
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৬, ২০২২

কর অল-১, ঢাকা

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৬, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
রাজ আহরণ
ি ও
জারদারকরণ

২৫

[১.১] রাজ লমাা
অজন

[১.১.১] আদায়ত
মাট রাজ:
(আয়কর)

কা টাকায় ১৫ ১৩২৮৫ ১১৯৫৭ ১০৬২৮ ৯৩০০ ৭৯৭১ ২০৮৮.৭১

[১.২] দিশ ত রাজ
আদােয়র সােথ জারী
িহসােবর সময় সাধন

[১.২.১] অধ  –বািষ ক
সময় সাধন

তািরখ ১ ০১-০১-২০২২ ১০-০১-২০২২ ১৫-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ২০-০২-২০২২ ১৭-০১-২০২২

[১.২.২] বািষ ক সময়
সাধন

তািরখ ১ ০১-০৭-২০২২ ১৫-০৭-২০২২ ০১-০৮-২০২২ ১০-০৮-২০২২ ১০-০৯-২০২২

যেহ অ
িবষেয়র তািরখ
আগামী
০১/০৭/২০২২
সেহ কান
ডেকােম
েযাজ নয়।

[১.৩] অিভেযাগ ও
গােয়া তের
িভিেত অসান
কায ম

[১.৩.১] দােয়রত
মামলা: আয়কর

সংা ২ ৬৭ ৬৬ ৬৫ ৬৪ ৬৩ ৩০

[১.৪] মামলা থেক
রাজ আদায়ঃ মাট

[১.৪.১] আদায়ত
আয়কর

কা টাকায় ২ ৪২ ৩৮ ৩৪ ৩০ ২৫ ৩৭.৭

[১.৫] করদাতাগণেক
িবক িবেরাধ িনি
পিত হেণ উুকরণ

[১.৫.১] িবেরাধ
িনি:আয়কর

সংা ২ ৭ ৬ ৬ ৫ ৪
কায ম
িয়াধীন

[১.৬] অিবতিকত
বেকয়া কর আদায়
রািতকরণ

[১.৬.১] আদায়ত
বেকয়া: আয়কর

শতকরা ২ ১৫১ ১৩৬ ১২১ ১০৬ ৯০ ৫২.৯৩



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৬, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
কেরর আওতা
ি ও
মিনটিরং

২৫

[২.১] উৎেস কর কতন
মিনটিরং

[২.১.১] পিরবীিত
উৎেস কর কতনকারী
কপ: আয়কর

সংা ৮ ৫৫৭ ৫০১ ৪৪৫ ৩৯০ ৩৩৪ ২৯৫

[২.২] মাঠ অিফসসহ
পিরদশ ন

[২.২.১] দািখলত
িতেবদন: আয়কর

সংা ৫ ১২৫ ১১৩ ১০০ ৮৮ ৫২ ৫৩
মাঠ অিফসসহ
পিরদশ েনর
আওতাধীন

[২.৩] জিরপ কায ম
[২.৩.১] করদাতা
ি: আয়কর

সংা ৫ ২৪৪৫০ ২২০০৫ ১৯৫৬০ ১৭১১৫ ১৪৬৭০ ৩২৩৮

[২.৪] িরট াণ
পরীাকরণ

[২.৪.১] িরট াণ
পরীা: আয়কর

সংা ৪ ৩২২৫ ২৯০৩ ২৫৮০ ২২৫৮ ১৯৩৫ ১২০৯০

[২.৫] কমাই
(Compliant)
করদাতার সংা
িকরণ

[২.৫.১] িরট ান
দািখেলর সংা
িকরণ

শতকরা ৩ ৯ ৮ ৭ ৬.৫০ ৫ ৬.৬৯

জরীপ
কায েমর
মােম নন
করদাতা
িচিত কের
আইএন দান
করা হে ফেল
করদাতা ৃি
পাে।



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৬, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

কর শাসেনর
আিনকায়ন
ও করদাতা
বাবকরণ

২০

[৩.১] সবা কের
মােম করদাতা সবা
িকরণ

[৩.১.১] সবা হণ-
কারীর সংা:
আয়কর

সংা(ল) ৩ ১.৯০ ১.৮০ ১.৭০ ১.৩৩ ১.১৪ ১.০৩

সবা ক ও
অিফসসেহর
মােম সবা
দান করা
হে।

[৩.২] ই-ফাইিলং এ
আয়কর িরটাণ  দািখল

[৩.২.১] অনলাইেন
আয়কর িরট াণ
দািখেলর সংা

সংা ২

[৩.৩] ই-আইএন
রিজেশন পিত

[৩.৩.১] রিজেশন/
ির-রিজেশনত ই-
আইএন

সংা(ল) ৩ ০.২৫০০৭ ০.২২৫০৬ ০.২০০০৫ ০.১৭৫০৫ ০.১৫০০৪ ০.০৩২৩৮

[৩.৪] কম কতা
–কম চারীেদর িশণ
দান

[৩.৪.১] িশণ
দান : আয়কর

সংা ৮ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ২৫

কম কতা্
কম চারীেদর
িশেণর
তািলকা
আপেলাড করা
হেয়েছ।

[৩.৫] কমকতা
–কমচারীেদর রার
দােনর মােম কােজ
উুকরণ

[৩.৫.১] রার দান
: আয়কর

সংা ২ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২

[৩.৬] অথ  আইন
পিরবতন সিকত
কাশনা

[৩.৬.১] আয়কর
অােদশ, ১৯৮৪ ও
আয়কর িবিধমালা,
১৯৮৪ হালনাগাদকরণ

তািরখ ১ ০১-০৯-২০২১ ২০-০৯-২০২১ ২৫-০৯-২০২১ ৩০-০৮-২০২১ ১৫-০৮-২০২১ ০১-০৯-২০২১

[৩.৬.২] পিরপ,
আয়কর িরটান  ফরম
রন িনেদ িশকা কাশ

তািরখ ১ ০১-০৯-২০২১ ২০-০৯-২০২১ ২৫-০৯-২০২১ ৩০-০৮-২০২১ ১৫-০৮-২০২১ ০১-০৯-২০২১



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৬, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


