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কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত 

ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা।  

 



2  

 

ট্রাইব্যযনাললর িটভূ্পম 

 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপলাত ট্রাইব্যযনাল , কাস্টমস ও ভ্যাট সক্রাা  

আপপল পনষ্পপি করে থারক। অথ থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সরনে ১২ নক্র আইন) এে 

ধাো ৮(৯) ব্রল পি কাস্টমস্ এযাক্ট, ১৯৬৯ এে ধাো ১৯৬ অনযযায়ী কাস্টমস, এক্সাইজ 

ও ভ্যাট আপপলাত ট্রাইব্যযনাল প্রপতষ্ঠিত হয়। ১ অরক্টাব্ে, ১৯৯৫ সারল কাস্টমস, 

এক্সাইজ ও ভ্যাট আপপলাত ট্রাইব্যযনাল ০১ষ্ঠট দ্বৈত বব্ঞ্চ পনরয় কায থাম শুরু করে। 

পেব্তীরত ১৯৯৬ সারল বমাট ০২ষ্ঠট দ্বৈত বব্ঞ্চ গঠন কো হয়। ব্তথমারন ০৪ষ্ঠট (২০১২ 

সাল বথরক) দ্বৈত বব্ঞ্চ েরয়রে।  এই আপপলাত ট্রাইব্যযনাল পি কাস্টমস এযাক্ট, ১৯৬৯ 

এে ধাো ১৯৬ পস (৮) বমাতারব্ক একষ্ঠট বিওয়ানী আিালত পহসারব্ গণ্য। আপপলাত 

ট্রাইব্যযনারলে প্রপতষ্ঠট বব্ঞ্চ িযইজন সিরসযে সমন্বরয় গষ্ঠঠত।   
 

রূিকল্প ও অপভ্লক্ষ্য 

একষ্ঠট নযায়, আইনানযগ ও আধযপনক প্রপতিান পহরসরব্ ট্রাইব্যযনালরক প্রপতষ্ঠিত 

কো এব্ক্র িাপিলকৃত আপপল মামলাসমূহ দ্রযততাে সারথ ও আইরন পনধ থাপেত সমরয়ে 

মরধয পনষ্পপি কো। 

 

ককৌশলগত উলেশয 

➢ পব্চাোধীন মামলাসমূহ দ্রযত পনষ্পপি এব্ক্র নযায় পব্চাে পনশ্চিত কো। 

➢ অরটারমশন কায থাম সম্প্রসােণ্ এব্ক্র অনলাইরন আপপল মামলা িারয়রেে 

ব্যব্স্থা গ্রহন। 

➢ উদ্ভাব্ন ও অপভ্রযাগ প্রপতকারেে মাধযরম বসব্াে মারনান্নয়ন। 

➢ ট্রাইব্যযনারলে প্রশাসপনক সক্রস্কাে। 

➢ মানব্ সম্পরিে যথাযথ উন্নয়ন ও ব্যব্হারেে মাধযরম জব্াব্পিপহতা ও স্বচ্ছতা 

প্রপতিা কো। 

 

কার্ যাব্লী 

➢ আপপল গ্রহণ্   প্ররয়াজরন গ্রহণ্রযাগযতাে শুনানী গ্রহণ্।  
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➢ বব্ঞ্চ মাকথ পূব্ থক পব্ভ্াগীয় মূলনপথ ও আপপল আরব্িরনে উপে 

িফাওয়ােী জব্ারব্ে জনয সক্রপিষ্ট কপমশনারেরট পত্র বপ্রেণ্।  

➢ শুনানীে তাপেি পনধ থােণ্পূব্ থক শুনানীে পত্র বপ্রেণ্। 

➢ উভ্য় পরেে শুনানী গ্রহণ্।  

➢ আপপরলে োয় প্রিান।  

➢ পৈ-মত পসদ্ধার ে বেরত্র পভ্ন্ন দ্বৈত/একক বব্রঞ্চ বপ্রেণ্।  

➢ পব্কল্প পব্রোধ পনষ্পপিে আরব্িন সহায়তাকােী ব্োব্ে বপ্রেণ্।  

➢ োরয়ে সাষ্ঠটথফাইড কপপ সেব্োহ কেণ্।  

➢ হাইরকাটথ পব্ভ্ারগে মূলনপথ বপ্রেণ্ এব্ক্র োয়ানপথ বেকরডথ সক্রেেণ্।  

জনব্ললর তথ্য 

অথ থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সরনে ১২ নক্র আইন) এে ধাো ৮ (৯) ব্রল প্রপতস্থাপরনে 

মাধযরম পি কাস্টমস এযাক্ট, ১৯৬৯ এে ধাো ১৯৬ অনযযায়ী কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট 

আপপলাত ট্রাইব্যযনাল প্রপতষ্ঠিত হয়। ০১ অরক্টাব্ে, ১৯৯৫ সারল ০২ ষ্ঠট বব্ঞ্চ ও ৩১ জন 

কম থতথা/কম থচােীে সমন্বরয় আপপলাত ট্রাইব্যযনারলে কায থাম শুরু হয়। পেব্তীরত 

২০১১ সারল ০৪ ষ্ঠট বব্ঞ্চ ও ৬৫ জন কম থকতথা/কম থচােীে সমন্বরয় আপপলাত 

ট্রাইব্যযনারলে পযনগ থঠন এে মাধযরম কায থাম পপেচাপলত হরচ্ছ। এ িপ্তরে পব্পভ্ন্ন 

বেণ্ীে কম থকতথা/কম থচােীগরণ্ে অনযরমাপিত এব্ক্র ব্তথমারন কম থেত পরিে পহসাব্ 

পনরেে েরক উপস্থাপন কো হরলা:  

 

াঃ 

নক্র 

পরিে নাম অনযরমাপিত পি 

সক্রিযা 

কম থকতথা শুণ্যপি 

০১ বপ্রপসরডন্ট ০১ ০১ ০০ 

০২ সিসয (কপমশনাে) ০৪ ০৩ ০১ 

০৩ সিসয (রজলা ও িায়ো জজ) ০৪ ০৪ ০০ 

০৪ বেশ্চজস্ট্রাে ০১ ০১ ০০ 

০৫ প্রশাসপনক কম থকতথা ০১ ০০ ০১ 

০৬ সাাঁটপলপপকাে-কাম-কম্পম্পউটাে 

অপারেটে 

০৪ ০০ ০৪ 

০৭ উচ্চমান সহকােী ০২  ০০ ০২ 

০৮ কযাপশয়াে ০১ ০১ ০০ 
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০৯ সাাঁট মযদ্রােপেক-কাম-কম্পম্পউটাে 

অপারেটে 

০৬ ০৩ ০৩ 

১০ অপফস সহকােী-কাম-

কম্পম্পউটাে মযদ্রােপেক 

০৬ ০৫ ০১ 

১১ বেকডথ পকপাে ০১ ০০ ০১ 

১২ বপশকাে ০৪ ০১ ০৩ 

১৩ গাড়ী চালক ১১ ১০ ০১ 

১৪ বডসপাস োইডাে ০১ ০০ ০১ 

১৫ পডএমও ০১ ০১ ০০ 

১৬ অপফস সহায়ক ১৫ ১৩ ০২ 

১৭ পনোপিা প্রহেী ০১ ০১ ০০ 

১৮ পপেচ্ছন্নতা কমী ০১ ০০ ০১ 

বমাট  ৬৫ ৪৪ ২১ 

 

আপপলাত ট্রাইব্যযনারলে শুনয পরি জনব্ল পনরয়াগ প্রশ্চায়া শুরু হরয়রে এব্ক্র ২০২১ 

সারলে মরধযই উক্ত পনরয়াগ কাযাম সম্পন্ন কোে লেযমাত্রা পনধ থােণ্ কো হরয়রে। 
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২০২০-২০২১ অথ্ য ব্ছলরর কার্র্ক্যম ও অজযন 

 ১১  2020-2021 অথ্ যব্ছলর আপিল গ্রহণ ও পনষ্পপি: 

 (ক) গৃহীত বমাট  আপপল : ৯২২ ষ্ঠট 

 (ি) আপপল শুনানীে : ৩৮৭৭ ষ্ঠট 

 (গ) পনষ্পপিকৃত আপপল : ১৯৪৩ ষ্ঠট 

 ()) োয় জাপে কেণ্ : ১৯৪৩ ষ্ঠট 

 

 মমযশ্চজব্ব্ষ থ  এব্ক্র মস্বাধীনতাে সযব্ণ্ থ জয় ী  উপলরেয ২০২০-২১ অথ থব্েেরক নতুন 

মাত্রা বিয়াে লরেয শুরু বথরকই নব্ উিযরম কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপপলাত 

