
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ১৬, ২০২১

হৎ করদাতা ইউিনট (কর)

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ১৬, 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
ি ও
জারদারকরণ;

২৫

[১.১] রাজ লমাা
অজন

[১.১.১] আদায়ত মাট
রাজ: (আয়কর)

কা
টাকা
মাট

১৫ ২৬৫০০ ২৩৮৫০ ২১২০০ ১৮৫৫০ ১৫৯০০ ৪৩৫০

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

[১.২.১] অধ  –বািষ ক
সময় সাধন

তািরখ ১ ২০-০১-২০২২ ২০-০২-২০২২ ২০-০৩-২০২২ ২০-০৪-২০২২ ২০-০৫-২০২২ ২০-০১-২০২২
যেহ অ িবষেয়র তািরখ
আগামী ২০/০১/২০২২, সেহ
কান ডেম েযাজ নয়।

[১.২.২] বািষ ক সময়
সাধন

তািরখ ১ ২০-০৭-২০২২ ২০-০৮-২০২২ ২০-০৯-২০২২ ২০-১০-২০২২ ২০-১১-২০২২ ২০-০৭-২০২২
যেহ অ িবষেয়র তািরখ
আগামী ২০/০৭/২০২২, সেহ
কান ডেম েযাজ নয়।

[১.৩] অিভেযাগ ও
গােয়া তের িভিেত
অসান কায ম

[১.৩.১] দােয়রত
মামলা: আয়কর

সংা ২ ৯০ ৮৫ ৮১ ৮০ ৬৫ ২৩

[১.৪] মামলা থেক রাজ
আদায়ঃ মাট

[১.৪.১] আদায়ত
আয়কর

কা
টাকায়

২ ৫৫ ৫৪ ৫২ ৫০ ৪০ ১৪

[১.৫] করদাতাগণেক
িবক িবেরাধ িনি
পিত হেণ উুকরণ।

[১.৫.১] িবেরাধ িনি:
আয়কর

সংা ২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১
সের/২০২১ পয  এিডআর
১। করদাতা: মােকাইল াংক
িলঃ আইএনঃ ০৭১-২০০-৭৬২২

[১.৬] অিবতিকত বেকয়া
কর আদায় রািতকরণ।

[১.৬.১] আদায়ত
বেকয়া: আয়কর

শতকরা
হার

২ ৪৫ ৪৩ ৪২ ৪০ ২৫ ৪৫



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ১৬, 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
কেরর আওতা
ি ও
মিনটিরং;

২৫

[২.১] উৎেস কর কতন
মিনটিরং

[২.১.১] পিরবীিত
উৎেস কর কতনকারী
কপ: আয়কর

সংা ৮ ২৫০ ২৫০ ২৫০ ২৫০ ২৫০ ২৫০

[২.২] মাঠ অিফসসহ
পিরদশ ন

[২.২.১] দািখলত
িতেবদন: আয়কর

সংা ৫ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ১৭ ৭

অ হৎ করদাতা ইউিনেটর
সণ  অিফস একই ােন এবং
একই াের হওয়ায় সাব িণক
পিরদশ েণর আওতায় রেয়েছ।

[২.৩] উৎেস কর কতন
িরটাণ  (75A ধারার)
িনরীাকরণ

[২.৩.১] িনরীণ ি:
আয়কর

সংা ৫ ৮ ৬ ৪ ২ ২ ২

৭৫এ ধারায় আয়কর
পিরেশাধকারী করদাতা কাানী
১। রিব আিজয়াটা কাানী
িলিমেটড ২। ামীণেফান
িলিমেটড

[২.৪] িরট াণ িনরীাকরণ।
[২.৪.১] িরট াণ িনরীা:
আয়কর

সংা ৪ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ১৫০

[২.৫] কমাই
(Compliant)
করদাতার সংা িকরণ

[২.৫.১] িরট ান দািখেলর
সংা িকরণ

শতকরা
হার

৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ২

অ ইউিনেটর করদাতা যারা
িবগত কর বছের িবিভ কর
অেল িরটান  দািখল কেরেছন
তােদর িচিত কের অ ইউিনেট
নিথ ানােরর বা হণ করা
হেয়েছ।



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ১৬, 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%

৩
কর শাসেনর
আিনকায়ন ও
জনবাবকরণ;

২০

[৩.১] সবা কের
মােম করদাতা সবা
িকরণ

[৩.১.১] সবা হণ-
কারীর সংা: আয়কর

সংা
(ল)

৩ ২৮০০ ২৮০০ ২৮০০ ২৮০০ ২৮০০ ৭০০

হৎ করদাতা ইউিনেটর া
পয়াস  সািভ স উইংস এর
িবেশষািয়ত ম আয়
করদাতােদর অািধকার িভিেত
তাৎিণক িবিভ সমার সবা
ও সমাধান িদেয় থােক।

[৩.২] ই-ফাইিলং এ
আয়কর িরটাণ  দািখল

[৩.২.১] অনলাইেন
আয়কর িরট াণ দািখেলর
সংা

সংা ২ ৩৫ ৩০ ২৮ ২৫ ২২

সের/২০২১ মাস পয 
অনলাইেন িরটান  দািখেলর পিত
চা হয় নাই। তেব বতমােন
অোবর/২০২১ থেক এই পিত
চা হেয়েছ।

[৩.৩] ই-আইএন
রিজেশন পিত

[৩.৩.১] রিজেশন/ ির-
রিজেশনত ই-
আইএন

সংা ৩ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭

রিজেশন বা ির-রিজেশন
এর মােেম অ ইউিনেট ই-
আইএন করার কান েযাগ না
থাকায়  িতেবদন উপাপন
করা হেলা।

[৩.৪] কম কতা
–কম চারীেদর িশণ
দান

[৩.৪.১] িশণ দান :
আয়কর

সংা ৮ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪ ৭

[৩.৫] কমকতা
–কমচারীেদর রার
দােনর মােম কােজ
উুকরণ

[৩.৫.১] রার দান :
আয়কর

সংা ২ ৮৫ ৮৫ ৮৫ ৮৫ ৬০

িবগত ন/২০২১ মােস অ
ইউিনেটর ৮৭
কম কতা/কম চারীেদর রার
দান করা হেয়েছ। তেব গত
লাই আগ ও সের/২০২১
এ কান রার দান করা হয়
নাই িবধায়  িতেবদন করা
হেলা।

[৩.৬] অথ  আইন পিরবতন
সিকত কাশনা

[৩.৬.১] আয়কর সবা
সিকত িলফেলট ও
িসেজন চাট ার
হালনাগাদকরণ

তািরখ ২ ৩১-০৮-২০২১ ৩০-০৯-২০২১ ৩১-১০-২০২১ ৩০-১১-২০২১ ৩১-১২-২০২১ ৩১-০৮-২০২১



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ১৬, 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

[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


