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ভন্ত্রণারদয়য  কভ িম্পাদদনয াচফ িক চিত্র 

(Overview of the Performance of the Ministry) 

 

াম্প্রচতক অজিন, িযাদরঞ্জ এফাং বচফষ্যৎ চযকল্পনা   
   

াম্প্রচতক ফছযমূদয  (৩ ফছয ) প্রধান অজিনমূ :                                                 যপ্তাচন 

ফাচণজয ম্প্রাযদণ ায়তা প্রদাদন ভূচভকা ারন,                                                    

                   ।                                                           ২০১১-১২, ২০১২-

১৩     ২০১৩-১৪ চফতযণ,                কাড ি ২০১৩                  কাড ি ২০১৪ চফতযণ, আভদাচন নীচত আদদ 

২০১৫-১৮ ও যপ্তাচন নীচত ২০১৫-১৮ প্রণয়ন ও সগদজট আকাদয প্রকা এফাং চযচবউ কযা, িা শ্রচভক কল্যাণ তচফর চফচধ 

প্রণয়ন, িাভড়া ও িাভড়াজাত দেয যপ্তাচন উন্নয়দনয থ নকা প্রণয়ন, ফাাংরাদদ সেড সাট িার িালু কযা, দচক্ষন সকাচযয়া 

ও চঙ্গাপুদয নতুন দুটি ফাচণচজযক চভন সখারা, ভাচি সরদবর ভাদকিটিাং কাম িক্রভ (চনয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ প্রণয়ন, ফাচণচজযক 

াংগঠন আইদনয খড়া ভচন্ত্রবায় নীচতগত বাদফ অনুদভাদন, সবািা অচধকায াংযক্ষণ আইদনয ফাস্তফায়ন, সেড ইচিদগ্রন 

স্ট্যাচড ম্পন্ন কযা,             ২০ ৫  ণয়ন ও কাম িকয,                          যাখা উদেখদমাগ্য।        

ফহুাচক্ষক, আঞ্চচরক ও চিাচক্ষক সনদগাচদয়দনয ভােদভ শুল্কমুি ফাজায সৃচি, TPS-OIC এয       Rules of Origin 

        , ফাাংরাদদ-বাযত ীভাদন্ত ৪টি ফড িায াট িালু,                        ফাাংরাদদী দেয শুল্ক-মুি ও 

সকাটা-মুি প্রদফাচধকায, TRIPS এয  সভয়াদ                        ০       ২০ ৩      ০       ২০২  

                             ০          ২০১৩ সথদক ফাচড়দয় ০১ জানুয়াচয ২০৩৩ ম ি     , TICFA  চুচি 

স্বাক্ষয,  WTO    LDC     -                       ারন          -                                    

                                    -                      ও ফাচণজয ভন্ত্রণারদয়য চফগত চতন ফছদযয 

ম্পাচদত কাম িাফচরয ভদে অন্যতভ।  

 

ভস্যা এফাং িযাদরঞ্জমূ :    

তথ্য উাদেয স্বল্পতা এফাং ভয়ভত তথ্য উাদেয সমাগান না াওয়া, চফদল কদয সফযকাচয খাদতয তথ্য উাে না াওয়া, 

সেড সনদগাচদয়দনয প্রাচতষ্ঠাচনক ক্ষভতায দুফ িরতা, ভয় াদক্ষ ফহুাচক্ষক সেড সনদগাচদয়ন এফাং              

                               ই দরা                           য মূর ভস্যা এ          মা           

       । 

 

বচফষ্যৎ চযকল্পনা : 

LDC Services waiver, TRIPS Exemption সক ব্যফায কদয ঔলধ ে খাতদক চক্ষারীকযণ ও            

         , TPS-OIC এয Rules of Origin-এয ফাস্তফায়ন। D-8 Preferential Trade Agreement চূড়ান্তকযণ কাম িক্রদভ 

অাংগ্রণ। তুযস্ক, শ্রীরাংকা, ভারদয়চয়া, নাইদজচযয়া, ভাচর, সদনগার, চওযাচরয়ন, চভয়ানভায, ভুটান, ভচযাদয দঙ্গ 

মুি ফাচণজয চুচি ম্পাদদন কাম িকয দদক্ষ গ্রণ। যপ্তাচন বৃচদ্ধয চনচভে সনদগাচদয়দনয জন্য দক্ষ ও স্থায়ী জনফর সৃচি ও 

প্রাচতষ্ঠাচনকীকযণ।                                                           । সবািায অচধকায 

চনচিতকযদণ দদক্ষ সজাযদায কযা          ’                    । 

 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ :    

            ২০ ৪- ৫     ; 

                ভম িাদা ২০ ৫       

 নতুন ০১টি ফাচণচজযক চভন সখারা; 

 ১৫,০০০ (দনয াজায) জন          যপ্তাচনকাযকদক প্রচক্ষণ প্রদান; 

 ১,০০০ (এক াজায) জন গাদভ িি কভীয দক্ষতা উন্নয়দন প্রচক্ষণ প্রদান; 

 চচআইএন্ডই এয চনদয়াগ চফচধভারা প্রণয়ন; এফাং 

 এচআই, িাভড়া ও াদুকা িাভড়াজাত ে, সারায ভচডউর এয যপ্তাচন উন্নয়দন নীচত প্রণয়ন। 
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    চণ   (Preamble) 
 

ভন্ত্রণারয়/চফবাগমূ এফাং         দপ্তয/াংস্থামূদয প্রাচতষ্ঠাচনক দক্ষতা বৃচদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফচদচ 

সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায চনচিতকযদণয ভােদভ  রূকল্প ২০২১ এয 

মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফাচণজয ভন্ত্রণারদয়য দাচয়দে চনদয়াচজত ভাননীয় ভন্ত্রীয প্রচতচনচধ চাদফ 

বাযপ্রাপ্ত চিফ ফাচণজয ভন্ত্রণারয় 

এফাং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রচতচনচধ চাদফ ভচন্ত্রচযলদ চিফ, ভচন্ত্রচযলদ 

চফবাগ-এয ভদে ২০১৭ াদরয জুরাই ভাদয ০৯ তাচযদখ এ  ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি স্বাক্ষচযত র।   

 

এই  চুচিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ চনম্নচরচখত চফলয়মূদ ম্মত র:  
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সকন  ১ 

ভন্ত্রণারদয়য রূকল্প, অচবরক্ষয, সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফচর 

 

 . . রূকল্প (Vision): চফশ্ব ফাচণদজয উদেখদমাগ্য প্রচতদমাচগতামূরক অফস্থান সৃচি।  

 

 .২.        (Mission): ব্যফা ফান্ধফ চযদফ সৃচি, ফাচণজয দ্ধচতয জীকযণ, যপ্তাচন বৃচদ্ধদত ায়তা প্রদান, যপ্তাচন 

ে ও ফাজায ফহুমুখীকযণ, বফদদচক ফাচণদজয ক্ষভতা বৃচদ্ধ, চনতয প্রদয়াজনীয় দেয যফযা চনচিতকযণ এফাং দ্রব্যমূল্য 

চস্থচতীর যাখায ভােদভ জাতীয় উন্নয়দন ভূচভকা যাখা। 

 

 .৩.                 (Strategic Objectives): 

১. যপ্তাচন ম্প্রাযণ ও ফহুমুখীকযদণ  ক্ষভতা বৃচদ্ধ; 

২. সবািায স্বাথ ি ও অচধকায চনচিতকযণ; 

৩.                                                              

৪. ফহুাচক্ষক, আঞ্চচরক এফাং চিাচক্ষক সেড সনদগাচদয়দন সদদয স্বাথ ি াংযক্ষণ; 

৫.                                                           ; 

৬. িা উৎাদদন ক্ষভতা বৃচদ্ধদত ায়তা প্রদান; এফাং 

৭. ফাচণজয উদাযীকযদণয সনচতফািক প্রবাফ দত াংদফদনীর খাতমূদক সুযক্ষা প্রদান। 

 

 .৪. ফােতামূরক সকৌরগত উদেশ্যমূ (Mandatory Objectives): 

 . দক্ষতায দঙ্গ ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন চনচিত কযা; 

২. কাম িদ্ধচত, কভ িচযদফ ও সফায ভাদনান্নয়ন;  

৩. আচথ িক  ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

৪. দক্ষতা ও বনচতকতায উন্নয়ন; এফাং 

৫. তথ্য অচধকায ও স্বপ্রদণাচদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন সজাযদায কযা; 

 .৫.          (Functions):   

১. অবযন্তযীণ ও বফদদচক ফাচণজয এফাং চফশ্ব ফাচণজয াংস্থায কর চফলয়াচদ;  