ট্রাইব্যযনাল, ঢাকায় িারয়েকৃত কাস্টমস/ভ্যাট সক্রাা  আপপল মামলাসমূহ দ্রযত 

পনষ্পপিে পপেকল্পনা গ্রহণ্ কো হয়। পপেকল্পনা অনযযায়ী এ িপ্তরেে কম থকতথা এব্ক্র 

কম থচােীগরণ্ে আ পেক প্ররচষ্টায় ২০২০-২১ অথ থ ব্েরে ট্রাইব্যযনারলে ইপতহারস বেকডথ 

সক্রিযক ১৯৪৩ ষ্ঠট আপপল মামলা পনষ্পপি কো সম্ভব্ হরয়রে। 

পব্গত পতন ব্েরেে আপপল মামলা পনষ্পপিে তুলনামূলক পচত্র পনেরূপ :  

 

২০২০-২১ অথ থব্েরে পনষ্পপিকৃত আপপল মামলা সক্রিয -১৯৪৩ ষ্ঠট। 

২০১৯-২০ অথ থব্েরে পনষ্পপিকৃত আপপল মামলা সক্রিযা -৮২১ ষ্ঠট। 

২০১৮-১৯ অথ থব্েরে পনষ্পপিকৃত আপপল মামলা সক্রিযা -৮৯৩ ষ্ঠট। 

 

(২  িযরাতন আপিল পনষ্পপি : 

অথ থ আইন, ২০১০ ৈাো ২ ব্েে ও অথ থ আইন, ২০১১ ৈাো ৪ ব্েরেে মরধয কাস্টমস 

আপপল পনষ্পপিে পব্ধান কো হয়। অথ থ আইন, ২০১২ এে মাধযরম ২ ব্েরেে মরধয 

ভ্যাট আপপল পনষ্পপিে পব্ধান কো হয়। এে পূরব্ থ আপপল পনষ্পপিে বকান সময়সীমা 

পেল না পব্ধায় ২০২০-২০২১ অথ থব্েরেে শুরুরত ২০১০ ব্া তাে পূরব্ থ িারয়েকৃত 

৫৪৪৬ ষ্ঠট আপপল অপনষ্পন্ন পেল।  উক্ত পযোতন আপপল সমূহ দ্রযত পনষ্পপিে লরেয 

২০২০-২০২১ অথ থব্েরে পনেব্পণ্ থত কাযাথম গ্রহণ্ কো হয়:  

• পযোতন আপপরলে তাপলকা প্রস্তুত কো হরয়রে   
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• অপনষ্পন্ন পযোতন আপপল পনষ্পপিে লরেয সাল পভ্পিক আপপল আলািা 

করে বব্ঞ্চ পনধ থােণ্ কো হরয়রে   

• পযোতন সকল আপপল পব্পভ্ন্ন বব্রঞ্চ শুনানীে তাপেি পনধ থােণ্ পূব্ থক 

বনাষ্ঠটশ জাপেে কাযাথম গ্রহণ্ কো হরয়রে   

• ১৯৯৬ ব্া তাে পূব্ থ বথরক ২০১০ পয থ িারয়েকৃত আপপল হরত ২০২০-২০২১ 

অথ থব্েরে ৫০০ (পা াঁচশত) এে অপধক পযোতন আপপল পনষ্পপি কো হরয়রে। 

 

(৩  আপিল পনষ্পপির ললক্ষ্য গৃহীত কার্ যর্ক্ম : 

 

➢ পডশ্চজটালাইরজশন এে সরব্ থাচ্চ সযপব্ধা প্রাপপ্তে লরেয আপপলাত ট্রাইব্যযনাল 

কতৃ থক ইসযযকৃত শুনানীে পচষ্ঠঠ, কজপলস্ট সমূহ আপপলকােী/রেসপনরডন্ট 

প্রপতপনপধরিে কারে মযানযয়ালী বপ্রেরণ্ে পাশাপাপশ তারিে পনজস্ব ই-বমইরল 

বপ্রেণ্ এব্ক্র এ িপ্তরেে ওরয়ব্সাইরট আপরলাড কো অথ থাৎ ই-বসব্াে ব্যব্স্থা 

গ্রহণ্ কো হরয়রে;  

➢ হালনাগাি িারয়েকৃত ও শুনানীে জনয প্রস্তুতকৃত সকল অপনষ্পন্ন আপপরলে 

তাপলকা দ্বতেী কো হরয়রে    

➢ সকল িপ্তেরে সারথ বযাগারযাগ করে দ্রযত পনষ্পপিে উরিযাগ গ্রহণ্ কো হরয়রে   

➢ আপপলাত ট্রাইব্যযনারলে অপনষ্পন্ন আপপল দ্রযত পনষ্পপিে লরেয এ িপ্তরেে শুনয 

পরি জনব্ল পনরয়াগ প্রাপয়া চলমান। ২০২১ সারলে মরধযই উক্ত পনরয়াগ 

কাযাথম সম্পন্ন কোে লেযমাত্রা পনধ থােণ্ কো হরয়রে   

➢ ২০০৪ সাল বথরক ব্তথমান অপফস বেস ৬৪৭৩ ব্গ থ ফয ট এপেয়ায় কযাম 

পপেচাপলত হরচ্ছ, আপপলাত ট্রাইব্যযনারলে জনয উক্ত অপফস বেস পযাপ্ত নয় 

পব্ধায় অপফস বেরসে জনয সেকাপে আব্াসন পপেিপ্তে হরত োড়পত্র প্রাপপ্তে 

বপ্রপেরত কাযাম গ্রহণ্ কো হরয়রে। 

 

(৪) পব্গত ১০১দশ  ব্ছলর গৃহীত ও পনষ্পপিকৃত আপিললর সংখ্যা:  
 

র্ক্ঃ অথ্ য ব্ছর  দালের  পনষ্পপি  
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নং  

১  ২০১১-১২  ১২৪৫  ৫২৭  

২ ২০১২-১৩  ১৮৯৯  ১৫৯৩  

৩ ২০১৩-১৪  ৯৬৩  ৯৫৫  

৪ ২০১৪-১৫  ৭০৩  ১০৫৩  

৫ ২০১৫-১৬  ১০৪২  ১৪৬০  

৬ ২০১৬-১৭  ১২২৭  ১২৮২  

৭ ২০১৭-১৮  ১০১৭  ৯৪৩  

৮ ২০১৮-১৯  ৭২০  ৮৯২  

৯ ২০১৯-২০  ৬১৯  ৮২১  

১০ ২০২০-২১ ৯১৮ ১৯৪৩ 

 

 
 

কসব্া প্রদান প্রপতশ্রুপত 

 

১1   নাগপরক কসব্া  
র্ক্ঃ

নং 

কস

ব্ার 

নাম 

কসব্া 

প্রদান 

িদ্ধ

পত 

প্রলোজনীে 

কাগজিত্র এব্ং 

প্রাপিস্থান 

কসব্ার মূলয এব্ং িপরলশাধ িদ্ধপত কসব্া 

প্রদালনর 

সমেসীমা 

দাপেত্বপ্রাি 

কম যকতযা 

(নাম, িদপব্, 

ক ান ও 

ইলমইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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র্ক্ঃ

নং 

কস

ব্ার 

নাম 

কসব্া 

প্রদান 

িদ্ধ

পত 

প্রলোজনীে 

কাগজিত্র এব্ং 

প্রাপিস্থান 

কসব্ার মূলয এব্ং িপরলশাধ িদ্ধপত কসব্া 

প্রদালনর 

সমেসীমা 

দাপেত্বপ্রাি 

কম যকতযা 

(নাম, িদপব্, 

ক ান ও 

ইলমইল) 

১। মাম

লা 

গ্রহণ্ 

িপললা

পি 

সষ্ঠঠক 

প্রাপপ্ত 

সারপ

বে 

আপপ

ল 

নম্বে 

প্রিান 

গ্রহণ্ শািা; 1) ফেম-1 

এে মাধযরম পনধ থাপেত 

ফেরম আরব্িন পত্র; 2) 

30 (শ্চত্রশ) টাকা 

মূলযমারনে বকাটথ পফসহ 

আপীল আরব্িরনে 

আশ্চজথে কপপ (3 বসট 

ফরটাকপপসহ); 3) 15 

(পরনে) টাকা মূলযমারনে 

বকাটথ পফ সহ কপমশনাে 

কতৃথক প্রিি আরিরশে 

কপপ; 4) জাতীয় 

পপেচয়পরত্রে সতযাপয়ত 

কপপ; 5) ট্রাইব্যযনারলে পফ 

ব্াব্ি ষ্ঠট, আে চালারনে 

কপপ; ৬) মূলয সক্ররযাজন 

কে পনব্ন্ধন পরত্রে 

সতযাপয়ত কপপ; ৭) পব্পধ 

ব্া ট্রাইব্যযনাল কতৃথক 

পনধ থাপেত অথ থ জমা 

প্রিান ব্াব্ি ষ্ঠট.আে 

চালারনে কপপ। 

আপপল পফ: 

জপড়ত শুল্ক/কে/ 

িরেে পপেমাণ্ 

পফ 

১ (এক) লে টাকা 

পয থ 

৩০০  

১ (এক) লে টাকাে 

অপধক 

১২০০ 

 

জমািান: 

