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েপ্তদরর কম িসম্পােদনর সানব িক নিত্র 

    (Overview of the Performance of the Department) 
 

 

সাম্প্রনতক অজিন, িযাদলঞ্জ এবাং িনবষ্যত পনরকপনা 

 

 সাম্প্রনতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজিনসমূহঃ  

 

রূপকপ ২০২১ (Vision 2021) বাস্তবায়দনর উদেদশ্য বাাংলাদেশদক নিনজটাল বাাংলাদেদশ রূপান্তদরর মােদম োনরদ্র নবদমািন 

ও অনধক কম িসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃনি সরকাদরর অন্যতম প্রধান লক্ষয। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অজিন এবাং একটি সমৃদ্ধ ও 

আধুননক বাাংলাদেশ গদড়  সতালার মােদম সেদশর জাতীয় অর্ িনননতক প্রবৃনদ্ধ ত্বরানিতকরদণর উদেশ্যদক সামদন সরদে এ 

েপ্তদরর দেননিন কার্ িক্রম পনরিানলত হদে। সরকারী নসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী এ েপ্তদরর সসবা প্রার্ীদের সসবা প্রোন নননিতকদপ 

নসটিদজন িাট িার প্রণয়ন করা হদয়দছ এবাং এ িাট িার অনুসাদর দ্রুততম সমদয় সসবা প্রোন করা হদে। েপ্তদরর কার্ িক্রদম েক্ষতা ও 

গনতশীলতা বৃনদ্ধর লদক্ষয e-governance এর আওতায় সের েপ্তরসহ আঞ্চনলক েপ্তরসমূহ ইদতামদে আধুননকায়ন করা 

হদয়দছ ও Website িালু করাসহ সকল তথ্যানে ননয়নমতিাদব হালনাগাে করা হদে। সসবা প্রার্ীদের েনললানে সঠিক র্াকা 

সাদপদক্ষ দ্রুততম সমদয়র মদে সকল প্রকার সসবা প্রোন করা হদে। তথ্য অনধকার আইদন সাংনিি নবধাদনর আদলাদক এ েপ্তর 

সাংক্রান্ত তথ্য প্রোদনর জন্য একজন সফাকাল পদয়ন্ট কম িকতিা মদনানীত করা হদয়দছ। সসবা গ্রহীতাদের দ্রুত সসবা প্রোন 

নননিতকরদণর লদক্ষয এবাং েপ্তদরর কার্ িক্রদম স্বেতা আনয়দনর জন্য Online Licensing Module (OLM) প্রবতিদনর 

কাজ দ্রুত গনতদত এনগদয় িলদছ। েপ্তদরর কর ব্যতীত রাজস্ব আয় উত্তদরাত্তর বৃনদ্ধ পাদে এবাং রাজস্ব আয় বৃনদ্ধর প্রবাহমান ধারা 

অব্যাহত রাোর জন্য রাজস্ব আোদয়র কার্ িক্রম নননবড়িাদব মননটর করা হদে। নবগত ২০১৫-১৬ অর্ ি বছদর ১০৪.০৫ সকাটি 

টাকা লক্ষযমাত্রার নবপরীদত ১০২.৩০ সকাটি টাকা রাজস্ব আয় হদয়দছ । অন্যনেদক ২০১৪-১৫ অর্ িবছদর এই আয় নছল ১০০.৮৩ 

সকাটি টাকা । 

 

 সমস্যা ও িযাদলঞ্জসমূহ: 

 

েপ্তদরর সাম্প্রনতক সমদয়র সমস্যা ও িযাদলঞ্জসমূদহর মদে অন্যতম হদে জনবল সাংকট। এছাড়া, ননদয়াগনবনধ অনুদমানেত না 

হওয়ায় নতুন জনবল ননদয়াগ না নেদত পারা, রাজস্ব আদয়র লক্ষযমাত্রা অজিদন মননটনরাং কার্ িক্রম গ্রহদণর জন্য প্রদয়াজনীয় 

সাংখ্যক র্ানবাহদনর স্বপতা, ননবন্ধন সনেপত্র ইসুযকারী কর্তিপক্ষ নহদসদব সাংনিি ননবন্ধন সনেপত্র নবায়ন করদত না পারা এবাং 

নবনিন্ন শুল্ক সেশন ও জাতীয় রাজস্ব সবাদি ির সাদর্ আন্তসাংদর্াগ না র্াকায় দ্রুততম সমদয় আমোনন-রপ্তানন সাংক্রান্ত তথ্য না 

পাওয়া। 

 

 িনবষ্যৎ পনরকপনাঃ 

 

অদটাদমশদনর মােদম েপ্তদরর কার্ িক্রদম অনধকতর স্বেতা, গনতশীলতা ও েক্ষতা আনয়দনর লদক্ষয IFC এর সহায়তায় এবাং 

বানণজয মন্ত্রণালদয়র তত্ত্বাবধাদন অনলাইন লাইদসনসাং মনিউল (OLM) বাস্তবায়ন, েপ্তদরর কার্ িক্রম সুষ্ঠুিাদব সম্পােদনর 

নননমদত্ত নতুন জনবল ননদয়াগ, কম িকতিা/কম িিারীদের প্রযুনিগত েক্ষতা বৃনদ্ধ ও গদবষণামূলক কার্ িক্রম পনরিালনার জন্য উপযুি 

প্রনশক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবাং দ্রুততম সমদয়র মদে আমোনন ও রপ্তানন সাংক্রান্ত তথ্য/পনরসাংখ্যান প্রানপ্তর লদক্ষয নবনিন্ন 

শুল্ক সিশন, বাাংলাদেশ ব্যাাংক, জাতীয় রাজস্ব সবাি ি ও রপ্তানী উন্নয়ন ব্যযদরার সাদর্ অন্তসাংদর্াগ ব্যবস্থা িালু করা।  

