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বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মলূ্য সংয াজি কর, সসগুিবানিচা, ঢাকা  

বানষিক কমিসম্পাদি চুনি (APA) বাস্তবায়যির অগ্রিনত প্রনতযবদি (অর্িবছর : ২০১৭-১৮)  

সকৌশল্িত 
উযেশয 

কা িক্রম 
কমিসম্পাদি 

সুচক 
একক িহৃীত কা িক্রম ফল্াফল্ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

১. রাজস্ব 
আহরণ 
জজারদারক
রণ 

১.১ রাজস্ব 
লক্ষ্যমাত্রা 

আদায়কৃত 
মূসক 

জকাটি 
টাকা 
জমাট 

ডিসসম্বর/১৭ পর্যন্ত ১৯৮৭৪.৭৪ জকাটি টাকা আদায় হসয়সে 
(সামডয়ক)। 
(লক্ষ্যমাত্রা ডেল ২২২০৩.৬৩ জকাটি টাকা) 

গত বেসরর তুলনায় প্রবৃডি 
১৮.৭৩% 

১.২ প্রদডশযত রাজস্ব 
আদাসয়র সাসে 
জেজারী ডহসাসবর 
সমন্বয় সাধন 

অর্ধ -
বার্ষধক/বার্ষধক 
 সমন্বয় সার্ন 

তার্িখ বৃহৎ কিদাতা ইউর্নট, মূল্য সংয াজন কি দপ্তযি জনু’১৭ 
প ধন্ত িাজস্ব আদাযয়ি পর্িমাণ ৩৬,৯৮৩.৫০ ককাটি টাকা। 
অপির্দযক র্সর্জএ কতৃধ ক প্রদর্শধত িাজযস্বি পর্িমাণ 
৩৫,৯৭৬.৮২ ককাটি টাকা  া এ দপ্তযিি আাদয়কৃত িাজযস্বি 
তুল্নায় ১০০৬.৬৮ ককাটি টাকা কম।  
 

উযেখয, এ দপ্তি কতৃধ ক জনু’১৭ কিযময়াযদি প্রদর্শধত িাজস্ব 
জলু্াই’১৭ মাযস জমাকৃত ভ্যাট বাবদ ৫৭৫.৫২ ককাটি টাকা ও 
সমূ্পিক শুল্ক বাবদ ৮২৭.৫১ ককাটি টাকা র্সর্জএ এি 
Economic Detail Source Report এ অন্তভু্ধ ক্ত কিা হযল্ এ 
দপ্তি কতৃধ ক ২০১৬-১৭ অর্ধবছযিি আদায়কৃত িাজযস্বি সাযর্ 
র্সর্জএ কতৃধ ক প্রদর্শধত িাজযস্বি মযর্য বাস্তযব ককান পার্ধকয 
র্াকযব না বকল্ এ দপ্তি মযন কযি। 
 

## নযভ্ম্বি ২০১৭ প ধন্ত এ দপ্তযিি সকল্ কেজািী চাল্ান 
অনল্াইযন  াচাই সম্পন্ন কিা হযয়যছ। র্সর্জএ কতৃধ ক আইবাস 
সফ্টওয়যাযিি হাল্নাগাযদি কা ধক্রম চল্মান। উক্ত কা ধক্রম 
সম্পন্ন হযল্ র্সর্জএ হযত তর্য প্রার্প্ত সাযপযে নযভ্ম্বি’১৭ মাস 
প ধন্ত িাজস্ব র্িকনর্সযল্শন সম্পন্ন কিা সম্ভব হযব। 

সার্বধকভ্াযব এ দপ্তযিি 
আদায়কৃত িাজস্ব তযর্যি 
সাযর্ র্সর্জএ কতৃধ ক প্রদর্শধত 
িাজযস্বি বাস্তযব ককান পার্ধকয 
কনই। 

১.৩ মাঠ 
অডিসসমূহ পডরদশযন 

দাডিলকৃত 
প্রডতসবদন : 
মূসক 

সংিযা বৃহৎ কিদাতা ইউর্নট, ভ্যাট দপ্তি ৬টি র্বভ্াগ এি সমন্বযয় 
গঠিত। এ দপ্তযিি কা ধক্রম সুষু্ঠভ্াযব সম্পাদযনি জনয 
অর্তর্িক্ত কর্মশনাি র্নয়র্মত র্বভ্াগগুযল্া পর্িদশধন কযিন। এ 