মামলা জমাে পপেমাণ্ 

কাস্ট

মস 

জপড়ত শুল্ক/কে/ িরেে 

৫০% ব্া ট্রাইব্যযনাল কতৃথক 

পনধ থাপেত হাে 

ভ্যাট জপড়ত শুল্ক/কে/ িরেে 

২০% 
 

আপপল পফ বকাড নক্র-1-1135-0010-

2681 ও জমািারনে অথ থ সক্রপিষ্ট 

িপ্তরেে বকারড ষ্ঠট.আে চালারনে 

মাধযরম প্রিান। পব্স্তাপেত ট্রাইব্যযনারলে 

ওরয়ব্সাইরটে আপপল িারয়ে বসব্াব্রক্স 

আরে। 

সব্পকেু 

যথাযথ থাকা 

সারপরে 

তাৎেপণ্ক

ভ্ারব্ মামলা 

গ্রহণ্পূব্ থক 

আপপল 

নম্বে প্রিান 

বমাঃ মাসযি 

কপেম 

োজস্ব 

কম থকে্ থতা 

বফান: 

০১৭১১৩৯৩২

৬১ 

cevt2017@gm

ail.com 

 
-

র্ক্

পমক 

নং 

কসব্ার 

নাম 

কসব্া প্রদান 

িদ্ধপত 

প্রলোজনীে 

কাগজিত্র এব্ং 

প্রাপিস্থান 

কসব্ার মূলয 

এব্ং 

িপরলশাধ 

িদ্ধপত 

কসব্া প্রদালনর 

সমেসীমা 

দাপেত্বপ্রাি কম যকতযা 

(নাম, িদপব্, ক ানও 

ইলমইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

২। শুনানী

ে 

বনাষ্ঠটশ 

জােী 

শুনানীে বনাষ্ঠটশ 

ই-বমইল ও 

ডাকরযারগ বপ্রেণ্ 

ও কজপলস্ট 

ওরয়ব্সাইরট 

আপরলাড।  

 পব্না মূরলয  বমাঃ মাসযি কপেম 

োজস্ব কম থকে্ থতা 

বফান: ০১৭১১৩৯৩২৬১ 

cevt2017@gmail.com 

৩। মামলা 

পনষ্পপি 

শুনানী বশরষ 

আপপল আরিশ 

জােী ও ডাকরযারগ 

আপপল আরিশ 

বপ্রেণ্ । 

 পব্না মূরলয  আপপল িারয়রেে 

৪ ব্েরেে মরধয 

কাস্টমস মামলা 

ও ২ ব্েরেে 

মরধয ভ্যাট 

মামলা 

৪। োরয়ে 

সাষ্ঠটথফা

ইড 

কপপ 

অনযপলপপ 

প্রস্তুতপূব্ থক সীল-

স্বােেসহ বকাটথ পফ 

সক্ররযাজন করে 

সেব্োহ। 

বেকডথ শািা; যথাযথ 

আরব্িরনে সারথ 

৩০ টাকাে বকাটথ পফ 

ও প্ররয়াজনীয় 

সক্রিযক কাষ্ঠটথজ 

বপপাে 

৩০ টাকাে 

বকাটথ পফ ও 

প্ররয়াজনীয় 

সক্রিযক 

কাষ্ঠটথজ 

বপপাে 

২ (িযই) কম থপিব্স 
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 ১২   অভ্যন্তরীণ কসব্া  
র্ক্পম

ক নং 

কসব্ার 

নাম 

কসব্া প্রদান িদ্ধপত প্রলোজনীে কাগজিত্র 

এব্ং প্রাপিস্থান 

কসব্ার মূলয 

এব্ং 

িপরলশাধ 

িদ্ধপত 

কসব্া 

প্রদালনর 

সমেসী

মা 

দাপেত্বপ্রাি 

কম যকতযা (নাম, 

িদপব্, ক ান ও 

ইলমইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

১। অশ্চজথত 

েুষ্ঠট 

আরব্িন পাওয়াে পে 

পনধ থাপেত েুষ্ঠট পব্পধমালা, 

1959 অনযযায়ী 

প্রশাসপনক েমতা 

অনযযায়ী পনষ্পপি করে 

আরিশ জাপে ব্া 

উপযযক্ত কতৃথপে 

ব্োব্ে আরব্িন 

অগ্রায়ন।  

(ক) সািা কাগরজ 

আরব্িনপত্র  

(ি) পনধ থাপেত ফেরম 

(ব্াক্রলারিশ ফেম নক্র-

2395) প্রধান পহসাব্ েেণ্ 

কম থকতথা কতৃথক প্রিি 

েুষ্ঠট প্রাপযতাে 

প্রপতরব্িন/সাপভ্থস ব্যরক 

েুষ্ঠটে পহসারব্ে কপপ। 

পব্নামূরলয  7 (সাত) 

কম থপিব্স 

জনাব্ পব্প্লব্ োয় 

সহকােী োজস্ব 

কম থকতথা 

বফান: 

০১৭২৪২৫০৭৯

৫ 

biplab.dc@gmail

.com 

২। অশ্চজথত 

েুষ্ঠট  

(ব্পহ: 

ব্াক্রলারিশ)  

আরব্িন পাওয়াে পে 

পনধ থাপেত েুষ্ঠট পব্পধমালা, 

1959 অনযযায়ী 

প্রশাসপনক েমতা 

অনযযায়ী পনষ্পপি করে 

আরিশ জাপে ব্া 

উপযযক্ত কতৃথপে 

ব্োব্ে আরব্িন 

অগ্রায়ন।  

(ক) সািা কাগরজ 

আরব্িনপত্র  

(ি) পনধ থাপেত ফেরম 

(ব্াক্রলারিশ ফেম নক্র-

2395) প্রধান পহসাব্ েেণ্ 

কম থকতথা কতৃথক প্রিি 

েুষ্ঠট প্রাপযতাে 

প্রপতরব্িন/সাপভ্থস ব্যরক 

েুষ্ঠটে পহসারব্ে কপপ। 

পব্নামূরলয  7 (সাত) 

কম থপিব্স 

৩। দ্বনপমপিক 

েুষ্ঠট 

পনধ থাপেত ফেরম 

আরব্িন পাওয়াে পে 

জনপ্রশাসন শািা হরত 

প্রাপযতা সারপরে 

বেশ্চজস্ট্রারেে সযপাপেশ 

থাকরল 

বপ্রপসরডন্ট/সিসযগণ্ 

কতৃথক 

অনযরমািন/মঞ্জযেী 

প্রিান। 

পনধ থাপেত ফেরম আরব্িন; 

জনপ্রশাসন শািা 

পব্না মূরলয ২ (িযই) 

কম থপিব্স 

জনাব্ পব্প্লব্ োয় 

সহকােী োজস্ব 

কম থকতথা 

বফান: 

০১৭২৪২৫০৭৯

৫ 

biplab.dc@gmail

.com 

৪। পাসরপারটথ

ে এনওপস 

পলপিত আরব্িন প্রাপপ্তে 

পে পাসরপারটথে 

এনওপস প্রিান। 

পনধ থাপেত ফেরম আরব্িন, 

জাতীয় পপেচয়পত্র/ 

পূরব্ থে পাসরপারটথে কপপ; 

জনপ্রশাসন শািা 

পব্না মূরলয ২ (িযই) 

কম থপিব্স 

৫। চাকয পে 

স্থায়ীকেণ্ 

আরব্িন পাওয়াে পে 

সক্রপিষ্ট পনরয়াগ 

পব্পধমালা অনযযায়ী 

কতৃথপরেে 

অনযরমািনারম 

আরিশ জাপে। 

(কা) সািা কাগরজ 

আরব্িনপত্র 

(ি) হালনাগাি এপসআে 

পব্নামূরলয  7 (সাত) 

কম থপিব্স 

৬। কম থকতথা/

কম থচােীরি

ে 

পপআেএল/ 

অব্সে 

প্রিান  

আরব্িন পাওয়াে পে 

প্রশাসপনক েমতা 

অনযযায়ী পনষ্পপি করে 

আরিশ জাপে ব্া 

উপযযক্ত কতৃথপে 

ব্োব্ে আরব্িন 

1। বপনশন ফেম (পলক্রক); 

2। পপআেএল এে 

আরব্িন; 3। উিোধীকাে 

এে সনিপত্র; 4। পাাঁচ 

আক্রগুরলে োপ; 5। 

বপনশনারেে এব্ক্র 

পব্নামূরলয  7 (সাত) 

কম থপিব্স 
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র্ক্পম

ক নং 

কসব্ার 

নাম 

কসব্া প্রদান িদ্ধপত প্রলোজনীে কাগজিত্র 

এব্ং প্রাপিস্থান 

কসব্ার মূলয 

এব্ং 

িপরলশাধ 

িদ্ধপত 

কসব্া 

প্রদালনর 

সমেসী

মা 

দাপেত্বপ্রাি 

কম যকতযা (নাম, 

িদপব্, ক ান ও 

ইলমইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

অগ্রায়ন। মরনানয়নকােীে েপব্; 6। 

সকল প্রকাে না-িাব্ীপত্র; 