২. আভদাচন নীচত আদদ ও যপ্তাচন নীচত প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন; 

৩. ফাজায ব্যফস্থানা, চনতয প্রদয়াজনীয় দেয ফাজায মূল্য ভচনটচযাং এফাং সবািা অচধকায াংযক্ষণ; 

৪. ফহুাচক্ষক, আঞ্চচরক এফাং চিাচক্ষক সেড সনদগাচদয়ন ও চুচিয ভােদভ বফদদচক ফাজাদয ফাাংরাদদী   দেয 

প্রদফাচধকায জীকযণ; 

৫. ট্যাচযপ নীচতভারা প্রণয়ন এফাং ট্যাচযপ ায চনধ িাযদণ যাভ ি; 

৬. ব্যচণজয াংগঠদনয ও প্রচতষ্ঠাদনয চনফন্ধন ও চনয়ন্ত্রণ; 

৭.  চল্প/ব্যফা প্রচতষ্ঠান, আভদাচন ও যপ্তাচন প্রচতষ্ঠাদনয  চনফন্ধন ও  নফায়ন; এফাং 

৮. িা িাল, উৎাদন, যপ্তাচন এফাং গদফলণায কর চফলয়াচদ।
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সকন  ২ 

ভন্ত্রণারদয়য  চফচবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impect) 

 
                

(Outcome/Impact) 

 

                

(Performance 
Indicator) 

    

(Unit) 

            

২০ ৭- ৮ 

                                    

                           

                      

       

(Source of Data) ২০ ৫- ৬ ২০ ৬- ৭* ২০ ৮- ৯ ২০১৯-২০ 

  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯  ০ 

 . যপ্তাচন ম্প্রাযণ যপ্তাচন  প্রবৃচদ্ধয ায % ৯.৭৭ ৮.০৬ ৯.   ৯.২৫ ৯.৩০      ,    ,               

               ,       

             ইচচফ 

ইচচফ,                     

  

ফাাংরাদদ ব্যাাংক 

২.                

      সবািায স্বাথ ি ও 

অচধকায চনচিতকযণ 

অচবদমাগ চনস্পচেয ায % ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ফাচণজয ভন্ত্রণারয়, জাতীয় সবািা 

অচধকায াংযক্ষণ অচধদপ্তয  

জাতীয় সবািা অচধকায 

াংযক্ষণ অচধদপ্তয 

৩. িা উৎাদন বৃচদ্ধ প্রবৃচদ্ধয ায % ০.৭০ ০.৭৮ ০.৭৯ ০.৮০ ০.৮১ ফাাংরাদদ িা সফাড ি (চফটিচফ) চফটিচফ’য  ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

*  াভ  ক 
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সকন  ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রা 

 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 
সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান  

(Wt. of 
Stra. Obj) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ ি ম্পাদন 

সূিক 

(Performance 
Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

কভ ি 

ম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Wt. of 
Perm.Ind) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

Target/Criteria Value  for FY 2017-2018 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৯-২০ ২০১৫-

২০১৬ 
২০১৬-

২০১৭ 
অাধাযণ অচত 

উেভ 

উেভ িরচত 

ভান 

িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

    রদয়য সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১.               

                  

                 

              

 SDG     ৭.   । 

 

৩৯ ১.            ২০ ৪- ৫ 

     

         চত তাচযখ  ২.০  ১২-১৩ 

ও 

১৩-১৪ 

প্রদান 

৩১/০৫ 

২০ ৮  

 ০/০৬

২০ ৮ 

 ৭/০৬

২০ ৮ 

২৫/০৬

২০ ৮ 

৩০/০৬ 

২০ ৮ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

২.                ২০ ৪ 

     

         চত তাচযখ  ২.০  ২০১৩ 

প্রদান 

৩১/০৫ 

২০ ৮  

 ০/০৬

২০ ৮ 

 ৭/০৬

২০ ৮ 

২৫/০৬

২০ ৮ 

৩০/০৬ 

২০ ৮ 

২০১৫ ২০১৬ 

৩.     একটি          

     সৃজন  

অদনুাভদন ত্র াংখ্যা ১.০ ০২টি ০১ টি ১     ০১টি ০১টি 

৪.                    

     

               াংখ্যা ২.০ ১৪ ১৫ ১৬ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৭ ১৮ 

৫.                       

(চযচবউ) 

                তাচযখ  ১.০   ৩   ২ 

২০ ৭ 

 ০ ০  

২০ ৮ 

২০ ০ 

২০ ৮ 

৩০ ০ 

২০ ৮ 

 ০ ০২ 

২০ ৮ 

  

৬.          

              

       মূরক কভ িারা 

অনুচষ্ঠত কভ িারা াংখ্যা 

 

২.০  ১০.০০ ৩০.০০ ২৭.০০ ২৪.০০ ২১.০০ ১৮.০০ ৩৫.০০ ৪০.০০ 

৭.               

           বা 

               

      

াংখ্যা ১.০   ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৫ 

৮. আন্তজিাচতক সভরায় 

অাংগ্রণ 

অাংগ্রণকৃত াংখ্যা ২.০   ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬   

৯. িা ব্যফস্থানায উয 

ভচডউর বতচয 

বতচযকৃত ভচডউর তাচযখ  ২.০   ৩০/০১/ 

২০ ৮ 

২৮ ০২ 

২০ ৮ 

৩১ ০৩

২০ ৮ 

৩০ ০৪

/২০ ৮ 

৩১ ০৫ 

২০ ৮ 

  

১০.                  

             

              

          

াংখ্যা ১.০  ০৬ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০৭ ০৮ 
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সকন  ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রা 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 
সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান  

(Wt. of 
Stra. Obj) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ ি ম্পাদন 

সূিক 

(Performance 
Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

কভ ি 

ম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Wt. of 
Perm.Ind) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

Target/Criteria Value  for FY 2017-2018 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৯-২০ ২০১৫-

২০১৬ 
২০১৬-

২০১৭ 
অাধাযণ অচত 

উেভ 

উেভ িরচত 

ভান 

িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  ১১.                   

                

                       

              

       

াংখ্যা ২.০   ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪ 

১২.                   

                 

                      

আদয়াজন 

             

       

াংখ্যা ১.০ ০২ ০২ ০৩ ০২ ০১   ০৩ ০৩ 

১৩.                

                   

         

         

             

াংখ্যা ২.০ ৫০০ ১০০০ ১,২০০ ১,০৮০ ৯৬০ ৮৪০ ৭২০ ১,৫০০ ১,৫০০ 

১৪. এচআই, িাভড়া ও 

াদুকা িাভড়াজাত 

ে, সারায ভচডউর এয 

যপ্তাচন উন্নয়দন নীত প্রণয়ন    

মুদ্রণ ও প্রকা  তাচযখ ১.০   ৩১/১২ 

২০ ৭ 

 ০ ০৬

২০ ৮ 

 ৭ ০৬

/২০ ৮ 

২৫ ০৬

২০ ৮ 

৩০ ০৬ 

২০ ৮ 

  

১৫. Export 

Competitiveness for 

Job ীল িক প্রকল্প 

অনুদভাদন এফাং 

ফাস্তফায়দনয প্রচক্রয়া শুরু  

অনুদভাচদত এফাং 

ফাস্তফায়ন শুরু 

      

 

 

১.০  চুচি 

স্বাক্ষয 

৩ / ২ 

২০ ৭ 

 

 

৩ /০  

২০ ৮ 

 

২৮/০২ 

২০ ৮ 

 

৩ /০৩ 

২০ ৮ 

 

 

৩০/০৪ 

২০ ৮ 

 

 

  

১৬.         -      

                     

       প্রকদল্পয সবৌত 

      ৩০%        

৩০%                ১.০  ১৫% ২৮/০২ 

২০১৮ 

 

৩১/০৩

/২০১৮ 

৩০/০৪

/২০১৮ 

৩১/০৫

/২০১৮ 

৩০/০৬/

২০১৮ 

 

৬০% ১০০% 

১৭. স্বয়াং ম্পূণ ি আদফদন 

প্রাচপ্তয ০৩ (চতন) চদদনয 

ভদে যপ্তাচন চনফন্ধন 

নদত্র জাচয 

আদফদন 

চনষ্পচেকৃত 

% ২.০ ১০০% ১০০% ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০% ১০০% 
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সকন  ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রা 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 
সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান  

(Wt. of 
Stra. Obj) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ ি ম্পাদন 

সূিক 

(Performance 
Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

কভ ি 

ম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Wt. of 
Perm.Ind) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

Target/Criteria Value  for FY 2017-2018 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৯-২০ ২০১৫-