 
 

২০১৭-২০১৮ অর্ ি বছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ: 

 অনলাইন লাইদসনসাং মনিউল ব্যবস্থা প্রবতিন করা।  

 এ েপ্তদরর কর ব্যতীত রাজস্ব আয় বৃনদ্ধ করা।  

 আমোনন নীনত আদেশ ও রপ্তানন নীনত কার্ িকরিাদব বাস্তবায়ন করা। 

 এ েপ্তদররর ননজস্ব ননদয়াগনবনধ অনুদমােন সাদপদক্ষ নতুন জনবল ননদয়াগ করার পেদক্ষপ গ্রহণ। 
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উপক্রমনণকা (Preamble) 

 

 

সরকারী েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রানতষ্ঠাননক েক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বেতা ও জবাবনেনহতা সজারোর করা, সুশাসন 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহার নননিতকরদণর মােদম রূপকপ ২০২১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষয-  

 

 

প্রধান ননয়ন্ত্রক, আমোনন ও রপ্তানন প্রধান ননয়ন্ত্রদকর েপ্তর  

 

এবাং 

 

সনিব, বানণজয মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এর মদে ২০১৭ সাদলর জুন মাদসর ১৯ তানরদে এই 

বানষ িক কম িসম্পােন চুনি স্বাক্ষনরত হল।    

 

এই  চুনিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ ননম্ননলনেত নবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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সসকশন  ১ 

 

েপ্তদরর রূপকপ (Vision) অনিলক্ষয (Mission) সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবাং 

কার্ িাবনল (Function) 

 

১.১. রূপকপ (Vision) :  

ব্যবসা বানণজয উোরীকরন, সহজীকরন এবাং সরকাদরর রাজস্ব আোদয় গুরুত্বপূণ ি ভূনমকা রাো।  

 

১.২. অনিলক্ষয (Mission):  

বতিমান নবশ্বব্যাপী অনুসৃত মুিবাজার অর্ িনীনত ও িনিউটিও সেমওয়াদকির আদলাদক আমোনন-রপ্তানন সাংক্রান্ত নীনত-পদ্ধনত 

সহজীকরদনর মােদম ব্যবসা বানণজয সম্প্রসারন এবাং সেশীয় নশদপর স্বার্ ি সাংরক্ষনসহ নশপ নবকাদশর মােদম জাতীয় প্রবৃনদ্ধ 

অজিদন গুরুত্বপূণ ি অবোন রাো।  

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১. রূপকপ ২০২১ অজিদন েপ্তদরর সকল কার্ িক্রম অদটাদমশদনর আওতায় আনা। 

২. সরকাদরর কর ব্যতীত রাজস্ব আোদয় গুরুত্বপূণ ি ভূনমকা রাো। 

৩. রপ্তানন প্রবৃনদ্ধর মােদম আন্তজিানতক বানণদজয িারসাম্য আনয়ন।  

৪. নশপ প্রনতষ্ঠাদনর নবকাদশ সহায়ক ভূনমকা পালন। 

৫. নবদেশী নবননদয়াগ বৃনদ্ধদত সহায়ক ভূনমকা পালন।  

 

১.৪ আবনশ্যক সকৌশলগত উদেযশ্যসমূহ: 

 ১. েক্ষতার সাদর্ বানষ িক কম িসম্পােন চুনি বাস্তবায়ন। 

 ২.  প্রশাসননক সাংস্কার ও দননতকতার উন্নয়ন। 

 ৩. তথ্য অনধকার ও স্বপ্রদণানেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন। 

 ৪. উদ্ভাবন ও অনিদর্াগ প্রনতকাদরর মােদম সসবার মান উন্নয়ন। 

 ৫. আনর্ িক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। 

৬. আমোনন ও রপ্তাননর  সিটাদবজ গদড় সতালা। 

৭. অনিট আপনত্তসমূহ দ্রুত ননষ্পনত্তকরণ।  

 

১.৫ কার্ িাবনল (Functions): 

   

১. ব্যবসা বানণজয বৃনদ্ধ ও নশদপর নবকাদশর সক্ষদত্র আমোনন ও রপ্তানন ননবন্ধন সনেপত্র এবাং নশপ আমোনন ননবন্ধন  

    সনেপত্র জানর ও নবায়দনর মােদম সরকাদরর রাজস্ব আয় বৃনদ্ধ করা ।   

২. আমোনন নীনত আদেদশর ব্যাখ্যা-নবদিষন, মতামত প্রোন ও বাস্তবায়দন সহায়তা করা। 

৩. দবদেনশক নবননদয়াগ বৃনদ্ধর সক্ষদত্র সর্ৌর্ ও নবদেশী উদযাদগ প্রনতনষ্ঠত প্রনতষ্ঠানদক ব্যবসানয়ক সহায়তা প্রোন। 

৪. সরকানর নবনিন্ন মন্ত্রণালয়, নবিাগ এবাং েপ্তর সর্মন: শুল্ক কর্তিপক্ষ, নবননদয়াগ সবাি ি, বস্ত্র েপ্তর, নবনসক ইতযানের    

  কার্ িক্রদমর সাদর্ সমিয়দকর োনয়ত্ব পালন। 

৫. আমোনন নীনত আদেশ ও রপ্তানন নীনতর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর জন্য সমদয় সমদয় গণনবজ্ঞনপ্ত জানর, ননদে িশনা ও  

  ব্যাখ্যা প্রোন। 
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সসকশন  ২ 

েপ্তদরর নবনিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

 
 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কম ি সম্পােন সূিকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষপণ 

 

ননধ িানরত লক্ষযমাত্রা অজিদনর সক্ষদত্র 

সর্ৌর্িাদব োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/নবিাগ/সাংস্থাসমূদহর নাম 

