযাগ ও গােয়া তের
িভিেত অসান কায ম

[১.৪.১] দােয়রত মামলা:
কামস

সমি

সংা

[১.৫] মামলা থেক রাজ আদায়

[১.৫.১] আদায়ত -কর

সমি

[১.৬] িবচারাধীন মামলাসহ ত
িনিকরণ।

[১.৬.১] মামলা িনি:
কামস

[১.৭] অিবতিকত বেকয়া কর আদায়
রািতকরণ।
[১.৮] ]পা িয়াের অিডট (কামস)

সমি

৬.৭৫

২০.০৭.২১ ২০.০৭.২২ ৩০.০৭.২২ ১৫.০৮.২২ ২১.০৮.২২ ৩১.০৮.২২
৫

১০০
২০.০৭.২৩

১০

৯

৮

৭

৬

১২

২

২০

১৮

১৫

১৩

১১

২২

কা
টাকা

২

৫

৪

৩

২

১

৬

সমি

সংা

৩

১৫

১৩

১২

১১

১০

১৮

[১.৭.১] আদায়ত বেকয়া:
আদায়ত -কর

সমি

কা
টাকা

২

৩

২

১

১

[১.৮.১] অিডটত মামলার
সংা

সমি

সংা

৫

২৫

২৩

২০

১৮

১৫

২৮

[১.৯] ] িজববষ  উপলে এাসাইডা [১.৯.১] কামস শন/
ওয়া িসেেমর সসারণ ও কামস অফডক এাসাইডা ওয়াের সমি
সংা সবা সহজীকরণ
আওতাকরণ

সংা

৩

০.৮

০.৭

০.৬

০.৫

০.৪

০.৯

১১

১০

৯

১৭

০.৮

[১.১০] সবা সহজীকরণ

[১.১০.১] কামস সংি
সবা সহজীকরেণর লে
সফটওয়ার তকরণ ও
বাবায়ন

সমি

সংা

৩

[১.১১] সবা কের মােম করদাতা
সবা িকরণ

[১.১১.১] সবা হণকারীর
সংা: কামস

সমি

সংা
(ল)

৪

[১.১২] ই-পেম পিত

[১.১২.১] রাজ আদায়ঃ
কামস িডউ

সমি

কা
টাকা

৪

[১.১৩] করদাতাগণেক চিলত আইেন
[১.১৩.১] অিত সভা/
তােদর অিধকার ও বাবাধকতা সেক
যাগােযাগ/ অনলাইন
সক ধারণা দওয়ার িনিম িনয়িমত
িশণ: কামস
িমথিয়া/ যাগােযাগ াপন।

সমি

সংা

২

১৫

১৩

[১.১৪] িশণ ও লািনং সশন
পিরচালনার মােম
কমকতা/কমচারীেদর ান, দতা ও
িভির পিরবতন

[১.১৪.১] লািনং সশন

সমি

সভা

২

৬

৪

[১.১৫.১] িশণ দান:
কামস

সমি

সংা

২০০

১৯০

[১.১৫] কমকতা-কমচারীেদর িশণ
দান
(দেশ-িবেদেশ);
ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১
১৭:২০

২
া: ৮

৪

৭

১৮০

১৬৫

১৫০

২১০

ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৪, ২০২১

ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৭:২০

া: ৯

ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৪, ২০২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২
কমসাদেনর কমসাদেনর

ের মান

কায ম

কমসাদন
চক

গণনা
পিত

কমসাদন
একক
চেকর মান

ত
ত
চলিত
অিত
চলিত
েপণ
েপণ
অজন
অজন* অসাধারণ
উম
মােনর
উম
মান
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪
২০১৯-২০ ২০২০-২১
িনে
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কমসাদেনর 
[১.১.১] াচার
কমপিরকনা
বাবািয়ত

মিত

া
নর

১০

[১.২.১] ই[১.২] ই-গভা/ উাবন গভা/ উাবন
কমপিরকনা বাবায়ন কমপিরকনা
বাবািয়ত

মিত

া
নর

১০

[১.৩.১] অিভেযাগ
[১.৩] অিভেযাগ িতকার িতকার
া
মিত
কমপিরকনা বাবায়ন কমপিরকনা
নর
বাবািয়ত