২০১৬ 
২০১৬-

২০১৭ 
অাধাযণ অচত 

উেভ 

উেভ িরচত 

ভান 

িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  ১৮. ফাচণজয ভন্ত্রণারদয়য 

ক্ষভতা বৃচদ্ধয রদক্ষয 

প্রচক্ষণ কভ িসুচি চযিারনা 

প্রচক্ষদণয ভয় জন 

ঘিা 

২.০  ৪০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০ 

১৯. ডচিউটিও চফলয়ক 

ওয়াচকিাং কচভটিয বা 

আদয়াজন 

বা অনুচষ্ঠত াংখ্যা ১.০  ৫ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭ 

২০. SPS াংক্রান্ত কচভটিয 

বায আদয়াজন কযা 

বা অনুচষ্ঠত াংখ্যা ১.০   ০৩ ০২ ০১ ০ ০ ০৩ ০৩ 

২১. WTO এয ১১তভ 

চভচনচস্ট্চযয়ার কনপাদযন্স 

এ অাংগ্রণ 

বায় অাংগ্রণ াংখ্যা ১.০   ১     ০১ ০১ 

২২. WTO’য চফচবন্ন 

ইসুযদত সস্ট্কদাল্ডাযদদয 

বা 

অনুচষ্ঠত বা াংখ্যা ১.০   ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬ 

২৩. চডটিআইএ এযাকন 

সভচেক্স ারনাগাদ কযদণয 

জন্য ওয়াকি কযা 

ওয়াকি অনুচষ্ঠত তাচযখ ১.০  অনুচষ্ঠ

ত 

০১/০৪ 

২০১৮ 

০১/০৫

২০১৮ 

০১/০৬

২০১৮ 

১৫/০৬

২০১৮ 

৩০/০৬ 

২০১৮ 

০১  

২৪.               

             

                       

    অনুচষ্ঠত      ১.০  ২ ২   ০ ০ ০ ২ ২ 

২৫.                 

                

        মূ ডচিউটিও-সত 

সনাটিপাই কযা 

সনাটিচপদকন 

সপ্রচযত 

      ১.০  সনাটি

পাইকৃ

ত 

০ /০৫ 

২০ ৮ 

 ৫/০৫

২০ ৮ 

০ /০৬

২০ ৮ 

 ৫/০৬

/২০ ৮ 

৩০/০৬/

২০ ৮ 
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সকন  ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রা 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 
সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান  

(Wt. of 
Stra. Obj) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ ি ম্পাদন 

সূিক 

(Performance 
Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

কভ ি 

ম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Wt. of 
Perm.Ind) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

Target/Criteria Value  for FY 2017-2018 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৯-২০ ২০১৫-

২০১৬ 
২০১৬-

২০১৭ 
অাধাযণ অচত 

উেভ 

উেভ িরচত 

ভান 

িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  ২৬. WTO সনাটিচপদকন 

সপ্রযণ চফলয়ক বা 

বা অনুচষ্ঠত াংখ্যা ১.০   ৩ ২ ১   ৩ ৩ 

২৭. TICFA চভটিাং চফলদয় 

সস্ট্কদাল্ডাযদদয াদথ বা 

বা অনুচষ্ঠত াংখ্যা ১.০   ০২ ০১    ০২ ০২ 

২৮. চফদদদ অনুচষ্ঠত 

প্রদ িণী/দভরাদত ফাাংরাদদী 

দেয চযচিচতয জন্য ে 

সপ্রযদণয আদফদন চনষ্পচে 

জাচযকৃত যপ্তাচন 

াযচভট 

% ২.০ ১০০% ১০০% ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০% ১০০% 

২. সবািায স্বাথ ি ও 

অচধকায চনচিতকযণ। 

১২ ১. ফাজায ভচনটচযাং ফাজায ভচনটচযাং 

ম্পন্ন 

াংখ্যা ১.০ ১,২০০ ৩,০০০ ৩,৩০০ ২,৭৯০ ২,৬৪০ ২,৩১০ ১,৯৮০ ৩,৫০০ ৩,৬০০ 

২. বা, সচভনায ও 

ওয়াকি আদয়াজন 

সচভনায ও 

ওয়াকি অনুচষ্ঠত 

াংখ্যা ১.০ ৬৫০ ৬৫০ ৫৬৩ ৫৫৫ ৫৩৫ ৫১৫ ৫০০ ৬০০ ৬ ০ 

৩. সবািা দিতনতা বৃচদ্ধয 

জন্য প্যাম্পদরট , চরপদরট 

ও সািায মুদ্রন এফাং 

চফতযণ 

চফতযণকৃত 

প্যাম্পদরট  

াংখ্যা 

(রক্ষ) 

১.০ ১.২০ ৩.০০ ৩.০০ ২.৭৫ ২.৫০ ২.২৫ ২.০০ 

 

৩.১০ 

 

৩.২০ 

চফতযণকৃত 

চরপদরট  

াংখ্যা 

(রক্ষ) 

১.০ ১.০০ 

 

৩.৫৬ 

 

৩.২৫ 

 

৩.০০ ২.৯০ 

 

২.৭০ ২.৪০ 

 

৩.৫০ 

 

৩.৬০ 

 

চফতযণকৃত 

সািায 

াংখ্যা 

(রক্ষ) 

১.০ ০.৫০ ১.০৫ ০.৮০ ০.৭৫ ০.৭০ ০.৬৫ ০.৬০ ১.১০ ১.২০ 

৪. সবািায অচবদমাগ তদন্ত 

ও চনষ্পচে 

চনষ্পচেকৃত 

অচবদমাগ  

% ১.০ ৯৫% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% ১০০% ১০০% 

৫. উদজরা, সজরা ও 

চফবাদগ চফশ্ব সবািা 

অচধকায চদফ উদমান 

                  ১.০   ১২০ ১০০ ৮০ ৬০ ৫০ ১৫০ ২০০ 

৬.                                   ২.০ ৫০ ৮০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫২৫ ৫৫০ 

৭. সেড সাট িাদর 

               

                

     

          

       

ভয় ২.০ ১২:১৫ ১২:১৫ ১২:১৫ ১২:৩০ ১২:৪০ ১৩:০০ ১৩:১৫ ১২:১৫ ১২:১৫ 
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সকন  ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রা 

 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 
সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান  

(Wt. of 
Stra. Obj) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ ি ম্পাদন 

সূিক 

(Performance 
Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

কভ ি 

ম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Wt. of 
Perm.Ind) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

Target/Criteria Value  for FY 2017-2018 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৯-২০ ২০১৫-

২০১৬ 
২০১৬-

২০১৭ 
অাধাযণ অচত 

উেভ 

উেভ িরচত 

ভান 

িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৩.               

                   

                     

                    

                    

     {SDG    ২ 

(c)} 

 

১১  . ে মূদল্যয াপ্তাচক 

                 

                

প্রস্তুতকৃত 

         ও 

           

াংখ্যা ২.০ ৫২ ৫২ ৫২ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪২ ৫২ ৫২ 

২.                      

                 

           চনদয়     

        এফাং    

                   

             

এফাং        

     

াংখ্যা ১.০  ২  ২  ২     ০ ৯ ৮  ২  ২ 

৩. ে মূল্য চযচস্থচত 

চনয়ন্ত্রদন               

              

    

     ২.০ ২১৯  ২১৮ ২১৮ ২১৬ ২১৪ ২১২ ২১০ ২২৫ ২৩০ 

৪. স্বয়াং ম্পূণ ি আদফদন 

প্রাচপ্তয ০৩ (চতন) চদদনয 

ভদে আভদাচন চনফন্ধন 

নদত্র জাচয 

আদফদন 

চনষ্পচেকৃত 

% ২.০ ১০০% ১০০% ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০% ১০০% 

৫. অতযাফশ্যকীয় দেয 

আন্তজিাচতক ও সদীয় 

ফাজায মূল্য, িাচদা 

যফযা চযচস্থচত 

ম িদফক্ষণপূফ িক ভতাভত 

প্রচতদফদন দচখর 

দাচখরকৃত 

ভতাভত প্রচতদফদন  

াংখ্যা ১.০ ৩ ৪ ৪ ৩ ২   ৪ ৫ 

৬. চল্প আভদাচন চনফন্ধন 

নদদত্রয আদফদন 

চনস্পচেকযণ 

ইসুযকৃত নদ ত্র % ২.০ ১০০% ১০০% ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০% ১০০% 

৪.                         

