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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 াকেসস আপীলাত াইনােলর ধান কাজ হেচছ দািখলত আয়কর আপীল মামলাসহ িনি করা।
িবগত ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অথ  বৎসের দািখলত আপীল মামলার সংা িছল যথােম ৭৬২৬ ও ৮২৩৪ এবং িনিত
মামলার সংা িছল যথােম ৭৪০৫ ও ৮৭৩৬। ২০১৮-২০১৯ অথ  বৎসের দািখলত মামলার সংা ৮১০০ (সামিয়ক) এবং িনিত
মামলার সংা ায় ৮৩০০  (সামিয়ক) । সািব ক িবেবচনায় অ াইনােলর মৗিলক কায ম দািখলীয় কর মামলা সহ নানী, িনি
ও জািরকরেনর কায মেক াধা িদেয় আেলাচ লমাা বাবায়ন করা হে। তাছাড়া বািষ ক কম সাদনি ও াচার কৗশল এবং
গণনানীসহ কেহাারেদর সােথ িপািক িমং করাসহ সবা দােনর মান ি করা হেয়েছ এবং অেটােমশেনর আওতা সসারণ
করা হেচছ। তারই অংশ িহসােব অনলাইেন আপীল দােয়র, মামলার কজ িল তহ ওেয়ব সাইেট দশ ন, মামলার রায়সহ ডাউনেলাড
করেণর িবধা চা করা হেয়েছ এবং অা সবা িনিত করেণর জ সওয়ার আপেড ব ক াপন করা হেয়েছ। দতা ও
নিতকতার উয়েন জার েচা হণ করা হেয়েছ। তাছাড়া েতক বে হলপ ড াপন বােয়ােমিক পিতেত হািজরা বা করা
হেয়েছ। িসেজন চাট ার তরী কের ওেয়বসাইেট ও দয়ােল দশ ন করা হেচছ। ত অিধকার আইন ড়া কের ওেয়বসাইেট কাশ করা
হেয়েছ । ত অিধকার সংা যাবতীয় ত ওেয়বসাইেট দশ ন করা হেয়েছ। বােজট সংা IBAS++ কাম, ই-িজিপ কাম
বাবায়ন করা হেয়েছ এবং উাবণী কিমর ধারণা অযায়ী ৩ সবা পিত সহজীকরণ করা হেয়েছ। ই-ফাইল লাইেভ কাজ করা হেচছ।
অপরিদেক িশণ সংা যাবতীয় কায ম অহত আেছ।

সমা এবং চােলসহ:

জনবল তা াইনােলর ধান সমা। বতমােন সব েমাট ১৫২  পেদর মে ৫ থম ণীর, ২৫ তীয় ণীর ও ১৭ চথ  ণীর
সব েমাট ৪৭ পদ  রেয়েছ। কম রত সটিলিপকার কাম-কিউটার অপােরটর ১০ জেনর ম থেক আগামী ৩ বৎসেরর মে আেরা ২
জন অবসের গমণ করেবন। ফেল ত ঐ সকল পেদ িনেয়াগ দান করেত হেব। িক িনেয়াগ সংা িবষেয় মামলা হওয়ার কারেন িনেয়াগ
কােম  বাধার  ি  হে।  তা  ছাড়া  অনলাইেন  মামলা  দােয়র  সহ  অনা  সবা  িনিত  করেণর  জ  েয়াজনীয়  দ  জনবল  (১
াামার ও ১ সহকাির াামার) এ াইনােলর ওইেত অ  নই। এছাড়া লিজিকস তা এবং ণ া অেটােমশন না হওয়া
াইনােলর ধান সমা।

ভিবৎ পিরকনা:

াকেসস আপীলাত াইনােল অনলাইেন আপীল দািখলসহ অনা সবা িনিত করেণর জ চােম বতমান বের অিতির আেরা
এক ব গঠণসহ াকেসস আপীলাত াইনােলর সাংগঠিনক কাঠােমার নঃ গঠন করার মােম কর সবা  িনিত করা  এবং এক
াামার  ও  ২ সহকারী  াামার  এর  পদ  জন করা  ।  অেটােমশন  কাম জারদার,  ই-ফাইিলং  বাবায়ন  করা,  মামলা  িনির
সংা ও মান ি করা, কম কতা/কম চারীেদর িশেণর মােম কম মতা ি এবং িনেয়াগ সংা মামলা ত িনির বা কের
জনবল িনেয়াগ করা।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০১৯-২০২০ অথ  বছের ৬৩০০  আপীল মামলা িনি করণ।
আপীল আেদশসহ ততার সােথ সংি পগেণর িনকট রণ।
াকেসস আপীলাত াইনালেক আেরা করদাতাবাব ও িডিজটাল বাব করণ।
তা ও জবাবিদহীতা িনিত করা।
িনেয়াগ সংা মামলা ত িনি কের ১৭  পেদর (তীয় ণী) ভােব লাক িনেয়াগ কাম স করা ।
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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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

িসেড, াকেসস আপীলাত াইনাল

এবং

িসিনয়র সিচব, অভরীণ সদ িবভাগ-এর মে ২০১৯ 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)

এক ায় ও আইনাগ এবং আিনক িতান িহসােব াইনালেক িতিত করা।

১.২ অিভল (Mission)
সং করদাতা ও কর িবভােগর দািখলত আপীল মামলাসহ ততার সােথ এবং অনিধক ৬ মােসর মে মামলা িনি করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. মামলা িনি তকরণ, করদাতা বাব এবং িডিজটাল বাব পিরেবশ ি করা।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. আপীল মামলা হণ ও নানী হণ। ।
২. িনধািরত সময়সীমার মে আপীল মামলা িনি এবং জারীকরণ।
৩. কেহাার তথা করদাতা ও আয়কর িবভাগেক িবিভ কাংিখত সািভস দান করা।
৪. কম কতা/কম চারীেদর যাবতীয় শাসিনক কাম সাদন করা।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

