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আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Regional/Zonal Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, চাম ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ বছের মাট লমাা ১১,৬০৪ কা টাকা ও ১১,৩৫৭ কা
টাকা; যার িবপরীেত আদায়ত রাজের পিরমাণ যথােম ১০,৩৮২ কা টাকা ও ৮,৮৬৭ কা টাকা। ২০২০-২১ অথ বছেরর লমাা
১১,১৯৮ কা টাকা; যার িবপরীেত আদায়ত রাজের পিরমাণ ৯২০০ কা টাকা (সা) । ভাট অনলাইন কের আওতায় অনলাইন
ভাট রিজেশন হণ ও অনলাইন িরটাণ  দািখল ইতািদ কায ম স হেয়েছ। িজব বষ  ও াধীনতার বণ  জয়ীেক সামেন রেখ ই-
পেম পিত ও EFDMS (Electronic Fiscal Device Management SystemS) চা করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কর দােনর সংিত এ দেশ এখেনা গেড় উেঠিন। কর সংহ করার ে দ জনবেলর অভাব রেয়েছ এবং কর আদায় বাপনা ন া
অেটােমেটট না হওয়ায় কািত রাজ আদায় সব হেনা। আদালতসেহ অিন মামলার ফেল িবল পিরমান রাজ অনাদায়ী থেক
যাে। দেশর অথ নীিতর ােথ  অেনকেেই কর অহিতর িবধা দান করা আেছ। এ ছাড়াও সক ভাট িনধ ারণ, উ লমাার
রাজ আহরণ, ভাট ফিক রাধ, ভাট এর আওতা ি, িনরীা ও পিরদশ ন, বেকয়া আদায়, িবচারাধীন মামলা িনি ইতািদ ে
চােল রেয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

“িজব বেষ র অীকার, EFD (Electronic Fiscal Device) ত NBR” এই সহজীকরণ াগােন িস কেপ ােরশন ও
জলাসেহ চরা পয ােয় EFD এর বহার ির মােম যথাযথ ভাট আহরণ িনিতকরার লে ২০২১-২০২২ অথ বছের ৬০০০ (ছয়
হাজার) EFD Device াপেনর পিরকনা হণ করা হেয়েছ। রাজ আদায় ির জ অনলাইেন ভাট িরটাণ  দািখেলর সংা ২০৩০
সােলর মে শতভােগ উীত করা হেব। িডিজটাল বাংলােদশ গড়েত ত ি (আইিস) অবকাঠােমা িবিনম াণ ও অেটােমশন
কায মসহ জারদারকরণ করা হেব । কম কতা/কম চারীেদর িশেণর মােম কম দতা ির পাশাপািশ িবক িবেরাধ িনির
(ADR) মােম রাজ আদায় কায ম জারদার করা হেব। েয়াজনীয় উোেগর মােম উ আদালেতর পিং মামলাসহ িনি ও
সংি রাজ আদায় করা হেব। ভাট িশালক িবাপন চার চারণার মােম জনসেচতনতা ও জনসৃতার ি করা হেব যােত
ভাটেনট ি পায় এবং ফিক রাধ করা সহজ হয়।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০২১-২২ অথ বছের ধায ত রাজ আহরেণর লমাা অজেন সব াক েচা অাহত থাকেব। সলে সক শাসনেক
আিনক ও করদাতা বাব করা হেব। অনলাইেন িরট ান দািখেলর সংা ির উেগ হণ করা হেব। চরা পয ােয় যথাযথ রাজ
িনিত করেত EFDMS এর সফল বাবায়ন অাহত থাকেব। দািখলপ পরীা কের ত কর িনধ ারণ ও আদায়
িনিতকরণ,  ই-পেম চাকরণ,  প ও সবা  সরবরােহর ে সফটওয়ার  িভিক চালান  দান,  ািকং চােনেলর মােম
অনলাইেন ভাট দােনর েযাগ ির মােম ভাট দান পিত আিনক ও সহজ করা হেব।
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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 লে-

কিমশনার, কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, চাম (ভাট)

এবং

জাতীয় রাজ বােড র চয়ারান এর পে সদ (সক বাবায়ন ও আই), ভাট অিবভাগ, জাতীয়
রাজ বাড -এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
আিলক / জানাল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