                           

                     

                    

                        

                      

                        

       SDG     ৭. ০     

 ৭. ২   

০৯ ১. সেড সনদগাচদয়দনয 

রদক্ষয সস্ট্কদাল্ডাযদদয 

াদথ যাভ ি বা কযা।  

অনুচষ্ঠত যাভ ি 

বা  

াংখ্যা ২.০ ১৩ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৫ 

২.  মুি ফাচণজয চুচি 

গঠদনয রদক্ষয ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা চযিারনা।  

ভীক্ষা প্রচতদফদন 

প্রকাচত 

াংখ্যা ১.০ ২ ২ ৩ ২ ১   ৪ ৫ 
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সকন  ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রা 

 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 
সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান  

(Wt. of 
Stra. Obj) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ ি ম্পাদন 

সূিক 

(Performance 
Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

কভ ি 

ম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Wt. of 
Perm.Ind) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

Target/Criteria Value  for FY 2017-2018 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৯-২০ ২০১৫-

২০১৬ 
২০১৬-

২০১৭ 
অাধাযণ অচত 

উেভ 

উেভ িরচত 

ভান 

িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  ৩. চিাচক্ষক, আঞ্চচরক 

এফাং ফহুাচক্ষক ফাচণজয 

াংক্রান্ত সেড 

সনদগাচদয়দন অাংগ্রণ।  

অাংগ্রণকৃত  

সনদগাচদয়ন  

াংখ্যা ২.০ ১৫ ১৫ ১৫ ১৩ ১১ ০৯ ০৭ ১৬ ১৮ 

৪. চিাচক্ষক 

ফাচণজয/আঞ্চচরক 

ফাচণজয/চটিএ/এপটিএ 

াংক্রান্ত সচভনায/কভ িারা 

আদয়াজন।  

আদয়াচজত 

কভ িারা 

াংখ্যা  ১.০   ২ ১    ৩ ৪ 

৫.       াংক্রান্ত চফচবন্ন 

ইসুযদত ফাাংরাদদদয 

            । 

        সপ্রচযত      ২.০  ১০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

৬. জাতীয় স্বাথ ি াংক্ষদণয 

রদক্ষয চিাচক্ষক, আঞ্চচরক 

ও ফহুাচক্ষক ফাচণজয 

সনদগাচদয়দনয সকৌরত্র 

প্রস্তুত 

প্রস্তুতকৃত 

সকৌরত্র 

াংখ্যা ১.০ ৩৫ ৪০ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ৩৩ ৩৪ 

৫.                

                

                 

           চি      

০৫ ১.                

অচপ           

             

          

             

    

াংখ্যা ২.০ ২৪ ২৬ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৮০  ০০ 

২. চচআইএন্ডই এয 

চনদয়াগ চফচধ প্রণয়ন 

প্রকাচত সগদজট তাচযখ ১.০   ৩১/০৫/ 

২০১৮ 

১০/০৬

২০১৮ 

২০/০৬

২০১৮ 

৩০/০৬

২০১৮ 

   

৩. অনরাইন চযটান ি 

প্রচক্রয়াকযণ ও দাচখদরয 

ক্ষভতা বৃচদ্ধয জন্য 

সস্ট্কদাল্ডাযদদয  

কভ িারায আদয়াজন 

আদয়াচজত 

কভ িারা 

াংখ্যা ২.০  ৪ ৪ ৩ ২ ২ ১ ৪ ৫ 
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সকন  ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রা 
 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 
সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান  

(Wt. of 
Stra. Obj) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ ি ম্পাদন 

সূিক 

(Performance 
Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

কভ ি 

ম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Wt. of 
Perm.Ind) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

Target/Criteria Value  for FY 2017-2018 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৯-২০ ২০১৫-

২০১৬ 
২০১৬-

২০১৭ 
অাধাযণ অচত 

উেভ 

উেভ িরচত 

ভান 

িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৬. িা উৎাদদন ক্ষভতা 

বৃচদ্ধদত ায়তা প্রদান 

০৪ ১. উন্নত িা উৎাদদন িা 

িাল এরাকা ম্প্রাযণ 

এরাকা 

ম্প্রাচযত 

াংখ্যা 

(সক্টয) 

২.০ ৫৫০ ৩ ২.৪

৭ 

৫৬৫ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৫৭০ ৫৭৫ 

২. িা উৎাদন বৃচদ্ধকযণ উৎাচদত িা চভচরয়ন 

সক. চজ. 

১.০ ৭৬.২১ ৬৯.৮৫ ৭১.৫৪ ৬৪.৩৮ ৫৭.২৩ ৫০.০৭ ৪২.৯২ ৭৩.২৭ ৭৫.০৪ 

৩. িাদয়য উৎাদন 

যফযা ও মূল্য াংক্রান্ত 

ভাচক বুদরটিন প্রকা 

প্রকাচত বুদরটিন াংখ্যা ১.০ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১২ ১২ 

৭. ফাচণজয উদাযীকযদণয 

সনচতফািক প্রবাফ দত 

াংদফদনীর খাতমূদক 

সুযক্ষা প্রদান 

০২ ১.        চফলদয় 

সস্ট্কদাল্ডাযদদয াদথ বা 

আদয়াজন  

বা অনুচষ্ঠত াংখ্যা ১.০  ৫ ৩ ২ ১   ৩ ৩ 

২.               

   ও                 

       

        অনুচষ্ঠত      ১.০  ২ ২ ১    ৪ ৪ 
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সকন  ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রা 
 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান  

(Weight of 
Strategic  

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ ি ম্পাদন সূিক 

(Performance 
Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

কভ ি 

ম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Weight. 
of 

Perm.Ind) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

Target/Criteria Value  for FY 2017-2018 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৯-২০ ২০১৫-

২০১৬ 
২০১৬-

২০১৭ 
অাধাযণ অচত 

উেভ 

উেভ িরচত 

ভান 

িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

আফচশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. দক্ষতায দঙ্গ 

ফাচল িক কভ িম্পাদন 

চুচি ফাস্তফায়ন 

চনচিত কযা 

৪ ১. ২০১৭-১৮ অথ িফছদযয 

খড়া ফাচল িক কভ িম্পাদন 

চুচি দাচখর 

চনধ িাচযত 

ভয়ীভায ভদে 

খড়া চুচি 

দাচখরকৃত 

তাচযখ ০.৫০ চনচদ িি 

তাচযদখ 

দাচখরকৃ

ত 

চনচদ িি 

তাচযদখ 

দাচখরকৃ

ত 

২৩/০৪/ 

২০ ৭ 

২৪/০৪/ 

২০১৭ 

২৫/০৪

/২০১৭ 

২৬/০৪

/২০১৭ 

২৭/০৪/ 

২০১৭ 

  

২. ২০১৬-১৭ অথ িফছদযয 

ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচিয 

মূল্যায়ন প্রচতদফদন দাচখর 

চনর্রধ িাচযত তাচযদখ 

মূল্যায়ন প্রচতদফদন 

দাচখরকৃত 

তাচযখ ১.০০ চনচদ িি 

তাচযদখ 

দাচখরকৃ

ত 

চনচদ িি 

তাচযদখ 

দাচখরকৃ

ত 

০৮/০৮/ 

২০১৭ 

১০/০৮

/২০১৭ 

১৩/০৮

/২০১৭ 

১৬/০৮

/২০১৭ 

১৭/০৮/ 

২০১৭ 

  

৩. ২০১৭-১৮ অথ িফছদযয 

ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি 

ফাস্তফায়ন চযফীক্ষণ 

বত্রভাচক 

প্রচতদফদন প্রণীত ও 

দাচখরকৃত 

াংখ্যা ০.৫০ ৪ ৪ ৪ ৩      

৪. ২০১৭-১৮ অথ িফছদযয 

ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচিয 

অধ িফাচল িক মূল্যায়ন 

প্রচতদফদন দাচখর 

চনধ িাচযত তাচযদখ 

অধ িফাচল িক মূল্যায়ন 

প্রচতদফদন 

দাচখরকৃত 

তাচযখ ১.০০ চনচদ িি 

তাচযদখ 

দাচখরকৃ

ত 

চনচদ িি 

তাচযদখ 

দাচখরকৃ

ত 

৩০/০১/ 

২০১৮ 

৩১/০১  

২০১৮ 

০১/০২/  

২০১৮ 

০৫/০২

/২০১৮ 

০৬/০২/  

২০১৮ 

  

৫. আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায 

দঙ্গ ২০১৭-১৮ অথ িফছদযয 

ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি 

স্বাক্ষয 

 

ফাচল িক কভ িম্পাদন 

চুচি স্বাক্ষচযত 

তাচযখ ১.০০ চনচদ িি 

তাচযদখ 

দাচখরকৃ

ত 

চনচদ িি 

তাচযদখ 

দাচখরকৃ

ত 

১৫/০৬/ 

২০১৭  

 

