বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের কর্মকর্মাদের কমমবন্টন
?
স্বল্পকালীন ছুটির বিকল্প
(Job Distribution & Leave Substitute)

র্ার্ ম-২০১৫

িাবিজ্য র্ন্ত্রিালয়
গিপ্রজ্ার্ন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার

০১।

অণিণরক্ত সণিব এর কার্ মাণ িঃ
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(ি)
(ছ)
(জ্)
(ঝ)

০২।

প্রশাসন অনুণবভ্ায়গর কার্ মাণ িঃ
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(ি)
(ছ)
(জ্)
(ঝ)
(ঞ)
(ট)
(ঠ)
(ড)
(ঢ)
(ি)

০৩।

পণরিালক বাণিজ্য সংগঠন অণিশাখার সায়ে সম্পৃক্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
পণরকল্পনা সসল এর সায়ে সম্পৃক্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অিীন প্রকল্পসমূয়ের র্াবিীে কার্ মাণ ;
সকাম্পানী আইন সংয়শািন, সংয়র্াজ্ন, ব্যাখা প্র ান সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
সসাসাইটি সরণজ্য়েশন এযাক্ট ১৮৬০ সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
ম
টিও অগানাইয়জ্শন
এযাক্ট ১৯৬১ সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
সরণজ্োর অফ জ্য়েন্ট স্টক সকাম্পানী এর Functional কার্ মাবণল;
ডাইয়রক্ট সসল আইন ২০১৩ প্রিেন সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল; এিাং
সণিয়বর অনুপণিিকালীন সময়ে সণিয়বর দ নণিন রুটিন াণেত্ব পালন।

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমকিমা/কমমিারীয় র প্রশাসণনক সকল কার্ মাবণল;
বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অিীনি সকল অণি প্তর/ প্তর/পণর প্তর/সংিার কমমকিমা/কমমিারীয় র ণনয়োগ,
শৃঙ্খলা ও পয় ান্নণি/প্রণশক্ষি/ণবয় শ ভ্রমি সংক্রান্ত ণবষোবলী (র্া মন্ত্রিালয়ের সায়ে সংণিষ্ট);
ণবণসএস (য়েড) কযাডায়রর প্রশাসন সাংক্রান্ত কার্ মািবল;
ণবয় শি বাণিণজ্যক ণমশনসমূয়ে কমমকিমা/কমমিারী ণনয়োগ (২ে ও ৩ে সেিী), শৃঙ্খলা, পয় ান্নণি ও
ব ণলর র্াবিীে কার্ মাবণল;
সংস ণবষেক কার্ মাবণল;
বায়জ্ট, ণেসাব ও ণনরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ্;
র্ানবােন, সরবরাে ও সসবামূলক কার্ মাবণল;
আইন, মামলা ও আ ালি সম্পণকমি mgš^qg~jK কার্ মাবণল;
ণবণভ্ন্ন আন্তিঃমন্ত্রিালে সভ্াে সর্াগ ান, অন্যান্য র্াবিীে mgš^q কার্ মক্রম িত্ত্বাবিান এবং ণবণভ্ন্ন
আইন/নীণি/ণবষয়ের উপর মিামি প্র ান;
অভ্যন্তরীি ও দবয় ণশক প্রণশক্ষি, সভ্া/য়সণমনায়র কমমকিমা ময়নানেন সংক্রান্ত কার্ মাণ ;
আইণসটি সসল সংক্রান্ত কার্ মাণ ;
প্রয়টাকল সংক্রান্ত কার্ মাণ ;
উর্দ্মিন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম ণবণভ্ন্ন সময়ে প্র ত্ত অন্যান্য কার্ মাবণল;
BPC-এর প্রশাসণনক কার্ মাণ ; এিাং
প্রণিয়র্াণগিা কণমশয়নর প্রশাসণনক কার্ মাণ ।

রপ্তাণন অনুণবভ্ায়গর কার্ মাণ িঃ
(ক)

(খ)
(গ)
(ঘ)
q
(ঙ)

রপ্তাণন নীণি প্রিেন, বাস্তবােন, রপ্তাণন েযায়টণজ্ ও এযাকশন প্লান প্রিেন, সকাটা-উত্তর পণরণিণি সমাকায়বলাে
সকৌশল ণনি মারি এবং গায়মমন্টস ণশয়ল্পর সমস্যা সংক্রান্ত কমমকান্ড, বাণিজ্য ণবয়রাি, রপ্তাণন সমস্যার সমািান,
রপ্তাবন নীণির ব্যাখ্যা প্র ান;
দিণর সপাশাক ণশয়ল্পর ণস.ও, ণজ্এসণপ, ণজ্এসটিণপ সংক্রান্ত কার্ মাবণল এবং অণরণজ্ন সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
ণি-পাণক্ষক ও আন্তজ্মাণিক বাণিজ্য সংক্রান্ত নীণিমালা ও ব্রীফ প্রিেন এবং বাণিজ্য প্রণিণনণি ল গঠনসে
িায়ি অংশগ্রেি ও সনর্তত্ব ান;
রপ্তাণন উন্নেন ও বহুমুখীকরি কমমসূণি এবং বাংলায় শী রপ্তাণনকারকয় র সর্ন্বদয় সম্প্রসারদির
বণে জ্ন্য র্াবিীে প য়ক্ষপ গ্রেি;
প্রণি-বাণিজ্য, ণবয়শষ বাণিজ্য এবং রপ্তাণন োউজ্ গঠন সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাণ ;
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(ি)
(ছ)
(জ্)
(ঝ)
(ঞ)
(ট)
০৪।

রপ্তাণন সংক্রান্ত র্াবিীে আন্তিঃমন্ত্রিালে কার্ মক্রম;
ণড-৮, ওআইণস এবং ইউয়রাপীোন ইউণনেন (EU) সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
ণবয় শি বাংলায় শ দূিাবায়সর বাণিণজ্যক ণমশনসমূয়ের (ণসই) সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
িা সবাড ম ও রপ্তানী উন্নেন ব্যযয়রার উন্নেন ও সম্প্রসারি সংক্রান্ত কার্ মাণ ;
ণবজ্য়নস প্রয়মাশন কাউণিয়লর Functional কার্ মাণ ; এিাং
বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের বস্ত্রয়সল এর র্াবিীে কার্ মাবণল।

আম াণন ও অভ্যন্তরীি বাণিজ্য অনুণবভ্ায়গর কার্ মাণ িঃ

( ক ) আম াণন ও রপ্তাণন ণনেন্ত্রি আইন, ১৯৫০ এর আয়লায়ক আম াণন নীণি আয় শ প্রিেন, বাস্তবােন ও সংয়শািন;
( খ ) ণনেণন্ত্রি পণ্য আম াণনর সক্ষয়ে পরীক্ষা-ণনরীক্ষা করা ও ণবণি-ণবিায়নর আয়লায়ক ণনষ্পণত্তকরি;
(গ)
আম াণন নীণি ও ণবণি-ণবিান সম্পয়কম ব্যাখ্যা প্র ান এবং ণবণভ্ন্ন মন্ত্রিালে কর্তক
ম সপ্রণরি আইন ও ণবণি
সম্পয়কম
মিামি প্র ান;
(ঘ)
সেণডং কয়পমায়রশন অব বাংলায় শ (টিণসণব) এর আম াণন ও অভ্যন্তরীি বাণিজ্য ণবষেক কার্ মক্রম;
(ঙ)
অভ্যন্তরীি বাজ্ায়র ণনিযপ্রয়োজ্নীে সভ্াগ্য পয়ণ্যর মূল্য ও সরবরাে পণরণিণি ণিণিশীল রাখার জ্ন্য
প্রয়োজ্নীে
কার্ মক্রম গ্রেি;
(ি)
আম াণন সংক্রান্ত মামলার কার্ মক্রম গ্রেি;
( ছ ) পণরিযক্ত বাণিণজ্যক সম্পণত্ত সংণিষ্ট কার্ মক্রম;
( জ্ ) িাট মাড ম একাউয়ন্টণস ও িার সায়ে সংণিষ্ট একাউয়ন্টণস এবং আইণসএণব, আইণসএমএণব, আইণসএসণব সংক্রান্ত
কার্ মাবণল;
( ঝ ) ট্যাণরফ কণমশন, ট্যাণরফ পণলণস, ট্যাণরফ সভ্লুয়েশন, কমনওয়েলে ট্যাণরফ অগ্রাণিকার সািন ও আন্তজ্মাণিক
ট্যাণরফ চুণক্ত;
(ঞ ) সভ্াক্তা অণিকার সংরক্ষি অণি প্তয়রর Functional কার্ মাবণল সম্পা ন; এবং
( ট ) উর্দ্মিন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম প্র ত্ত অন্যান্য কার্ মাবণল।
০৫।

চুণক্ত ও দবয় ণশক বাণিজ্য অনুণবভ্ায়গর কার্ মাণ িঃ
(ক)
(খ)
(গ)
(ঙ)
(ি)
(ছ)
( জ্ )
(ঝ)
(ঞ)
(ট)
(ঠ)
(ড)
(X)

সকল ণি-পাণক্ষক ও আঞ্চণলক এফটিএ সংক্রান্ত িলমান এবং ভ্ণবষ্যি ণবষোণ ;
ভ্ারি, শ্রীলংকা, পাণকস্তান, মাোনমার, ভুটান ও সনপাল এর সায়ে ণি-পাণক্ষক বাণিজ্য সাংক্রান্ত বিষয়াবে:
সাকম, সাপটা, সাফটা, ণবমসয়টক, আইওআর-এআরণস ও আপটা এর আঞ্চণলক ও ণি-পাণক্ষক সকল কার্ মাবণল;
সেড ণরয়লয়টড কযাপাণসটি সডয়ভ্লয়মন্ট (টিআরণসণড) সংক্রান্ত প্রকল্প mgš^q, মণনটণরং, সটকণনকযাল এযাণসসয়টি
এবং এি ণবষেক সকল প্রস্তাব;
অে মননণিক ও বাণিণজ্যক ব্লক : ইণস বাংলায় শ জ্য়েন্ট কণমশন-সাব-গ্রুপ, কমনওয়েলে, ণজ্-৭, ণজ্-৭৭,
আইণসণডটি, আইওআর ইিযাণ ;
আণে মক সংিা ণবশ্বব্যাংক, এণডণব, আইণডণব, আইএফণস, আইএমএফ;
জ্াণিসংঘ অঙ্গ সংগঠন : আংকটাড, আইটিণস, এলণডণস, টিণসণডণস, ণসএফণস, ইণসণডণস;
ণবএফটিআই সংক্রান্ত র্াবিীে ণবষোণ ;
বাংলায় শ যুক্তরাে, বাংলায় শ-কানাডা অন্যান্য স য়শর সায়ে ণি-বাণষ মক বস্ত্র চুণক্ত সম্পা ন সংক্রান্ত র্াবিীে
কার্ মাবণল;
UNESCAP সংক্রান্ত সকল ণবষোণ ;
COMCEC : Committee on Economic and Commercial Cooperation সংক্রান্ত র্াবিীে
কার্ মক্রম;
TPS-OIC - এর আওিািীন সেড সনয়গাণসয়েশন কণমটি সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব;
বণেিঃণবয়শ্বর স শসমূয়ের সংয়গ ণিপাণক্ষক বাণিজ্য চুণক্ত (সাকম ও ণবমসয়টক ব্যিীি), সর্ৌে কণমশন,
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(ঞ)
( ি)

ণবয় য়শ বাংলায় শ দূিাবাসসমূয়ের কমমকায়ন্ড সংয়র্াগ রক্ষা ও ণনয় মশনা প্র ান ইিযাণ ;
বাণিজ্য মন্ত্রিালে সম্পণকমি সকল চুণক্ত সম্পা ন ও সংরক্ষয়ির কার্ মক্রম; এিাং
কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য ণবষোণ ।

