
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, ২০২১

কামস, এাইজ ও ভাট কিমশনােরট, চাম (কামস)

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, ২০২১

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
জারদারকরণ

৫০

[১.১] রাজ লমাা অজন।
[১.১.১] আদায়ত
কামস িডউ

শতকরা
হার

৩০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২৫

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

[১.২.১] বািষ ক সময়
সাধন

তািরখ ২ ২০-০৭-২০২২ ৩০-০৭-২০২২ ১৫-০৮-২০২২ ২১-০৮-২০২২ ৩১-০৮-২০২২ ১৭-১০-২০২১

[১.৩] মাঠ অিফসসহ পিরদশ ন
[১.৩.১] দািখলত
িতেবদন

সংা ৪ ১৫ ১২ ১০ ৯ ৮ ৪

[১.৪] অিভেযাগ ও গােয়া
তের িভিেত অসান
কায ম

[১.৪.১] দােয়রত
মামলা: কামস

সংা ২ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১৫ ১১০ ৩

[১.৫] মামলা থেক রাজ
আদায়

[১.৫.১] আদায়ত -
কর

কা
টাকায়

২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ০.০৫

[১.৬] িবচারাধীন মামলাসহ
ত িনিকরণ।

[১.৬.১] মামলা িনি:
কামস

সংা ৩ ১৩৫ ১৩০ ১২০ ১১৫ ১১০ ২

[১.৭] অিবতিকত বেকয়া কর
আদায় রািতকরণ।

[১.৭.১] আদায়ত
বেকয়া: আদায়ত -
কর

কা
টাকায়

২ ৩০ ২৮ ২৫ ২২ ২০

[১.৮] পা িয়াের অিডট
(কামস)

[১.৮.১] অিডটত
মামলার সংা

সংা ৫ ৩০ ২৮ ২৫ ২২ ২০



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, ২০২১

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

কামস
শাসেনর
আিনকায়ন
এবং করদাতা
বাবকরণ

২০

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

[২.১.১] কামস
শন/ অফডক
এাসাইডা ওয়াের
আওতাকরণ

সংা ৩

[২.২] সবা সহজীকরণ

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

সংা ৩

[২.৩] সবা কের মােম
করদাতা সবা িকরণ

[২.৩.১] সবা
হণকারীর সংা:
কামস

সংা
ল

৪ ১.২ ১.১ ১ ০.৯ ০.৮ ০.২৮

[২.৪] ই-পেম পিত
[২.৪.১] রাজ আদায়ঃ
কামস িডউ

সংা
কা

৪ ১৫.৮

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

[২.৫.১] অিত সভা/
যাগােযাগ/ অনলাইন
িশণ: কামস

সংা ২ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৬

[২.৬] িশণ ও লািনং সশন
পিরচালনার মােম
কম কতা/কম চারীেদর ান,
দতা ও িভির পিরবতন

[২.৬.১] লািনং সশন সভা ২ ৬ ৪ ২

[২.৭] কম কতা-কম চারীেদর
িশণ দান (দেশ-িবেদেশ)

[২.৭.১] িশণ দান:
কামস

সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ৫৩



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, ২০২১

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 ৮

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৮

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৩.২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৪

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৪

*সামিয়ক (provisional) ত