উপাত্তসূত্র 

[Sources of 

data] 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. আমোনন, রপ্তানন ও ইদেনন্টাং 

ননবন্ধন সনেপত্র জানর  

ননবনন্ধত আমোনন ও 

রপ্তাননকারদকর সাংখ্যা 

% ৫% ৬% ৬.৫% ৭% ৭.৫%  সকল আঞ্চনলক েপ্তর সকল আঞ্চনলক 

েপ্তর 

২. রাজস্ব আয় বৃনদ্ধ কর ব্যনতত রাজস্ব আয় % ১১.৭৬% ৪% ৫% ৬% ৬.৫ সকল আঞ্চনলক েপ্তর ও এনি ব্যাাংক সকল আঞ্চনলক 

েপ্তর ও এনি 

ব্যাাংক 

 

     *  সামনয়ক (provisional) তথ্য 
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সসকশন  ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রানধকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/ননণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

(২০১৮-১৯) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

(২০১৯-২০) 

২০১৫-

১৬ 

২০১৬-

১৭ 

অসাধারণ অনত উত্তম  উত্তম িলনত মান িলনত মাদনর 

ননদম্ন 

  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১] রূপকপ 

২০২১ অজিদন 

েপ্তদরর সসবা 

প্রোন 

কার্ িক্রমসমূহ 

অদটাদমশদনর 

আওতায় আনা 

 

 

 

১৩ [১.১]  OLM System 

ব্যবস্থা প্রবতিন; 

[১.১.১]  OLM 

প্রবনতিত; 

তানরে ৪ - - ৩১/০৫/২০১৮ ০৫/০৬/২০১৮ ১০/০৬/২০১৮ ২০/০৬/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৮ - - 

[১.২] কম িকতিা/ 

কম িিারীদের OLM 

System সাংক্রান্ত 

কানরগরী প্রনশক্ষদণর 

ব্যবস্থা গ্রহণ; 

[১.২.১]  ওয়াকিশপ 

অনুনষ্ঠত; 

তানরে  ৩ - - ৩১/০৫/২০১৮ ০৫/০৬/২০১৮ ১০/০৬/২০১৮ ২০/০৬/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৮ - - 

[১.৩]  আমোনন ও 

রপ্তানন সাংক্রান্ত সকল 

কার্ িক্রম 

কনম্পউটারাইজি করা; 

[১.৩.১]  নবনিন্ন 

কার্ িক্রম 

কনম্পউটারাইজিকৃত; 

তানরে ৩  -- - ৩১/০৫/২০১৮ ০৫/০৬/২০১৮ ১০/০৬/২০১৮ ২০/০৬/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৮ - - 

[১.৪]  প্রদয়াজনীয় 

হাি িওয়ার ও 

সফট্ওয়ার সাংগ্রহ; 

[১.৪.১]  হাি িওয়ার ও 

সফট্ওয়ার সাংগৃহীত; 

তানরে ৩  - - ৩১/০৫/২০১৮ ০৫/০৬/২০১৮ ১০/০৬/২০১৮ ২০/০৬/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৮ - - 

 

     



পৃষ্ঠা 8 

 

সসকশন  ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রানধকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রা 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/ননণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 2017-18) 

প্রদক্ষপণ  

(Projection)  

(২০১৮-১৯) 

প্রদক্ষপণ  

(Projection)  

(২০১৯-২০) 

২০১৫-

১৬ 

২০১৬-

১৭ 

অসাধারণ অনত উত্তম  উত্তম িলনত মান িলনত মাদনর 

ননদম্ন 

  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[২] এ 

েপ্তদরর কর 

ব্যতীত 

রাজস্ব আয় 

বৃনদ্ধ করা 

৫০ [২.১] স্বয়াংসম্পূণ ি 

আদবেন প্রানপ্তর ০৩ 

নেদনর মদে আমোনন 

ননবন্ধন সনেপদত্রর 

আদবেন ননষ্পনত্তকরণ; 

[২.১.১] ইসুযকৃত 

সনেপত্র; 

% ৯ ১০০% ১০০% ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ - - 

[২.২] স্বয়াংসম্পূণ ি 

আদবেন প্রানপ্তর ০৩ 

নেদনর মদে রপ্তানন 

ননবন্ধন সনেপদত্রর 

আদবেন ননষ্পনত্তকরণ; 

[২.২.১] ইসুযকৃত 

সনেপত্র; 

% ৯ ১০০% ১০০% ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ - - 

[২.৩] স্বয়াংসম্পূণ ি 

আদবেন প্রানপ্তর ০৩ 

নেদনর মদে নশপ 

আমোনন ননবন্ধন 

সনেপদত্রর আদবেন 

ননষ্পনত্তকরণ; 

[২.৩.১] ইসুযকৃত 

সনেপত্র; 

% ৯ ১০০% ১০০% ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ - - 

[২.৪] স্বয়াংসম্পূণ ি 

আদবেন প্রানপ্তর ০৩ 

নেদনর মদে নবনিন্ন 

ধরদনর সনেপত্র 

নবায়দনর  আদবেন 

ননষ্পনত্তকরণ;  

[২.৪.১] নবায়নকৃত 

সনেপত্র ; 

% ৯ ১০০% ১০০% ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ - - 

[২.৫]  প্রদেয় টিআর 

িালান র্ািাইকরণ; 

[২.৫.১]  র্ািাই কৃত 

টিআর িালান 

% ৭ ১০০% ১০০% ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ - - 

[২.৬] নশপ প্রনতষ্ঠান 

স্থাপদন মূলধনী 

র্ন্ত্রপানত আমোননর 

আদবেন ননষ্পনত্তকরণ; 

