
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ৩১, ২০২২

িবিসএস (কর) একােডিম

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ৩১, 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

িবিসএস (কর)
কাডােরর
কম কতােদর
পশাগত দতা
ি

২৫

[১.১] আয়কর আইন ও
িবধানাবলী সংা কাস 
পিরচালনা

[১.১.১] িশণাথর সংা সংা ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮৬

আয়কর আইন ও িবধানাবলী
সংা কাস  িবভাগীয় িনয়ািদ
িশণ কাস  , আইএফিস-৫
এবং আইএফিস-৬ এই
কাস েলার অ।

[১.২] কর িবভাগীয় কম কতােদর
িরেসাস  কাস 

[১.২.১] িশণাথর সংা সংা ৫ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ২০ ২৩৬

[১.৩] কর িবভাগীয় কম কতােদর
িনয়ািদ িশণ ও অা
েময়াদী িশণ

[১.৩.১] িশণাথর সংা সংা ১৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮৬

২
কর শাসন ও
িশণ বার
উয়ন

২৫

[২.১] কািরলাম হালনাগাদকরণ
[২.১.১] কািরলাম
হালনাগাদত

সংা ৪ ৫ ৪ ৪ ৩ ২ ১ িয়া চলমান

[২.২] িডিজটাল কিটার াব
াপন

[২.২.১] িডিজটাল কিটার
াব ািপত

শতকরা
হার

৭ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০. ৬০ ১০০
িডিজটাল কিউটার াব
াপন করা হেয়েছ।

[২.৩] আয়কর আইন ও অথ 
আইন সংা গেবষণা

[২.৩.১] গেবষণা পিরচািলত সংা ৪ ৬ ৫ ৪ ৪ ৩ ১ িয়া চলমান

[২.৪] বাতা কাশ [২.৪.১] বাতা কািশত সংা ৫ ৪ ৩ ৩ ২ ২ ১
েতক িনয়ািদ িশেণ এক
কের বাতা কাশ করা হয়।

[২.৫] সরকাির চাির আইন ও
আয়কর আইেনর মিডউল িভিক
কে তির করা

[২.৫.১] মিডউল িভিক
কে তিরত

সংা ৫ ২ ২ ২ ১ ১ ১ িয়া চলমান



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ৩১, 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
একােডিমর
সমতা ি

১৫

[৩.১] জাতীয় িবিভ িতােনর
সােথ সহেযািগতালক কায ম
হণ

[৩.১.১] জাতীয় িবিভ
িতােনর সােথ
সহেযািগতালক কায ম
িহত

সংা ২ ৩ ২ ১ ১ ০
 ও ভাট কিমশন অিফেসর
কম কতােদর িশণ দওয়া
হেয়েছ।

[৩.২] আজািতক িবিভ
িতােনর সােথ সহেযািগতালক
কায ম হণ

[৩.২.১] আজািতক িবিভ
িতােনর সােথ
সহেযািগতালক কায ম
িহত

সংা ১ ৩ ২ ১ ১ ০

[৩.৩] ই-ফাইিলং চাকরণ [৩.৩.১] ই-ফাইিলং চাত
শতকরা
হার

১ ৭৫ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

বতমােন মহাপিরচালেকর শাখায়
ই-ফাইিলং চা আেছ। অা
শাখায় ই-ফাইিলং িয়া
েসিসং চলমান।



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ৩১, 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%

[৩.৪] ার অেটােমশন সংা
িসেেমর ণ  বহার

[৩.৪.১] ার অেটােমশন
িসেেমর ণ  বহার

শতকরা
হার

২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫
নন সফটওয়ার তরী করা
হেয়েছ। ােরর সকল তিদ
সফটওয়াের এি চলেছ।

[৩.৫] িবিসএস (কর) একােডিমর
অবকাঠােমাগত সংার

[৩.৫.১] সংার কায ম
বাবািয়ত

শতকরা
হার

২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

১৫/০৯/২০২২িঃ তািরেখ
আইআরিডেত অবকাঠােমা
উয়েন সভা অিত হয়। সভায়
৪০ একর জিমর েয়াজনীয়তা
উেখব ক পরবত কায ম
িয়াধীন।

[৩.৬] বব ািড সার
াপন

[৩.৬.১] বব ািড
সার ািপত

শতকরা
হার

৩ ৭৫ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭৫
বব ািড সার াপন করা
হেয়েছ।

[৩.৭] মানব সদ বাপনা
ডাটােবজ তির

[৩.৭.১] মানব সদ
বাপনা ডাটােবজ
তিরত

শতকরা
হার

২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫
মানব সদ াবাপনা
ডাটােবইজ তরী করা হেয়েছ।

[৩.৮] লাইেরী ােনজেম
িসেেমর বহার

[৩.৮.১] লাইেরী
ােনজেম িসেেমর
বত

শতকরা
হার

১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫ িয়া চলমান।

[৩.৯] কর ত-সবা কের
মােম সবাহণকারীর সংা
ি

[৩.৯.১] সবাহণকারীর
সংা

সংা
(হাজার)

১ ৫০ ৪৫ ৪৫ ৩৫ ৩০ ১০

িবিসএস কর একােডমীর ৯
সবা কের মােম
করদাতােদর সবা দান করা
হয়।

৪

মানবসদ
উয়ন ও
দতািেত
সরকারেক
সহেযািগতা
দান

৫

[৪.১] সিমনার, িসোিজয়াম ও
কম শালা আেয়াজন

[৪.১.১] সভা/কম শালা
আেয়ািজত

সংা ৪ ৫ ৪ ৪ ৩ ৩ ৪

[৪.২] কর কাডার ও অা
িতােনর কম কতােদর
িশেণর িবষেয় সরকােরর
িনকট পািরশ রণ

[৪.২.১] সভা/কম শালা
আেয়ািজত

সংা ১ ৫ ৪ ৪ ৩ ৩ ১ িয়া চলমান।



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ৩১, 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 ৩

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

*সামিয়ক (provisional) ত