আপীল মামলা িনি আপীল মামলা িনি সংা ৮২০০ ৮৩০০ ৬৩০০ ৬৫০০ ৬৭০০ াকেসস আপীলাত াইনাল
াকেসস আপীলাত াইনােলর 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
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] মামলা
িনি
তকরণ,
করদাতা বাব
এবং িডিজটাল
বাব পিরেবশ
ি করা।

৭৫
[১.১] িবচারাধীন
মামলা সহ ত
িনিকরন

[১.১.১] ১.৩ িনি সমি সংা ২০ ৮২০০ ৮৩০০ ৬৪০০ ৫৭৬০ ৫১২০ ৪৪৮০ ৩৮৪০ ৬৫০০ ৬৭০০

[১.১.২] ১.৪ মামলার
আেদশ জাির করণ

সমি সংা ১৫ ৮১০০ ৮২০০ ৬১০০ ৫৪৯০ ৪৮৮০ ৪২৭০ ৩৬৬০ ৬২০০ ৬৪০০

[১.১.৩] অনলাইেন কজ
িল আপেলাড করাসহ
২০০ িদন/৪০০০ আপীল
মামলার রায়/আেদশ
িডিজটালী সংরণ
করা।

সমি সংা ১৫ ০ ৪৫০০ ৪১০০ ৪০০০ ৩৯০০ ৩৮০০ ৩৭০০ ৪৫০০ ৪৭০০

[১.১.৪] ১.২ নানী হন সমি সংা ১০ ৮৮০০ ৮৯০০ ৬৬০০ ৫৯৪০ ৫২৮০ ৪৬২০ ৩৯৬০ ৬৭০০ ৬৯০০

[১.১.৫] দেরর সতা
ি

সমি % ১০ ০ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৭০ ৮০

[১.১.৬] ১.১ আিপল
মামলা হন

সমি সংা ৫ ৭৮০০ ৮১০০ ৬৩০০ ৫৬৭০ ৫০৪০ ৪৪১০ ৩৭৮০ ৬৪০০ ৬৬০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ২৭, ২০১৯ ১৪:৫৯ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২০, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ২৭, ২০১৯ ১৪:৫৯ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২০, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ২৭, ২০১৯ ১৪:৫৯ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২০, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

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

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ২৭, ২০১৯ ১৪:৫৯ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২০, ২০১৯

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এ াকেসস আপীলাত াইনাল

২ আইএ ইনকাম া আিপল

৩ ই-ফাইিলং ইেলিনক ফাইিলং

৪ এিডআর অারেনভ িডসিপউট রেলশন



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ২৭, ২০১৯ ১৪:৫৯ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২০, ২০১৯

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] িবচারাধীন
মামলা সহ ত
িনিকরন

[১.১.১] ১.৩ িনি
নািনত মামলা দািখেলর ৬ মােসর মে ততার
সােথ িনি করণ

াকেসস আপীলাত াইনাল
াকেসস আপীলাত াইনােলর
বািষ ক িতেবদন

াকেসস আপীলাত াইনােলর
বািষ ক িতেবদন

[১.১.২] ১.৪ মামলার আেদশ জাির করণ
২০১৮-১৯ অথ  বছের িনিত মামলাসহ ৩০
িদেনর িভতর ঊভয় পের িনকট জাির করন

াকেসস আপীলাত াইনাল
াকেসস আপীলাত াইনােলর
বািষ ক িতেবদন

াকেসস আপীলাত াইনােলর
বািষ ক িতেবদন

[১.১.৩] অনলাইেন কজ িল আপেলাড করাসহ
২০০ িদন/৪০০০ আপীল মামলার রায়/আেদশ
িডিজটালী সংরণ করা।

[১.১.৪] ১.২ নানী হন
নািনর নাশ ঊভয় পের িনকট রন বক
িনধািরত িদেন সংি বে মামলার নািন হন

াকেসস আপীলাত াইনাল
াকেসস আপীলাত াইনােলর
বািষ ক িতেবদন

াকেসস আপীলাত াইনােলর
বািষ ক িতেবদন

[১.১.৫] দেরর সতা ি

[১.১.৬] ১.১ আিপল মামলা হন
২০১৮-১৯ অথ  বছের দািখলত সকল আপীল মামলা
হণ এবং িনবন করণ।

াকেসস আপীলাত াইনাল
াকেসস আপীলাত াইনােলর
বািষ ক িতেবদন

াকেসস আপীলাত াইনােলর
বািষ ক িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম
সংি কম সাদন

চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর

তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় জনশাসন মণালয় ১.৩ িনি
১ াামার ও 2 সহকারী াামার পদ জন এবং
সাংগঠিনক কাঠােমা  কের অথ  িবভােগ রণ।

িডিজটাল বাংলােদশ বাবায়েনর িনিমে
যাবতীয় কায ম চলমান রাখার কারেণ

পদিল জন করা না হেল অনলাইন মামলা দােয়রসহ
অা াকিনকাল কায ম চলমান রাখা সব হেব
না।

মণালয় জনশাসন মণালয় ১.৩ িনি
২ সদ ও ১ সহকারী রিজার পদ ায়ীকেরণ সি দান
কের অথ  িবভােগ রণ।

পদ ২ অতীব ণ । আপীল মামলা
িনির ােথ  ৩ পদ ায়ী করণ করা
আবক।

আেলাচ পদ ৩র িবপরীেত বতন ভাতািদ দােন,
চারী ায়ী করেণ এবং অা েযাগ িবধা দােন
বাধা হেব।