7। চাকয পেে পব্ব্েণ্ী; 8। 

ইএলপপপস। 

৭। কম থকতথা/ 

কম থচােীরি

ে পব্রুরদ্ধ 

পব্পভ্ন্ন 

অপভ্রযাগ 

পব্িযমান পব্পধমালা 

অনযযায়ী প্রশাসপনক 

েমতা অনযযায়ী 

পনষ্পপি করে আরিশ 

জাপে ব্া উপযযক্ত 

কতৃথপে ব্োব্ে 

আরব্িন অগ্রায়ন। 

(ক) প্রাপ্ত অপভ্রযাগ;  

(ি) অপভ্রযারগে স্বপরে 

প্ররয়াজনীয় 

কাগজপত্র/প্রমাণ্ক;  

পব্নামূরলয  7 (সাত) 

কম থপিব্স 

৮। সেকাপে 

ব্াসা ব্োদ্দ  

সেকাপে ব্াসা ব্োদ্দ 

নীপতমালা, 1982 

অনযযায়ী আরব্িরনে 

পপেরপ্রপেরত আরব্িন 

অগ্রায়ন।  

1। পনধ থাপেত ফেমযারট 

আরব্িন (ফেরমে পলক্রক) 

2। অনলাইরন আরব্িন 

(পলক্রক)  

3। মূল বব্তরনে 

প্রতযয়নপত্র (প্রাপপ্তস্থান)  

পব্নামূরলয  7 (সাত) 

কম থপিব্স 

৯। আব্াপসক 

ও িাপ্তপেক 

বটপলরফান 

সক্ররযাগ 

ব্যব্স্থা  

সমপন্বত সেকাপে 

বটপলরফান নীপতমালা-

2004 অনযযায়ী ব্যব্স্থা 

গ্রহণ্ কো হয়।  

(ক) সমপন্বত সেকাপে 

বটপলরফান নীপতমালা-

2004 এে পনধ থাপেত েরক 

আরব্িন। (পলক্রক)  

পব্নামূরলয  7 (সাত) 

কম থপিব্স 

১০। কম থকতথা/ 

কম থচােীরি

ে গৃহ 

পনম থাণ্ ঋণ্ 

মঞ্জযে।  

প্রচপলত পব্পধ-পব্ধান 

অনযসেণ্ পূব্ থক গৃহ 

পনম থাণ্ ঋণ্ মঞ্জযেী 

আরিশ জােী ।  

(ক) সািা কাগরজ 

আরব্িন।  

(ি) জপমে 

িপলল/ব্ায়নাপত্র 

(গ) 300 টাকাে নন 

জযপডপশয়াল স্টযারম্প 

অক্রগীকােনামা  

()) যথাযথ কতৃথপরেে 

সযপাপেশ  

পব্নামূরলয  10 (িশ) 

কম থপিব্স 

বমাঃ মাসযি 

কপেম 

োজস্ব কম থকে্ থতা 

বফান: 

০১৭১১৩৯৩২৬১ 

cevt2017@gmail

.com 

১১। কম থকতথা/ 

কম থচােীরি

ে 

বমাটেযান 

ায় অপগ্রম 

প্রচপলত পব্পধ-পব্ধান 

অনযসেণ্ পূব্ থক 

বমাটেযান ায় অপগ্রম 

মঞ্জযেী কো হয়।  

(ক) সািা কাগরজ 

আরব্িন 

(ি) আরব্িনকােীে 300 

টাকাে নন জযপডপশয়াল 

স্টযারম্প অক্রগীকােনামা  

পব্নামূরলয  10 (িশ) 

কম থপিব্স 

১২। কম থকতথা/ 

কম থচােীরি

ে 

কম্পম্পউটাে 

ায় অপগ্রম  

প্রচপলত পব্পধ-পব্ধান 

অনযসেণ্ পূব্ থক 

কম্পম্পউটাে ায় অপগ্রম 

মঞ্জযেী প্রিান। 

(ক) সািা কাগরজ 

আরব্িন 

(ি) আরব্িনকােীে 300 

টাকাে নন জযপডপশয়াল 

স্টযারম্প অক্রগীকােনামা  

পব্নামূরলয  10 (িশ) 

কম থপিব্স 

১৩। পসরলকশন 

বগ্রড/টাইম 

বস্কল 

মঞ্জযেী 

পব্ভ্াগীয় পনব্ থাচন 

কপমষ্ঠটে সভ্ায় 

উপস্থাপন কো হয়। 

কপমষ্ঠটে সযপাপেশ 

উপযয থক্ত কতৃথপরেে 

(ক) সািা কাগরজ 

আরব্িন 

(ি) হালনাগাি ব্াপষ থক 

বগাপনীয় অনযরব্িন 

পব্নামূরলয  15 

(পরনে) 

কম থপিব্স 
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র্ক্পম

ক নং 

কসব্ার 

নাম 

কসব্া প্রদান িদ্ধপত প্রলোজনীে কাগজিত্র 

এব্ং প্রাপিস্থান 

কসব্ার মূলয 

এব্ং 

িপরলশাধ 

িদ্ধপত 

কসব্া 

প্রদালনর 

সমেসী

মা 

দাপেত্বপ্রাি 

কম যকতযা (নাম, 

িদপব্, ক ান ও 

ইলমইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

অনযরমািনারম 

মঞ্জযেী আরিশ জােী 

।  

১৪। সাধােণ্ 

ভ্পব্ষয 

তহপব্ল 

হরত 

অপগ্রম 

মঞ্জযেী 

আরব্িন পাওয়াে পে 

সাধােণ্ ভ্পব্ষয তহপব্ল 

পব্পধমালা, 1979 

অনযযায়ী কতৃথপরেে 

(আপথ থক ও প্রশাসপনক 

েমতা অনযযায়ী) 

আরিশ জাপে ।  

(ক) পনধ থাপেত ফেরম 

আরব্িন (ব্াক্রলারিশ 

ফেম নক্র-2639) 

(ি) সাধােণ্ ভ্পব্ষয 

তহপব্রল সব্ থরশষ 

জমাকৃত অরথ থে পহসাব্ 

পব্ব্েণ্ী  

পব্নামূরলয  7 (সাত) 

কম থপিব্স 

১৫। সাপভ্থস ব্যক 

হালনাগাি 

সাপভ্থস ব্যরক নতুন অথ থ 

ব্েরেে ইনশ্চারমন্ট, 

পূরব্ থে সমরয়ে চাকয েীে 

পব্ব্েণ্ উরেিপূব্ থক 

স্বােে প্রিান। 

যথাযথ আরব্িন; 

জনপ্রশাসন শািা 

পব্না মূরলয ২ (িযই) 

কম থপিব্স 

 

অপভ্লর্াগ পনষ্পপি 

গত ২০২০-২০২১ অথ থব্েরে এে িপ্তরেে অপভ্রযাগ ব্রক্স ব্া অনলাইরন বকান 

অপভ্রযাগ পাওয়া যায়পন এব্ক্র অভ্য েীণ্ সম্পি পব্ভ্াগ বথরকও বকান অপভ্রযাগ 

বপ্রপেপত হয়পন। বকান ব্যশ্চক্ত এ িপ্তরে বসব্া প্রাপপ্তরত অসন্তুষ্ট হরল অপভ্রযাগ ব্রক্স ব্া 

অনলাইরন অপভ্রযাগ িারয়রেে পাশাপাপশ পসষ্ঠটরজন চাটথারে ব্পণ্ থত িাপয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম থকতথাে সরে বযাগারযাগ কেরত পারেন। িাপয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা সমাধান পিরত ব্যথ থ 

হরল পনরোক্ত কম থকতথাে সারথ বযাগারযাগ করে সমসযা অব্পহত কেরত পারেন।   
 

র্ক্পমক 

নং 

কখ্ন কর্াগালর্াগ 

করলব্ন 

কর্াগালর্ালগর ঠিকানা পনষ্পপির 

সমেসীমা 

1।  িাপয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা 

সমাধান পিরত ব্যথ থ 

হরল  

GRS বফাকাল পরয়ন্ট কম থকতথা  

বমাঃ মাহব্যব্যে েহমান 

বেশ্চজস্ট্রাে 

বফান: 9550242 

ই-বমইল: registrarcevt@yahoo.com 

05(পাাঁচ) কম থপিব্স  

2।  GRS বফাকাল 

পরয়ন্ট কম থকতথা 

পনপিথষ্ট সমরয় 

সমাধান পিরত ব্যথ থ 

হরল 

বপ্রপসরডন্ট 

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট  

আপীলাত ট্রাইব্যযনাল, ঢাকা।  

বফান : 02-9556317 

ই-বমইল: cevt2017@gmail.com 

10 (িশ) কম থপিব্স  

ব্াপষ যক কম যসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ এর অজযন 
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ব্াপষ থক কম থসম্পািন চুশ্চক্তে আওতায় এ িপ্তরেে প্রধান কাজ মামলা দ্রযত 

পনষ্পপিকেণ্। ৭৫০ ষ্ঠট মামলা পনষ্পপিে লেরক সামরন বেরি এ িপ্তরেে কম থকতথা এব্ক্র 

কম থচােীগরণ্ে আ পেক প্ররচষ্টায় ২০২০-২১ অথ থ ব্েরে ট্রাইব্যযনারলে ইপতহারস বেকডথ 

সক্রিযক ১৯৪৩ ষ্ঠট আপপল মামলা পনষ্পপি কো সম্ভব্ হরয়রে। অনযানয বেরত্রও এ 

িপ্তে আশানযরুপ সাফলয অজথন করেরে। পনরে ২০২০-২১ সমরয়ে ব্াপষ থক 

কম থসম্পািন চুশ্চক্তে আওতায় এ িপ্তরেে অজথন উরেি কো হরলা:  