য়ংিয়, আিনক ও টকসই বাপনায় যথাযথ রাজ আহরণ।

১.২ অিভল (Mission)
ায়িভিক, আিনক িিনভর, অংশহণলক, জনবাব রাজ বাপনা িতাকরেণর মােম িনধ ািরত রাজ লমাা
অজন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. রাজ আহরণ জারদারকরণ
২. পয েবণ ও সবা
৩. সক শাসেনর অেটােমশন ও ভাটদাতা বাবকরণ;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.   সংেযাজন কর ও সক  আইন এবং আবগাির  আইেনর আওতায় কর আেরাপ,  আহরণ এবং এতদসংা
আইন, িবিধ-িবধান ণয়ন-হালনাগাদকরণ
২. বােজেটর রাজ আহরণ সংা লমাা ণয়ন
৩. কেরর সহ িচিত কের এর আওতা ও পিরিধ িনধ ারণ এবং া িতপালেন উুকরেণর মােম ভাটদাতার
সংা ি এবং রাজ আহরণ ির লে অধীন দরসহ মিনটিরং
৪.  সংেযাজন কর ও সরক  আইন এবং আবগাির  আহরেণ িনেয়ািজত দরসেহর কায ম পিরবীণ ও
িনয়ণ
৫. িনয়িমত পিরদশ ন কায ম পিরচালনা
৬. িবিভ কিমশনােরেটর সােথ মত িবিনময় সভা, িদক িনেদ শনা দান ও বাবায়ন মিনটিরংকরণ
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

রাজ আহরণ ি কর িজিডিপর অপাত ি শতকরা হার ৭.৫৪ ১০.৭ ১০.৪ ১০.৫ ১০.৬
অাটিন  জনােরেলর দর, বাংলােদশ াংক,
িহসাব মহা িনয়েকর দর

মেময়ািদ সামিক অথ ৈনিতক
নীিত িবিত ২০২০-২০২১ থেক
২০২২-২০২৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] রাজ আহরণ
জারদারকরণ

৩৩

[১.১] রাজ লমাা
অজন

[১.১.১] আহিরত
ভাট

সমি
শতকরা
হার

১৮ ৭৮ ৮২ ৮৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[১.২] মাঠ অিফস পিরদশ ন
[১.২.১] মাঠ অিফস
পিরদশ ন িতেবদন
দািখল

সমি সংা ৩ ৪৮ ৬০ ৭০ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫০

[১.৩] মাঠ অিফস
পিরদশ েনর পািরশ
বাবায়ন

[১.৩.১] মাঠ অিফস
পিরদশ ন
িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

সমি সংা ৩ ৪৯ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৪০

[১.৪] কমাই করদাতার
সংা িকরণ

[১.৪.১] িরটান 
দািখেলর হার: ভাট

সমি
শতকরা
হার

৩ ৩৩ ৬৯ ৮০ ৭৭ ৭৩ ৬৯ ৬৫ ৭০ ৮০

[১.৫] বেকয়া কর আদায়
রািতকরণ

[১.৫.১] আদায়ত
বেকয়া: ভাট

সমি
কা
টাকায়

৩ ১৩৯৩ ৫২৫ ২০০ ১৬০ ১২০ ১০০ ৮০ ১৬৫ ১৭৫

[১.৬] িরটান  পরীাকরণ
[১.৬.১] িরটান 
পরীা: ভাট

সমি
শতকরা
হার

৩ ৪২ ৫৪ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০ ৮৫



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] পয েবণ ও
সবা

২০

[২.১] অিভেযাগ ও গােয়া
তের িভিেত অসান
কায ম

[২.১.১] দােয়রত
মামলা: ভাট

সমি সংা ৩ ১২৫ ১৫০ ১৮০ ১৬০ ১৫৫ ১৫০ ১৪০ ২০০ ২২০

[২.২] মামলা থেক রাজ
আদায়: মাট

[২.২.১] আদায়ত
মাট ভাট

সমি
কা
টাকায়

৩ ১.০০ ১.৮২ ৩ ২.৫ ২ ১.৫ ১ ৩ ৪

[২.৩] উৎেস কর কতন
মিনটিরং

[২.৩.১] পিরবীিত
উৎেস কর
কতনকারী বিধ ত
কপ (ভাট)

সমি সংা ৩ ৪৮৫ ২০০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ২২০ ২৩০

[২.৪] িবচারাধীন
মামলাসহ ত
িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত
মামলা

সমি
শতকরা
হার

৩ ০.৩০ ০.২০ ০.২০ ০.১৫ ০.১০ ০.০৫ ০.০২ ২ ৩

[২.৫] করদাতাগণেক িবক
িবেরাধ িনি পিত
হেন উুকরণ

[২.৫.১] িবেরাধ
িনি: ভাট

সমি সংা ২ ৪ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৬ ৮

[২.৬] জিরপ কায ম
[২.৬.১] করদাতা
ি: ভাট

সমি সংা ৪ ৫৮২ ১২১২ ১৫০০ ১৩০০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১৮০০ ২০০০