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কমপিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
া
মিত
কমপিরকনা
নর
বাবািয়ত

৩

[১.৫] ত অিধকার
কমপিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কমপিরকনা
বাবািয়ত

৩

[১.১] াচার
কমপিরকনা বাবায়ন

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

মিত

া
নর

*সামিয়ক (provisional) ত

ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৭:২০

া: ১০

ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৪, ২০২১

আিম, কিমশনার, কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, ঢাকা (পিম), ঢাকা (কামস), জাতীয় রাজ বােড র
চয়ারান এর পে সদ (কামস: নীিত ও আইিস), কামস অিবভাগ, জাতীয় রাজ বাড -এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।
আিম, জাতীয় রাজ বােড র চয়ারান এর পে সদ (কামস: নীিত ও আইিস), কামস অিবভাগ, জাতীয়
রাজ বাড  িহসােব কিমশনার, কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, ঢাকা (পিম), ঢাকা (কামস)-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

কিমশনার
কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, ঢাকা
(পিম), ঢাকা (কামস)

তািরখ

জাতীয় রাজ বােড র চয়ারান এর পে সদ
(কামস: নীিত ও আইিস)
কামস অিবভাগ, জাতীয় রাজ বাড 

তািরখ

ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৭:২০

া: ১১

ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৪, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১
িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৭:২০

িববরণ

া: ১২

ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৪, ২০২১

সংেযাজনী ২: কমসাদন বাপনা ও মাণক
কায ম

কমসাদন চকসহ

বাবায়নকারী অিবভাগ,
লমাা অজেনর মাণক
অিধশাখা, শাখা

[১.১] রাজ লমাা অজন।

[১.১.১] আদায়ত কামস িডউ

জাতীয় রাজ বাড 

রাজ আদায় িববরণী

[১.২] ] দিশত রাজ আদােয়র সােথ জারী িহসােবর সময় সাধন

[১.২.১] বািষ ক সময় সাধন

জাতীয় রাজ বাড 

িতেবদন/িববরণী

[১.৩] মাঠ অিফসসহ পিরদশন

[১.৩.১] দািখলত িতেবদন

অ দর

িতেবদন/িববরণী

[১.৪] ] অিভেযাগ ও গােয়া তের িভিেত অসান কায ম

[১.৪.১] দােয়রত মামলা: কামস

অ দর

িতেবদন/িববরণী

[১.৫] মামলা থেক রাজ আদায়

[১.৫.১] আদায়ত -কর

অ দর

িতেবদন/িববরণী

[১.৬] িবচারাধীন মামলাসহ ত িনিকরণ।

[১.৬.১] মামলা িনি: কামস

অ দর

িতেবদন/িববরণী

[১.৭] অিবতিকত বেকয়া কর আদায় রািতকরণ।

[১.৭.১] আদায়ত বেকয়া: আদায়ত -কর

অ দর

িতেবদন/িববরণী

[১.৮] ]পা িয়াের অিডট (কামস)

[১.৮.১] অিডটত মামলার সংা

অ দর

িতেবদন/িববরণী

অ দর

িতেবদন/িববরণী

[১.৯] ] িজববষ  উপলে এাসাইডা ওয়া িসেেমর সসারণ ও কামস সংা সবা [১.৯.১] কামস শন/ অফডক এাসাইডা ওয়াের
সহজীকরণ
আওতাকরণ
[১.১০] সবা সহজীকরণ

[১.১০.১] কামস সংি সবা সহজীকরেণর লে সফটওয়ার
তকরণ ও বাবায়ন

অ দর

িতেবদন/িববরণী

[১.১১] সবা কের মােম করদাতা সবা িকরণ

[১.১১.১] সবা হণকারীর সংা: কামস

অ দর

িতেবদন/িববরণী

[১.১২] ই-পেম পিত

[১.১২.১] রাজ আদায়ঃ কামস িডউ

অ দর

িতেবদন/িববরণী

[১.১৩] করদাতাগণেক চিলত আইেন তােদর অিধকার ও বাবাধকতা সেক সক ধারণা
[১.১৩.১] অিত সভা/ যাগােযাগ/ অনলাইন িশণ: কামস
দওয়ার িনিম িনয়িমত িমথিয়া/ যাগােযাগ াপন।