বিশ্ব িাবিজ্য সাংস্থা (ডবিউটিও) সসল এর কার্ মাবেিঃ

০৬।
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

WweøDwUIÕi আওিাে ণবদ্যমান ৩০টির অণিক চুণক্ত বাস্তবােন এবং এ সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
WweøDwUIÕi আওিাে পণ্য ও সসবাখায়ির জ্ন্য বাজ্ার প্রয়বশাণিকার (ণবয়শষ কয়র শুল্ক-মুক্ত ও সকাটা-মুক্ত) বৃণর্দ্
সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
অন্যান্য স য়শর িাণে া অনুর্ােী বাংলায় য়শর Sanitary/ Phyto-Sanitary (SPS) সমজ্াস ম এবং রুল-সরগুয়লশনস
সংক্রান্ত িথ্যাববল সরবরাে করার জ্ন্য ন্যাশনাল ইনয়কাোরী পয়েন্ট ণেয়সয়ব কাজ্ করা;
WweøDwUIÕi ণনেম-নীণির আওিাে স শীে ণশয়ল্পর ¯^v_© রক্ষার জ্ন্য কাজ্ করা;
WweøDwUIÕi আওিাে Dumping/Antidumping সংক্রান্ত সকল কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
WweøDwUIÕi আওিাে সংঘটিি/িলমান সকল সনয়গাণসয়েশয়ন অংশগ্রেি সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
WweøDwUIÕi ণবণভ্ন্ন চুণক্তর আওিাে ডণব্লউটিও সণিবালয়ে ণনেণমি সনাটিণফয়কশন সপ্ররি করার জ্ন্য সনাটিণফয়কশন
অেণরটি ণেয়সয়ব কাজ্ করা;
ডণব্লউটিও কর্তক
ম গৃেীি সক্ষমিা অজ্মন ণবষেক ণবণভ্ন্ন কমমসূণি সংক্রান্ত কার্ মাবণল (Enhance Integrated
Framework, Aid for Trade etc.) সম্পা ন করা;
WweøDwUIÕi ণবণভ্ন্ন চুণক্ত ও ইস্যয সম্পয়কম সস্টকয়োল্ডারয় র অবণেি করার জ্ন্য ডণব্লউটিও সণিবালয়ের
সোেিাে প্রণশক্ষি, ওোকমশপ/সসণমনার আয়োজ্ন করা;
ডণব্লউটিও সণিবালয়ে িলমান সনয়গাণসয়েশন এবং ডণব্লউটিও সংক্রান্ত সকল ণবষয়ে সজ্য়নভ্াি বাংলায় শ
ণমশয়নর সায়ে ণনেণমি সর্াগায়র্াগ রক্ষা করা;
সনয়গাণসয়েশনসে সকল ডণব্লউটিও ইস্যযয়ি বাংলায় য়শর অবিান ণনি মারি করার লয়ক্ষয সস্টকয়োল্ডারয় র মিামি
গ্রেয়ির জ্ন্য মি ণবণনমে সভ্া, সসণমনার এবং ওোকমশয়পর আয়োজ্ন করা;
ডণব্লউটিও কর্তক
ম আয়োণজ্ি ণবণভ্ন্ন প্রণশক্ষি, ওোকমশপ, সসণমনার, ইিযাণ য়ি ডণব্লউটিও’র শিমানুর্ােী উপযুু্ক্ত
কমমকিমা ময়নানেন প্র ান করা;
বাংলায় য়শর সেড পণলণস ণরণভ্উ (টিণপআর) সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
WweøDwUIÕi মন্ত্রী পর্ মায়ের সয়েলয়ন অংশগ্রেি সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
ণি-পাণক্ষক, আঞ্চণলক ও বহু-পাণক্ষক আন্তজ্মাণিক বাণিজ্য সংক্রান্ত চুণক্তর ণবষয়ে মিামি প্র ান করা;
বাণিজ্য সম্পণকমি সর্ সকান আইন, ণবণি-ণবিান, নীণি প্রিেয়ন ডণব্লউটি Gর ণবদ্যমান চুণক্তর আয়লায়ক মিামি
প্র ান করা;
আন্তজ্মাণিক বাণিয়জ্যর ণবণভ্ন্ন ইস্যযয়ি স্টাণড, সমীক্ষা, জ্ণরপ বা Needs Assessments সম্পন্ন করা;
সেড সফণসণলয়টশন সম্পণকমি কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
WweøDwUIÕi ণবণভ্ন্ন ইস্যযয়ি গঠিি ওোণকমং গ্রুপসমূয়ের র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
Trade and Investment Cooperation Forum Agreement (TICFA) সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন
করা;
B¯Ív¤^yj সপ্রাগ্রাম অব অযাকশন (IPoA) সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
WweøDwUIÕi আওিাে Dispute Settlement সংক্রান্ত কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
ডণব্লউটিও সম্পণকমি ণবষয়ে অন্যান্য মন্ত্রিালে/সংিার সায়ে সর্াগায়র্াগ ও mgš^q সািন করা;
ণবণভ্ন্ন ািা সংিার সায়ে সর্াগায়র্াগ রক্ষা করা এবং সংণিষ্ট কার্ মাণ সম্পন্ন করা;
বাণিজ্য সম্পণকমি সক্ষমিা বৃণর্দ্ সংক্রান্ত কার্ মাবণল সম্পা ন করা; এিাং
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26. ডণব্লউটিও সংক্রান্ত অন্যান্য/ণবণবি ইস্যয সম্পণকমি কার্ মাবণল সম্পা ন করা।
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প্রশাসন অনুবিভাদগর কার্ মািবল
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প্রশাসন অনুণবভ্ায়গর কমমবন্টন (জ্ব সডসণক্রপশন)
উপ-সণিব (প্রশাসন-১ )

উপ-সণিব (প্রশাসন-২)

প্রশাসন শাখা-১

প্রশাসন শাখা-৫

প্রশাসন শাখা-২

প্রশাসন শাখা-৬

প্রশাসন শাখা-৩

প্রশাসন শাখা-৭

প্রশাসন শাখা-৪

প্রশাসন শাখা-৮
প্রশাসন শাখা-৯

কমম বি মনা (জ্ব সডসণক্রপশন)
১।

কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২।

প ণব

t

যুগ্ম-সণিব(প্রশাসন)

৩।

াণেত্বাববল

t

১)

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমকিমা/কমমিারীয় র প্রশাসণনক সকল কার্ মাণ ;

২)

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অিীনি সকল অণি প্তর/ প্তর/পণর প্তর/সংিার কমমকিমা/
কমমিারীয় র ণনয়োগ, শৃঙ্খলা ও পয় ান্নণি/প্রণশক্ষি/ণবয় শ ভ্রমি সংক্রান্ত ণবষোবলী;

৩)

ণবয় শি বাণিণজ্যক ণমশনসমূয়ে কমমকিমা/কমমিারী ণনয়োগ( ২ে ও ৩ে সেিী), শৃঙ্খলা,
পয় ান্নণি ও ব ণলর র্াবিীে কার্ মাণ ;

৪)

ণব ণস এস (সেড) কযাডায়রর প্রশাসবনক কার্ মািবল;

৫)

সংস ণবষেক কার্ মাবণল;

৬)

বায়জ্ট, ণেসাব ও ণনরীক্ষা সংক্রান্ত কার্ মাবণল;

৭)

র্ানবােন, সরবরাে ও সসবা সংক্রান্ত কার্ মাবণল;

৮)

আইন, মামলা ও আ ালি সম্পণকমি mgš^qg~jK কার্ মাবণল;

৯)

ণবণভ্ন্ন মন্ত্রিালে/ণবভ্ায়গর সভ্াে প্রণিণনণি সপ্ররি, অন্যান্য র্াবিীে mgš^q কার্ মক্রম
িত্ত্বাবিান এবং ণবণভ্ন্ন আইন/ নীণি/ ণবষয়ের mgš^q সািন;

১০)

অভ্যন্তরীি ও দবয় ণশক প্রণশক্ষি, সভ্া/সসণমনায়র কমমকিমা ময়নানেন সংক্রান্ত কার্ মাণ ;

১১)

আইণসটি সসল সংক্রান্ত কার্ মাণ ;

১২)

প্রয়টাকল সংক্রান্ত কার্ মাণ ;

১৩)

BPC এিাং প্রণিয়র্াণগিা কণমশয়নর প্রশাসণনক কার্ মাণ ; এবং

১৩)

উর্দ্মিন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম ণবণভ্ন্ন সময়ে প্র ত্ত অন্যান্য কার্ মাবণল।

৪। িত্ত্বাবিানকারী

t

৫। ছুটিকালীন ণবকল্প t
বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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কমমবন্টন
১।

কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়।

২।

প ণব

t

উপ-সণিব(প্রশাসন-১)।

৩।

াণেত্বািবল

t

১)

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ে কর্মরর্ সকল কমমকিমার প্রাণিষ্ঠাণনক কার্ মাবণল;

২)

৫)

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের কমমিারীয় র ণনয়োগ/ব ণল/পয় ান্নণি/ছুু্টি/অবসর গ্রেি/ সরবরাে ও সসবা
সংক্রান্ত অণগ্রম প্র ান/শৃঙ্খলা ও আপীলজ্ণনি কারয়ি আইনানুগ ব্যবিা গ্রেি/বাণষ মক সগাপনীে
প্রণিয়ব ন/সবিন ণনি মারিসে অন্যান্য সকল প্রাণিষ্ঠাণনক কার্ মাবণল;
বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অিীনি অণি প্তর/ প্তর/পণর প্তর/সংিা ও ণমশনসমূয়ের কমমকিমা/
কমমিারীয় র প ােন, পয় ান্নণি এবং প্রণশক্ষি ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্ মাণ ,
কমমকিমা/কমমিারীয় র উপণিণি ও প্রিান সম্পণকমি প্রণিয়ব ন িত্ত্বাবিান;
বাণিজ্য মন্ত্রিালে ও এর অিীন সংিার দবয় ণশক ও িানীে প্রণশক্ষি সংক্রান্ত র্াবিীে
কার্ মাণ ;
ণব ণস এস (সেড) কযাডায়রর প্রশাসন সংক্রান্ত কার্ মাণ ;

৬)

মন্ত্রিালে সম্পণকমি সংস ীে কণমটি ও সংস ণবষেক র্াবিীে কার্ মক্রম িত্ত্বাবিান;

৭)

বক্তৃিা ও ভ্াষয়ির খসড়া প্রিেন এবং অন্যান্য র্াবিীে mgš^q কার্ মক্রম িত্ত্বাবিােন। ণবণভ্ন্ন
মন্ত্রিালে/ণবভ্ায়গর সভ্াে প্রণিণনণি সপ্ররি এবং ণবণভ্ন্ন নীণি/ণবষয়ের উপর মিামি প্র ায়নর
কার্ মক্রম mgš^q সািন;

৮)

ণসণসআইএন্ডই এবং সর্ৌে মূলিন সকম্পানী ও ফামমসমূয়ের পণর প্তর, টিণসণব ও ইণপণবর
র্াবিীে প্রশাসণনক কার্ মাণ ;

৯)

ণবয় শি বাংলায় শ ণমশনসমূয়ে কমমকিমা/কমমিারী (২ে ও ৩ে সেিী) ণনয়োগ/ব ণল সংক্রান্ত
র্াবিীে কার্ মাণ ;
আইন, মামলা ও আ ালি সম্পণকমি র্াবিীে mgš^q সািন;

৩)

৪)

১০)
১১)
১২)
৪। িত্ত্বাবিানকারী

ণবণভ্ন্ন মন্ত্রিালে/ণবভ্াগ/অণি প্তর/সংিাে অনুণষ্ঠি সভ্া/সসণমনার/ণসয়ম্পাণজ্োয়ম কমমকিমা
ময়নানেন ও সফাকাল পয়েন্ট ণনি মারি সংক্রান্ত কার্ মাণ ; এিাং
উর্দ্মিন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য প্রশাসণনক াণেত্ব পালন।

t যুগ্ম-সণিব(প্রশাসন)।

৫। ছুটিকালীন ণবকল্প t উপ-সণিব(প্রশাসন-২)।

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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কমমবন্টন
১।

কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২।

প ণব

t

উপ-সণিব (প্রশাসন-২)।

৩।

াণেত্বাববল

t

১)

