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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

অভরীণ সদ িবভােগর অধীন কামস, এাইজ ও ভাট আপীলাত াইনােলর ধান কাজ হে দািখলত কামস ও ভাট আপীল
মামলাসহ িনি করা। িবগত ২০১৭-১৮ অথ বছের দািখলত মামলার সংা িছল ১০১৭  এবং িনিত মামলার সংা ৯৪৩ ;
২০১৮-১৯ অথ বছের দািখলত মামলার সংা ৭২১  এবং িনিত মামলার সংা ৮৯৩; ২০১৯-২০ অথ বছের দািখলত ও
িনিত মামলার সংা যথােম ৬১৯  ও ৮২১ । নানী হেণর ত (Cause List) এবং অা ণ  প িনয়িমত এ
দেরর ওেয়বসাইেট কাশ করা হয়। এছাড়া, সণ  দরেক ওয়াই-ফাই িবধা এর আওতায় আনা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

১. এক মা এজলােসর মােম ০৪  ব পিরচালনা।
২. রাতন অিনিত মামলার আিধক।
৩. েয়াজনীয় লাকবেলর অভাব।

ভিবৎ পিরকনা:

কামস, এাইজ ও ভাট আপীলাত াইনােল অনলাইেন আপীল দািখল, অেটােমশন কায ম জারদার, মামলা িনির সংা ও মান
ি করা, কম কতা/কম চারীেদর িশেণর মােম কম দতা ি এবং েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ করা।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• ২০২০-২০২১ অথ বছের ৭৫০  আপীল মামলা িনি করণ।
• আপীল আেদশসহ ততার সােথ সংি পগেণর িনকট রণ।
• িসেজন চাট ার সিকত সবাহীতােদর মতামত হণ ও িনি বাপনা িসেম অেটােমশন।
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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-

িসেড, কামস, এাইজ ও ভাট আপীলাত াইনাল বাংলােদশ

এবং

িসিনয়র সিচব, অভরীণ সদ িবভাগ, অথ  মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর ........
তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

ায়িভিক ও আিনক াইনাল।

১.২ অিভল (Mission)
আিনক  ি  বহার,  ছতা  ও  জবাবিদিহতা  িনিত  কের  দািখলত  আপীল  মামলাসহ  আইনাগভােব  িনিকরেণর
মােম  ায়  িবচার  িতা  করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. মামলা িনিকরণ বাপনা জারদারকরণ
২. দেরর সমতা ি

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ১. িনধ ািরত সময়সীমার মে আপীল মামলা িনি; ২. কেহাারগণেক িবিভ কািত সািভ স ততম সমেয়র
মে দান করা; ৩. কম কতা/কম চারীেদর যাবতীয় শাসিনক কায ম পিরচালনা করা ; ৪. বাদী ও িববাদীর িত
ায়সত  ও  িনরেপ  িবচার  দান  করা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

সক ও  আদােয় ায় িবচার
িতা

আপীল মামলা িনি সংা ৮৯৩ ৮২১ ৭৫০ ১০০০ ১০৫০
সকল কাম হাউস, কামস ব কিমশনােরট, কামস,
এাইজ ও ভাট কিমশনােরট এবং আপীল সংি
ি/িতান

বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] মামলা
িনিকরণ
বাপনা
জারদারকরণ

৬০
[১.১] মামলা ত
িনিকরণ

[১.১.১] নানী হণ সমি সংা ২০ ২৫৯৭ ২০৪৬ ১২০০ ১১৭০ ১১৪০ ১১০০ ১০৫০ ২৬০০ ২৮০০

[১.১.২] মামলা িনি সমি সংা ২০ ৮৯৩ ৮২১ ৭৫০ ৭২০ ৭০০ ৬৮০ ৬৬০ ১০০০ ১০৫০

[১.১.৩] মামলার
িবচারােদশ ত জািরকরণ

সমি সংা ২০ ৭৫০ ৭২০ ৭০০ ৬৮০ ৬৬০ ১০০০ ১০৫০

[২] দেরর
সমতা ি

১৫

[২.১] সবার মান ি

[২.১.১] রােয়র সা ফাইড
কিপ ৩(িতন) কাযিদবেসর
মে সরবরাহকরণ

সমি % ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.১.২] ব িভিক
নানীর তািলকা িনয়িমত
ওেয়বসাইেট আপেলাড
করা

সমি সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮

[২.১.৩] নানীর নাশ
ডাক এর পাশাপািশ ই-
মইল এর মােম রণ

সমি % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] দািরক কােজ
গিতশীলতা আনয়ন

[২.২.১] দতা
উয়নলক িশণ

সমি সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১

[২.২.২] দেরর
াসত পিরেবশ
িনিতকরণ

সমি % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২.৩] ািধকার অযায়ী
ভৗত িবধা দান

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  িসেড,  কামস,  এাইজ  ও  ভাট  আপীলাত  াইনাল  বাংলােদশ,  িসিনয়র  সিচব,  অভরীণ  সদ
িবভাগ, অথ  মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, িসিনয়র সিচব, অভরীণ সদ িবভাগ, অথ  মণালয় িহসােব িসেড, কামস, এাইজ ও ভাট
আপীলাত াইনাল বাংলােদশ-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা  দান  করব।