াঃ 

নক্র 

বকৌশলগ

ত 

উরদ্দশয 

বকৌশল

গত 

উরদ্দরশয

ে মান 

কায থাম চূড়া  ফলাফল সূচক  এক

ক 

কম থ 

সম্পা

িন 

সূচরক

ে মান 

লেয

মাত্রা 

অজথন 

ব্াপষ থ

ক 

অজথ

ন 

অজথ

বনে 

হাে 

১ 

মামলা 

পনষ্পপিক

েণ্ 

ব্যব্স্থাপ

না 

বজােিাে

কেণ্ 

৬০ 

[১.১] 

মামলা দ্রযত 

পনষ্পপিকে

ণ্ 

[১.১.১] শুনানী গ্রহণ্ 

সক্র

িযা ২০ ১২০০ 

৩৮

৭৭ ১০০ 

[১.১.২] মামলা 

পনষ্পপি 

সক্র

িযা ২০ ৭৫০ 

১৯২

৮ ১০০ 

[১.১.৩] মামলাে 

পব্চাোরিশ দ্রযত 

জাপেকেণ্ 

সক্র

িযা ২০ ৭৫০ 

১৯২

৮ ১০০ 

২ 

িপ্তরেে 

সেমতা 

ব্ৃশ্চদ্ধ 

১৫ 

[২.১] 

বসব্াে মান 

ব্ৃশ্চদ্ধ 

[২.১.১] োরয়ে 

সাষ্ঠটথফাইড কপপ 

৩( পতন) কাযপিব্রসে 

মরধয সেব্োহকেণ্ % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ 

[২.১.২] বব্ঞ্চ পভ্পিক 

শুনানীে তাপলকা 

পনয়পমত ওরয়ব্সাইরট 

আপরলাড কো 

সক্র

িযা ৩ ১২ ১৫ ১০০ 

[২.১.৩] শুনানীে 

বনাষ্ঠটশ ডাক এে 

পাশাপাপশ ই-বমইল 

এে মাধযরম বপ্রেণ্ % ২ ১০০ ১০০ ১০০ 

[২.২] 

িাপ্তপেক 

কারজ 

গপতশীলতা 

আনয়ন 

[২.২.১] িেতা 

উন্নয়নমূলক প্রপশেণ্ 

সক্র

িযা ৩ ৪ ৪ ১০০ 

[২.২.২] িপ্তরেে 

স্বাস্থযসম্মত পপেরব্শ 

পনশ্চিতকেণ্ % ২ ১০০ ১০০ ১০০ 

[২.২.৩] প্রাপধকাে 

অনযযায়ী বভ্ৌত সযপব্ধা 

প্রিান % ১ ১০০ ১০০ ১০০ 
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াঃ 

নক্র 

বকৌশলগ

ত 

উরদ্দশয 

বকৌশল

গত 

উরদ্দরশয

ে মান 

কায থাম চূড়া  ফলাফল সূচক  এক

ক 

কম থ 

সম্পা

িন 

সূচরক

ে মান 

লেয

মাত্রা 

অজথন 

ব্াপষ থ

ক 

অজথ

ন 

অজথ

বনে 

হাে 

এম.

১ 

িাপ্তপেক 

কম থকারে 

স্বচ্ছতা 

ব্ৃশ্চদ্ধ ও 

জব্াব্পি

পহ 

পনশ্চিতক

েণ্ 

১০ 

[এম.১.১] 

ব্াপষ থক 

কম থসম্পাি

ন চুশ্চক্ত 

 (এপপএ) 

ব্াস্তব্ায়ন 

[এম.১.১.১] এপপএ ে 

সকল দ্বত্রমাপসক 

প্রপতরব্িন 

ওরয়ব্সাইরট 

প্রকাপশত 

সক্র

িযা ২ ৪ ৪ ১০০ 

[এম.১.১.২] এপপএ 

ষ্ঠটরমে মাপসক সভ্া 

অনযষ্ঠিত 

সক্র

িযা ১ ১২ ১২ ১০০ 

[এম.১.২] 

শুদ্ধাচাে/উ

িম চচথাে 

পব্ষরয় 

অক্রশীজন

বিে সরে 

মতপব্পনময় 

[এম.১.২.১] 

মতপব্পনময় সভ্া 

অনযষ্ঠিত 

সক্র

িযা ২ ৪ ৪ ১০০ 

[এম.১.৩] 

অপভ্রযাগ 

প্রপতকাে 

ব্যব্স্থা 

পব্ষরয় 

বসব্াগ্রহীতা 

/অক্রশীজন

বিে 

অব্পহতকে

ণ্ 

[এম.১.৩.১] 

অব্পহতকেণ্ সভ্া 

আরয়াশ্চজত 

সক্র

িযা ১ ৪ ৪ ১০০ 

[এম.১.৪] 

বসব্া প্রিান 

প্রপতশ্রুপত 

পব্ষরয় 

বসব্াগ্রহীতা

বিে 

অব্পহতকে

ণ্ 

[এম.১.৪.১] 

অব্পহতকেণ্ সভ্া 

আরয়াশ্চজত 

সক্র

িযা ২ ৪ ৪ ১০০ 

[এম.১.৫] 

তথয 

ব্াতায়ন 

হালনাগাি 

[এম.১.৫.১] 

দ্বত্রমাপসক প্রপতরব্িন 

বপ্রপেত 

সক্র

িযা ২ ৪ ৩ ৯০ 
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াঃ 

নক্র 

বকৌশলগ

ত 

উরদ্দশয 

বকৌশল

গত 

উরদ্দরশয

ে মান 

কায থাম চূড়া  ফলাফল সূচক  এক

ক 

কম থ 

সম্পা

িন 

সূচরক

ে মান 

লেয

মাত্রা 

অজথন 

ব্াপষ থ

ক 

অজথ

ন 

অজথ

বনে 

হাে 

সক্রাা  

দ্বত্রমাপসক 

প্রপতরব্িন 

উর্ধ্ থতন 

কতৃ থপরেে 

পনকট 

বপ্রেণ্ 

এম.

২ 

কম থসম্পা

িরন 

গপতশীল

তা 

আনয়ন 

ও বসব্াে 

মান ব্ৃশ্চদ্ধ 

৯ 

[এম.২.১] 

ই-নপথ 

ব্াস্তব্ায়ন 

[এম.২.১.১] ই-

নপথরত বনাট 

পনষ্পপিকৃত % ২ ৮০  ০ 

[এম.২.২] 

পডশ্চজটাল 

বসব্া 

চালযকেণ্ 

[এম.২.২.১] একষ্ঠট 

নতুন পডশ্চজটাল বসব্া 

চালযকৃত 

তাপে

ি ২ 

১৫-

০২-

২০২১ 

১৫-

০২-

২০২

১ ১০০ 

[এম.২.৩] 

বসব্া 

সহশ্চজকেণ্ 

[এম.২.৩.১] একষ্ঠট 

সহশ্চজকৃত বসব্া 

অপধরেরত্র 

ব্াস্তব্াপয়ত 

তাপে

ি ২ 

২৫-

০২-

২০২১ 

০১-

০৪-

২০২

১ ১০০ 

[এম.২.৪] 

কম থচােীরি

ে প্রপশেণ্ 

প্রিান 

[এম.২.৪.১] প্ররতযক 

কম থচাপেে জনয 

প্রপশেণ্ আরয়াশ্চজত 

জন

)ন্টা ১ ৫০ ৬০ ১০০ 

[এম.২.৪.২] ১০ম 

বগ্রড ও তিযর্ধ্ থ 

প্ররতযক কম থচােীরক 

এপপএ পব্ষরয় প্রিি 

প্রপশেণ্ 

জন

)ন্টা ১ ৫  ০ 

[এম.২.৫] 

এপপএ 

ব্াস্তব্ায়রন 

প্ররনািনা 

প্রিান 

[এম.২.৫.১] নযযনতম 

একষ্ঠট আওতাধীন 

িপ্তে/ একজন 

কম থচােীরক এপপএ 

ব্াস্তব্ায়রনে জনয 

প্ররনািনা প্রিানকৃত 

সক্র

িযা ১ ১ ২ ১০০ 

এম.