১৮/০৬

/২০১৭ 

১৯/০৬

/২০১৭ 

২০/০৬

/২০১৭ 

২১/০৬/ 

২০১৭ 

  

২. কাম িদ্ধচত, 

কভ িচযদফ ও সফায 

ভাদনান্নয়ন 

৯  . ভন্ত্রণারদয় ই-পাইচরাং 

দ্ধচত ফাস্তফায়ন 

ই-পাইদর নচথ 

চনষ্পচেকৃত 

 

 

% ১.০০   ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০   
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সকন  ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রা 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান  

(Weight of 
Strategic  

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ ি ম্পাদন সূিক 

(Performance 
Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

কভ ি 

ম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Weight. 
of 

Perm.Ind) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

Target/Criteria Value  for FY 2017-2018 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৯-২০ ২০১৫-

২০১৬ 
২০১৬-

২০১৭ 
অাধাযণ অচত 

উেভ 

উেভ িরচত 

ভান 

িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

আফচশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

.  ২. ইউচনদকাড ব্যফায 

চনচিত কযা 

ইউচনদকাড ব্যফায 

চনচিতকৃত 

% ০.৫০   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

৩. ভন্ত্রণারয় কর্তিক ২০১৬-

১৭ অথ িফছদয প্রণীত তাচরকা 

অনুমায়ী কভদক্ষ ০২টি কদয 

অনরাইন সফা িালু কযা।  

ন্যযনতভ ০২টি 

অনরাইন সফা 

িালুকৃত  

তাচযখ ১.০০   ৩০/১১/ 

২০১৭  

০৭/১২/ 

২০১৭  

১৪/১২/ 

২০১৭  

২১/১২/ 

২০১৭  

২৮/১২/ 

২০১৭  

  

৪. ভন্ত্রণারয় কর্তিক উদ্ভাফনী 

উদযাগ ও Small 

Improvement Project 

(SIP) ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উদযাগ ও 

SIP-মূদয 

ডাটাদফ প্রস্তুতকৃত  

তাচযখ ১.০০   ৩১/০৮/ 

২০১৭ 

১৪/০৯/

২০১৭ 

২৮/০৯

/২০১৭ 

১২/১০/

২০১৭ 

৩১/১২/ 

২০১৭ 

  

উদ্ভাফনী উদযাগ ও 

SIP-সযচিদকদটড  

% ১.০০   ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১০   

৫. সফায ভানম্পদকি সফা 

গ্রীতাদদয ভতাভত 

চযফীক্ষদণয ব্যফস্থা িালুকযা 

সফা গ্রীতাদদয 

ভতাভত 

চযফীক্ষদণয ব্যফস্থা 

িালুকৃত 

তাচযখ ১.০০   ১৪/০৯/ 

২০১৭ 

২৮/০৯

/২০১৭ 

১২/১০/

২০১৭ 

৩১/১০

/২০১৭ 

১৪/১১/ 

২০১৭ 

  

৬. ভন্ত্রণারদয়য প্রচতটি াখায় 

চফনিদমাগ্য নচথয তাচরকা 

প্রণয়ন ও চফনি কযা 

াখায় চফনিদমাগ্য 

নচথয তাচরকা 

প্রণীত 

তাচযখ ০.৫০   ১১/০১/ 

২০১৮ 

১৮/০১/

২০১৮ 

২২/০১/

২০১৮ 

২৫/০১/

২০১৮ 

৩১/০১/ 

২০১৮ 

  

তাচরকা অনুমায়ী 

চফনিকৃত নচথ  

% ১.০০   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০   

৭. চটিদজন িাট িায অনুমায়ী 

সফা প্রদান 

চটিদজন িাট িায 

ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত 

চযফীক্ষণ ব্যফস্থা 

িালুকৃত  

তাচযখ ১.০০   ৩১/১২/ 

২০১৭ 

১৫/০১/

২০১৮ 

২২/০১/

২০১৮ 

০৮/০২

/২০১৮ 

২২/০২/ 

২০১৮ 

  

৮.                

             

চনষ্পচে াংক্রান্ত 

প্রচতদফদন সপ্রচযত 

াংখ্যা ০.৫০   ১২ ১১ - - -   

        

        

% ০.৫০   ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০   



16 

 

সকন  ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রা 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান  

(Weight of 
Strategic  

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ ি ম্পাদন সূিক 

(Performance 
Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

কভ ি 

ম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Weight. 
of 

Perm.Ind) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

Target/Criteria Value  for FY 2017-2018 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০ ১৯-২০ ২০১৫-

২০১৬ 
২০১৬-

২০১৭ 
অাধাযণ অচত 

উেভ 

উেভ িরচত 

ভান 

িরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

আফচশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

৩. আচথ িক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৩  .অচডট আচে চনষ্পচে 

কাম িক্রদভয উন্নয়ন 

ফছদয অচডট আচে 

চনষ্পচেকৃত 

% ১.০০   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০   

২. স্থাফয/অস্থাফয ম্পচেয 

ারনাগাদ তাচরকা প্রস্তুত 

কযা 

স্থাফয ম্পচেয 

ারনাগাদ তাচরকা 

তাচযখ ০.৫০   ০১/০২/ 

২০১৮ 

১৫/০২/ 

২০১৮ 

২৮/০২

/২০১৮ 

২৮/০৩

/২০১৮ 

১৫/০৪/ 

২০১৮ 

  

অস্থাফয ম্পচেয 

ারনাগাদ তাচরকা 

তাচযখ ০.৫০   ০১/০২/ 

২০১৮ 

১৫/০২/ 

২০১৮ 

২৮/০২

/২০১৮ 

২৮/০৩

/২০১৮ 

১৫/০৪/ 

২০১৮ 

  

৩. ভন্ত্রণারদয় কল্যাণ 

কভ িকতিা চনদয়াগ কযা 

কল্যণ কভ িকতিা 

চনদয়াগকৃত ও ওদয়ফ 

াইদট প্রকাচত 

তাচযখ ১.০০   ১৫/১০/ 

২০১৭ 

২৯/১০/ 

২০১৭ 

১৫/১১/ 

২০১৭ 

৩০/১১

/২০১৭ 

১৪/১২/ 

২০১৭ 

  

৪. দক্ষতা ও 

বনচতকতায উন্নয়ন 

২  . যকাচয কভ িম্পাদন 

ব্যফস্থানা াংক্রান্ত 

প্রচক্ষণ চফচবন্ন চফলদয় 

কভ িকতিা/কভ িিাযীদদয জন্য 

প্রচক্ষণ আদয়াজন 

প্রচক্ষদনয ভয়* জনঘিা ১.০০   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

২. ২০১৭-১৮ অথ িফছদযয 

শুদ্ধািায ফাস্তফায়ন 

কভ িচযকল্পনা এফাং 

চযফীক্ষণ কাঠাদভা প্রণয়ন 

কযা 

শুদ্ধািায ফাস্তফায়ন 

কভ িচযকল্পনা এফাং 

চযফীক্ষণ কাঠাদভা 

প্রণীত ও দাচখরকৃত  

তাচযখ ০.৫০   ১৩/০৭/ 

২০১৭ 

৩১/০৭

/২০১৭ 

     

৩. চনধ িাচযত ভয়ীভায 

ভদে বত্রভাচক চযফীক্ষণ 

প্রচতদফদন দাচখর কযা 

বত্রভাচক চযফীক্ষণ 

প্রচতদফদন 

দাচখরকৃত 

াংখ্যা ০.৫০   ৪ ৩      

৫. তথ্য অচধকায ও 

স্বপ্রদণাচদত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফায়ন 

সজাযদায কযা 

২  . তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 

% ০.৫০    ০০ ৯০ ৮০     

২. স্বপ্রদণাচদত তথ্য প্রকা তথ্য প্রকাচত % ০.৫০   ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫   

৩. ভন্ত্রণারদয়য ফাচল িক 

প্রচতদফদন প্রণয়ন ও প্রকা 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

ওদয়ফাইদট 

প্রকাচত 

তাচযখ ১.০০   ১৫/১০ 

২০১৭  

২৯/১০ 

২০১৭  

১৫/১১ 

২০১৭  

৩০/১১ 

২০১৭  

১৪/১২ 

২০১৭  

  

*৬০ ঘণ্টা প্রচক্ষদণয ভদে অন্যযন ২০ ঘণ্টা যকাচয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত প্রচক্ষণ অন্তভু িি থাকদফ।  
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আচভ, বাযপ্রাপ্ত চিফ, ফাচণজয ভন্ত্রণারয়, ভাননীয় ভন্ত্রী ফাচণজয ভন্ত্রণারয়-এয প্রচতচনচধ চাদফ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ 

যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রচতচনচধ ভচন্ত্রচযলদ চিদফয চনকট অঙ্গীকায কযচছ সম, এই চুচিদত ফচণ িত পরাপর 

অজিদন দিি থাকফ।  

 

আচভ, ভচন্ত্রচযলদ চিফ, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রচতচনচধ চাদফ বাযপ্রাপ্ত চিফ, 

ফাচণজয ভন্ত্রণারয়-এয চনকট অঙ্গীকায কযচছ সম, এই চুচিদত ফচণ িত পরাপর অজিদন াংচিি ভন্ত্রণারয়দক প্রদয়াজনীয় 

দমাচগতা প্রদান কযফ। 

 

 

 

.............................................. 