[২.৭] সবা কের মােম
করদাতা সবা িকরণ

[২.৭.১] সবা
হণকারীর সংা:
ভাট

সমি
সংা
(ল)

২ ০.৩৫ ০.২৫ ০.৫০ ০.৪০ ০.৩৫ ০.৩০ ০.২৫ ০.৫০ ০.৭০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] সক
শাসেনর
অেটােমশন ও
ভাটদাতা
বাবকরণ;

১৭

[৩.১] ইএফিডএমএস
বাপনা

[৩.১.১] ইএফিড /
এসিডিস এর সংা

সমি সংা ৩ ০ ৫২০ ১০০০ ৮০০ ৬০০ ৫২০ ৫০০ ১২০০ ১৫০০

[৩.২] অনলাইেন ভাট
িরটান 

[৩.২.১] সকল
কিমশনােরেট
অনলাইেন ভাট
িরটান  হণ

গড়
সংা
(হাজার)

৪ ১৪ ১৫৮ ২৫০ ২৩০ ২১০ ১৬০ ১৫০ ২৮০ ৩০০

[৩.৩] অনলাইেন ভাট
রিজেশন

[৩.৩.১] সকল ভাট
কিমশনােরেট
অনলাইেন ভাট
রিজেশন দান

সমি
সংা
(হাজার)

৩ ২০ ১০.৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২ ৩

[৩.৪] কম কতা-কম চারীেদর
রার দােনর মােম
কােজ উুকরণ

[৩.৪.১] রার
দান: ভাট

সমি সংা ২ ০ ২ ২ ২ ১ ১ ০ ৪ ৫

[৩.৫] কম কতা-কম চারীেদর
িশণ দান

[৩.৫.১] িশণ
দান: ভাট

সমি সংা ৩ ১১০ ১৩০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৩০ ১২০ ২৫০ ৩০০

[৩.৬] সমসামিয়ক িবষেয়
ইন-হাউস িশণ দান।

[৩.৬.১] ইন-হাউস
শণ: সম-
সামিয়ক িবষয়

সমি সংা ২ ০ ০ ৬ ৫ ৫ ৫ ৩ ৮ ১০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

আিম, কিমশনার, কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, চাম (ভাট), জাতীয় রাজ বােড র চয়ারান এর
পে সদ (সক বাবায়ন ও আই), ভাট 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 (সক বাবায়ন ও আই), ভাট অিবভাগ, জাতীয় রাজ
বাড  িহসােব কিমশনার, কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, চাম (ভাট)-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

কিমশনার
কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, চাম
(ভাট)

তািরখ

জাতীয় রাজ বােড র চয়ারান এর পে সদ
(সক বাবায়ন ও আই)
ভাট অিবভাগ, জাতীয় রাজ বাড 

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইএফিড ইেলোিনক িফসকাল িডভাইস।

২ ই-পেম ইেলোিনক পেম

৩ ই-ফাইিলং ইেলোিনক ফাইিলং

৪ এিডআর অলটারেনভ িডসিপউট রশন।

৫ ভাট ভা অােডড া



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] রাজ লমাা অজন [১.১.১] আহিরত ভাট জাতীয় রাজ বাড  রাজ আদায় িববরণী

[১.২] মাঠ অিফস পিরদশ ন [১.২.১] মাঠ অিফস পিরদশ ন িতেবদন দািখল জাতীয় রাজ বাড  পিরদশ ন িতেবদন/ িববরণী

[১.৩] মাঠ অিফস পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন [১.৩.১] মাঠ অিফস পিরদশ ন িতেবদেনর পািরশ বাবায়ন জাতীয় রাজ বাড  িতেবদন/ িববরণী

[১.৪] কমাই করদাতার সংা িকরণ [১.৪.১] িরটান  দািখেলর হার: ভাট জাতীয় রাজ বাড  িতেবদন

[১.৫] বেকয়া কর আদায় রািতকরণ [১.৫.১] আদায়ত বেকয়া: ভাট জাতীয় রাজ বাড  আদায় িববরণী

[১.৬] িরটান  পরীাকরণ [১.৬.১] িরটান  পরীা: ভাট জাতীয় রাজ বাড  িতেবদন

[২.১] অিভেযাগ ও গােয়া তের িভিেত অসান কায ম [২.১.১] দােয়রত মামলা: ভাট জাতীয় রাজ বাড  িতেবদন

[২.২] মামলা থেক রাজ আদায়: মাট [২.২.১] আদায়ত মাট ভাট জাতীয় রাজ বাড  আদায় িববরণী