৫)

মন্ত্রিালে ও অিীনি প্তর/অণি প্তরসমূয়ের বায়জ্ট ও ণনরীক্ষা সম্পণকমি র্াবিীে
কার্ মাবণল সম্পা ন ও িত্ত্বাবিান।
মন্ত্রিালয়ের সািারি সসবা, র্ো- সষ্টশনারী ও অন্যান্য প্রয়োজ্নীে দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রে
এবং িাণে ানুর্ােী ণবিরি ও িত্ত্বাবিান।
মন্ত্রিালয়ের, র্ানবােন, র্ন্ত্রপাণি ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রে ও
রক্ষিায়বক্ষি/িত্ত্বাবিান।
ণবয় শ েয়ি আগি বাণিজ্য প্রণিণনণিয় র অভ্যে মনা, োকা, র্ানবােয়নর ব্যবিাসে এ
সংক্রান্ত র্াবিীে কায়জ্র িত্ত্বাবিান।
বাণিজ্য মন্ত্রিালে সংণশষ্ট সকল রাোিার/প্রয়টাকল কার্ মাণ ।

৬)

ণেসাব শাখার র্াবিীে কার্ মক্রম িত্ত্বাবিান।

৭)
৮)

জ্ািীে সভ্াক্তা অণিকার সংরক্ষন অণি প্তর, িা সবাড,ম বাংলায় শ ট্যাণরফ কণমশন/
প্রণিয়র্াণগিা কণমশন এর প্রশাসণনক কার্ মাণ ।
বাণষ মক ক্রে পণরকল্পনা প্রিেন।

৯)

আইণসটি সসল সংক্রান্ত কার্ মাণ ।

১০)

ণ ইনণষ্টটিউট অফ িাটাড ম একাউন্টস এর প্রশাসণনক কার্ মাণ ।

১১)

আইণসএমএণব এর প্রশাসণনক কার্ মাণ ।

১২)

আইণসএসণব এর প্রশাসণনক কার্ মাণ

১৩)

বাণিজ্য মন্ত্রিালে সম্পণকমি সপশাগি সংিাসমূয়ের কার্ মাণ ।

১৪)

ণবলুপ্ত কসকর/সরবরাে ও পণর শমন অণি প্তর, কেলা পণর প্তর এর র্াবিীে কার্ মাণ ।

১৫)

যুগ্ম-সণিব(প্রশাসন) কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য প্রশাসণনক াণেত্ব পালন।

২)
৩)
৪)

৪। িত্ত্বাবিানকারী

t

৫। ছুটিকালীন ণবকল্প t

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

যুগ্ম-সণিব(প্রশাসন)।
উপ-সণিব(প্রশাসন-১)।
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কমমবন্টন
শাখা t প্রশাসন-১
১।

কার্ মালে

t

বাণিজ্য র্ন্ত্রিালয়।

২।

প ণব

t

সেকারী সণিব/ণসণনের সেকারী সণিব।

t

১)

৩।

াণেত্বাববল

২)
৩)
৪)
5)
6)
7)
8)
9)
১0)
১1)

১2)
১3)
১4)
১5)
৪।

িত্ত্বাবিানকারী

৫।

ছুটিকালীন ণবকল্প t

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ে কমমরি কমমকিমা/কমমিারীগয়নর অভ্যন্তরীি ণনয়োগ/ব ণল
ও অন্যান্য প্রাণিষ্ঠাণনক কাজ্;
বাণিজ্য মন্ত্রিালে ও এর অিীন¯’ প্তর/অণি প্তর/পণর প্তর/মন্ত্রিালয়ের আওিািীন
সংিাসমূয়ের দবয় ণশক প্রণশক্ষি/ণবয় শ ভ্রমি সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
ণবয় য়শ প্রণিণনণি সপ্ররি সংক্রান্ত প্রয়োজ্নীে আণে মক ও প্রশাসণনক মঞ্জুরী আয় শ
জ্ারী;
কমমকিমা/কমমিারীয় র পয় ান্নণি ও প ােন সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
মন্ত্রিালয়ে কমমকিমা ও কমমিারীয় র প সৃজ্ন;
কমমকিমা/কমমিারীয় র টাইম সেল/ ণসয়লকশন সগ্রড/ বণি মি সবিন ও সমিাকরি
সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
কমমকিমা/কমমিারীয় র োণন্ত ণবয়না ন/ অণজ্মি ছুটি মঞ্জুরী ও সবিন ণনি মারি
সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
কমমকিমা/কমমিারীয় র বাণষ মক সগাপনীে প্রণিয়ব ন সংগ্রে ও সংরক্ষি সংক্রান্ত
র্াবিীে কার্ মাবণল;
মন্ত্রিালয়ের কমমকিমা/ কমমিারীয় র সপনশন মঞ্জুরী;
কমমকিমা/ কমমিারীয় র শৃঙ্খলা ও আপীল ণবণির আওিাে ণবভ্াগীে ব্যবিা গ্রেি;
বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অিীনি সকল প্তর/অণি প্তর/পণর প্তর/ সংিা ও সংযুক্ত
ণবভ্ায়গর কমমকিমা /কমমিারীয় র অণফস উপণিণি ও প্রিান সম্পণকমি প্রণিয়ব ন
সংগ্রে ও উপিাপন এবং প্রয়োজ্নীে ব্যবিা গ্রেি;
মাননীে মন্ত্রী/উপয় ষ্টার ণপ্রণভ্য়লজ্ ষ্টাফ ণনয়োগ ও মাননীে মন্ত্রীর ঐণিক িেণবয়লর
সরকারী মঞ্জুরী আয় শ জ্ারী;
কমমকিমা/কমমিারীয় র প সৃজ্ন/সাংরক্ষন/িােীকরি ও র্াবিীে
প্রশাসণনক কার্ মাবণল;
ণবয় শি বাণিণজ্যক ণমশনসমূয়ে কমমকিমা/কমমিারী (২ে ও ৩ে সেিী) ণনয়োগ ও িায় র
প্রশাসণনক কার্ মাবণল; এিাং
উর্দ্মিন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম সমে সমে প্র ত্ত অন্যান্য কার্ মাবণল।

উপ-সণিব (প্রশাসন-১)।
ণসণনের সেকারী সণিব/ সেকারী সণিব (প্রশাসন-৩)।
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কমমবন্টন
শাখা t প্রশাসন-২
১।

কার্ মালে

t

বাণিজ্য র্ন্ত্রিালয়।

২।

প ণব

t

সেকারী সণিব/ণসণনের সেকারী সণিব।

t

১) ইণপণব ও সেণডং কয়পমায়রশন অব বাংলায় শ এর প্রশাসণনক কার্ মাবণল।

৩।

াণেত্বািবল

২) ণবণভ্ন্ন মন্ত্রিালে/ণবভ্াগ/অণি প্তর/সংিাে ণবণভ্ন্ন সভ্া/সসণমনার/
ণসয়ম্পাণজ্োয়ম কমমকিমা/সফাকাল পয়েন্ট ময়নানেন সংক্রান্ত কার্ মাণ ।
৩) কমমকিমা/কমমিারীয় র অভ্যন্তরীি প্রণশক্ষি সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাণ ।
৪) ণবণভ্ন্ন আইন/নীণি/ণবণি ইিযাণ র উপর মিামি প্র ান সংক্রান্ত
mgš^qg~jK
কার্ মাণ ।
৫) উর্দ্মিন কর্তপম ক্ষ আয়রাণপি অন্যান্য াণেত্বাবণল সম্পা ন।
৬) ণবণবি।
৪।

িত্ত্বাবিানকারী

৫।

ছুটিকালীন ণবকল্প t

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

t

উপ-সণিব (প্রশাসন-১)।
ণসণনের সেকারী সণিব/ সেকারী সণিব (প্রশাসন-১)।
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কমমবন্টন
শাখািঃ প্রশাসন-৩
১।

কার্ মালে

t

বাণিজ্য র্ন্ত্রিালয়।

২।

প ণব

t

সেকারী সণিব/ণসণনের সেকারী সণিব।

t

১)

৩।

াণেত্বাববল

৪।

িত্ত্বাবিানকারী

৫।

ছুটিকালীন ণবকল্প t

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

t

2)

ণবণসএস (সেড) কযাডায়রর কমমকিমায় র ণনয়োগ, পয় ান্নণি, ব ণল, ছুটি,
ণবভ্াগীে পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্ মাণ ;
ণবণসএস(সেড)কযাডায়রর কমমকিমায় র শৃঙ্খলামূলক কার্ মাণ ;

3)

ণবণসএস (সেড) কযাডায়রর কমমকিমায় র ণজ্ণপএফ, সপনশন সংক্রান্ত কার্ মাণ ;

4)

ণবণসএস (সেড) কযাডায়রর কমমকিমায় র বাণষ মক সগাপনীে অনুয়ব ন সংক্রান্ত কার্ মাণ ;

5)

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের ণনেন্ত্রিািীন আম াণন ও রপ্তাণন ণনেন্ত্রি অণি প্তর এবং সর্ৌেমূলিন
সকাম্পানী ও ফামমসমূয়ের পণর প্তয়রর প্রশাসণনক কার্ মাণ ;

6)

মামলা ও আ ালি সংক্রান্ত কার্ মাণ র mgš^q;

7)

মন্ত্রিালয়ের মাণসক সভ্া অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কার্ মাণ ; এিাং

8)

উর্দ্মিন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম সমে সমে প্র ত্ত অন্যান্য কার্ মাবণল।

উপ-সণিব (প্রশাসন- ১)।
ণসণনের সেকারী সণিব/ সেকারী সণিব (প্রশাসন- ১)।
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কমমবন্টন
শাখািঃ প্রশাসন-৪
১।

কার্ মালে

t

বাণিজ্য র্ন্ত্রিালয়।

২।

প ণব

t

সেকারী সণিব/ণসণনের সেকারী সণিব।

৩।

োবয়ত্বািবল

t

১)

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের mgš^q শাখা ণেয়সয়ব কার্ ম সম্পা ন;

২)

মাণসক, ষান্মাণসক, বাণষ মক ও অন্যান্য প্রণিয়ব ন মণন্ত্রপণরষ ণবভ্াগ, প্রিানমন্ত্রীর
কার্ মালেসে ণবণভ্ন্ন িায়ন ণনেণমি সপ্ররি;

৩)

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের সংস ীে িােী কণমটির সভ্ার কার্ মপে সংস সণিবালয়ে সপ্ররি
এবং শাখা ও প্তর/সংিা সেয়ক িথ্য সংগ্রে এবং িােী কণমটির ণসর্দ্ান্ত বাস্তবােয়নর
জ্ন্য সংণশষ্ট সকয়লর ণনকট সপ্ররি, ফয়লাআপ ও mgš^q সািন;
জ্ািীে সংস িলাকায়ল সংস সণিবালে সেয়ক প্রশ্নাবলী ও মুলিণব প্রস্তাবসমূে গ্রেি ও
সংণশষ্ট শাখা/সংিার মাধ্যয়ম উত্তর দিণর কয়র র্োসময়ে সংস সণিবালয়ে সপ্ররি;
বাণিজ্য মন্ত্রিালে সম্পণকমি সরকাণর প্রণিষ্ঠান কণমটির কার্ মাবণলর সংয়িয়ষ প্রয়োজ্নীে
সোেিা প্র ান, এিেসংক্রান্ত িথ্য সংগ্রে ও র্োসময়ে জ্ািীে সংস সণিবালয়ে সপ্ররি;

৪)
৫)

৪।

িত্ত্বাবিানকারী

৫।

ছুটিকালীন ণবকল্প t

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

t

6)

মাণসক mgš^q সভ্া;

7)

সজ্লা প্রশাসক সয়েলন সংক্রান্ত কার্ মাণ ;

8)

মন্ত্রিালয়ের কার্ মাবণল সম্পণকমি বাণষ মক ও ণবয়শষ প্রণিয়ব ন প্রিেন;

9)
10)