# জবাবডদডহতা বৃডি 
জপসয়সে। 
# কাসজর মান উন্নয়নসহ 
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সকৌশল্িত 
উযেশয 

কা িক্রম 
কমিসম্পাদি 

সুচক 
একক িহৃীত কা িক্রম ফল্াফল্ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 দপ্তযিি শাখাসমূযহি কা ধক্রমযক গর্তশীল্ কিাি ল্যেয র্নয়র্মত 
মর্নটর্িং কযিন। এছাড়া উর্ধ্ধতন কমধকতধ াগণ তাাঁি অর্ীনস্থ 
র্বভ্াগ/সাযকধ ল্/শাখাসমূহ র্নয়র্মত পর্িদশধন কযিন। 

গডতশীলতা বডৃি জপসয়সে। 

১.৪ অডিসর্াগ ও 
জগাসয়ন্দা তসেযর 
ডিডিসত অনুসন্ধান 
কাh©ক্রম  

দাসয়রকৃত 
মামলা : মূসক 

সংিযা # মূল্য সংয াজন কি আইন, 1991 এি র্ািা 55(1) 
কমাতাযবক প্রার্র্মক দার্বনামা জার্ি কিা হযয়যছ কমাট ৪৮টি, 
জর্ড়ত িাজস্ব ১৯২০.৭১ ককাটি টাকা  াি র্বপিীযত আদায় 
হযয়যছ ২৯.৫৬ ককাটি টাকা।  
# মূল্য সংয াজন কি আইন, 1991 এি র্ািা 55(3) 
কমাতাযবক চূড়ান্ত দার্বনামা জার্ি কিা হযয়যছ কমাট ১২টি, 
জর্ড়ত িাজস্ব ১০৩২.৩৩ ককাটি টাকা, আদায় ২.৪৮ ককাটি 
টাকা।  
# মূল্য সংয াজন কি আইন, 1991 এি র্ািা 37(3) 
কমাতাযবক সুদ আদাযয়ি জনয দার্বনামা জার্ি কিা হযয়যছ 
কমাট 04 টি, জর্ড়ত িাজস্ব ৩.৩০ ককাটি টাকা (প্রায়), 
আদায় হযয়যছ ১.৩৩ ককাটি টাকা। 
উযেখয, অপর্িযশার্র্ত সমূ্পিক শুল্ক ও মূসক বাবদ 
গ্রামীনয ান র্ল্: হযত ১৫.৫৩ ককাটি টাকা ও বাংল্ার্ল্ংক হযত 
৬.৪৬ ককাটি টাকা আদায় কিা হযয়যছ।  
মূল্য সংয াজন কি আইন, ১৯৯১ এি র্ািা ২৬ এি প্রদত্ত্ব 
েমতাবযল্ আকর্িক পর্িদশধন কযি র্প্রর্ময়াি বযাংক র্ল্: এি 
ভ্যাট ও উৎযস মূসক বাবদ ২০.১০ ককাটি টাকাি িাজস্ব 
 াাঁর্ক উদঘাটনপূবধক বযাংক একাউন্ট অপর্িচাল্নয াগয 
(freeze) কযি উক্ত টাকা আদায় কিা হযয়যছ। 

অডিসর্াগ ও জগাসয়ন্দা তসেযর 
ডিডিসত জমাট ৬৪টি মামলা 
দাসয়র করা হসয়সে। 

১.৫ মামলা জেসক 
রাজস্ব আদায় 

আদায়কৃত 
জমাট মূসক 

জকাটি 
টাকায় 

আপীল্াত োইবুযনাল্ : আপীল্াত োইবুযনাযল্ ১১০৪ ককাটি 
টাকাি ২টি মামল্া এ দপ্তি কর্যক দ্রুত র্নষ্পর্িি কা ধক্রম 
গ্রহণ কিায় ইযতামযর্য শুনানী কা ধক্রম সম্পন্ন কিা হযয়যছ। 
অনর্তর্বল্যম্ব সিকাি পযে িায় পাওয়া  াযব। 

মামল্া কর্যক িাজস্ব আদায় 
হযয়যছ ৫৮.৯৮ ককাটি টাকা 
। 
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সকৌশল্িত 
উযেশয 

কা িক্রম 
কমিসম্পাদি 

সুচক 
একক িহৃীত কা িক্রম ফল্াফল্ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