ািরত:

িসেড
কামস, এাইজ ও ভাট আপীলাত াইনাল
বাংলােদশ

তািরখ

িসিনয়র সিচব
অভরীণ সদ িবভাগ, অথ  মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ CEVT Customs, Excise and VAT Appellate Tribunal

২ ADR Alternative Dispute Resolution
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
দ

মাণক
উপা 

[১.১] মামলা ত
িনিকরণ

[১.১.১] নানী হণ
নানীর নাশ উভয় পের িনকট রণ ব ক িনধ ািরত িদেন
সংি বে মামলার নানী হণ

কামস, এাইজ ও ভাট আপীলাত াইনাল
কামস, এাইজ ও ভাট
আপীলাত াইনােলর বািষ ক
িতেবদন

[১.১.২] মামলা িনি
দািখলত নন ও রাতন আপীলসহ নানীঅে ততার সােথ
িনি

কামস, এাইজ ও ভাট আপীলাত াইনাল
কামস, এাইজ ও ভাট
আপীলাত াইনােলর বািষ ক
িতেবদন

[১.১.৩] মামলার িবচারােদশ ত জািরকরণ িনিত আপীলসহ ততার সােথ সংি পগেণর িনকট রণ কামস, এাইজ ও ভাট আপীলাত াইনাল
কামস, এাইজ ও ভাট
আপীলাত াইনােলর বািষ ক
িতেবদন

[২.১] সবার মান
ি

[২.১.১] রােয়র সা ফাইড কিপ ৩(িতন)
কাযিদবেসর মে সরবরাহকরণ

আেবদেনর তািরখ থেক ৩(িতন) কাযিদবেসর মে রােয়র সা ফাইড
কিপ সরবরাহকরণ

রকড  শাখা, কামস, এাইজ ও ভাট
আপীলাত াইনাল

কামস, এাইজ ও ভাট
আপীলাত াইনােলর বািষ ক
িতেবদন

[২.১.২] ব িভিক নানীর তািলকা
িনয়িমত ওেয়বসাইেট আপেলাড করা

িত মােসর ৩০ তািরেখর মে পরবত মােসর ব িভিক নানীর
তািলকা ওেয়ব সাইেট আপেলাড করণ

কামস, এাইজ ও ভাট আপীলাত াইনাল
কামস, এাইজ ও ভাট
আপীলাত াইনােলর ওেয়বসাইট

[২.১.৩] নানীর নাশ ডাক এর
পাশাপািশ ই-মইল এর মােম রণ

দািরক ইেমইেলর মােম নানীর নাশ রণ কামস, এাইজ ও ভাট আপীলাত াইনাল

[২.২] দািরক
কােজ গিতশীলতা
আনয়ন

[২.২.১] দতা উয়নলক িশণ কম কতা-কম চারীেদর অংশহেণ ৪ িশেণর আেয়াজন করা কামস, এাইজ ও ভাট আপীলাত াইনাল

[২.২.২] দেরর াসত পিরেবশ
িনিতকরণ

দেরর সকেলর জ া রা সামী সরবরাহকরণ এবং অিফেস
েবেশর ে দশ নাথেদর িবিধ িতপালন করা

কামস, এাইজ ও ভাট আপীলাত াইনাল

[২.২.৩] ািধকার অযায়ী ভৗত িবধা
দান

ািধকার অযায়ী দেরর কম কতা-কম চারীেদর ভৗত িবধা দান কামস, এাইজ ও ভাট আপীলাত াইনাল
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল

সা ভাব

অা

সকল কাম হাউস, কামস ব
কিমশনােরট, কামস, এাইজ ও ভাট
কিমশনােরট এবং আপীলকারী/ রসপনেড
িতানসহ

রােয়র সা ফাইড কিপ
৩(িতন) কাযিদবেসর
মে সরবরাহকরণ

চািহদা মাতােবক যাবতীয় তািদ িনধ ািরত
সমেয়র মে সরবরাহ করা এবং িনধ ািরত
তািরেখ নানীেত অংশহণ

িবচারাধীন মামলা ত িনির লে চািহদা মাতােবক ত
িনধ ািরত সমেয়র মে সরবরাহ এবং িনধ ািরত তািরেখ নানী
উপিত না হেল মামলা িনিেত িবল হেব।

আপীল মামলা িনিেত
িবল/ দীঘ িতা হেব।

অা

সকল কাম হাউস, কামস ব
কিমশনােরট, কামস, এাইজ ও ভাট
কিমশনােরট এবং আপীলকারী/ রসপনেড
িতানসহ

নানী হণ
চািহদা মাতােবক যাবতীয় তািদ িনধ ািরত
সমেয়র মে সরবরাহ করা এবং িনধ ািরত
তািরেখ নানীেত অংশহণ

িবচারাধীন মামলা ত িনির লে চািহদা মাতােবক ত
িনধ ািরত সমেয়র মে সরবরাহ এবং িনধ ািরত তািরেখ নানী
উপিত না হেল মামলা িনিেত িবল হেব।

আপীল মামলা িনিেত
িবল/ দীঘ িতা হেব।