অ দর

িতেবদন/িববরণী

[১.১৪] িশণ ও লািনং সশন পিরচালনার মােম কমকতা/কমচারীেদর ান, দতা ও
িভির পিরবতন

[১.১৪.১] লািনং সশন

অ দর

িতেবদন/িববরণী

[১.১৫] কমকতা-কমচারীেদর িশণ দান (দেশ-িবেদেশ);

[১.১৫.১] িশণ দান: কামস

অ দর

িতেবদন/িববরণী

ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৭:২০

া: ১৩

ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৪, ২০২১

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কমসাদন চকসহ
কায ম

কমসাদন চক

যসকল অিফেসর সােথ সংি

সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র
কৗশল

রাজ লমাা অজন।

আদায়ত কামস িডউ

জাতীয় রাজ বােড র গেবষণা ও
পিরসংা শাখা

] দিশত রাজ আদােয়র সােথ জারী িহসােবর সময় সাধন

বািষ ক সময় সাধন

কামস িসেম (এাসাইডা ও জাতীয়
প যাগােযাগ
রাজ বােড র গেবষণা ও পিরসংা শাখা

মাঠ অিফসসহ পিরদশন

দািখলত িতেবদন

মাঠ পয ােয়র দর

প যাগােযাগ/ই-মইল

] অিভেযাগ ও গােয়া তের িভিেত অসান কায ম

দােয়রত মামলা: কামস

মাঠ পয ােয়র দর

প যাগােযাগ/ই-মইল

মামলা থেক রাজ আদায়

আদায়ত -কর

মাঠ পয ােয়র দর

প যাগােযাগ/ই-মইল

িবচারাধীন মামলাসহ ত িনিকরণ।

মামলা িনি: কামস

মাঠ পয ােয়র দর

প যাগােযাগ/ই-মইল

অিবতিকত বেকয়া কর আদায় রািতকরণ।

আদায়ত বেকয়া: আদায়ত -কর

মাঠ পয ােয়র দর

প যাগােযাগ/ই-মইল

] িজববষ  উপলে এাসাইডা ওয়া িসেেমর সসারণ ও কামস
সংা সবা সহজীকরণ

কামস শন/ অফডক এাসাইডা ওয়াের
আওতাকরণ

মাঠ পয ােয়র দর

প যাগােযাগ/ই-মইল

সবা সহজীকরণ

কামস সংি সবা সহজীকরেণর লে সফটওয়ার
মাঠ পয ােয়র দর
তকরণ ও বাবায়ন

প যাগােযাগ/ই-মইল

সবা কের মােম করদাতা সবা িকরণ

সবা হণকারীর সংা: কামস

মাঠ পয ােয়র দর

প যাগােযাগ/ই-মইল

ই-পেম পিত

রাজ আদায়ঃ কামস িডউ

মাঠ পয ােয়র দর

প যাগােযাগ/ই-মইল

করদাতাগণেক চিলত আইেন তােদর অিধকার ও বাবাধকতা সেক সক
ধারণা দওয়ার িনিম িনয়িমত িমথিয়া/ যাগােযাগ াপন।

অিত সভা/ যাগােযাগ/ অনলাইন িশণ: কামস মাঠ পয ােয়র দর

প যাগােযাগ/ই-মইল

প যাগােযাগ

িশণ ও লািনং সশন পিরচালনার মােম কমকতা/কমচারীেদর ান, দতা
লািনং সশন
ও িভির পিরবতন

মাঠ পয ােয়র দর

প যাগােযাগ/ই-মইল

কমকতা-কমচারীেদর িশণ দান (দেশ-িবেদেশ);

িশণ দান: কামস

মাঠ পয ােয়র দর

প যাগােযাগ/ই-মইল

]পা িয়াের অিডট (কামস)

অিডটত মামলার সংা

মাঠ পয ােয়র দর

প যাগােযাগ/ই-মইল

ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৭:২০

া: ১৪

ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৪, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কমপিরকনাসহ
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া: ১৫
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