৩ 

আপথ থক ও 

সম্পি 

ব্যব্স্থাপ

নাে 

উন্নয়ন 

৬ 

[এম.৩.১] 

ব্াপষ থক ায় 

পপেকল্পনা 

ব্াস্তব্ায়ন 

[এম.৩.১.১] ায় 

পপেকল্পনা অনযযায়ী 

ায় সম্পাপিত % ১ ১০০  ৫০ 

[এম.৩.২] [এম.৩.২.১] ব্াপষ থক % ২ ১০০ ৮৭. ৮৭.
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াঃ 

নক্র 

বকৌশলগ

ত 

উরদ্দশয 

বকৌশল

গত 

উরদ্দরশয

ে মান 

কায থাম চূড়া  ফলাফল সূচক  এক

ক 

কম থ 

সম্পা

িন 

সূচরক

ে মান 

লেয

মাত্রা 

অজথন 

ব্াপষ থ

ক 

অজথ

ন 

অজথ

বনে 

হাে 

ব্াপষ থক 

উন্নয়ন 

কম থসূপচ 

 (এপডপপ)/

ব্ারজট 

ব্াস্তব্ায়ন 

উন্নয়ন কম থসূপচ 

 (এপডপপ) /ব্ারজট 

ব্াস্তব্াপয়ত 

৫ ৫ 

[এম.৩.৩] 

অপডট 

আপপি 

পনষ্পপি 

কায থারমে 

উন্নয়ন 

[এম.৩.৩.১] 

শ্চত্রপেীয় সভ্ায় 

উপস্থাপরনে জনয 

মন্ত্রণ্ালরয় প্রস্তাব্ 

বপ্রপেত % ১ ৮০  ০ 

[এম.৩.৩.২] অপডট 

আপপি পনষ্পপিকৃত % ১ ৫০ ৫০ ১০০ 

[এম.৩.৪] 

স্থাব্ে ও 

অস্থাব্ে 

সম্পপিে 

তাপলকা 

প্রস্তুত ও 

হালনাগাি

কেণ্ 

[এম.৩.৪.১] স্থাব্ে ও 

অস্থাব্ে সম্পপিে 

তাপলকা প্রস্তুতকৃত 

এব্ক্র হালনাগািকৃত 

তাপে

ি ১ 

১৫-

১২-

২০২০  ০ 

 

 

তথ্য অপধকার আইন ও তথ্য প্রদান 

গত ২০২০-২০২১ অথ থব্েরে এে িপ্তরেে তথয প্রাপপ্তে জনয তথয অপধকাে আইরনে 

আওতায় বকউ বকান আরব্িন করেন পন। পনরে তথয অপধকাে আইন, ২০০৯ এে 

আওতায় এ িপ্তরেে তথয প্রিানকােী কম থকতথাগরণ্ে নারমে তাপলকা প্রিান কো হরলা:    

তথয প্রিানকােী 

কম থকতথা 

বমাঃ মাসযি কপেম 

োজস্ব কম থকতথা 

বমাব্াইল: ০১৭১১৩৯৩২৬১ 

বমইল: cevt2017@gmail.com 

পব্কল্প তথয প্রিানকােী বমাঃ মাহব্যব্যে েহমান 

বেশ্চজস্ট্রাে 
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কম থকতথা বফান: ০২-৯৫৫০২৪২ 

বমাব্াইল: ০১৭১৬১৭০৫০১ 

বমইল: registrarcevt@yahoo.com 

আপীল কম থকতথা বপ্রপসরডন্ট 

বফান: ০২-৯৫৫৬৩১৭ 

বমাব্াইল: ০১৯৫৫৫৫৫৫৫৫ 

বমইল: cevt2017@gmail.com 

 

 

 

 

 

জাতীে শুদ্ধাচার ককৌশল কম যিপরকল্পনা ২০২০-২০২১ এর 

অজযন 

পনরে জাতীয় শুদ্ধাচাে বকৌশল কম থপপেকল্পনা ২০২০-২০২১ এে আওতায় এ 

িপ্তরেে অজথন উরেি কো হরলা: 

কায থারমে নাম কম থসম্পািন 

সূচক 

 

সূচরকে 

মান 

এক

ক 

 

ব্াস্তব্ায়রনে

িাপয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশ্চক্ত/পি 

২০20-

২০২1  

অথ থব্েরে

ে 

লেযমাত্রা 

বমাট 

অজথন 

অশ্চজথত 

মান 

১. প্রাপতষ্ঠাপনক ব্যব্স্থা        

১.১ দ্বনপতকতা কপমষ্ঠটে সভ্া   অনযষ্ঠিত সভ্া ৪ সক্র

িযা 

বফাকাল 

পরয়ন্ট 

4 ৪ ৪ 

১.২ দ্বনপতকতা কপমষ্ঠটে সভ্াে 

পসদ্ধা  ব্াস্তব্ায়ন  

ব্াস্তব্াপয়ত 

পসদ্ধা  

৪ % সক্রপিষ্ট 

সকল 

কম থকে্ থতা 

100% ৪ ৪ 

২. দক্ষ্তা ও ননপতকতার 

উন্নেন 

       

২.১ সযশাসন প্রপতিাে পনপমি 

অক্রশীজরনে (stakeholders) 

অক্রশগ্রহরণ্  সভ্া 

অনযষ্ঠিত সভ্া ২ সক্র

িযা 

প্রশাসন 2 ১ ১ 

২.২ অক্রশীজরনে অক্রশগ্রহরণ্  

সভ্াে পসদ্ধা  ব্াস্তব্ায়ন 

ব্াস্তব্াপয়ত 

পসদ্ধা  

২ % প্রশাসন 100% ৫০% ১ 

২.৩ কম থকতথা-কম থচােীবিে 

অক্রশগ্রহরণ্ চাকপে সক্রাা  

প্রপশেণ্াথী ৩ সক্র

িযা 

বেশ্চজষ্ট্রাে/ 

প্রশাসন 

80 ৮০ ৩ 
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কায থারমে নাম কম থসম্পািন 

সূচক 

 

সূচরকে 

মান 

এক

ক 

 

ব্াস্তব্ায়রনে

িাপয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশ্চক্ত/পি 

২০20-

২০২1  

অথ থব্েরে

ে 

লেযমাত্রা 

বমাট 

অজথন 

অশ্চজথত 

মান 

পব্পভ্ন্ন প্রপশেণ্ আরয়াজন 

২.৪ কম থকতথা-কম থচােীবিে 

অক্রশগ্রহরণ্ সযশাসন সক্রাা  

প্রপশেণ্ আরয়াজন 

প্রপশেণ্াথী ৩ সক্র

িযা 

বেশ্চজষ্ট্রাে/ 

প্রশাসন 

80 ৮০ ৩ 

৩. শুদ্ধাচার প্রপতষ্ঠাে সহােক আইন/পব্পধ/নীপতমালা/মযানযলেল ও প্রজ্ঞািন/িপরিত্র-এর 

ব্াস্তব্ােন এব্ং প্রলর্াজয কক্ষ্লত্র খ্সড়া প্রণেন  

৩.১ ‡cÖvMÖvgvi Ges mnKvix 
†cÖvMÖvgv‡ii c` m„R‡bi 
cÖ¯Íve 

পি সৃজন 10 তাপে

ি 

প্রশাসপনক 

মন্ত্রণ্ালয় 

31.05.202

1 

যথাসময় 

সম্পন্ন 
১০ 

৪. ওলেব্সাইলট কসব্াব্ক্স হালনাগাদকরণ 

৪.১ বসব্া সক্রাা  বটাল পি 

নস্বেসমূহ স্ব স্ব তথয ব্াতায়রন 

িৃশযমানকেণ্   

তথয ব্াতায়রন 

িৃশযমানকৃত 

১ তাপে

ি 

cÖkvmb 30.08. 

2020 

যথাসময় 

সম্পন্ন 
১ 

৪.২ স্ব স্ব ওরয়ব্সাইরট 

শুদ্ধাচাে বসব্াব্ক্স 

হালনাগািকেণ্  

বসব্াব্ক্স 

হালনাগািকৃত 

২ তাপে

ি 

‡iwRóªvi 
 

30.09.2020 

31.12.2020 

31.03.2021 

15.06.2121 

যথাসময় 

সম্পন্ন 
২ 

৪.৩ স্বপ্ররণ্াপিত তথয প্রকাশ 

পনরিথপশকা হালনাগাি করে 

ওরয়ব্সাইরট প্রকাশ 

হালনাগািকৃত 

পনরিথপশকা 

ওরয়ব্সাইরট 

প্রকাপশত 

১ তাপে

ি 

‡iwRóªvi 

 

31.12 .২

০20 

যথাসময় 

সম্পন্ন 
 

১ 

৪.৪ স্ব স্ব ওরয়ব্সাইরট তথয 

অপধকাে   বসব্াব্ক্স 

হালনাগািকেণ্  

বসব্াব্ক্স 

হালনাগািকৃত 

২ তাপে

ি 

‡iwRóªvi 30.09.2020 

31.12.2020 

31.03.2021 

15.06.2121 

যথাসময় 

সম্পন্ন 
২ 

৪.৫ স্ব স্ব ওরয়ব্সাইরটে 

অপভ্রযাগ প্রপতকাে ব্যব্স্থা 

(GRS) বসব্াব্ক্স 

হালনাগািকেণ্ 

ওরয়ব্সাইরট 

হালনাগািকৃত 

২ তাপে

ি 

‡iwRóªvi 

 