রােপণি/প্রিানমন্ত্রীর ভ্াষয়ি অন্তর্ভমণক্তর জ্ন্য িথ্য সপ্ররি ও মাননীে বাণিজ্য
মন্ত্রীর ভ্াষয়ির খসড়া প্রিেন;
িথ্য অণিকার আইন অনুর্ােী সফাকাল পয়েন্ট কমমকিমার াণেত্ব পালন; এিাং

11)

উর্দ্মিন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম সমে সমে প্র ত্ত অন্যান্য কার্ মাবণল।

উপ-সণিব (প্রশাসন-১)।
ণসণনের সেকারী সণিব (প্র:-৩)।
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কমমবন্টন
শাখািঃ প্রশাসন-৫
১।

কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২।

প ণব

t

সেকারী সণিব/ণসণনের সেকারী সণিব।

t

১)

বাংলায় শ িা সবায়ড মর প্রশাসণনক ণবষোণ ।

2)

ণ ইনণষ্টটিউট অফ িাট মাড ম একাউন্টযান্টস অব বাংলায় শ এর প্রশাসণনক ও অে ম
ছাড়করি সংক্রান্ত কার্ মাণ ।
ণ ইনণষ্টটিউট অফ কস্ট এন্ড ম্যায়নজ্য়মন্ট একাউন্টযান্টস অব বাংলায় শ এর
প্রশাসণনক কার্ মাণ এবং অে ম ছাড়করি।
ণবলুপ্ত সরবরাে ও পণর শমন অণি প্তর এবং ণবলুপ্ত কেলা সসল এর প্রশাসণনক
ণবষোণ ।
কসকর ণবলুণপ্ত সসল এর কমমকিমা ও কমমিারীয় র প্রশাসণনক ণবষোণ ।
সভ্াক্তা অণিকার সংরক্ষি অণি প্তর ও ইনণষ্টটিউট অব িাটাড ম সসয়ক্রটাণরজ্ এর
প্রশাসণনক কার্ মাণ ।

৩।

াণেত্বাবণল

3)
4)
5)
৬)
৭)

প্রণিয়র্াণগিা কণমশন এর প্রশাসণনক কার্ মাণ ।

৮)

ণবজ্য়নস প্রয়মাশন কাউণিল (ণবণপণস) এর প্রশাসণনক কার্ মাণ ।

৯)
৪।

িত্ত্বাবিানকারী

৫।

ছুটিকালীন ণবকল্প t

t

উর্দ্মিন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম সমে সমে প্র ত্ত অন্যান্য কার্ মাবণল।

উপ-সণিব (প্রশাসন-২)।
ণসণনের সেকারী সণিব (প্রশাসন-৭)।

কমমবন্টন
বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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শাখািঃ প্রশাসন - ৬
১.

কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২.

প ণব

t

সেকারী সণিব/ণসণনের সেকারী সণিব।

t

(ক) িাদজ্ট সম্পবকমর্ কার্ মািবলিঃ

৩.

াণেত্বাবণল

১)

মন্ত্রিালয়ের র্াবিীে বায়জ্ট ণবষেক কার্ মাণ ;

২)

অিীনি প্তর/পণর প্তর/অণি প্তর সমূয়ের র্াবিীে বায়জ্ট ণবষেক কার্ মাণ ;

৩)

বাণষ মক চূড়ান্ত ণেসাব প্রিেন, উপয়র্াজ্ন, পুনিঃ উপয়র্াজ্ন, উিৃত্ত সমপমি ইিযাণ ;

৪)

অিীনি সংিা/প্রণিষ্ঠানসমূয়ের বায়জ্ট বাস্তবােি পণরবীক্ষি;

৫)

মন্ত্রিালে, অিীনি সকল প্তর ও প্রণিষ্ঠান সম্পণকমি সকল বায়জ্ট সভ্া;

৬)

ণবয় শি বাণিণজ্যক ণমশনসমূয়ে কমমকিমা/কমমিারী ব ণল ব্যে, ভ্রমি ব্যে, বাসা ভ্াড়া ও
অন্যান্য র্াবিীে ব্যে ণনব মায়ের জ্ন্য বায়জ্ট প্রিেন;

৭)

মন্ত্রিালে/সকল প্তর/সংিা/প্রণিষ্ঠানসমূয়ের রাজ্স্ব আয়ের প্রণিয়ব ন দিণর ও সপ্ররি;

৮)

আন্তজ্মাণিক সংিাসমূয়ের িাঁ া সংক্রান্ত বায়জ্ট প্রিেন ও িাঁ া পণরয়শাি সংক্রান্ত মঞ্জুরী পে
জ্াণর;

৯)

বাংলায় শ িা সবাড,ম বাংলায় শ িা গয়বষিা ইনণষ্টটিউট এবং প্রকল্প উন্নেন ইউণনয়টর বায়জ্ট/সংয়শাণ
বায়জ্ট পরীক্ষা-ণনরীক্ষা, অনুয়মা ন ইিযাণ ণনষ্পণত্তকরি; এিাং

১০)

কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম অণপমি বায়জ্ট সম্পণকমি অন্যান্য কার্ মাণ ।

(খ) অণডট সম্পণকমি কার্ মাবণল t
১)
২)
৩)

মন্ত্রিালয়ের অিীনি সকল প্তর সম্পণকমি ১৯৭১ সেয়ক ণনরীক্ষাে উত্থাণপি সকল প্রকার
অণডট আপণত্ত ণনষ্পণত্তকরি সক্রান্ত কার্ মাণ র সাণব মক mgš^q সািন;

৪)

৭)

অণডট আপণত্ত ণনষ্পণত্তর জ্ন্য অণডট অণি প্তর ও প্তর সংিার সায়ে ণি-পক্ষীে/ণে-পক্ষীে
সভ্া আয়োজ্ন ও অনুষ্ঠান;
অণডট আপণত্ত ণনষ্পণত্তর ণবষয়ে ণনরীক্ষা প্তরসমূে, সংণশষ্ট প্তর এবং মন্ত্রিালয়ের সংণশষ্ট
শাখাসমূয়ের সায়ে সর্াগায়র্াগ, িথ্য সংগ্রে ও র্োর্ে ব্যবিা গ্রেি;
সংস ীে িােী কণমটির প্রেম প্রণিয়ব ন ও ণিিীে প্রণিয়ব য়ন উয়েণখি আয় শ/ণনয় মশ
এবং স্যপাণরশমূে বাস্তবােন সম্পয়কম ণরয়পার্রট ম সংগ্রে, mgš^q এবং সংস সণিবালে ও অে ম
মন্ত্রিালয়ে সপ্ররি;
এডেক পাবণলক একাউন্টস কণমটির ণরয়পাট ম বাস্তবােন;

৮)

সংণবণিবর্দ্ অণডট আপণত্তর ষাোণসক/মাণসক প্রণিয়ব ন অে ম মন্ত্রিালয়ে সপ্ররি;

৫)
৬)

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

মন্ত্রিালে সম্পণকমি ১৯৭১ সাল েয়ি োলনাগা পর্ মন্ত ণনরীক্ষাে উত্থাণপি সকল অণডট
আপণত্ত ণনষ্পণত্তকরি;
মন্ত্রিালয়ের সকল খায়ির ণেসাব সময়ে সময়ে ণনরীক্ষার জ্ন্য উপিাপনকরি;
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১১)

অণডট আপণত্তর ণবয়শষ ণবয়শষ িাণলকাে উণেণখি অণডট আপণত্তর সব ময়শষ অগ্রগণির
প্রণিয়ব ন সংগ্রে এবং িৎসংক্রান্ত ণরয়পাট ম অে ম মন্ত্রিালয়ে, সংস সণিবালয়ে এবং
মণন্ত্রপণরষ ণবভ্ায়গ সপ্ররি;
অে ম মন্ত্রিালয়ের িাণে ানুর্ােী অণডট আপণত্তর অণগ্রম ও খসড়া অনুয়িয় র সব ময়শষ
অগ্রগণির প্রণিয়ব ন সংগ্রে ও সপ্ররি এবং ণনষ্পণত্তর প য়ক্ষপ গ্রেি;
অণডট আপণত্ত ণনষ্পণত্তর জ্ন্য মাণসক পর্ মায়লািনা সভ্া অনুষ্ঠান; এিাং

১২)

কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য অণডট সম্পণকমি কার্ মাবণল।

৯)

১০)

গ) িাাংলাদেশ ট্যাবরফ কবর্শদনর প্রশাসন সম্পবকমর্ র্াির্ীয় কার্ মািলী।
৪। িত্ত্বাবিানকারী

t

৫। ছুটিকালীন ণবকল্প t

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

উপ-সণিব (প্র:-২)।
ণসণনের সেকারী-সণিব (প্র:-৫)।
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কমমবন্টন

শাখািঃ প্রশাসন-৭
১।

কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২।

প ণব

t

ণসণনের সেকারী সণিব/সেকারী সণিব।

৩।

াণেত্বাবণল

t

১)
২)

৩)
৪)
৫)
৬)
৭)
৮)
৯)
১০)
১১)

র্ানবােন t মাইয়ক্রাবাস বরাদ্দ, সমরামি, জ্বালানী সরবরাে এবং ণবয়শষ প্রয়োজ্য়ন
ণবণভ্ন্ন সংিা েয়ি গাণড় সংগ্রে;
সটণলয়ফান t নতুন সটণলয়ফান সংয়র্াগ, িানান্তর/খাি পণরবিমন, ব্যণক্তগিকরি ও
সংরক্ষি এবং ণবল সংগ্রে ও পণরয়শাি করাসে ইন্টারকম সটণলয়ফান সংক্রান্ত র্াবিীে
কাজ্;
সয়েলন কক্ষ ব্যবিাপনা এবং ণবণভ্ন্ন সভ্াে আপ্যােয়নর ব্যবিা;
মন্ত্রিালয়ের কমমকিমা/কমমিারীয় র িােী ও অিােী পায়শর ব্যবিা;
আনুষ্ঠাণনক ণডনার/ লাঞ্চ/সসণমনার/ণসয়ম্পাণজ্োম/ওোকমশপ/সয়েলয়নর জ্ন্য
সোয়টল/সরষ্টুয়রন্ট ণনি মারিসে আনুষণঙ্গক াণেত্ব পালন;
অণফস সরঞ্জামাণ ও আসবাবপে ক্রে, সমরামি ও সংরক্ষি;
কণম্পউটার, টাইপ-রাইটার, ফয়টাকণপোর ও সাইয়লাষ্টাইল সমণশন রক্ষিায়বক্ষি সংক্রান্ত
র্াবিীে কাজ্;
ণবণভ্ন্ন আপ্যােন অণগ্রয়মর mgš^q সািন;
অণফস এবং আবাসয়নর ব্যবিা;
ণবণভ্ন্ন প্তর েয়ি পে গ্রেি ও ণবিরি;
বাংলায় শ সষ্টশনারী, ফরমস ও প্রকাশনা এবং ণবণজ্ সপ্রস েয়ি সষ্টশনারী দ্রব্যাণ ও
ফরমস সংগ্রে, সংরক্ষি ও ণবিরি;

১২)

৪। িত্ত্বাবিানকারী

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

লাইয়ব্রণর t বই, পণেকা ও সামণেকী সংগ্রে, সংরক্ষি ও ণবিরি;
১৩) কমমকিমায় র াপ্তণরক সীল, নামফলক ইিযাণ সরবরাে;
১৪) মন্ত্রিালে এবং অিীনি প্তর ও অণি প্তয়রর প্রেম সেিীর কমমকিমায় র ¯^v¯’¨ পরীক্ষার
ব্যবিা;
১৫) িতুে ম সেিীর কমমিারীয় র সপাষাক, ছািা ও জুিা ইিযাণ সরবরাে;
১৬) বাণিজ্য মন্ত্রিালে ও অিীনি সংিাসমূয়ের র্ভণম উন্নেন কর ও বয়কো ণবদ্যযৎ ণবয়লর িথ্য
সংগ্রে, সংরক্ষি ও পণরয়বশন;
১৭) বৃক্ষ সরাপি ণবষয়ে িথ্য সংরক্ষি ও সর্াগায়র্াগ রক্ষা;
১৮) মণন্ত্রপণরষ ণবভ্ায়গর অণভ্য়র্াগ গ্রেি সকন্দ্র েয়ি অণভ্য়র্াগপে গ্রেি এবং ণবণভ্ন্ন প্তয়র
সপ্ররি;
১৯) মন্ত্রিালয়ের জুণনের ণসণকউণরটি অণফসার ণেয়সয়ব াণেত্ব পালন;
২০) মন্ত্রিালে ও এর অিীনি সংিার সম্পণত্ত েয়ি অনবি খল ার উয়ি করা এবং উর্ধ্মর্ন
রােীে অনুষ্ঠানাণ আয়োজ্ন সম্পণকমি কার্ মাণ ; এিাং
২১) কর্তপম ক্ষ কর্তক প্র ত্ত অন্যান্য াণেত্বাবণল।
উপ-সণিব (প্রশাসন-২)।
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৫। ছুটিকালীন ণবকল্প t