হাইযকাটধ  র্বভ্াগ : হাইযকাটধ  র্বভ্াযগ র্বচািার্ীন ১০টি মামল্া 
(জর্ড়ত িাজস্ব ২৩৮৪.৯৮ ককাটি) দ্রুত র্নষ্পর্িি জনয এ 
দপ্তি কর্যক দ াওয়ািী জবাব কপ্রিণ কিা হযয়যছ, কপপািবুক 
ততর্ি কিা হযয়যছ, র্বজ্ঞ এটর্নধ কজনাযিল্ এি সাযর্ সাোত 
কিা হযয়যছ এবং কজর্ল্যে অন্তভু্ধ র্ক্ত কিা হযয়যছ। অনর্ত 
র্বল্যম্ব উক্ত মামল্া র্নষ্পর্ি হযব মযমধ আশা কিা  ায়। 

১.৬ উৎসস কর 
কতয ন মডনটডরং 

পডরবীডক্ষ্ত 
উৎসস কর 
কতয নকারী 
কতৃয পক্ষ্ 

সংিযায় শুর্ুমাত্র উৎযস মূসক প্রদান কযিন এমন প্রর্তষ্ঠান এ দপ্তযি 
তার্ল্কাভু্ক্ত কনই। তযব মূল্য সংয াজন কি র্বর্র্মাল্া, ১৯৯১ 
এি র্বর্র্মাল্াি র্বর্র্ ১৮(ক) অনু ায়ী এ দপ্তযিি সকল্ 
প্রর্তষ্ঠান উৎযস মূসক কতধ নকািী। কস অনু ায়ী এ দপ্তযিি 
প্রর্তষ্ঠানসমূহ উৎযস কতধ নয াগয সংর্িষ্ট খাযতি র্বপিীযত 
র্নয়র্মত উৎযস মসূক কতধ ন কযি। এ র্বষযয় সাযকধ ল্ কর্যক 
র্নয়র্মত তদাির্ক কিা হয়। 

উৎযস মূসক খাযত 
নযভ্ম্বি/১৭ মাস প ধন্ত িাজস্ব 
আদায় হযয়যছ ৫৬৫.৮৩ 
ককাটি টাকা। 

১.৭ নন-কমপ্লাইন্ট 
করদাতার সংিযা 
হ্রাসকরণ 

ডরটাণয দাডিসলর 
হার : মূসক 

শতকরা 
হার 

নন-কমপ্লাইন্ট করদাতার সংিযা হ্রাসকরণ র্িযসম্বি/১৭ মাসস ডরটাণয 
দাডিসলর হার ১০০%। 
 

১.৯ করদাতাগণসক 
ডবকল্প ডবসরাধ 
ডনস্পডি পিডত 
গ্রহসণ উদ্বিুকরণ। 

ডবসরাধ ডনস্পডি 
: মূসক 

সংিযা বৃহৎ কিদাতা ইউর্নট, ভ্যাট দপ্তযি র্বকল্প র্বযিার্ র্নষ্পর্ি 
জনয- 
কমাট আযবদন ৯টি; 
জর্ড়ত িাজস্ব ১২.৪৪ ককাটি টাকা; 
এর্িআি এি র্সদ্ধান্ত কমাতাযবক র্নস্পর্ি হযয়যছ ৫টি মামল্া; 
আদায় হযয়যছ ৭.১৩ ককাটি টাকা। 

এর্িআি এি র্সদ্ধান্ত 
কমাতাযবক ৫টি মামল্া 
র্নস্পর্ি হযয়যছ এবং ৭.১৩ 
ককাটি টাকা আদায় হযয়যছ। 

১.১০ বসকয়া কর 
আদায় 
ত্বরাডন্বতকরণ। 

আদায়কৃত 
বসকয়া : মূসক 

জকাটি 
টাকা 

প্রডতষ্ঠান ডিডিক বসকয়ার তাডলকা প্রস্তুত করা হসয়সে এবং জস 
জমাতাসবক আদাসয়র কাh©ক্রম গ্রহণ করা হসয়সে। বসকয়া 
আদাসয়র জনয ডবডধ-৪৩ অনুর্ায়ী প্রডতষ্ঠানসমহূসক জনাটিশ 
জাডর করা হসয়সে। 

বৃহৎ কিদাতা ইউর্নট, মূল্য 
সংয াজন কি দপ্তযি নযভ্ম্বি 
মাস প ধন্ত সবধযমাট বযকয়া 
আদাযয়ি পর্িমাণ ২৩২৫.১৪ 
ককাটি টাকা। 
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সকৌশল্িত 
উযেশয 

কা িক্রম 
কমিসম্পাদি 

সুচক 
একক িহৃীত কা িক্রম ফল্াফল্ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