30.09.2020 

31.12.2020 

31.03.2021 

15.06.2121 

যথাসময় 

সম্পন্ন 
২ 

৫. সযশাসন প্রপতষ্ঠা 

৫.১ উিম চচথাে তাপলকা 

প্রণ্য়ন করে স্ব স্ব 

মন্ত্রণ্ালয়/পব্ভ্ারগ বপ্রেণ্ 

উিম চচথাে 

তাপলকা 

বপ্রপেত 

৩ তাপে

ি 

‡iwRóªvi 

 

31.09.20

20 

যথাসময় 

সম্পন্ন 
৩ 

5.2 অনলাইন পসরস্টরম 

অপভ্রযাগ পনষ্পপিকেণ্  

অপভ্রযাগ 

পনষ্পপিকৃত 
3 % বেশ্চজস্ট্রাে 100% ১০০% ৩ 

৬. প্রকলল্পর কক্ষ্লত্র শুদ্ধাচার 

৬.১ প্রকরল্পে ব্াপষ থক ায় 

পপেকল্পনা অনযরমািন 

অনযরমাপিত 

ায় 

পপেকল্পনা 

২ তাপে

ি 

 প্ররযাজয 

নয় 

 ২ 

৬.২ প্রকরল্পে ব্াস্তব্ায়ন 

অগ্রগপত 

অগ্রগপতে হাে 2 সক্র

িযা 

 প্ররযাজয 

নয় 

 ২ 
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কায থারমে নাম কম থসম্পািন 

সূচক 

 

সূচরকে 

মান 

এক

ক 

 

ব্াস্তব্ায়রনে

িাপয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশ্চক্ত/পি 

২০20-

২০২1  

অথ থব্েরে

ে 

লেযমাত্রা 

বমাট 

অজথন 

অশ্চজথত 

মান 

৬.3 প্রকল্প 

পপেিশ থন/পপেব্ীেণ্ 

প্রপতরব্িরনে সযপাপেশ 

ব্াস্তব্ায়ন 

ব্াস্তব্ায়রনে 

হাে 

2 %    ২ 

৭. র্ক্েলক্ষ্লত্র শুদ্ধাচার 

৭.১ পপপপএ ২০০৬-এে ধাো 

১১(২) ও পপপপআে ২০০৮-এে 

পব্পধ ১৬(৬) অনযযায়ী ২০20-

২1 অথ থ ব্েরেে ায়-

পপেকল্পনা  ওরয়ব্সাইরট 

প্রকাশ 

ায়-

পপেকল্পনা 

ওরয়ব্সাইরট 

প্রকাপশত 

৩ তাপে

ি 

‡iwRóªvi 

 

30.09.২০
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যথাসময় 

সম্পন্ন 
৩ 

৭.২ ই-বটোরেে মাধযরম ায় 

কায থ সম্পািন 

ই-বটোবে 

ায় সম্পন্ন 

৪ % ‡iwRóªvi 

 

5০%  ৪ 

৮. স্বচ্ছতা ও জব্াব্পদপহ শক্তিশালীকরণ 

৮.১ স্ব স্ব বসব্া প্রিান 

প্রপতশ্রুপত (পসষ্ঠটরজনস্ চাটথাে) 

প্রণ্য়ন ও ব্াস্তব্ায়ন  

বসব্া প্রিান 

প্রপতশ্রুপত 

প্রণ্ীত ও 

ব্াস্তব্াপয়ত 

3 % ‡iwRóªvi 

 

100% ১০০% ৩ 

৮.২ শািা/অপধশািা এব্ক্র 

অধীনস্থ অপফস পপেিশ থন  

পপেিশ থন 

সম্পন্ন 

২ সক্র

িযা 

সক্রপিষ্ট 

সকল 

কম থকতথা 

8 ৮ ২ 

৮.৩ শািা/অপধশািা এব্ক্র 

অধীনস্থ অপফরসে পপেিশ থন 

প্রপতরব্িরনে সযপাপেশ 

ব্াস্তব্ায়ন 

পপেিশ থন 

প্রপতরব্িরনে 

সযপাপেশ 

ব্াস্তব্াপয়ত 

২ % সক্রপিষ্ট 

সকল 

কম থকতথা 

100% ১০০% ২ 

৮.৪ সপচব্ালয় পনরিথশমালা 

২০১৪ অনযযায়ী নপথে বেপণ্ 

পব্নযাসকেণ্  

নপথ বেপণ্ 

পব্নযাসকৃত 

২ % সকল kvLv 

প্রধান 

১০০% ৭৫% ১.৭৫ 

৮.৫ বেপণ্ পব্নযাসকৃত নপথ 

পব্নষ্টকেণ্ 

নপথ পব্নষ্ঠষ্টকৃত ২ % সকল kvLv 

প্রধান 

100% ৭৫% ১.৭৫ 

৮.৬ প্রাপতিাপনক গণ্শুনানী 

আরয়াজন  

প্রাপতিাপনক 

গণ্শুনানী 

আরয়াশ্চজত 

3 সক্র

িযা 

সক্রপিষ্ট 

সকল 

কম থকতথা 

1   

৯. শুদ্ধাচার সংপিষ্ট এব্ং দযনীপত প্রপতলরালধ সহােক অনযানয কার্ যর্ক্ম 

৯.১ যথাসমরয় িারয়েকৃত 

মামলাসমহূে পসইপভ্ষ্ঠট নম্বে 

প্রিান কো 

িারয়েকৃত 

মামলাসমহূ 

পনব্ন্ধন নম্বে 

(আইষ্ঠটএম 

নম্বে) প্রিান 

কো 

5 % বেশ্চজস্ট্রাে 100% ১০০% ৫ 
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কায থারমে নাম কম থসম্পািন 

সূচক 

 

সূচরকে 

মান 

এক

ক 

 

ব্াস্তব্ায়রনে

িাপয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশ্চক্ত/পি 

২০20-

২০২1  

অথ থব্েরে

ে 

লেযমাত্রা 

বমাট 

অজথন 

অশ্চজথত 

মান 

৯.২ পসইপভ্ষ্ঠট নম্বে প্রাপপ্তে 

পে 10 পিরনে মরধয আপীল 

মামলা শুনানীে বনাষ্ঠটশ জােী 

কো।  

আপীল 

শুনানীে 

বনাষ্ঠটশ জােী 

কো  

4 % বেশ্চজস্ট্রাে 100% ১০০% ৪ 

9.3 উপযয থক্ত কতৃথপে ব্যশ্চক্তে 

উপে সষ্ঠঠক শুনানীে বনাষ্ঠটশ 

জােী কো (বকান ব্যতযয় 

থাকরল অপফসরক অব্পহত 

কো) 

অপনষ্পন্ন 

সাষ্ঠটথফাইড 

কপপে 

আরব্িন 

পনষ্পন্ন কো 

4 % বেশ্চজস্ট্রাে 100% ১০০% ৪ 

9.4 আরব্িনকােী চাপহব্ামাত্র 

7 পিরনে মরধয (প্ররয়াজনীয় 

স্টযাম্প এব্ক্র কপপে পফ এে 

প্রমাণ্পত্র গ্রহণ্ করে) 

অপনেন্ন সাষ্ঠটথফাইড কপপ 

সেব্োহ কো 

অপনষ্পন্ন 

সাষ্ঠটথফাইড 

কপপে 

আরব্িন 

পনষ্পন্ন কো 

2 % বেশ্চজস্ট্রাে 100% ১০০% ২ 

১০. শুদ্ধাচার চচযার জনয িযরস্কার/প্রলণাদনা প্রদান 

১০.১ শুদ্ধাচাে পযেস্কাে প্রিান 

এব্ক্র পযেস্কােপ্রাপ্তরিে তাপলকা 

ওরয়ব্সাইরট প্রকাশ  

প্রিি পযেস্কাে ৩ তাপে

ি 

‡iwRóªvi 

 

31.05.২০

21 

  

১1. কম য িপরলব্শ উন্নেন 

11.1 কম থ পপেরব্শ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযপব্পধ 

অনযসেণ্/ষ্ঠটওএেইভু্ক্ত 

অরকরজা মালামাল 

পনষ্টকেণ্/পপেষ্কাে পপেচ্ছন্নতা 

ব্ৃশ্চদ্ধ ইতযাপি)  

 

উন্নত কম থ-

পপেরব্শ 

২ সক্র

িযা ও  

তাপে

ি 

 
‡iwRóªvi 
 

3ষ্ঠট 

 

৪ষ্ঠট ২ 

১2 . অথ্ য ব্রাে 

১2 .১ শুদ্ধাচাে কম থ-

পপেকল্পনায় অ থভু্ক্ত পব্পভ্ন্ন 

কায থাম ব্াস্তব্ায়রনে জনয 

ব্োদ্দকৃত  অরথ থে 

আনযমাপনক পপেমাণ্ 

ব্োদ্দকৃত অথ থ 3 লে 

টাকা 

K¨vwkqvi/ 
wnmve 
kvLv 

2 লে 

টাকা  

২.২৪ ৩ 

১3. িপরব্ীক্ষ্ণ ও মূলযােন 

১3.১ িপ্তে/সক্রস্হা কতৃ থক 

প্রণ্ীত                                          

জাতীয় শুদ্ধাচাে বকৌশল 

কম থ-পপেকল্পনা, ২০20-২1 স্ব 

স্ব মন্ত্রণ্ালয় এব্ক্র ওরয়ব্সাইরট 

আপরলাডকেণ্ 

প্রণ্ীত কম থ-

পপেকল্পনা 

আপরলাডকৃত 

২ তাপে

ি 

শুদ্ধাচাে 

বফাকাল 

পরয়ন্ট 

30.07. 