ণসণনের সেকারী সণিব/সেকারী সণিব(প্রশাসন-৬)।

কমমবন্টন
শাখািঃ প্রশাসন-৮
১।

কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২।

প ণব

t

প্রয়টাকল কমমকিমা।

৩।

াণেত্বাবণল

t

১)
২)

৩)
৪)
৫)
৪। িত্ত্বাবিানকারী

t

৫। ছুটিকালীন ণবকল্প t

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

ণবয় শ েয়ি আগি বাণিজ্য সডণলয়গশনসমূয়ের অভ্যে মনা, োকা, র্ানবােন ও টিয়কয়টর
ব্যবিা করা এবং এর ণেসাব সংরক্ষি;
সরকাণর কায়জ্ ণবয় শ ভ্রময়ির জ্ন্য মন্ত্রিালয়ের মন্ত্রী/প্রণিমন্ত্রী, উপয় ষ্টা, সণিব ও অন্যান্য
কমমকিমাগয়ির পাসয়পাট ম, ণভ্সা, অণগ্রম ভ্রমিভ্ািা ও টিয়কয়টর ব্যবিা এবং দবয় ণশক মুদ্রার
ব্যবিা করা। এই কাজ্সমূে সবসরকাণর স স্যয় র সবলােও প্রয়র্াজ্য;
ণবমান বিয়র ণভ্আইণপ লাউয়ঞ্জর ব্যবিা এবং কমমকিমায় র ণবয় শ র্াওো ও ণবয় শ েয়ি
প্রিযাবিমনকালীন সময়ে প্রয়োজ্নীে সোেিা প্র ান;
মন্ত্রী ও মন্ত্রিালে কর্তক
ম র্াবিীে সয়েলন, সংবা সয়েলন ও সরকাণর সভ্াজ্সে অন্যান্য
অনুষ্ঠায়নর আয়োজ্ন; এিাং
ণবণভ্ন্ন সময়ে মন্ত্রী/প্রণিমন্ত্রী/উপয় ষ্টার প্তর, সণিব এর প্তর, যুগ্ম-সণিব ও উপ-সণিবগি
কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য প্রয়টাকল ও প্রশাসণনক কার্ মাণ ।

উপ-সণিব (প্রশাসন-২)।
অণিণরক্ত সণিব (প্রশাসন) এর ব্যণক্তগি কমমকিমা।
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কমমবন্টন
প্রশাসন-৯ শাখা
1| কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

2| প ণব

t

ণেসাবরক্ষি কমমকিমা।

৩।

t

াণেত্বাবণল

১)

মন্ত্রিালয়ের সঘাণষি কমমকিমায় র মাণসক সবিন, বয়কো সবিন, াণেত্ব ভ্ািা, উৎসব
ভ্ািা, গৃে ণনমমাি অণগ্রম, মটরকার অণগ্রম এবং ভ্রমি ভ্ািা ণবল দিণর ও ণেসাব
সংরক্ষি;

২)

মন্ত্রিালয়ের অয়ঘাণষি কমমিারীয় র মাণসক সবিন, বয়কো সবিন, ,োণন্ত ণবয়না ন
ভ্ািা, ভ্ণবষ্যৎ িেণবল অণগ্রম ও চূড়ান্ত ণবল, উৎসব ভ্ািা, াণেত্ব ভ্ািা, গৃে
ণনমমাি/মটর সাইয়কল/সাইয়কল অণগ্রম, সোনী ইিযাণ সম্পণকমি কার্ মাবণল। আনুষণঙ্গক
ণবয়লর অণগ্রম উয়ত্তালন ও mgš^q সংক্রান্ত কার্ মাণ । অণডট অণফয়সর িাণে ানুর্ােী
কাগজ্পে, কযাশব্যক সরণজ্ষ্টার ইিযাণ সঠিকভ্ায়ব পণরিালনা। অণডট আপণত্তর র্োর্ে
জ্বাব প্র ান এবং আপণত্তসমূে ণনষ্পণত্তর প্রয়োজ্নীে প য়ক্ষপ গ্রেি। ণবণভ্ন্ন সময়ে
সরকাবর সবিন সেয়ল সবিন ণনি মারি, িাকুণরর খণিোন সংরক্ষি এবং সকল প্রকার
আেন ও ব্যেন ণবয়ল ¯^v¶i প্র ান;
মন্ত্রিালয়ের বরাদ্দপ্রাপ্ত আনুষণঙ্গক খরয়ির ণবল অণডট অণফয়স ¯^v¶i সেকায়র সপ্ররি, অে ম
উয়ত্তালন এবং সংণশষ্ট ব্যণক্ত/প্রণিষ্ঠানয়ক প্র ান;

৩)
৪)

৬)

অয়ঘাণষি কমমিারীয় র র্াবিীে প্রাপ্য র্ো- মাণসক সবিন, বয়কো সবিন , ভ্ািা সোনী
ইিযাণ এবং ভ্রমি ভ্ািার ণবল ও আনুষাংণগক খরয়ির সিকসমূয়ে ¯^v¶i ও ব্যাংয়কর
সংয়গ সলনয় য়নর খরয়ির প্রণিয়ব ন দিণর ও সংরক্ষি;
মন্ত্রিালয়ের প্রণি বৎসয়রর র্াবিীে খরয়ির ণেসাব সংরক্ষি এবং দেমাণসক, ষান্মাণসক
এবং বাৎসণরক বায়জ্ট প্রিেয়ন সোেিা প্র ানসে অগ্রগামী বৎসয়রর িাণে ার পণরমাি
ণনি মারি;
অয়ঘাণষি কমমিারীয় র র্াবিীে প্রাপ্য পণরয়শায়ির ব্যবিাকরি;

৭)

প্রণিণ য়নর অে ম সলনয় ন ও আ ায়ের ণেসাব ও কযাশবণে সংরক্ষি;

৮)

৯)

দবয় ণশক বাণিজ্য ণমশয়নর কমমিারীয় র ভ্রমি ভ্ািা ণবল দিণরকরি ও cÖwZ¯^v¶iKiY,
পররাে মন্ত্রিালয়ের ণেসাব ণনরীক্ষা অণফয়স সপ্ররিসে অে ম সলনয় ন সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ ম
এবং ণমশয়ন ব বলকৃি কমমিারীয় র এলণপণস প্রস্তুিসে ¯^v¶i কয়র ণমশয়ন এবং ণসএও
পররাে প্তয়র সপ্ররি;
মাননীে মন্ত্রীর ভ্রমি সংক্রান্ত র্াবিীে কাজ্ ণসএও/মণন্ত্রপণরষয় র মাধ্যয়ম সম্পা ন;

১০)

মাননীে উপয় ষ্টার সবিন ভ্ািাণ ও †¯^”Qvaxb িেণবয়লর কাজ্সে র্াবিীে কাজ্ সম্পা ন;

১১)

ণবণভ্ন্ন কায়র্ মাপলয়ক্ষ গৃেীি অণগ্রম দেমাণসকভ্ায়ব mg¤^qKiY; এিাং

১২)

ণবণবি : কর্তপম য়ক্ষর ণনয় মশনা সমািায়বক।

৫)

িত্ত্বাবিানকারী

t

উপ-সণিব (প্রশাসন-২)।

ছুটিকালীন ণবকল্প

t

সেকারী সণিব/ণসণনের সেকারী সণিব (প্রশাসন-৭)।

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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আইন শাখা
শাখা গঠয়নর কার্ মক্রম প্রণক্রোিীন।

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

20

লাইয়ব্রণর শাখা
শাখা গঠয়নর কার্ মক্রম প্রণক্রোিীন।

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

21

আইণসটি সসল
সসল গঠয়নর কার্ মক্রম প্রণক্রোিীন।

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

22

বায়জ্ট শাখা
শাখা গঠয়নর কার্ মক্রম প্রণক্রোিীন।

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

23

রপ্তাবন অনুবিভাদগর কার্ মািবল

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

24

রপ্তাণন অনুণবভ্াগ
বাণিজ্য মন্ত্রিালে
০১। কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

০২। প ণব

t

যুগ্ন-সণিব।

০৩। াণেত্বাবণল

t

(ক)

রপ্তাণন নীণি প্রিেন, বাস্তবােন, রপ্তাণন েযায়টণজ্ ও এযাকশন প্লান প্রিেন, গায়মমন্টস ণশয়ল্পর
সমস্যা সংক্তান্ত কমমকান্ড, বাণিজ্য ণবয়রাি, রপ্তাণন সমস্যার সমািান, রপ্তাণন নীণির ব্যাখ্যা
প্র ান;

(খ)

(ঠ)
(ড)

সমগ্র আণিকা, ইউয়রাপ, সমগ্র এণশো, উত্তর আয়মণরকা ও ণক্ষি আয়মণরকা
মোয় য়শর অন্তগিম সকল স য়শর সয়ঙ্গ বাংলায় য়শর ণিপাণক্ষক বাণিজ্য চুণক্ত সম্পা ন ও
বাস্তবােন (সাকমর্ভক্ত, মধ্যপ্রািয ও ণবমসয়টক ব্যিীি);
চুণক্তর্ভক্ত স শসমূয়ের সয়ঙ্গ সম্পাণ িব্য বাণিজ্য চুণক্তর খসড়া প্রনেি ও পরীক্ষা এবং
বাণিজ্য চুণক্ত ও বাণিজ্য সম্পয়কমর ণবষয়ে আন্তিঃমন্ত্রিালে সভ্ার আয়োজ্ন;
চুণক্তর্ভক্ত স শসমূয়ের সয়ঙ্গ সম্পাণ ি বাণিজ্য চুণক্ত সমািায়বক গঠিি সর্ৌে ওোণকমং
কণমশন, সর্ৌেবাণিজ্য কণমশন,অে মননণিক কণমশন ও সর্ৌে বাণিজ্য কণমটির সভ্াসে
বাণিজ্য পর্ মায়লািনার জ্ন্য আনুষণঙ্গক কার্ মাণ সম্পা ন;
চুণক্তর্ভক্ত স শসমূয়ে বাংলায় য়শর বাণিজ্য প্রণিণনণি ল সপ্ররি ও ণবয় শী প্রণিণনণি য়লর
বাংলায় য়শ আগমন সংক্রান্ত কার্ মাণ সম্পন্ন করা;
চুণক্তর্ভক্ত স শসমূয়ের সক্ষয়ে সীমান্ত বাণিজ্য, োনণজ্ট বাণিজ্য, সক্রণডট লাইয়সি
সংক্রান্ত কার্ মাণ ;
ণি-পাণক্ষক বাণিজ্য বৃণর্দ্র প্রয়িষ্টা গ্রেি এবং বাণিজ্য সম্পকম িাপন;
ণি-পাণক্ষক ও আন্তজ্মাণিক বাণিজ্য সংক্রান্ত নীণিমালা ও ব্রীফ প্রিেন এবং বাণিজ্য
প্রণিণনণি লগঠনসে িায়ি অংশ গ্রেি ও সনর্তত্ব ান;
বাংলায় শ ব্যাংক, রপ্তাণন উন্নেন ব্যযয়রা, বাণিজ্য সংক্রান্ত কয়পমায়রশন এবং অন্যান্য বাণিজ্য
সংিার সায়ে সর্াগায়র্াগ রক্ষাকরি;
রপ্তাণন সংক্রান্ত সকান জ্টিলিা স খা ণ য়ল উো দূরীকরয়ির প য়ক্ষপ সনো;
রপ্তাণন উন্নেয়ন বাজ্ার ও পণ্য বহুমূখীকরয়ি কমমসূণি গ্রেি এবং স শীে রপ্তাণনকারকয় র
mgš^‡q বণেিঃ বাণিজ্য সম্প্রসারয়ির জ্ন্য র্াবিীে প য়ক্ষপ গ্রেি;
ণবয়শষ বাণিজ্য, রপ্তাণন োউজ্ গঠন এবং িা সবাড ম সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাণ ;
রপ্তাণন সংক্রান্ত র্াবিীে আন্তিঃমন্ত্রিালে কার্ মক্রম;