[২.৬.১] জারীকৃত 

অনুমনতপত্র; 

% ৭  ১০০% ১০০% ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ -- - 
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 সসকশন  ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রানধকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রা 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/ননণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 2017-18) 

প্রদক্ষপণ  

(Projection)  

(২০১৮-১৯) 

প্রদক্ষপণ  

(Projection)  

(২০১৯-২০) 

২০১৫-

১৬ 

২০১৬-

১৭ 

অসাধারণ অনত উত্তম  উত্তম িলনত মান িলনত 

মাদনর ননদম্ন 

  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৩] রপ্তানন 

প্রবৃনদ্ধ অজিদন 

সহায়তা করা 

৩ [৩.১] নবদেদশ অনুনষ্ঠত 

প্রেশ িনী/সমলাদত 

বাাংলাদেশী পদের 

পনরনিনতর জন্য পে 

সপ্ররদণর আদবেন 

ননষ্পনত্তকরণ; 

[৩.১.১] জানরকৃত 

রপ্তানন পারনমট 

% ৩ ১০০% ১০০

% 

১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ - - 

[৪] 

মানবসম্পে 

উন্নয়ন 

১৪ [৪.১] ননবন্ধন ও নবায়ন 

কার্ িক্রম সম্পদকি 

কম িকতিা/কম িিারীদের 

সদিতনতা বৃনদ্ধকরদণর 

প্রনশক্ষণ  

[৪.১.১] প্রনশক্ষদণর 

সময় 

জনঘন্টা ২ ৭১২ ২১৩৩ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ১২০০ ১৩০০ 

[৪.২] আউট সসানস িাং এর 

মােদম জনবল ননদয়াগ 

[৪.২.১] ননদয়াগকৃত 

জনবল  

 সাংখ্যা  ২ - -  ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১২  - - 

[৪.৩] অনতনরি প্রধান 

ননয়ন্ত্রদকর পে সৃনি 

[৪.৩.১] সৃনিকৃত পে সাংখ্যা ২ - - ১ - - - - - - 

[৪.৪] ননদয়াগনবনধ প্রণয়ন [৪.৪.১] প্রণয়নকৃত 

ননদয়াগনবনধ 

 সাংখ্যা ২ - - ১ - - - - - - 

[৪.৫] ২ টি গানড় ক্রয় [৪.৫.১] ক্রয়কৃত 

গানড় 

সাংখ্যা ১ - - ২ ১ - - - - - 

[৪.৬] ননরাপত্তা ও 

অনিননব িাপক ব্যবস্থা 

িালুকরণ  

[৪.৬.১] ননরাপত্তা ও 

অনিননব িাপক ব্যবস্থা 

িালুকৃত 

তানরে ১  - - ৩০/০৭/১৭ ৩০/০৮/১৭ ৩০/০৯/১৭ ৩০/১০/১৭ ৩০/১২/১৭ - - 

[৪.৭] অনফস িবন 

স্থানান্তর 

[৪.৭.১] স্থানান্তরকৃত তানরে ১ - - ৩০/০৭/১৭ ৩০/০৮/১৭ ৩০/০৯/১৭ ৩০/১০/১৭ ৩০/১২/১৭ - - 

[৪.৮] নতুন অনফস িবন 

সনিতকরণ  

[৪.৮.১] সনিতকৃত তানরে ১ - - ৩০/০৭/১৭ ৩০/০৮/১৭ ৩০/০৯/১৭ ৩০/১০/১৭ ৩০/১২/১৭ - - 

[৪.৯] সসবা সহজীকরদণর 

ব্যকদলট প্রকাশ 

[৪.৯.১] ব্যকদলট 

প্রকানশত 

তানরে  ১ - - ৩০/০৮/১৭ ৩০/১০/১৭ ৩০/১১/১৭ ৩০/১২/১৭ ৩০/০১/১৮ -  - 

[৪.১০] সি সকয়ার সসন্টার 

স্থাপন 

[৪.১০.১] স্থাপনকৃত তানরে  ১ - - ৩০/০৭/১৭ ৩০/০৮/১৭ ৩০/০৯/১৭ ৩০/১০/১৭ ৩০/১২/১৭ - - 
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েপ্তর/সাংস্থার আবনশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

(সমাট মান-২০) 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােন সূিদকর 

মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/ননণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 2017-18) 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অনত উত্তম 

(Very Good) 

 উত্তম 

(Good) 

িলনত মান 

(Fair) 