           বাযপ্রাপ্ত চিফ           তাচযখ                                            

         ফাচণজয ভন্ত্রণারয়                                                                         

 

 

 

 

.............................................                    

          ভচন্ত্রচযলদ চিফ            তাচযখ 

         ভচন্ত্রচযলদ চফবাগ 
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        (Acronyms) 

   
WTO : World Trade Organization 

DFQF : Duty Free Quota Free 

TRIPS : Trade Related aspects of Intellectual Property Rights 

TICFA : Trade and Investment Cooperation Framework Agreement 

LDC : Least Developed Countries 

OIC : Organization of Islamic Conference 

TPS-OIC : Trade Preferential System among the member states of OIC  

D-8 : Developing 8 ( Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, and Turkey) 

CCI&E : Chief Controller of Import & Export  

RJSC : Registrar of Joint Stock Company 

EPB : Export Promotion Bureau 

IIT : Import and Internal Trade  

BPC  : Business Promotion Council 

DNCRP : Directorate of National Consumers’ Rights Protection 

DTO : Director Trade Organization 

SPS : Sanitary and Phyto-Sanitary  

      :                             

      :                      

       :                      

      :                  

     :                 

চচআইএন্ডই : িীপ কদরারায অফ ইভদাট ি এন্ড এক্সদাট ি 

চটিএ : চপ্রপাদযনচয়ার সেড এচগ্রদভি 
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 .১.            ২০ ৩- ৪                চত যপ্তাচনয সক্ষদত্র  চফদল অফদাদনয স্বীকৃচত চদদফ পর যপ্তাচনকাযকদদয ভদে 

২০১৩-১৪ দনয জাতীয় যপ্তাচন েচপ চফতযণ। 

       CCI&E       

    

অচপ সযকড ি এফাং 

প্রকাচত সগদজট 

 

 .২.                ২০ ৩               চত ব্যফা ফাচণদজযয সক্ষদত্র  গুরুেপূণ ি ব্যচিদদয ভদে তাঁদদয অনে অফদাদনয জন্য 

চআইচ (যপ্তাচন) কাড ি চফতযণ। 

       CCI&E,       
   IIT     

অচপ সযকড ি এফাং 

প্রকাচত সগদজট 
 

 .৩.     একটি                      অদনুাভদন ত্র যপ্তাচন                       নতুন ১টি ফাচণচজযক চভন সখারা মাদত 

যপ্তাচন বৃচদ্ধদত পরবাদফ অাংগ্রন কযদত াদয। 
          যকাচয আদদ এফাং 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

 .৪.                                        যপ্তাচন বৃচদ্ধ যপ্তাচন ম্প্রাযদণ ফহুাচক্ষক, আঞ্চচরক ও  চিাচক্ষক 

সনদগাচদয়দন অাংগ্রদনয জন্য                         অচযাম ি। 

WTO    ,            

         

যকাচয আদদ এফাং 

ফাচল িক প্রচতদফদন 
 

 .৫.                       (চযচবউ )                 যপ্তাচন নীচত ২০১৫-১৮ চফলদয় অাংচজনদদয ভতাভত এফাং যপ্তাচন ম্প্রাযদণ 

উদু্ভত ফাধা অাযদণয চনচভে            বায আদয়াজন। 

         ,        

       
           বায 

কাম িচফফযণী এফাং ফাচল িক 

প্রচতদফদন 

 

 .৬.                        

       মূরক কভ িারা 

অনুচষ্ঠত কভ িারা  যপ্তাচন                       যপ্তাচনকাযকদদয জন্য প্রচক্ষদণয ব্যফস্থা 

গ্রণ 

                                

এফাং ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

 .৭.                          বা                

      

যপ্তাচন         অপ্রিচরত ও     খাতদক উৎাচত  কযায চনচভে       

        প্রদে খাতগুদরা            কদয সুাচয প্রদান । 

                     বায 

কাম িচফফযণী এফাং ফাচল িক 

প্রচতদফদন 

 

 .৮. আন্তজিাচতক সভরায় অাংগ্রণ অাংগ্রণকৃত ফাাংরাদদী দেয প্রিায ও প্রায এফাং যপ্তাচন বৃচদ্ধ           ও        াংখ্যা এফাং ফাচল িক 

প্রচতদফদন 

 

 .৯. িা সফাড ি কর্তিক    ব্যফস্থানায উয 

ভচডউর বতচয 

বতচযকৃত ভচডউর িা ব্যফস্থানায উন্নয়ন           ও চফটিচফ  বতচযকৃত ভচডউর এফাং 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

 .১০.                                                  

      

যপ্তাচন        এফাং যপ্তাচন বৃচদ্ধয চনচভে কর অাংচজনদদয ভন্বদয় 

চযকল্পনা ও উন্নয়দন বায আদয়াজন। 

                        বায 

কাম িচফফযণী এফাং ফাচল িক 

প্রচতদফদন 

 

 .১১.                           

                               

                                      ভস্যা, যপ্তাচনকাযক সদমূদয চফচবন্ন অফজাযদবন 

চফলদয় াংচিি অাংচজনদদয চনদয়                                    

    ও কযণীয় চনধ িাযণ। 

          বায কাম িচফফযণী এফাং 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

১.১২.                            

                              

আদয়াজন 

                                      ভস্যা, চযকল্পনা  ও ম্প্রাযণ চনচভে অাংচজনদদয 

চনদয়                 আদয়াজন। 

          বায কাম িচফফযণী এফাং 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

১.১৩.                            

                 

                 

    

সদদয         চদল্প কভ িযত                            চনচভে 

চফচজএভইএ এফাং চফদকএভইএ এয দমাগীতায়                  । 

          ও                         

এফাং ফাচল িক প্রচতদফদন 
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১.১৪. এচআই, িাভড়া ও াদুকা িাভড়াজাত 

ে, সারায ভচডউদরয যপ্তাচন উন্নয়দনয 

নীচত প্রণয়ন    

মুদ্রণ ও প্রকা সদদয যপ্তাচন ম্প্রাযদণ ম্ভাফনাভয় খাদতয সুদমাগ, ক্ষভতা এফাং বচফষ্যৎ 

চযকল্পনা প্রণয়দনয চনচভে িাভড়া ও িাভড়াজাত ে দেয যপ্তাচণ উন্নয়দনয 

নীচত প্রণয়ন    

          ও       অচপ সযকড ি এফাং প্রণীত 

নীচত  

 

 . ৫. Export Competitiveness for job 

ীল িক প্রকল্প অনুদভাদন এফাং ফাস্তফায়দনয 

প্রচক্রয়া শুরু 

অনুদভাচদত এফাং 

ফাস্তাফয়ন শুরু 

 

                                                               

                                  ।  

ইচচফ ও চযকল্পনা 

সর 

চূযান্তকৃত নকা এফাং 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

 . ৬.         -                     

             প্রকদল্পয সবৌত       

৩০%   ন্ন    

৩০%                                                                     

                              সল্পয সবৌত       ৩০        । 

 

ইচচফ ও চযকল্পনা 

সর 

                   

            

 

 . ৭. যপ্তাচন চনফন্ধন নদদত্রয আদফদন চনষ্পচে আদফদন চনষ্পচেকৃত ফাাংরাদদদয যপ্তাচনয সক্ষদত্র যপ্তাচন চনফন্ধন নদদত্রয  জন্য প্রাপ্ত আদফদন 

দ্রুততভ ভদয়য ভদে চনস্পচে ও নদ ইসুয। 

CCI&E ও IIT     ইসুযকৃত নদ এফাং 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

 . ৮. ফাচণজয ভন্ত্রণারদয়য ক্ষভতা বৃচদ্ধয রদক্ষয 

৫ টি প্রচক্ষণ চযিারনা 

প্রচক্ষণ ম্পন্ন                                                 WTO                       

এফাং ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

 . ৯. ডচিউটিও চফলয়ক ওয়াচকিাং কচভটিয বা 

অনুষ্ঠান 

বা অনুচষ্ঠত                                                WTO     ওয়াচকিাং কচভটিয 