[২.৩] উৎেস কর কতন মিনটিরং [২.৩.১] পিরবীিত উৎেস কর কতনকারী বিধ ত কপ (ভাট) জাতীয় রাজ বাড  িতেবদন/ িববরণী

[২.৪] িবচারাধীন মামলাসহ ত িনিকরণ [২.৪.১] িনিত মামলা জাতীয় রাজ বাড  িতেবদন/ িববরণী

[২.৫] করদাতাগণেক িবক িবেরাধ িনি পিত হেন উুকরণ [২.৫.১] িবেরাধ িনি: ভাট জাতীয় রাজ বাড  িতেবদন/ িববরণী

[২.৬] জিরপ কায ম [২.৬.১] করদাতা ি: ভাট জাতীয় রাজ বাড  িতেবদন

[২.৭] সবা কের মােম করদাতা সবা িকরণ [২.৭.১] সবা হণকারীর সংা: ভাট জাতীয় রাজ বাড  িতেবদন

[৩.১] ইএফিডএমএস বাপনা [৩.১.১] ইএফিড / এসিডিস এর সংা জাতীয় রাজ বাড  িতেবদন

[৩.২] অনলাইেন ভাট িরটান  [৩.২.১] সকল কিমশনােরেট অনলাইেন ভাট িরটান  হণ জাতীয় রাজ বাড  িতেবদন/ িববরণী

[৩.৩] অনলাইেন ভাট রিজেশন [৩.৩.১] সকল ভাট কিমশনােরেট অনলাইেন ভাট রিজেশন দান জাতীয় রাজ বাড  িতেবদন/ িববরণী

[৩.৪] কম কতা-কম চারীেদর রার দােনর মােম কােজ উুকরণ [৩.৪.১] রার দান: ভাট জাতীয় রাজ বাড  িতেবদন/ িববরণী

[৩.৫] কম কতা-কম চারীেদর িশণ দান [৩.৫.১] িশণ দান: ভাট জাতীয় রাজ বাড  িতেবদন/ িববরণী

[৩.৬] সমসামিয়ক িবষেয় ইন-হাউস িশণ দান। [৩.৬.১] ইন-হাউস শণ: সম-সামিয়ক িবষয় জাতীয় রাজ বাড  িতেবদন/ িববরণী
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম

সমেয়র কৗশল
রাজ লমাা অজন আহিরত ভাট কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

মাঠ অিফস পিরদশ ন মাঠ অিফস পিরদশ ন িতেবদন দািখল কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

বেকয়া কর আদায় রািতকরণ আদায়ত বেকয়া: ভাট কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

মাঠ অিফস পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন
মাঠ অিফস পিরদশ ন িতেবদেনর পািরশ
বাবায়ন

কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

কমাই করদাতার সংা িকরণ িরটান  দািখেলর হার: ভাট কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

বেকয়া কর আদায় রািতকরণ আদায়ত বেকয়া: ভাট কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

িরটান  পরীাকরণ িরটান  পরীা: ভাট কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

অিভেযাগ ও গােয়া তের িভিেত অসান কায ম দােয়রত মামলা: ভাট কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

মামলা থেক রাজ আদায়: মাট আদায়ত মাট ভাট কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

উৎেস কর কতন মিনটিরং
পিরবীিত উৎেস কর কতনকারী বিধ ত কপ
(ভাট)

কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

িবচারাধীন মামলাসহ ত িনিকরণ িনিত মামলা কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

করদাতাগণেক িবক িবেরাধ িনি পিত হেন উুকরণ িবেরাধ িনি: ভাট কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

জিরপ কায ম করদাতা ি: ভাট কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

সবা কের মােম করদাতা সবা িকরণ সবা হণকারীর সংা: ভাট কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

ইএফিডএমএস বাপনা ইএফিড / এসিডিস এর সংা কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

অনলাইেন ভাট িরটান  সকল কিমশনােরেট অনলাইেন ভাট িরটান  হণ কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

অনলাইেন ভাট রিজেশন
সকল ভাট কিমশনােরেট অনলাইেন ভাট
রিজেশন দান

কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

কম কতা-কম চারীেদর রার দােনর মােম কােজ
উুকরণ

রার দান: ভাট কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

কম কতা-কম চারীেদর িশণ দান িশণ দান: ভাট কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল

সমসামিয়ক িবষেয় ইন-হাউস িশণ দান। ইন-হাউস শণ: সম-সামিয়ক িবষয় কাম , এাইজ ও ভাট কিমশনােরট , চােমর মাঠ পয ােয়র অিফস প যাগােযাগ / ইেমইল
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