১.১১ ডরটাণয 
পরীক্ষ্াকরণ। 

ডরটাণয পরীক্ষ্া 
: মূসক 

শতকরা 
হার 

ডরটাণয পরীক্ষ্ার কাh©ক্রম অবযাহত রসয়সে। এ দপ্তযিি কমাট সর্ক্রয় 
প্রর্তষ্ঠাযনি সংখযা ১57টি। 
দার্খল্পত্র প্রদাযনি হাি 
100%। দার্খল্পত্র পিীোি 
হাি ১০০%। চল্র্ত অর্ধবছযি 
দার্খল্পত্র পিীো কযি 
১৯২০.৭১ ককাটি টাকাি 
িাজস্ব  াাঁর্কি তর্য উদঘাটন 
কিা হযয়যছ। 

২. মূসক 
প্রশাসযনি 
আর্ুর্নকায়
ন ও 
কিদাতা 
বান্ধবকিণ 

২.১ ডপ্রন্ট ও 
ইসলকেডনক 
ডমডিয়ায় ডবজ্ঞাপন/ 
অনুষ্ঠান প্রচার 

ডবজ্ঞাপন/অনু
ষ্ঠান প্রচার : 
(মূসক) 

সংিযা ভ্যাট প্রদাযন সযচতনতা বৃর্দ্ধযত ইযল্কের্নক ও র্প্রর্ন্টং র্মর্িয়া, 
ক ইসবুক, ইযমইল্ ও ওযয়বসাইযটি মার্যযম সকল্যক উদ্বদু্ধ কিা 
হয়। র্সটিযজন চাটধ াি প্রস্তুতপূবধক বৃহৎ কিদাতা ইউর্নট, ভ্যাট 
কর্মশনাযিযটি ওযয়বসাইযট এ আপযল্াি কিা হযয়যছ। 

করদাতাগসণর মসধয 
সসচতনতা বৃডি পাসে এবং 
তািা কর পডরসশাসধ উদ্বিু 
হসেন। 

২.২ করদাতাগণসক 
প্রচডলত আইসন 
তাসদর অডধকার ও 
বাধযবাধকতা 
সম্পসকয  সমযক 
ধারণা জদয়ার জনয 
জর্াগাসর্াগ স্থাপন 

অনুডষ্ঠত 
সিা/জর্াগাসর্াগ 
: (মূসক) 

সংিযা # গত ২৫.০৯.২০১৭ ডি: তাডরসি বযাংডকং জসবা প্রদানকারী 
প্রডতষ্ঠানসমূসহর সাসে রাজম্ব, মামলা, ডবকল্প ডবসরাধ ডনস্পডি 
ইতযাডদ ডবষসয় মতডবডনময় সিা। 
# বীমা জসবা প্রদানকারী প্রডতষ্ঠানসমূসহর সাসে মতডবডনময় 
সিা। 
 

করদাতাগসণর মসধয 
সসচতনতা বৃডি পাসে এবং 
তাাঁিা কর পডরসশাসধ উদ্বিু 
হসেন। 

২.৩ জসবা জকসের 
মাধযসম করদাতা 
জসবা বৃডিকরণ 

জসবা 
গ্রহনকারীর 
সংিযা : মূসক 

সংিযা এ পর্যন্ত জসবা জকসের মাধযসম প্রায় ১০২০ জনসক জসবা প্রদান 
করা হসয়সে। 

জসবা গ্রহনকারীর সংিযা বৃডি 
পাসে।  

২.৫ কমযকতয া/ 
কমযচারীগসণর 
প্রডশক্ষ্ণ প্রদান 

প্রডশক্ষ্ণ প্রদান 
: মূসক 

সংিযা এ দপ্তসরর ডবডিন্ন পর্যাসয়র প্রায় ৩৫ জন কমযকতয া/ 
কমযচারীগণসক ডবডিন্ন ডবষসয় প্রডশক্ষ্ণ প্রদান করা হসয়সে। 
• দাডিলপত্র পরীক্ষ্া সংক্রান্ত কলাসকৌশল র্বষযয় ১ র্দনবযর্প। 
• ডহসাব পুস্তক সংরক্ষ্ণ, উৎসস কর কতয ন ও মূসক ডনরীক্ষ্া 

কমযদক্ষ্তা এবং জবাবডদডহতা 
বৃডি জপসয়সে। 
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কা িক্রম 
কমিসম্পাদি 
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একক িহৃীত কা িক্রম ফল্াফল্ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

র্বষযয় ১ র্দনবযর্প। 
• র্সগাযিযটি বযান্ডযিাল্ র্চর্িতকিণ র্বষয়ক কমধশাল্া ১ 
র্দনবযর্প। 