িলনত মাদনর  

ননদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েক্ষতার সদে 

বানষ িক 

কম িসম্পােন চুনি 

বাস্তবায়ন 

৪ ২০১৭-১৮ অর্ িবছদরর েসড়া 

বানষ িক কম িসম্পােন চুনি 

োনেল 

ননধ িানরত সময়সীমার মদে 

েসড়া চুনি 

মন্ত্রণালয়/নবিাদগ 

োনেলকৃত 

তানরে ০.৫ ১৯ এনপ্রল 

২০১৭ 

২৩ এনপ্রল ২০১৭ ২৫ এনপ্রল 

২০১৭ 

২৬ এনপ্রল 

২০১৭ 

২৭ এনপ্রল 

২০১৭ 

মাঠপর্ িাদয়র কার্ িালয়সমূদহর 

সদে ২০১৭-১৮ অর্ িবছদরর 

বানষ িক কম িসম্পােন  চুনি 

স্বাক্ষর 

ননধ িানরত সময়সীমার মদে 

চুনি স্বাক্ষনরত 

তানরে ১ ১৫ জুন ২০১৭ ১৮ জুন ২০১৭ ১৯ জুন 

২০১৭ 

২০ জুন ২০১৭ ২১ জুন ২০১৭ 

২০১৬-১৭ অর্ িবছদরর বানষ িক 

কম িসম্পােন চুনির মূল্যায়ন 

প্রনতদবেন োনেল 

ননধ িানরত তানরদে মূল্যায়ন 

প্রনতদবেন োনেলকৃত 

তানরে ১ ১৬ জুলাই 

২০১৭ 

১৮ জুলাই ২০১৭ ১৯ জুলাই 

২০১৭ 

২০ জুলাই 

২০১৭ 

২৩ জুলাই 

২০১৭ 

২০১৭-১৮ অর্ িবছদরর বানষ িক 

কম িসম্পােন চুনি বাস্তবায়ন 

পনরবীক্ষণ 

দত্রমানসক প্রনতদবেন 

োনেলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - 

২০১৬-১৭ অর্ িবছদরর বানষ িক 

কম িসম্পােন চুনির অধ িবানষ িক 

মূল্যায়ন প্রনতদবেন োনেল 

ননধ িানরত তানরদে 

অধ িবানষ িক মূল্যায়ন 

প্রনতদবেন োনেলকৃত 

তানরে ১ ১৪ জানুয়ানর 

২০১৮ 

১৬ জানুয়ানর 

২০১৮ 

১৮ জানুয়ানর 

২০১৮ 

২১ জানুয়ানর 

২০১৮ 

২২ জানুয়ানর 

২০১৮ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােন সূিদকর 

মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/ননণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 2017-18) 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অনত উত্তম 

(Very Good) 

 উত্তম 

(Good) 

িলনত মান 

(Fair) 

িলনত মাদনর  

ননদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কার্ িপদ্ধনত ও 

সসবার মাদনান্নয়ন 

৯ ই-ফাইনলাং পদ্ধনত প্রবতিন ই-ফাইদল ননর্ ননষ্পনত্তকৃত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০  ২৫ ২০ 

ইউননদকাি ব্যবহার নননিত 

করা 

ইউননদকাি ব্যবহার 

নননিতকৃত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

নপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি 

সাংনিি কম িিারীর নপআরএল 

ও ছুটি নগোয়ন যুগপৎ জানর 

নননিতকরণ 

নপআরএল ও ছুটি নগোয়ন 

যুগপৎ জানরকৃত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

নসটিদজনস িাট িার অনুর্ায়ী 

সসবা প্রোন 

প্রকানশত নসটিদজনস িাট িার 

অনুর্ায়ী সসবা প্রোনকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অনিদর্াগ প্রনতকার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন 

ননষ্পনত্তকৃত অনিদর্াগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

সসবার মান সম্পদকি 

সসবাগ্রহীতাদের মতামত 

পনরবীক্ষদণর ব্যবস্থা িালু করা 

সসবার মান সম্পদকি 

সসবাগ্রহীতাদের মতামত 

পনরবীক্ষদণর ব্যবস্থা 

িালুকৃত 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

েপ্তর/সাংস্থায় কমপদক্ষ দুইটি 

অনলাইন সসবা িালু করা 

কমপদক্ষ দুইটি অনলাইন 

সসবা িালুকৃত 

তানরে ১ ৩১ নিদসম্বর 

২০১৭ 

৩১ জানুয়ানর 

২০১৮ 

২৮ সফব্রুয়ানর 

২০১৮ 

-- -- 

েপ্তর/সাংস্থার কমপদক্ষ ৩ টি 

সসবাপ্রনক্রয়া সহজীকরণ 

কমপদক্ষ ৩ টি সসবাপ্রনক্রয়া 

সহজীকৃত 

তানরে ১ ৩১ নিদসম্বর 

২০১৭ 

৩১ জানুয়ানর 

২০১৮ 

২৮ সফব্রুয়ানর 

২০১৮ 

১৫ মাি ি 

২০১৮ 

-- 

েপ্তর/সাংস্থা ও অধীনস্থ 

কার্ িালয়সমূদহর উদ্ভাবনী 

উদযাগ ও Small 

Improvement Project 

(SIP) বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উদযাগ ও SIP-

সমূদহর িাটাদবজ প্রস্তুতকৃত 

তানরে ১ ৪ জানুয়ানর 

২০১৮ 

১১ জানুয়ানর 

২০১৮ 

১৮ জানুয়ানর 

২০১৮ 

২৫ জানুয়ানর 

২০১৮ 

৩১ জানুয়ানর 

২০১৮ 

উদ্ভাবনী উদযাগ ও SIP 

সরনিদকদটি 

সাংখ্যা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ -- 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােন সূিদকর 

মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/ননণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 2017-18) 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অনত উত্তম 

(Very Good) 

 উত্তম 

(Good) 

িলনত মান 

(Fair) 

িলনত মাদনর  

ননদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আনর্ িক 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৩ অনিট আপনত্ত ননষ্পনত্ত 