        এফাং ফাচল িক 

প্রচতদফদন 

 

 .২০. SPS াংক্রান্ত কচভটিয বায আদয়াজন 

কযা  

বা অনুচষ্ঠত চফজ্ঞান ম্মত চনজস্ব ভান চনধ িাযদনয ভােদভ সবািাদদয চনকট চনযাদ খায 

সৌছাদনায রদক্ষয SPS াংক্রান্ত চফলদয় জনগদণয দিতনতা সৃচি। 

WTO     বায কাম িচফফযণী এফাং 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

 .২ . WTO এয ১১তভ চভচনচস্ট্চযয়ার 

কনপাদযন্স এ অাংগ্রণ 

বায় অাংগ্রণ WTO এয পূফ িফতী বামূদয চদ্ধান্তমূ ফাস্তফায়দনয অগ্রগচত এফাং গৃীতব্য 

চদ্ধান্ত ম্পদকি অফচত ওয়া ও প্রস্তাফনা যাখা। 

WTO     বায কাম িচফফযণী এফাং 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

 .২২. WTO এয চফচবন্ন ইসুযদত সস্ট্ক 

সাল্ডাযদদয বা  

অনুচষ্ঠত বা WTO এয পূফ িফতী চদ্ধান্তমূ এফাং গৃীতব্য প্রস্তাফনা ম্পদকি সস্ট্কদাল্ডাযদদয 

ভতাভত াংগ্র।  

WTO     াংখ্যা  

 .২৩. চডটিআইএ এযাকন সভচেক্স ারনাগাদ 

কযদণয জন্য ওয়াকি কযা 

ওয়াকি অনুচষ্ঠত                                  ল্ক                 সণয জন্য 

ওয়াকি আদয়াজন। 

WTO                      

এফাং ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

 .২৪.                            

                       

    অনুচষ্ঠত                                                       WTO     বায কাম িচফফযণী এফাং 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

 .২৫.                                 

        মূ ডচিউটিও-সত সনাটিপাই কযা 

সনাটিচপদকন সপ্রচযত                                                               

                                          

WTO        টা   -          

       এফাং ফাচল িক 

প্রচতদফদন 

 

 .২৬. WTO সনাটিচপদকন সপ্রযণ চফলয়ক বা  অনুচষ্ঠত বা সেড সপচচরদটন াংচিি সনাটিচপদকন প্রস্তুত ও WTO সত সপ্রযণ।  WTO     বায কাম িচফফযণী এফাং 

াংখ্যা 
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 .২৭. TICFA চভটিাং চফলদয় সস্ট্কদাল্ডাযদদয 

াদথ বা  

অনুচষ্ঠত বা TICFA             সস্ট্কদাল্ডাযদদয ভতাভত াংগ্র। WTO     বায কাম িচফফযণী এফাং 

াংখ্যা 

 

 .২৮. চফদদদ অনুচষ্ঠত প্রদ িণী/দভরাদত 

ফাাংরাদদী দেয চযচিচতয জন্য ে 

সপ্রযদণয আদফদন চনষ্পচে 

জাচযকৃত যপ্তাচন 

াযচভট 

শুল্ক মুি সুচফধা গ্রদণয ভােদভ চফদদদ অনুচষ্ঠতব্য প্রদ িণীদত ে সপ্রযদণ 

অাংগ্রণকাযীদদয আদফদন অনুমায়ী ছাড়ত্র প্রদান।  

WTO     অচপ সযকড ি এফাং 

তকযা ায 

 

২. . ফাজায ভচনটচযাং ফাজায ভচনটচযাং ম্পন্ন সবািায অচধকায চনচিত কযায চনচভে াযাদদদ ৩০০০টি ফাজায ভচনটচযাং 

এয ব্রফস্থা গ্রণ। 

DNCRP ফাজায ভচনটচযাং চযদাট ি  

এফাং ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

২.২.  বা সচভনায ও ওয়াকি আদয়াজন সচভনায ও ওয়াকি 

অনুচষ্ঠত 

সবািায অচধকায চনচিত কযায চনচভে াযাদদদ (চফবাগ, সজরা ও উদজরা 

ম িাদয়) দিতনতা সৃচিয চনচভে ৬৫০টি সচভনায ও ওয়াকি আদয়াজন। 

DNCRP অচপ সযকড ি এফাং 

               

 

২.৩. সবািা দিতনতা বৃচদ্ধয জন্য প্যাম্পদরট , 

চরপদরট ও সািায মুদ্রন এফাং চফতযণ 

প্যাম্পদরট , চরপদরট 

ও সািায      কৃত 

সবািায স্বাথ ি ও অচধকায চনচিতকযদণ সবািা দিতনতা বৃচদ্ধয জন্য প্যাম্পদরট 

ও চরপদরট এফাং সাস্ট্ায চফতযণ।  

DNCRP অচপ সযকড ি এফাং  

               

 

২.৪. সবািায অচবদমাগ তদন্ত ও চনস্পচে চনস্পচেকৃত অচবদমাগ  সবািায স্বাথ ি ও অচধকায চনচিতকযদণ প্রাপ্ত ৯৫% অচবদমাগ দ্রুততভ ভদয় 

চনস্পচে 

DNCRP অচবদমাগ         এফাং 

               

 

২.৫. কর উদজরা, সজরা  ও চফবাদগ চফশ্ব 

সবািা অচধকায চদফ উদমান।  

             
 

সবািা অচধকায চদফ উদমাদনয ভােদভ সবািা াধাযদণয দিতনতা বৃচদ্ধ।   
DNCRP ফাচল িক প্রচতদফদন এফাং 

াংখ্যা 

 

২.৬. সবািা অচধকায াংচিি আইন/চফচধ-

চফধানএয ওয          

               সবািা অচধকায অচবদমাগ চফলদয় কভদক্ষ ৮০টি গনশুনাচনয ব্যফস্থাগ্রণ এফাং 

গনশুনাচনদত প্রাপ্ত তদথ্যয ওয  ব্যফস্থা গ্রণ। 

DNCRP                 এফাং 

               

 

২.৭.       ’                      

                           

                 াধাযণ ব্যফায়ী, াধাযণ জনগদণয সুচফধায জন্য চনতয দয়াজনীয় দেয           

তাচরকা চনয়চভত ফাচণজয ভন্ত্রনারয় ও টিচচফ’য ওদয়ফাইদট প্রকা। 

TCB, IIT     ওদয়ফ াইট এফাং ফাচল িক 

প্রচতদফদন 

 

৩.১. ে মূদল্যয ভাচক                  

                

প্রস্তুতকৃত         ও 

           

চনতয দয়াজনীয় দেয           সদীয় ও আন্তিজাচতক ফাজাদযয াদথ 

মািাই কদয প্রচতদফদন প্রস্তুত এফাং                   । 

IIT     ওদয়ফ াইট এফাং ফাচল িক 

প্রচতদফদন 

 

৩.২.                              

                    চনদয়     

        এফাং                  

     

             এফাং 

            

চনতয প্রদয়াজনীয় দেয ফাজায চযচস্থচত চনয়ন্ত্রদন যাখদত              

                                    চনদয়             এফাং    

                  । 

IIT     প্রণীত সুাচয এফাং 

ফাচল িক প্রচতদফদন  

 

৩.৩. ে মূল্য চযচস্থচত চনয়ন্ত্রদন       

        

                  চনতয প্রদয়াজনীয় দেয                                              

চনয়ন্ত্রদন যাখদত চনয়চভত              । 

IIT     অচপ সযকড ি এফাং 

               

 

৩.৪. আভদাচন চনফন্ধন নদদত্রয আদফদন 

চনষ্পচে 

আদফদন চনষ্পচেকৃত চনতয প্রদয়াজনীয় ে অন্যান্য আভদাচনদমাগ্য দেয আভদাচনয সক্ষদত্র প্রাপ্ত 

আভদাচন চনফন্ধন নদদত্রয আদফদন দ্রুত চনষ্পচে। 

CCI&E ও IIT     ইসুযকৃত নদ এফাং 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

৩.৫. অতযাফশ্যকীয় দেয আন্তজিাচতক ও সদীয় 

ফাজায মূল্য, িাচদা ও যফযা চযচস্থচত 

ম িদফক্ষণ পূফ িক ভতাভত প্রচতদফদন দাচখর  

দাচখরকৃত ভতাভত 

প্রচতদফদন 

অতযাফশ্যকীয় দেয আন্তজিাচতক ও সদীয় ফাজায মূল্য, িাচদা ও যফযা 

চযচস্থচত ম িদফক্ষণ পূফ িক ভতাভত প্রদাদনয ভােদভ ভন্ত্রণারয়দক চনতয 

প্রদয়াজনীয় দেয ফাজায মূল্য চস্থচতীর যাখায় ায়তা প্রদান।  

BTC প্রণীত প্রচতদফদন এফাং 

াংখ্যা 

 