(ঢ)

ণবয় শি বাংলায় শ দূিাবায়সর বাণিণজ্যক ণমশনসমূয়ের র্াবিীে কার্ মাবণল;

(ি)

ণবজ্য়নস প্রয়মাশন কাউণিল ও রপ্তাণন উন্নেন ব্যযয়রার উন্নেন সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাণ ;

(ি)

রপ্তাণন উইং এ কমমরি কমমকিমা কমমিারীয় র ি ারণক; এবং

(ে)

ণবণবি ।

(গ)
(ঘ)

(ঙ)
(ি)
(ছ)
(জ্)
(ঝ)
(ঞ)
(ট)

০৪। িত্ত্বাবিানকারী

t

০৫। ছুটিকালীন ণবকল্প t
বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

সবর্ি।
যুগ্ম-সণিব (এফটিএ), বাণিজ্য মন্ত্রিালে।
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কমমবন্টন
উপসণিব (রপ্তাবন-১ অণিশাখা)
০১। কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

০২। প ণব

t

উপসণিব।

03। াণেত্বাবণল

t

(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)

রপ্তাণন নীণি প্রিেন ও বাস্তবােন;
এক্সয়পাট ম েযায়টণজ্র এযাকশন প্লান প্রিেন ও বাস্তবােন;
সকল প্রকার পণ্য রপ্তাণনর স্যয়র্াগ সৃণষ্ট ও রপ্তাণন পয়ণ্যর বহুমূখীকরয়ি
উৎসাে প্র ান;
সকল পয়ণ্যর রপ্তাণন সংক্রান্ত ণবষে ;

(O)

ণসআইণপ ণনব মািন ও রপ্তাণন েণফ সংক্রান্ত ণবষোণ ;

(P)
(ছ)
(জ্)

ণমশনওোরী রপ্তাণন লক্ষযমাো ণনি মারি;
রপ্তাণন ণনণষর্দ্/শিমসায়পক্ষ রপ্তাণন িাণলকার সংয়শািন ও সংয়র্াজ্ন;
ণবয় শীয় র বাণিজ্য সফয়র বাংলায় য়শ আগময়নর জ্ন্য ণভ্সা সংগ্রয়ে
সোেিা প্র ান;
রপ্তাণন সংক্রান্ত বাণিণজ্যক অনুসন্ধান এবং অণভ্য়র্াগ সংক্রান্ত ণবষোণ ;
কমমকিমা/কমমিারীয় র জ্ন্য বাণড় ভ্াড়া মঞ্জুরী সংক্রান্ত প্রশাসণনক অনুয়মা ন ও
ণনয়োগ/ব ণলর জ্ন্য বায়জ্ট বরাদ্দ করার লয়ক্ষয অে ম ণবভ্ায়গর সায়ে সর্াগায়র্াগ;
ণবয় শি বাংলায় শ দূিাবায়সর বাণিণজ্যক ণমশনসমূয়ের জ্ন্য গাণড়
ক্রে/প্রণিিাপন;
বাংলায় শ দূিাবায়সর বাণিণজ্যক শাখাে ণনয়োগকৃি কমমকিমায় র িানীে মর্ মা া
প্র ান;
ণবয় শি বাণিণজ্যক
ণমশনসমূয়ের কমমকিমা/কমমিারীয় র নতুন প
সৃণষ্ট/অণফস সখালা/িানান্তর;
ণবয় শি বাণিণজ্যক
ণমশনসমূে েয়ি প্রাপ্ত প্রণিয়ব ন পর্ মায়লািনা ও
দূিাবাসসমূয়ের রপ্তাণন উন্নেন ও সমপ্রসারি কার্ মক্রয়মর ণবষয়ে প্রয়োজ্নীে
গাইডলাইন প্রিেন; এিাং
ণবণবি।

(ঝ)
(ঞ)
(ট)
(ঠ)
(ড)
(ঢ)

(ি)
03। িত্ত্বাবিানকারী

t

যুগ্ম-সণিব (রপ্তাণন) ।

০4। ছুটিকালীন ণবকল্প

t

উপসণিব (রপ্তাণন-২) ।

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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কমমবন্টন
উপসণিব (রপ্তাবন-২ অণিশাখা)
০১। কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

০২। প ণব

t

উপসণিব।

03। াণেত্বাবণল

t

(ক)

বাংলায় য়শর সায়ে ণবয়শ্বর অন্যান্য স য়শর ণি-পাণক্ষক বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্ মাবণল;

(খ)

বাণিজ্য পর্ মায়লািনা কণমটি/সর্ৌে কণমটি/সর্ৌে বাণিজ্য কণমশন ণবষেক র্াবিীে
কার্ মাবণল;
সর্ৌে অে মননণিক কণমশয়নর র্াবিীে কাজ্কমম র্ো-ব্রীফ প্রিেন, ণসর্দ্ান্ত বাস্তবােন
ইিযাণ ;
বাণিজ্য চুণক্ত ও বাণিজ্য সংক্রান্ত ণবষয়ে আন্তিঃমন্ত্রিালে সভ্া অনুষ্ঠান;

(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(ছ)
(জ্)
(ঝ)
কাজ্;
(T)

রপ্তাণন বাজ্ার সম্প্রসারয়ির জ্ন্য ণবয় য়শ বাণিজ্য প্রণিণনণি ল সপ্ররি
সম্পয়কম র্াবিীে কার্ মক্রম সম্পা ন;
বাণিজ্য সংক্রান্ত ণবষয়ে ণবণভ্ন্ন স য়শর উপর কাণি সপ্রাফাইল প্রস্তুিকরি;
ণসআইএসর্ভক্ত স শসমূয়ের সায়ে বাণিজ্য সম্পকম িাপন, উন্নেন ও
সম্প্রসারয়ির র্াবিীে কার্ মক্রম;
আন্তজ্মাণিক বাণিজ্য সমলা আয়োজ্ন ও সমলা কময়প্লক্স সংক্রান্ত র্াবিীে
িা সবায়ড মর সমপ্রসারি, উন্নেি নীণিমালা, আইন প্রশাসন ইিযাণ ;
িা রপ্তাণন ও বাজ্ারজ্ািকরি সংক্রান্ত কার্ মাবলী;

(ট)
(ঠ)

অে অণিশাখার সায়ে সম্পৃক্ত কার্ মাণ র ব্যাপায়র ণবণভ্ন্ন মন্ত্রিালে/সংিাে
অনুণষ্ঠি আন্তিঃমন্ত্রিালে সভ্াে সর্াগ ান; এিাং

(ড)

ণবণবি।

০৪। িত্ত্বাবিানকারী

t

যুগ্ম-সণিব (রপ্তাণন) ।

০5। ছুটিকালীন ণবকল্প

t

উপসণিব (রপ্তাণন-১) ।

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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কমমবন্টন
রপ্তাণন-১ শাখা
০১। কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

০২। প ণব

t

সেকারী সণিব/ণসণনের সেকারী সণিব।

03। াণেত্বাবণল

t

(ক)
(খ)

রপ্তাণন নীণি প্রিেন সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
পণ্য রপ্তাণনর ণবপরীয়ি নগ সোেিার ণবষয়ে স্যপাণরশ;

(গ)

রপ্তাণন সংক্রান্ত ণবণভ্ন্ন সমস্যা ণিণিিকরি ও সমািান, আম াণন-কাম-রপ্তাণন,
পুনিঃরপ্তাণন, অিায়প্রা;

(ঘ)
(ঙ)
(ি)
(ছ)
(জ্)
(ঝ)
(ঞ)

এযাকশন প্লায়নর আওিাে গঠিি টাস্ক সফায়স মর ও উপ-কণমটি সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
রপ্তাণন সংক্রান্ত জ্ািীে কণমটি;
সংণিষ্ট অন্যান্য নীণির ণবষয়ে মিামি প্র ান;
নতুন/অপ্রিণলি পণ্য রপ্তাণন সমপ্রসারি;
কৃণষজ্াি পয়ণ্যর রপ্তাণন Z¡ivwš^Z ও সমস্যা সমািান;
রপ্তাণন-১ শাখা সংণিষ্ট জ্ািীে সংসয় র িাণেি িথ্যাবলী সপ্ররি;
রপ্তাণন-১ শাখা সংণিষ্ট প্রিানমন্ত্রীর কার্ মালে/মণন্ত্রপণরষ ণবভ্ায়গর ণনয় মশনা
অনুর্ােী সম্পাণ ি কার্ মক্রম; এিাং

(ট)

উর্ধ্মিন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম আয়রাণপি/ণনয় মণশি অন্যান্য কার্ মাবণল।

4। িত্ত্বাবিানকারী

t

যুগ্ম-সণিব(রপ্তাণন) ।

5। ছুটিকালীন ণবকল্প

t

সেকারী সণিব/ণসণনের সেকারী সণিব (রপ্তাবন-২) ।

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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কমমবন্টন
রপ্তাণন-৩ শাখা
১। কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২। প ণব

t

সেকারী সণিব/ ণসিঃ সেকারী সণিব।

3। াণেত্বাবণল

t

(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(ি)
(ছ)
(জ্)
(ঝ)
(ঞ)
(ট)
(ঠ)
(ড)
(ঢ)
(ি)
(ি)

ণবয় শি বাংলায় শ দূিাবায়সর বাণিণজ্যক উইংসমূয়ের প্রাণিষ্ঠাণনক ণবষোণ ;
ণবয় শি বাংলায় শ দূিাবায়সর বাণিণজ্যক উইংয়ে কমমকিমা ণনয়োগ/ব ণল সংক্রান্ত
ণবষোণ ;
ণবয় শি বাংলায় শ ণমশনসমূয়ে ব ণলর সপ্রণক্ষয়ি ণবয়শষ পাণরয়িাণষক
সপ্ররয়ির র্াবিীে কার্ মাবণল সংক্রান্ত ত্বণরৎ ব্যবিা গ্রেি করা;
ণবয় শি বাণিণজ্যক উইংয়ে কমমকিমা/কমমিারীয় র জ্ন্য বাণড় ভ্াড়া মঞ্জুরী
সংক্রান্ত প্রশাসণনক অনুয়মা ন ণবষোণ ;
ণবয় শি বাংলায় শ দূিাবায়সর বাণিণজ্যক উইংসমূয়ের জ্ন্য গাণড় ক্রে/
প্রণিিাপয়নর ব্যবিাকরি সম্পণকমি;
ণবয় শি বাণিণজ্যক উইংসমূয়ের কমমকিমা/ব ণলর ব্যে খায়ি বায়জ্ট বরাদ্দ
িানীে মর্ মা া প্র ান সম্পয়কম প য়ক্ষপ গ্রেি করা;
ণবয় শি বাণিণজ্যক ণমশনসমূয়ের কমমকিমা/কমমিারীয় র নতুন প
সৃণষ্ট/অণফস সখালা/িানান্তর করার ণনণময়ত্ত র্াবিীে;
দূিাবাস সেয়ক সপ্রণরি র্াবিীে প্রণিয়ব ন পর্ মায়লািনা;
ণসআইণপ ণনব মািন সংণিষ্ট ণবষোণ ;
জ্ািীে রপ্তাণন েণফ সংক্রান্ত ণবষোণ ;
বাণষ মক রপ্তাণন লক্ষযমাো ণনি মারি, রপ্তাণন সংক্রান্ত িথ্যাণ সংগ্রে ও সংরক্ষি;
ণমশনওোরী রপ্তাণন লক্ষযমাো ণনি মারি ও পণরবীক্ষি;
উপসণিব/যুগ্ম সণিব(রপ্তাণন-১) কর্তক
আয়রাণপি অন্যান্য প্রশাসণনক
ম
কার্ মাবণল সংক্রান্ত ;
রপ্তাণন-৩ শাখা সংণিষ্ট জ্ািীে সংসয় র প্রয়শ্নাত্তর সম্পণকমি ণবষোণ ;
রপ্তাণন-৩ শাখা সংণিষ্ট প্রিানমন্ত্রীর কার্ মালে/মণন্ত্রপণরষ ণবভ্াগ/অন্যান্য
মন্ত্রিালে/ণবভ্াগ সংণিষ্ট কার্ মক্রম; এবং
ণবণবি।