কার্ িক্রদমর উন্নয়ন 

বছদর অনিট আপনত্ত 

ননষ্পনত্তকৃত 

% ১ ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ 

স্থাবর/অস্থাবর সম্পনত্তর 

হালনাগাে তানলকা প্রস্তুত করা 

স্থাবর সম্পনত্তর হালনাগাে 

তানলকা 

তানরে ১ ১ সফব্রয়ানর 

২০১৮ 

১৫ সফব্রয়ানর 

২০১৮ 

২৮ সফব্রয়ানর 

২০১৮ 

২৮ মাি ি ২০১৮ ১৫ এনপ্রল 

২০১৮ 

অস্থাবর সম্পনত্তর 

হালনাগাে তানলকা 

তানরে ০.৫ ১ সফব্রয়ানর 

২০১৮ 

১৫ সফব্রয়ানর 

২০১৮ 

২৮ সফব্রয়ানর 

২০১৮ 

২৮ মাি ি ২০১৮ ১৫ এনপ্রল 

২০১৮ 

েপ্তর/সাংস্থায় কল্যাণ কম িকতিা 

ননদয়াগ করা 

কল্যাণ কম িকতিা ননদয়াগকৃত 

ও ওদয়ব সাইদট প্রকানশত 

তানরে ০.৫ ১৫ অদটাবর 

২০১৭ 

২৯ অদটাবর 

২০১৭ 

১৫ নদিম্বর 

২০১৭ 

৩০ নদিম্বর 

২০১৭ 

১৪ নিদসম্বর 

২০১৭ 

েক্ষতা ও 

দননতকতার 

উন্নয়ন 

২ সরকানর কম িসম্পােন 

ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত প্রনশক্ষণসহ 

নবনিন্ন নবষদয় কম িকতিা/ 

কম িিারীদের জন্য প্রনশক্ষণ 

আদয়াজন 

প্রনশক্ষদণর সময় জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল 

বাস্তবায়ন 

২০১৭-১৮ অর্ িবছদরর 

শুদ্ধািার বাস্তবায়ন 

কম িপনরকপনা এবাং 

বাস্তবায়ন পনরবীক্ষণ 

কাঠাদমা প্রণীত ও 

োনেলকৃত 

তানরে ০.৫ ১৩ জুলাই 

২০১৭ 

৩১ জুলাই 

২০১৭ 

- - - 

ননধ িানরত সময়সীমার মদে 

দত্রমানসক পনরবীক্ষণ 

প্রনতদবেন োনেলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - 

তথ্য অনধকার ও 

স্বপ্রদণানেত তথ্য 

প্রকাশ বাস্তবায়ন 

২ তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকৃত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

স্বপ্রদণানেত তথ্য প্রকাশ স্বপ্রদণানেত তথ্য প্রকানশত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

বানষ িক প্রনতদবেন প্রণয়ন ও 

প্রকাশ 

বানষ িক প্রনতদবেন 

ওদয়বসাইদট প্রকানশত 

তানরে ১ ১৫ অদটাবর 

২০১৭ 

২৯ অদটাবর 

২০১৭ 

১৫ নদিম্বর 

২০১৭ 

৩০ নদিম্বর 

২০১৭ 

১৪ নিদসম্বর 

২০১৭ 
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আনম, প্রধান ননয়ন্ত্রক, আমোনন ও রপ্তানন প্রধান ননয়ন্ত্রদকর েপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় 

মন্ত্রী, বানণজয মন্ত্রণালয় এর প্রনতনননধ সনিব, বানণজয মন্ত্রণালয় এর ননকট অেীকার করনছ সর্, এই চুনিদত 

বনণ িত ফলাফল অজিদন সদিি র্াকব।  

 

 

আনম, সনিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় মন্ত্রী, বানণজয মন্ত্রণালয় এর প্রনতনননধ নহসাদব প্রধান 

ননয়ন্ত্রক, আমোনন ও রপ্তানন প্রধান ননয়ন্ত্রদকর েপ্তর এর ননকট অেীকার করনছ সর্, এই চুনিদত বনণ িত 

ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ানগতা প্রোন করব। 

 

 

 

স্বাক্ষনরতঃ  

 

 

 

 

 

  

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

প্রধান ননয়ন্ত্রক                                তানরে 

আমোনন ও রপ্তানন প্রধান ননয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

 

 

 

 

 

 

  

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

সনিব                          তানরে            

বানণজয মন্ত্রণালয়                                                                         
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সাংদর্াজনী-১ 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

ক্রনমক 

নম্বর 

শব্দ সাংদক্ষপ নববরণ/পূণ িরূপ 

১ BIDA Bangladesh Investment Development Authority 

২ CCI&E Chief Controller of Imports & Exports 

৩ CP Clearance Permit. 

৪ EP Export Permit 

৫ ERC Export Registration Certificate 

৬ IP Import Permit 

৭ IND IRC Industrial Import Registration Certificate 

৮ IRC Import Registration Certificate 

৯ IPO Import Policy Order 

১০ LCA Letter of Credit Authorisation 

১১ LC Letter of Credit 

১২ TR Challan Treasury Challan 

১৩ TIN Tax Identification Number 

১৪ VAT Value Added Tax 

১৫ OLM Online Licensing Module 
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সাংদর্াজনী ২ : কম িসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সাংস্থাসমূহ এবাং পনরমাপ পদ্ধনত-এর নববরণ 

 

ক্রনমক কার্ িক্রম কম ি সম্পােন সূিকসমূহ নববরণ বাস্তবায়নকারী 

শাো/েপ্তর 

পনরমাপ পদ্ধনত এবাং 

উপাত্তসূত্র 

সাধারণ 

মন্তব্য 

১ ১.১ OLM System ব্যবস্থা প্রবতিন [১.১.১] OLM প্রবনতিত; সসবা গ্রহীতাদের দ্রুত সসবা প্রোদনর জন্য অনলাইন লাইদসনসাং 

ব্যবস্থা প্রবতিন করা হদে 

আইএফনস, বানণজয 

মন্ত্রণালয় ও নসনসআইই 

সিার কার্ িনববরণী -- 

১.২ কম িকতিা/কম িিারীদের OLM System সাংক্রান্ত 

কানরগরী প্রনশক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

[১.২.১]  ওয়াকিশপ অনুনষ্ঠত; কম িকতিা/কম িিারীদের আদরা েক্ষ  করার লদক্ষয কানরগরী 

প্রনশক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দছ 

নসনসআইএেই প্রনশক্ষণ সাংক্রান্ত ননর্ -- 

১.৩ আমোনন ও রপ্তানন সাংক্রান্ত সকল কার্ িক্রম 

কনম্পউটারাইজি করা; 