৩.৬. চল্প আভদাচন চনফন্ধন নদদত্রয আদফদন 

চনষ্পচেকযণ 

ইসুযকৃত নদত্র চল্প খাদত আভদাচনদমাগ্য দেয আভদাচনয সক্ষদত্র প্রাপ্ত চল্প আভদাচন চনফন্ধন 

নদদত্রয আদফদন চনষ্পচেয ভােদভ চল্পায়দন ায়তা। 

CCI&E ও IIT     ইসুযকৃত নদ এফাং 

াংখ্যা 
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        - ২                                                                -          
 

     

    

                                           

         

                

       

       

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪.১. সেড সনদগাচদয়দনয জন্য 

সস্ট্কদাল্ডাযদদয াদথ যাভ ি বা কযা।  

যাভ ি বা অনুচষ্ঠত সদদয স্বাথ ি াংযক্ষদণ ফহুাচক্ষক, আঞ্চচরক এফাং চিাচক্ষক সেড সনদগাচদয়দন 

অাংগ্রদণয পূদফ ি অাংচজনদদয াদথ যাভ ি বা। 

 FTA     বায কাম িচফফযণী এফাং 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

৪.২. মুি ফাচণজয চৃচি গঠদনয রদক্ষ ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা চযিারনা।  

ভীক্ষা প্রচতদফদন 

প্রকাচত 

সদদয স্বাথ ি াংযক্ষদণ ফহুাচক্ষক, আঞ্চচরক ও চিাচক্ষক চুচি ম্পাদদনয পূদফ ি 

ম্ভাব্যতা ভীক্ষা চযিারনা। 

FTA     ভীক্ষা         এফাং 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

৪.৩. চিাচক্ষ, আঞ্চচরক ও ফহুাচক্ষক ফাচণজয 

াংক্রান্ত সনদগাচদয়দন আাংগ্রণ। 

আাংগ্রণকৃত 

সনদগাচদয়ন 

যপ্তাচন ম্প্রাযদণ চফচবন্ন শুল্ক অশুল্ক ফাধা আযাযণ DFQF  প্রদফাচধকায 

অজিদনয চনচভে ফাচণজয াংক্রান্ত সনদগাচদয়দন আাংগ্রণ। 

WTO    , FTA     

ও           

সনদগাচদয়দন  

        এফাং ফাচল িক 

প্রচতদফদন 

 

৪.৪. চিাচক্ষ ফাচণজয/আঞ্চচরক ফাচণজয/চটিএ/ 

এপটিএ াংক্রান্ত সচভনায/কভ িারায 

আদয়াজন।  

আদয়াচজত কভ িারা চিাচক্ষ ফাচণজয/আঞ্চচরক ফাচণজয/চটিএ/এপটিএ াংক্রান্ত চফলদয় কভ িকতিাদদয 

জ্ঞান ও দক্ষতায উন্নয়ন। 

WTO     কভ িারায কাম িচফফযণী 

এফাং াংখ্যা 

 

৪.৫.       াংক্রান্ত চফচবন্ন ইসুযদত            

            । 

        সপ্রচযত                                                             

                                                   

                                   সন     । 

ডচিউটিও সর চফলয় চবচেক 

                  

               

 

৪.৬. জাতীয় স্বাথ ি াংক্ষদণয রদক্ষয চিাচক্ষক, 

আঞ্চচরক ও ফহুাচক্ষক ফাচণজয 

সনদগাচদয়দনয সকৌরত্র প্রস্তুত 

প্রস্তুতকৃত সকৌরত্র চিাচক্ষক, আঞ্চচরক ও ফহুাচক্ষক ফাচণদজয জাতীয় স্বাথ ি াংক্ষণ।  ডচিউটিও সর চফলয় চবচেক 

সনদগাচদয়ন সকৌরত্র 

এফাং ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

৫. .                অচপ           

             

                 

          

ফাচণজয         কাম িক্রদভ গচতীরতা, স্বচ্ছতা, জফাফচদচ চনচিত কযদত 

               অচপ                       । 

চডটিও অচপ সযকড ি এফাং 

চযদ িন প্রচতদফদন 

 

৫.২.                              ।               চনদয়াগ চফচধ প্রণয়ন ও জনফর চনদয়াদগয ভােদভ দ্রুত সফা চনচিতকযণ প্রান অনুচফবাগ  ও 

চচআইএন্ডই 

প্রকাচত সগদজট এফাং 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

৫.৩.  অনরাইন চযটাণ ি প্রচক্রয়াকযণ ও দাচখদরয 

ক্ষভতা বৃচদ্ধয জন্য সস্ট্কদাল্ডাযদদয 

কভ িারায আদয়াজন 

আদয়াচজত কভ িারা                  কাম িক্রভ অন রাইন কযদত ইউজায আইচড ও াওয়াড ি 

চফলদয় চনচভে সকাম্পাচনমূদয ক্ষভতা বৃচদ্ধয রদক্ষয কভ িারায আদয়াজন। 

RJSC                  

               

 

৬. . উন্নত িা উৎাদদন িা িাল এরাকা 

ম্প্রাযণ 

এরাকা ম্প্রাচযত িা উৎাদন বৃচদ্ধ গুনগতভান  বৃচদ্ধ এফাং যপ্তাচন বৃচদ্ধয রদক্ষ িা িাল এরাকা 

ম্প্রাযণ। 

চফটিচফ অচপ সযকড ি এফাং 

               

 

৬.২. িা উৎাদন বৃচদ্ধকযণ  উৎাচদত িা িা উৎাদন বৃচদ্ধয ভােদভ িাদয়য ফাজায মূল্য চস্থচতীর যাখা চফটিচফ চভচরয়ন সক.চজ এফাং 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

৬.৩. িাদয়য উৎাদন, যফযা ও মূল্য াংক্রান্ত 

ভাচক বুদরটিন প্রকা  

প্রকাচত বুদরটিন িাদয়য উৎাদন, ভজুদ, যফযা ও ফাজায দয ম্পদকি জনগণদক অফচত যাখা চফটিচফ প্রকাচত বুদরটিন এফাং 

াংখ্যা 

 

৭. .        চফলদয়                   

   য আদয়াজন  

বা অনুচষ্ঠত                                                           

                                         ।  

WTO          কাম িচফফযণী এফাং 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

 

৭.২.                           

               

        অনুচষ্ঠত                                                        । WTO                     

এফাং ফাচল িক প্রচতদফদন 
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াংদমাজনী ৩: অন্য ভন্ত্রণারয়/চফবাদগয চনকট সুচনচদ িি কভ িম্পাদন িাচদামূ 
 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ াংচিি কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক  উি প্রচতষ্ঠাদনয চনকট 

িাচদা/ প্রতযাা  

িাচদা/প্রতযাায সমৌচিকতা  প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

 .             

২.                

৩.              

      

সবািায স্বাথ ি ও অচধকায াংযক্ষণ ও 

                         

                             

ফাজায ভচনটচযাং 

ম্পন্ন 

                     

                    

                           

                              

                               

            

সবািায স্বাথ ি ও অচধকায াংযক্ষণ 

এফাং                     

                           

                 

               

সবািায স্বাথ ি ও অচধকায াংযক্ষণ ও 

                         

                            

ফাজায ভচনটচযাং 

ম্পন্ন 

                        

                 

                       

                             

                          

সবািায স্বাথ ি ও অচধকায াংযক্ষণ 

এফাং                     

                           

চফবাগ ও সজরা প্রান সবািা অচধকায চদফ উদমান চদফ 

উদমাচত/প্রকাচত 

াংফাদ   

চফচবন্ন যকভ জাতীয় চদফ 

উদমাদনয ন্যায় সবািা 

অচধকায চদফ উদমান 

জনগণদক সবািা চদদফ তাদদয 

অচধকায ম্পদকি দিতন কযা  

জনগণ সবািা চদদফ ন্যায্য 

অচধকায দত ফচঞ্চত দফ 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় নতুন ফাচণচজযক চভন সখারা অনুদভাদন ত্র চভন াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় তথ্য 

যফযা 

ফাাংরাদদী দেয প্রিায ও যপ্তাচন 

বৃচদ্ধ 

নতুন কদয সকান সদদ 

ফাাংরাদদী দেয প্রিায ও 

যপ্তাচন বৃচদ্ধ দফ না 

  

 

 

 