4। িত্ত্বাবিানকারী

t

উপ সণিব (রপ্তাণন-১ অণিশাখা) ।

5। ছুটিকালীন ণবকল্প

t

রপ্তাণন-৭ শাখা।

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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কমমবন্টন
রপ্তাণন- ৪ শাখা
১। কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২। প ণব
3। াণেত্বাবণল

t
t

সেকারীসণিব/ ণসণনের সেকারীসণিব।
(ক)
বাংলায় শ িা সবাড,ম বাংলায় শ িা গয়বষিা ইনণষ্টটিউট এবং প্রকল্প উন্নেন ইউণনট-এর
উন্নেন সংক্রান্ত;
(খ)
িা বাগায়নর ীঘ ম সমো ী লীজ্ ও র্ভণম উন্নেন কর সম্পণকমি ণবষয়ে প্রয়োজ্নীে ব্যবিা
গ্রেি;
(গ)
িা সংক্রান্ত সকল ণবণি ণবিান প্রিেন/সংয়শািয়নর প্রস্তাব প্রণক্রোকরি/ণসর্দ্ান্ত গ্রেি;
(ঘ)
িা ণশয়ল্পর উন্নেয়নর সয়ঙ্গ সংণিষ্ট ণবষোণ পরীক্ষা/ণসর্দ্ান্ত গ্রেি;
(ঙ)
িা সংণিষ্ট আন্তজ্মাণিক সংিাসমূয়ের সায়ে সর্াগায়র্াগ ও প্রশাসন কার্ মক্রম;
(ি)
িা সংক্রান্ত ণবণবি ণবষে;
(ছ)
রপ্তাণন-৪ শাখা সংণিষ্ট জ্ািীর্ সংসয় র িাণেি িথ্যাবলী;
(জ্)
রপ্তাণন-৪ শাখা প্রিানমন্ত্রীর কার্ মালে/মণন্ত্রপণরষ ণবভ্ায়গর ণনয় মশনা অনুর্ােী
কার্ মক্রম; এবং
(ঝ)
উর্ধ্মিন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম সময়ে সময়ে ণনয় মণশি র্াবিীে কার্ মক্রম।

4। িত্ত্বাবিানকারী

t

উপ-সণিব (রপ্তাণন-২ অণিশাখা)।

5। ছুটিকালীন ণবকল্প t

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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কমমবন্টন
রপ্তাণন-৫ শাখা
১।

কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২।

প ণব

t

সেকারীসণিব/ ণসণনের সেকারীসণিব।

t

(ক)

3।

াণেত্বাবণল

মধ্যপ্রািয ব্যিীি সমগ্র এণশো (সাকমর্ভক্ত স শসমূে ব্যিীি) ও প্রশান্ত মোসাগরীে
স শসমূয়ের সায়ে ণি-পাণক্ষক বাণিজ্য চুণক্ত সম্পা ন ও বাস্তবােন;
(খ)
উপযু মক্ত স শসমূয়ের ঢাকাি বাণিজ্য ণমশন ও বাণিজ্য অণফয়সর কমমকিমায় র
সায়ে
সর্াগায়র্াগ রক্ষা কয়র ণি-পাণক্ষক বাণিজ্য সম্প্রসারি করা সম্পণকমি কার্ মক্রম;
(গ)
উপযু মক্ত স শসমূয়ের সায়ে বাণিজ্য সংক্রান্ত ণেসাব বাংলায় শ ব্যাংক, রপ্তাণন
উন্নেন
ব্যযয়রা এবং ময়নানীি অন্যান্য ব্যাংক েয়ি সংগ্রে করা ও িা সংরক্ষিকরি;
(ঘ) উণেণখি স শসমূয়ের সর্ৌে অে মননণিক কণমশন/সর্ৌে কণমটি/সর্ৌে বাণিজ্য
কণমশয়নর সভ্াসে বাণিজ্য পর্ মায়লািনার জ্ন্য আনুষণঙ্গক কার্ মাণ সম্প্রসারি;
(ঙ)
উণেণখি স শসমূয়ের সায়ে বাণিজ্য চুণক্তর খসড়া প্রিেন ও পরীক্ষাকরি;
(ি)

বাণিজ্য চুণক্ত ও বাণিজ্য সম্পয়কমর ণবষয়ে আন্তিঃমন্ত্রিালে সভ্ার ব্যবিাকরি;

(ছ) বাংলায় য়শর সায়ে উণেণখি স শসমূয়ের ণি-পাণক্ষক বাণিয়জ্যর উপর ব্রীফ
দিণরকরি;
(জ্) বাংলায় শ ব্যাংক, রপ্তাণন উন্নেন ব্যযয়রা, বাণিজ্য সংক্রান্ত কয়পমায়রশন এবং
অন্যান্য বাণিজ্য সংিার সায়ে সর্াগায়র্াগ রক্ষাকরি;
(ঝ)
বাণিজ্য সংক্রান্ত সকান জ্টিলিা স খা ণ য়ল উো দূরীকরয়ির প য়ক্ষপ সনো;
(ঞ)
উণেণখি স শসমূয়ে বাংলায় য়শর বাণিজ্য প্রণিণনণি ল সপ্ররি ও ণবয় শী
প্রণিণনণি য়লর বাংলায় য়শ আগময়নর কার্ মাণ সম্পন্ন করা;
(ট)
উণেণখি স শসমূয়ের সক্ষয়ে সীমান্ত বাণিজ্য, োনণজ্ট বাণিজ্য, সক্রণডট লাইয়সি
সংক্রান্ত ণবষোণ ;
(ঠ)
ণি-পাণক্ষক বাণিজ্য বৃণর্দ্র প্রয়িষ্টা গ্রেি এবং বাণিজ্য সম্পকম িাপন;
(ড)
অণিণরক্ত সণিব (রপ্তাণন) বা িদূর্ধ্ম পর্ মায়ের কমমকিমা কর্তক
ম সময়ে সময়ে প্র ত্ত
রপ্তাণন সংক্রান্ত ণবণবি াণেত্বাবণল;
(ঢ)
রপ্তাণন-৫ শাখা সংণিষ্ট জ্ািীে সংসয় র িাণেি িথ্যাবলী;
(ি)
রপ্তাণন-৫ শাখা েয়ি প্রিানমন্ত্রীর কার্ মালে/মণন্ত্রপণরষ ণবভ্ায়গর ণনয় মশনা
অনুর্ােী
কার্ মক্রম; এবং
(ি)
উর্ধ্মিন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম সময়ে সময়ে ণনয় মণশি র্াবিীে কার্ মক্রম।
4।

িত্ত্বাবিানকারী

t

যুগ্ম-সণিব (রপ্তাণন) ।

5।

ছুটিকালীন ণবকল্প

t

উপ-সণিব, রপ্তাণন-২ অণিশাখা।
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কমমবন্টন
রপ্তাণন-৬ শাখা
১।

কার্ মালে

t বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২।

প ণব

t সেকারী সণিব/ণসণনের সেকারী সণিব।

3।

াণেত্বাবণল

t (ক)

সমগ্র আণিকা, ইউয়রাপ, উত্তর আয়মণরকা ও ণক্ষি আয়মণরকা মোয় য়শর
অন্তগিম সকল স য়শর সয়ঙ্গ বাংলায় য়শর ণিপাণক্ষক বাণিজ্য চুণক্ত সম্পা ন ও
বাস্তবােন;
(খ)
উণেণখি স শসমূয়ের সয়ঙ্গ সম্পাণ িব্য বাণিজ্য চুণক্তর খসড়া প্রিেন ও
পরীক্ষা এবং বাণিজ্য চুণক্ত ও বাণিজ্য সম্পয়কমর ণবষয়ে আন্তিঃমন্ত্রিালে সভ্া
আয়োজ্ন;
(গ)
উণেণখি স শসমূয়ের সয়ঙ্গ সম্পাণ ি বাণিজ্য চুণক্ত সমািায়বক গঠিি সর্ৌে
ওোণকমং কণমশন/বাণিজ্য কণমশন/অে মননণিক কণমশন/সর্ৌে কণমটি/বাণিজ্য
কণমটির সভ্াসে বাণিজ্য পর্ মায়লািনার জ্ন্য আনুষণঙ্গক কার্ মাণ সম্পা ন;
(ঘ)
উণেণখি স শসমূয়ের ঢাকাি বাণিজ্য ণমশন ও বাণিজ্য অণফয়সর কমমকিমায় র
সয়ঙ্গ সর্াগায়র্াগ রক্ষা কয়র ণি-পাণক্ষক বাণিজ্য সম্প্রসারি সম্পণকমি কার্ মক্রম;
(ঙ)
উণেণখি স শসমূয়ের সয়ঙ্গ বাণিয়জ্যর ণবষয়ে আন্তজ্মাণিক সসণমনার ও সভ্ার
আয়োজ্ন সংক্রান্ত কার্ মক্রম;
(ি)
উণেণখি স শসমূয়ে বাণিজ্য প্রণিণনণি ল সপ্ররি ও ণবয় শী প্রণিণনণি য়লর
বাংলায় য়শ আগময়নর কার্ মাণ সম্পন্নকরি;
(ছ)
উণেণখি স শসমূয়ের বাণিয়জ্যর সয়ঙ্গ সংণিষ্ট আম াণন-রপ্তাণন সংিাসমূে,
বণেিঃসম্প ণবভ্াগ, অে ম ণবভ্াগ, পররাে মন্ত্রিালে ও সংণিষ্ট অন্যান্য
মন্ত্রিালে/ণবভ্ায়গর সয়ঙ্গ সর্াগায়র্াগ রক্ষা করা;
(জ্)
উণেণখি স শসমূয়ের সয়ঙ্গ বাণিয়জ্যর উপর পূয়ব ম সম্পাণ ি পণ্য
ণবণনমে/এসটিএ সংক্রান্ত চুণক্ত বাস্তবােয়ন সংণশষ্ট আম াণন-রপ্তাণন সংিাসমূে,
বণেিঃসম্প ণবভ্াগ, অে ম ণবভ্াগ, পররাে মন্ত্রিালে এবং অন্যান্য
মন্ত্রিালে/ণবভ্ায়গর সয়ঙ্গ পয়ণ্যর মাধ্যয়ম ঋি পণরয়শায়ির ণবষয়ে সর্াগায়র্াগ
রক্ষা ও mgš^q সািন;
(ঝ)
বাংলায় য়শর সয়ঙ্গ উণেণখি স শসমূয়ের ণি-পাণক্ষক বাণিয়জ্যর উপর ব্রীফ
প্রিেন/সংগ্রে, োলনাগা করি, সংরক্ষি এবং পররাে মন্ত্রিালে, অে মননণিক
ণবভ্াগ ও অন্যান্য সংণিষ্ট মন্ত্রিালে/ণবভ্ায়গর িাণে া সমািায়বক িা সরবরাে;
(ঞ)
উণেণখি স শসমূয়ের সয়ঙ্গ বাণিজ্য সংক্রান্ত ণেসাব বাংলায় শ ব্যাংক,
আম াণন ও রপ্তাণন প্রিান ণনেন্ত্রয়কর প্তর এবং রপ্তাণন উন্নেন ব্যযয়রা েয়ি
সংগ্রে ও সংরক্ষি;
(U) উণেণখি স শসমূয়ের সয়ঙ্গ বাণিজ্য সংক্রান্ত সকান জ্টিলিা স খা ণ য়ল িা
দূরীকরয়ি প য়ক্ষপ গ্রেি;
(V)
রপ্তাণন-৬ শাখা সংণিষ্ট জ্ািীে সংসয় র িাণেি িথ্যাববল;
(ড)
কমাণশমোল ডকুয়মন্টস সিযােন/প্রণিসিযােন সংক্রান্ত কার্ মক্রম; এিাং
(ঢ)
ণবণবি।
উপসণিব (রপ্তাণন-২) ।