[১.৩.১] নবনিন্ন কার্ িক্রম 

কনম্পউটারাইজিকৃত; 

অনলাইন লাইদসনসাং ব্যবস্থা প্রবতিন করার  লদক্ষয আমোনন ও 

রপ্তানন সাংক্রান্ত সকল কার্ িক্রম কনম্পউটারাইজি করা হদে  

নসনসআইএেই কনম্পউটারাইজি সাংক্রান্ত 

ননর্ 

-- 

১.৪ প্রদয়াজনীয় হাি িওয়ার ও সফট্ওয়ার সাংগ্রহ; [১.৪.১]  হাি িওয়ার ও 

সফট্ওয়ার সাংগৃহীত; 

অনলাইন লাইদসনসাং ব্যবস্থা প্রবতিন করার  লদক্ষয প্রদয়াজনীয় 

হাি িওয়ার ও সফট্ওয়ার ক্রয় করা হদে 

নসনসআইএেই ক্রয় সাংক্রান্ত ননর্ -- 

২ ২.১ স্বয়াংসম্পূণ ি আদবেন প্রানপ্তর ০৩ নেদনর মদে  

আমোনন ননবন্ধন সনেপদত্রর আদবেন ননস্পনত্তকরণ; 

[২.১.১] ইসুযকৃত সনেপত্র;  সেদশর িানহো সমটাদত দ্রুততম সমদয়র মদে পে আমোননর 

লদক্ষয আমোনন  ননবন্ধন সনেপত্র প্রোন করা হদে 

সকল আঞ্চনলক েপ্তর  আমোনন সনেপত্র ইসুয 

সরনজোর 

-- 

২.২ স্বয়াংসম্পূণ ি আদবেন প্রানপ্তর ০৩ নেদনর মদে 

রপ্তানন ননবন্ধন সনেপদত্রর আদবেন ননস্পনত্তকরণ; 

[২.২.১] ইসুযকৃত সনেপত্র; সেদশর রাজস্ব ও রপ্তানন আয় বৃনদ্ধর  লদক্ষয  রপ্তানন ননবন্ধন 

সনেপত্র প্রোন করা 

সকল আঞ্চনলক েপ্তর রপ্তানন সনেপত্র ইসুয 

সরনজোর 

-- 

২.৩ স্বয়াংসম্পূণ ি আদবেন প্রানপ্তর ০৩ নেদনর মদে নশপ 

আমোনন সনেপদত্রর আদবেন ননস্পনত্তকরণ; 

[২.৩.১] ইসুযকৃত সনেপত্র; সেদশর নবননদয়াগ, নশপায়ন ও কম িসাংস্থান বৃনদ্ধর লদক্ষয দ্রুততম 

সমদয়র মদে নশপ আমোনন  ননবন্ধন সনেপত্র প্রোন করা হদে 

নসনসআইএেই ও সকল 

আঞ্চনলক েপ্তর 

নশপ আমোনন সনেপত্র 

ইসুয সরনজোর 

-- 

২.৪ স্বয়াংসম্পূণ ি আদবেন প্রানপ্তর ০৩ নেদনর মদে 

নবনিন্ন ধরদনর সনেপত্র নবায়দনর  আদবেন 

ননস্পনত্তকরণ; 

[২.৪.১] নবায়নকৃত সনেপত্র ; সরকাদরর রাজস্ব আয় বাড়াদনার লদক্ষয সাংনিি সেণীর নবপরীদত 

ননধ িানরত নফ আোয়পূব িক সনেপত্র নবায়ন করা হদে 

সকল আঞ্চনলক েপ্তর ও 

বানণনজযক ব্যাাংক 

নবায়ন সাংক্রান্ত সরনজোর -- 

২.৫ প্রদেয় টিআর িালান র্ািাই করণ; [২.৫.১] র্ািাই কৃত টিআর 

িালান ; 

CGA এর ওদয়ব সাইট লগইন কদর প্রদেয় টিআর িালান শতিাগ 

র্ািাই করা হদে 

সকল আঞ্চনলক েপ্তর CGA এর ওদয়ব সাইট -- 

২.৬ নশপ প্রনতষ্ঠান স্থাপদন মূলধনী র্ন্ত্রপানত আমোননর 

আদবেন ননস্পনত্তকরণ; 

[২.৬.১] জারীকৃত অনুমনতপত্র; নতুন নতুন নশপ কারোনা স্থাপদনর জন্য নশপ আমোনন 

অনুমনতপত্র প্রোন করা হয় 

নসনসআইএেই মূলধনী র্ন্ত্রপানত 

আমোনন ইসুয সরনজোর 

-- 

৩ ৩.১ নবদেদশ অনুনষ্ঠত প্রেশ িনী/সমলাদত বাাংলাদেশী পদের 

পনরনিনতর জন্য পে সপ্ররদনর আদবেন 

ননস্পনত্তকরণ; 

[৩.১.১] জানরকৃত রপ্তানন 

পারনমট 

নবদেদশ অনুনষ্ঠত প্রেশ িনী/সমলাদত বাাংলাদেশী পদের 

পনরনিনতর জন্য প্রেশ িনী পে সপ্ররদণর লদক্ষয রপ্তানন 

অনুমনতপত্র প্রোন করা হয় 

নসনসআইএেই রপ্তানন পারনমট ইসুয 

সরনজোর 

-- 
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ক্রনমক কার্ িক্রম কম ি সম্পােন সূিকসমূহ নববরণ বাস্তবায়নকারী 

শাো/েপ্তর 

পনরমাপ পদ্ধনত এবাং 

উপাত্তসূত্র 

সাধারণ 

মন্তব্য 

৪ ৪.১ ননবন্ধন ও নবায়ন কার্ িক্রম সম্পদকি েপ্তদরর 

কম িকতিা/ কম িিারীদের সদিতনতা বৃনদ্ধকরদণ 

প্রনশক্ষণ;  