2020 

যথাসময় 

সম্পন্ন 
২ 
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কায থারমে নাম কম থসম্পািন 

সূচক 

 

সূচরকে 

মান 

এক

ক 

 

ব্াস্তব্ায়রনে

িাপয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশ্চক্ত/পি 

২০20-

২০২1  

অথ থব্েরে

ে 

লেযমাত্রা 

বমাট 

অজথন 

অশ্চজথত 

মান 

১3.২ পনধ থাপেত সমরয় 

দ্বত্রমাপসক পপেব্ীেণ্ 

প্রপতরব্িন সক্রপিষ্ট 

মন্ত্রণ্ালয়/পব্ভ্ারগ িাপিল ও স্ব 

স্ব ওরয়ব্সাইরট 

আপরলাডকেণ্ 

দ্বত্রমাপসক 

প্রপতরব্িন 

িাপিলকৃত ও 

আপরলাডকৃত 

২ তাপে

ি 

শুদ্ধাচাে 

বফাকাল 

পরয়ন্ট 

10.10.202

0 

10.01.202

1 

10.04.202

1 

10.07.202

1 

যথাসময় 

সম্পন্ন 
২ 

১3 .৩ আওতাধীন 

আঞ্চপলক/মাঠ পয থারয়ে 

কায থালয় কতৃ থক িাপিলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচাে বকৌশল 

কম থ-পপেকল্পনা ও পপেব্ীেণ্  

প্রপতরব্িরনে ওপে পফডব্যাক 

প্রিান 

পফডব্যাক 

সভ্া/কম থশালা 

অনযষ্ঠিত 

৪ তাপে

ি 
শুদ্ধাচাে 

বফাকাল 

পরয়ন্ট 

4  ৪ 

 

ইলনালভ্শন কার্ যর্ক্ম 

আপপল আরব্িরনে উপে িফাওয়ােী জব্াব্ ও পব্ভ্াগীয় মূলনপথ তলরব্ে বেরত্র 

পূরব্ থ ৪ ষ্ঠট ধাপ পেল। তা কপমরয় এিন ১ ষ্ঠট ধারপ আনা হরয়রে। পনরেে েরক তা 

উপস্থাপন কো হরলা: 

 

র্ক্পমক 

নাম 

িূলব্ যর ধাি ব্তযমান ধাি 

০১ আপপল গৃহীত হরল বপ্রপসরডন্ট মরহািয় 

কতৃথক বব্ঞ্চ পনধ থােণ্  

আপপল দ্রযত পনষ্পপি ও 

বসব্া সহজ কেরণ্ে 

লরেয বপ্রপসরডন্ট 

মরহািয় বব্ঞ্চ 

পনধ থােণ্পূব্ থক আপপল 

আরব্িরনে উপে 

িফাওয়ােী জব্াব্ এব্ক্র 

পব্ভ্াগীয় মূলনপথ বচরয় 

পত্র বপ্রেরণ্ে জনয 

আরিশ প্রিান করেন। 

০২ বব্ঞ্চ পনধ থােরণ্ে পে আপপল নপথ সক্রপিষ্ট 

শািায় বপ্রেণ্  

০৩ আপপল আরব্িরনে উপে িফাওয়ােী 

জব্াব্ ও পব্ভ্াগীয় মূলনপথ বচরয় পত্র 

বপ্রেরণ্ে জনয শািা সহকােী কতৃথক 

আপপল নপথ সক্রপিষ্ট দ্বৈত বব্রঞ্চ 

উপস্থাপন 

০৪ সক্রপিষ্ট দ্বৈত বব্রঞ্চে সিসযগণ্ কতৃথক 

আপপল আরব্িরনে উপে িফাওয়ােী 

জব্াব্ ও পব্ভ্াগীয় মূলনপথ বচরয় পত্র 
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বপ্রেরণ্ে আরিশ প্রিান  
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কটকসই উন্নেন অভ্ীষ্ঠ  ১এসপজক্তজ  ব্াস্তব্ােলন গৃহীত কার্ যর্ক্ম  

শাপ , নযায় পব্চাে, কায থকপে প্রপতিান পব্পনম থারণ্ে লরেয হয়োপনমযক্ত পপেরব্শ 

গরড় বতালাে লরেয শুনানীে বনাষ্ঠটশ/কজপলস্ট ওরয়ব্সাইরট আপরলাড ও 

বমইরল বপ্রেণ্ কো হরচ্ছ। এে পাশাপাপশ আপপরলে োয় মাপসক পভ্পিরত 

ওরয়ব্সাইরট প্রকারশে উরিযাগ বনয়া হরয়রে।  

 

৮ম িঞ্চব্াপষ যক িপরকল্পনার ব্াস্তব্ােলন গৃহীত িপরকল্পনা 

অনলাইরন আরব্িন গ্রহরণ্ে উরিযাগ গ্রহন কো হরচ্ছ। এে পনপমি িপ্তরেে 

সক্রগঠপনক কাঠারমারত সহকােী বপ্রাগ্রামারেে পি সৃজরনে জনয অভ্য েীণ্ 

সম্পি পব্ভ্ারগ বপ্রেণ্ কো হরয়রে। নযায় পব্চাে প প্রপতিাে লরেয আপপলাত 

ট্রাইব্যযনারলে সিসযগণ্রক দ্বব্রিপশক প্রপশেরনে উরিযাগ গ্রহণ্ কো হরয়রে।  

 

ট্রাইব্যযনাললর চযাললঞ্জ 

➢ ব্তথমারন আপপলাত ট্রাইব্যযনারল ০৪ষ্ঠট বব্ঞ্চ থাকরলও এজলাস েরয়রে মাত্র 

একষ্ঠট। বস কােরণ্ একষ্ঠট মাত্র এজলারস ০৪ষ্ঠট বব্ঞ্চ পপেচালনা কোয় কাশ্চিত 

মাত্রায় আপপল পনষ্পপি কেরণ্ পব্ঘ্ন সৃষ্ঠষ্ট হরচ্ছ   

➢ ব্তথমারন ০৪ষ্ঠট বব্রঞ্চই আপপল শুনানী হরচ্ছ, োয় টাইপ কোে জনয পযাপ্ত 

জনব্ল না থাকায় আশানযরূপ োয় প্রিান ব্যহত হরচ্ছ; 

➢ ১৯৯৫ সারল মাত্র ১ষ্ঠট বব্ঞ্চ পনরয় এই জায়গারতই ট্রাইব্যযনাল যাত্রা শুরু 

কেলরও ব্ থতমারন ৪ষ্ঠট বব্ঞ্চ হরলও অপফরসে আয়তরনে বকান পপেব্তথন 

হয়পন। ব্তথমারন প্ররয়াজরনে তুলনায় জায়গা যরথষ্ট কম  

➢ আপপলাত ট্রাইব্যযনারলে ব্তথমান সাক্রগঠপনক কাঠারমা অনযযায়ী  পপেব্তথন কো 

জরুেী  

➢ ২০১০ সারলে পূরব্ থে আপপল পনষ্পপি কেণ্।   

 

ভ্পব্ষযৎ িপরকল্পনা 
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➢ পডশ্চজটালাইরজশন এে সরব্ থাচ্চ সযপব্ধা প্রাপপ্তে লরেয আপপলাত ট্রাইব্যযনারল 

অনলাইরন আপপল িারয়ে, শুনানীে বনাষ্ঠটশ প্রাপপ্ত এব্ক্র পনষ্পপিকৃত আপপরলে 

োয় বপ্রেণ্সহ যাব্তীয় কাযাম সম্পািরনে উরিযাগ গ্রহণ্ কো হরয়রে    

➢ আপপলাত ট্রাইব্যযনারল একষ্ঠট পডশ্চজটাল লাইরেেী/ আকথাইভ্ স্থাপরনে উরিযাগ 

গ্রহণ্ কো হরয়রে   

➢ আপপলাত ট্রাইব্যযনারলে শুনয পরি জনব্ল পনরয়াগ প্রশ্চায়া চলমান। ২০২১ 

সারলে মরধযই উক্ত পনরয়াগ কাযাম সম্পন্ন কোে লেযমাত্রা পনধ থােণ্ কো 

হরয়রে   

➢ ২০০৪ সাল বথরক ব্তথমান অপফস বেস ৬৪৭৩ ব্গ থ ফয ট এপেয়ায় কযাম 

পপেচাপলত হরচ্ছ, আপপলাত ট্রাইব্যযনারলে জনয উক্ত অপফস বেস পযাপ্ত নয় 

পব্ধায় অপফস বেরসে জনয সেকাপে আব্াসন পপেিপ্তে হরত োড়পত্র প্রাপপ্তে 

বপ্রপেরত কাযাম গ্রহণ্ কো হরয়রে। 