# আবনশযক সকৌশল্িত উযেশযসমূহ 
২. দেতা 
ও 
তনর্তকতাি 
উন্নয়ন 

২.১ সিকার্ি 
কমধসম্পাদন 
বযবস্থাপনা সংক্রান্ত 
প্রর্শেণসহ র্বর্ভ্ন্ন 
র্বষযয় কমধকতধ া/ 
কমধচািীযদি জনয 
প্রর্শেণ আযয়াজন 

প্রডশক্ষ্সণর 
সময় 

জন ঘন্টা এ দপ্তসরর ডবডিন্ন পh©vজয়র প্রায় ৫০ জন কমযকতয া/কমযচারীগণসক 
ডবডিন্ন ডবষসয় গসে প্রায় ৪ ঘন্টা কসর ৫ টি প্রডশক্ষ্ণ প্রদান করা 
হসয়সে। 

কমযদক্ষ্তা এবং 
জবাবডদডহতা বৃডি 
জপসয়সে।  

২.২ জাতীয় 
শুিাচার জকৌশল 
বাস্তবায়ন 

শুিাচার 
বাস্তবায়ন 
পডরবীক্ষ্ণ 
কাঠাসমা প্রণয়ন 

তাডরি  ক াকাল্ পযয়ন্ট কমধকতধ া র্নযয়াগ কিা হযয়যছ। 
 শুদ্ধাচাি ককৌশল্ বাস্তবায়যন কমধকতধ াগণযক প্রর্শেণ প্রদান কিা 
হযয়যছ। 

 এ দপ্তযিি ওযয়বসাইট ও ক ইসবুক কপজ হাল্নাগাদ কিা 
হযয়যছ। 

 র্নয়র্মত শুদ্ধাচাি ও তনর্তকতা র্বষয়ক সভ্া অনুর্ষ্ঠত হয়। 
 সকল্ কমধকতধ াগণযক িাযয়িী প্রদান কিা হযয়যছ এবং কসখাযন 
প্রর্তর্দযনি কমধপর্িকল্পনা অনু ায়ী কী কী কা ধক্রম সম্পাদন 
কযি তা র্ল্র্পবদ্ধ কিা হয়। 

শুিাচার জকৌশল 
বাস্তবায়সনর পডরকল্পনা 
জমাতাসবক ডবডিন্ন 
কাh©ক্রম গ্রহন করা 
হসয়সে। 

৩. তর্য 
অর্র্কাি 
বাস্তবায়ন 

৩.১  তর্য 
বাতায়ন 
হাল্নাগাদকিণ 

তেয বাতায়ন 
হালনাগাদকৃত 

% তর্য অর্র্কাি আইন বাস্তবায়যনি ল্যেয বৃহৎ কিদাতা ইউর্নট, 
ভ্যাট দপ্তিযি ওযয়বসাইযট ও ক ইসবুক কপযজ র্নয়র্মত তর্য 
আপযল্াি কিা হয়। সদি দপ্তি, র্বভ্াগীয় দপ্তি এবং সাযকধ ল্ 
অর্ যস ই-কমইল্ কখাল্া হযয়যছ, বৃহৎ কিদাতা ইউর্নট, মূসক 
দপ্তযিি র্নজস্ব ওযয়ব সাইট এবং Facebook Account কখাল্া 
হযয়যছ।  

জবাবর্দর্হতা বৃর্দ্ধ পাযে। 
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৬. আর্র্ধক 
বযবস্থাপনাি 
উন্নয়ন 

অর্িট আপর্ি 
র্নষ্পর্ি কাh©ক্রকমি 
উন্নয়ন 

বছযি অর্িট 
আপর্ি 
র্নষ্পর্িকৃত 

শতকরা 
হার 
(%) 

বতধ মাযন এ দপ্তি হযত 64টি প্রর্তষ্ঠাযনি র্নিীো আযদশ কদয়া 
আযছ। ইযতামযর্য 2৭ টি প্রর্তষ্ঠাযনি র্নিীো কা ধক্রম সম্পন্নপূবধক 
2৭ টি প্রর্তযবদন দার্খল্ কিা হযয়যছ  াযত উদঘাটিত িাজস্ব 
১৩৫৮.৮৯ ককাটি টাকা;  াি মযর্য আদায় ৮.35 ককাটি টাকা। 
বাকী প্রর্তষ্ঠানসমূযহি র্নিীো কা ধক্রম চল্মান আযছ। 

অর্িট আপর্ি র্নষ্পর্িি 
মার্যযম ৮.৩৫ ককাটি 
টাকা আদায় হযয়যছ।   

 