[৪.১.১] প্রনশনক্ষত জনবল  ননবন্ধন ও নবায়ন কার্ িক্রম সম্পদকি েপ্তদরর কম িকতিা/কম িিারীদের 

সদিতনতা বৃনদ্ধর লদক্ষয নবনিন্ন প্রনশক্ষদণর ব্যবস্থা সনয়া হদয়দছ 

নসনসআইএেই প্রনশক্ষণ সাংক্রান্ত ননর্ -- 

৪.২ আউট সসানস িাং এর মােদম জনবল ননদয়াগ [৪.২.১] ননদয়াগকৃত জনবল  আউট সসানস িাং এর মােদম জনবল ননদয়াগ করা হদব।  নসনসআইএেই প্রশাসন সাংক্রান্ত ননর্ -- 

৪.৩ অনতনরি প্রধান ননয়ন্ত্রদকর পে সৃনি [৪.৩.১] সৃনিকৃত পে অনতনরি প্রধান ননয়ন্ত্রদকর পে সৃনির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব।  নসনসআইএেই সগদজদট প্রকানশত -- 

৪.৪ ননদয়াগনবনধ প্রণয়ন  [৪.৪.১] প্রণয়নকৃত ননদয়াগনবনধ ননদয়াগনবনধ প্রণয়ন করা হদব।  নসনসআইএেই সগদজদট প্রকানশত -- 

৪.৫ ২ টি গানড় ক্রয়  [৪.৫.১] ক্রয়কৃত গানড় ২ টি গানড় ক্রয় করা হদব।  নসনসআইএেই ক্রয় সাংক্রান্ত ননর্ -- 

৪.৬ ননরাপত্তা ও অনিননব িাপক ব্যবস্থা িালুকরণ   [৪.৬.১] ননরাপত্তা ও অনিননব িাপক 

ব্যবস্থা িালুকৃত 

ননরাপত্তা ও অনিননব িাপক ব্যবস্থা িালু করা হদব।  নসনসআইএেই প্রশাসন সাংক্রান্ত ননর্ -- 

৪.৭ অনফস িবন স্থানান্তর [৪.৭.১] স্থানান্তরকৃত অনফস িবন স্থানান্তর করা হদব।  নসনসআইএেই প্রশাসন সাংক্রান্ত ননর্ -- 

৪.৮ নতুন অনফস িবন সনিতকরণ  [৪.৮.১] সনিতকৃত নতুন অনফস িবন সনিতকরণ করা হদব।  নসনসআইএেই প্রশাসন সাংক্রান্ত ননর্ -- 

৪.৯ সসবা সহজীকরদণর ব্যকদলট প্রকাশ [৪.৯.১] ব্যকদলট প্রকানশত সসবা সহজীকরদণর ব্যকদলট প্রকাশ করা হদব।  নসনসআইএেই এটুআই সাংক্রান্ত ননর্ -- 

৪.১০ সি সকয়ার সসন্টার স্থাপন [৪.১০.১] স্থাপনকৃত সি সকয়ার সসন্টার স্থাপন করা হদব।  নসনসআইএেই প্রশাসন সাংক্রান্ত ননর্ -- 
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সাংদর্াজনী ৩: অন্য মন্ত্রণালয়/নবিাগ/েপ্তর/সাংস্থার-এর ননকট প্রতযানশত সুনননে িি কম িসম্পােন িানহোসমূহ 

 

 

প্রনতষ্ঠাদনর ধরণ প্রনতষ্ঠাদনর নাম সাংনিি কম িসম্পােন 

সূিক 

উি প্রনতষ্ঠাদনর ননকট সাংনিি 

মন্ত্রণালয়/নবিাদগর প্রতযানশত 

সহায়তা 

প্রতযাশার সর্ৌনিকতা উি প্রনতষ্ঠাদনর ননকট 

প্রতযাশার মাত্রা উদেে 

করুন 

প্রতযাশা পূরণ না 

হদল সম্ভাব্য প্রিাব 

অন্যান্য বাাংলাদেশ 

নবননদয়াগ উন্নয়ন 

কর্তিপক্ষ  

নশপ প্রনতষ্ঠাদনর আমোনন 

ননবন্ধন সনেপত্র জানরর 

সুপানরশ 

নশপ প্রনতষ্ঠাদনর কাঁিামাদলর 

তানলকা ও বাৎসনরক আমোনন 

সীমা ননধ িারণ 

তেন্তকারী কম িকতিা কর্তিক নশপ প্রনতষ্ঠাদনর 

কারোনা পনরেশ িন, কাঁিামাদলর তানলকা  ও 

উৎপােন ব্যবস্থার উপর আমোনন সীমা ননধ িারণ 

ব্যনতদরদক নশপ আইআরনস জানর করা র্ায় না। 

৬০% প্রতযানশত নবননদয়াগ 

হদব না।  

অন্যান্য বস্ত্র পনরেপ্তর নশপ প্রনতষ্ঠাদনর আমোনন 

ননবন্ধন সনেপত্র জানরর 

সুপানরশ 

নশপ প্রনতষ্ঠাদনর কাঁিামাদলর 

তানলকা ও বাৎসনরক আমোনন 

সীমা ননধ িারণ 

তেন্তকারী কম িকতিা কর্তিক সাংনিি সপাষাক নশপ 

কারোনা পনরেশ িদনর মােদম কাঁিামাদলর তানলকা  

ও উৎপােন ব্যবস্থার উপর আমোনন সীমা ননধ িারণ 

ব্যনতদরদক নশপ আইআরনস জানর করা র্ায় না। 

৪০% প্রতযানশত নবননদয়াগ 

হদব না।  

 