4।

িত্ত্বাবিানকারী

t

5।

ছুটিকালীন ণবকল্প

t wmwbqi mnKvix সণিব (রপ্তাণন-২ kvLv)।
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পর

কমমবন্টন
রপ্তাণন-৭ শাখা
১। কার্ মালে
২। প ণব

t
t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।
সেকারী সণিব/ণসণনের সেকারী সণিব।

3। াণেত্বাবণল

t

(ক)
(L)

(M)
(N)
(ঙ)
(O)
(P)
(Q)
(R)
(S)

ণবয় য়শ আয়োণজ্িব্য বাণিজ্য সমলা/ এণক্সণবশন/এক্সয়পা/সশা সকয়স অংশগ্রেয়ির
ণবষয়ে প্রয়োজ্নীে কার্ মক্রম গ্রেি;
ণবয় য়শ অনুয়ষ্ঠে সমলা/এণক্সণবশন/এক্সয়পা/সশায়কস ইিযাণ য়ি বাংলায় শ
সরকায়রর পয়ক্ষ অংশগ্রেিকারীয় র/প্রণিণনণিয় র ময়নানেন ও প্রণিণনণি ল
সপ্ররয়ির সরকাণর আয় শ জ্ারী সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মক্রম;
স য়শর অভ্যন্তয়র ণবণভ্ন্ন সংিা/প্রণিষ্ঠান কর্তক
ম আয়োণজ্িব্য আন্তজ্মাণিক বাণিজ্য
সমলা আয়োজ্য়নর অনুমণি সংণিষ্ট কার্ মক্রম;
ঢাকা আন্তজ্মাণিক বাণিজ্য সমলা সংণিষ্ট কার্ মক্রম;
প্রণি বছয়র ণবণভ্ন্ন ণবভ্াগ এবং সজ্লা শেয়র অনুণষ্ঠিব্য আন্তজ্মাণিক বাণিজ্য সমলা
কযায়লন্ডার প্রিেন;
ণবণভ্ন্ন সমলাে অংশগ্রেি পরবিী প্রণিয়ব ন পর্ মায়লািনা ও প্রয়োজ্নীে সক্ষয়ে
কর্তপম য়ক্ষর দৃণষ্ট আকষ মি;
রপ্তাণন-৭ শাখা সংণিষ্ট জ্ািীে সংসয় র িাণেি িথ্যাববল সপ্ররয়ির
ণবষোণ ;
রপ্তাণন-৭শাখা সংণিষ্ট প্রিানমন্ত্রীর কার্ মালে/মণন্ত্রপণরষ
ণবভ্াগ/অন্যান্য
মন্ত্রিালে/ণবভ্াগ সংণিষ্ট কার্ মক্রম;
উর্ধ্মিন কর্তপ
ম ক্ষ কর্তক
ম আয়রাণপি অন্যান্য কার্ মক্রম;এবং
ণবণবি ণবষোণ ।

4। িত্ত্বাবিানকারী

t

উপ সণিব (রপ্তাণন-2)

5। ছুটিকালীন ণবকল্প

t

রপ্তাণন-৩ শাখা।
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কমমবন্টন
বস্ত্র সসল
1. কার্ মালে
2. প ণব
3.
t

t
t
াণেত্বাবণল

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।
উপ-প্রিান (বস্ত্র)য়সল।
1. দিণর সপাশাক ণশয়ল্পর সমস্যা, সম্ভাবনা এবং ভ্ণবষ্যৎ পণরকল্পনা
সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
2. দিণর সপাশাক সংণিষ্ট ণবণভ্ন্ন কমপ্লায়েি প্রণিপালন সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
3. দিণর সপাশাক সংণিষ্ট েণমক অণিকার ণনণিিকরি ও ি ারণক করি;
4. দিণর সপাশাক ণশয়ল্পর উন্নেন সািয়ন সংণিষ্ট সকল অংশীজ্ন (য়স্টক
সোল্ডার)-এর সায়ে mgš^q সািন;
5. দিণর সপাশাক ণশয়ল্পর েণমক অসয়ন্তাষ ণনরসয়ন কার্ মক্রম গ্রেি করা;
6. দিণর সপাশাক রপ্তাণনয়ি উদ্ভূি সমস্যাববল ণনরসয়ন কার্ মক্রম গ্রেি করা;
7. দিণর সপাশাক ণশয়ল্পর েণমক,কমমিারীয় র প্রণশক্ষি ও প্রণশক্ষি সংণিষ্ট
এনডাউয়মন্ট িেণবল পণরিালনা সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
8. দিণর সপাশাক সংক্রান্ত ণজ্এসণপ,ণসইও স্যণবিার প্রাণপ্তর সক্ষয়ে ণবয় য়শ
সেণসয়মন ণসগয়নিার সপ্ররি সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
9. দিণর সপাশাক সংণিষ্ট ণজ্এসণপ সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
10. দিণর সপাশাক সংণিষ্ট বাণেং োউজ্,ণলোয়জ্া অণফস,লণবস্ট ফামম
সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
11. দিণর সপাশাক রপ্তাণনয়ি শুল্কমুক্ত প্রয়বশাণিকার সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
12. দিণর সপাশাক ণশয়ল্পর সেজ্ীকরি ও সম্প্রসারি সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
13. প্রিানমন্ত্রীর কার্ মালে,মণন্ত্রপণরষয় প্রণিয়ব ন,িথ্য সপ্ররি সংক্রান্ত
কার্ মাবণল;
14. দিণর সপাশাক ণশল্প সংণিষ্ট ণবণভ্ন্ন কণমটির সভ্াে অংশগ্রেি সংক্রান্ত
কার্ মাবণল;
15. বস্ত্র সসল সংণিষ্ট সংস ণবষেক কার্ মাবণল;
16. দিণর সপাশাক ণশল্প সংণিষ্ট মামলা সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
17. বস্ত্র সসয়লর সেকারী প্রিান, গয়বষিা কমমকিমা ও সেকারী সণিব/ণসণনের
সেকারী সণিব-এর াণেত্বাবণল িত্ত্বাবিান করা;
18.
উি মিন কমমকিমার ণনয় মশনা অনুর্ােী অন্যান্য াণেত্ব পালন; এবং
19.

4.
t
5.
t

ণবণবি ।

িত্ত্বাবিানকারী

যুগ্ম সণিব (রপ্তাণন) ।

ছুটিকালীন ণবকল্প

বাণিজ্য পরামশমক।
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কমমবন্টন
বস্ত্র সসল-1
1. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

2. প ণব

t

সেকারী প্রিান/ণসণনের সেকারী প্রিান (বস্ত্র)।

3.

াণেত্বাবণল

t

1. দিণর সপাশাক ণশয়ল্পর কমপ্লায়েি সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
2. দিণর সপাশায়কর কমপ্লায়েি বাস্তবােয়ন সংণিষ্ট কমমপণরকল্পনা সংক্রান্ত কার্ মাবণল ;
3. দিণর সপাশাক ণশয়ল্প কমপ্লায়েি প্রণিপালয়নর সক্ষয়ে গঠিি সসাস্যাল কমপ্লায়েি
সফারাম ফর আরএমণজ্, কমপ্লায়েি মণনটণরং সসল, টােয়ফাস ম অন সলবার এন্ড
অকুয়পশনাল সসফটি সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
4. ণশশু েম,েণমক অণিকার,েম নীণি সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
5. দিণর সপাশাক ণশয়ল্প উৎপা ন সন ও প্রয়সণসং সন প্র ান সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
6. অে মননণিক সমীক্ষা,বায়জ্ট,প্রকল্প,অন্যান্য মিামি প্র ান সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
7. বাংলায় শ ব্যাংয়কর ণডসকাউন্ট কণমটি সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
8. ইউণড সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
9. দিণর সপাশাক সংক্রান্ত ণজ্এসণপ, ণসইও স্যণবিার প্রাণপ্তর সক্ষয়ে ণবয় য়শ সেণসয়মন
ণসগয়নিার সপ্ররি সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
10. দিণর সপাশাক সংক্রান্ত শাখা সংণিষ্ট মামলার ণবষয়ে কার্ মাবণল;
11. দিণর সপাশাক ণশয়ল্পর ণজ্এসণপ সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
12. দিণর সপাশায়কর শুল্কমুক্ত প্রয়বশাণিকার সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
13. প্রিানমন্ত্রীর কার্ মালে, মণন্ত্রপণরষ
কার্ মক্রম;

ণবভ্াগ, অন্যান্য মন্ত্রিালে, ণবভ্াগ সংণিষ্ট

14. শাখা সংণিষ্ট সংস ণবষেক কার্ মাবণল;
15. উি মিন কমমকিমার ণনয় মশনা অনুর্ােী অন্যান্য াণেত্ব; এবং
16. ণবণবি
4. িত্ত্বাবিানকারী

t

উপ-প্রিান(বস্ত্র) ।

5. ছুটিকালীন ণবকল্প

t

গয়বষিা কমমকিমা / সেকারী সণিব/ণসিঃ সেকারী সণিব) ।
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কমমবন্টন
বস্ত্র-2
1.

কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

2.

প ণব

t

গয়বষিা কমমকিমা।

3.

াণেত্বাবণল

t

1. দিণর সপাশাক কারখানা পণর শমন সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
2. দিণর সপাশাক সংণিষ্ট পণরসংখ্যান সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
3. দিণর সপাশাক ও অন্যান্য বস্ত্র সামগ্রী রপ্তাণনর জ্ন্য নগ সোেিা সংক্রান্ত
কার্ মাবণল;
4. দিণর সপাশাক সংণিষ্ট সংগঠয়নর ণবণবি সমস্যা ণনরসন সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
5. কটন ওয়েস্ট/ঝুট ওয়েস্ট সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
6. দিণর সপাশাক সংণিষ্ট ণজ্এসণপ সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
7. দিণর সপাশাক ণশয়ল্পর সমস্যা ণিণিিকরি, সম্ভাবনা ও ভ্ণবষৎ পণরকল্পনা সংক্রান্ত
কার্ মাবণল;
8. দিণর সপাশাক সংক্রান্ত শাখা সংণিষ্ট মামলার ণবষয়ে কার্ মাবণল;
9. দিণর সপাশাক ণশয়ল্পর সেজ্ীকরি ও সম্প্রসারি সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
10. দিণর সপাশাক ণশয়ল্পর সংণিষ্ট অংশীজ্ন (য়স্টকয়োল্ডার) এর সায়ে সর্াগায়র্াগ
সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
11. দিণর সপাশাক সংণিষ্ট সবপজ্া, সবজ্া সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
12. দিণর সপাশাক রপ্তাণনয়ি লণবস্ট ফামম ণনয়োগ সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
13. প্রিানমন্ত্রীর কার্ মালে, মণন্ত্রপণরষ ণবভ্াগ, অন্যান্য মন্ত্রিালে ও ণবভ্াগ সংণিষ্ট
কার্ মক্রম;
14. শাখা সংণিষ্ট সংস ণবষেক কার্ মাবণল;
15. উি মিন কমমকিমার ণনয় মশনা অনুর্ােী অন্যান্য াণেত্ব পালন; এবং
16. ণবণবি

4.

িত্ত্বাবিানকারী

t

উপ-প্রিান(বস্ত্র) ।

5. ছুটিকালীন ণবকল্প t

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

সেকারী প্রিান (িস্ত্র সসল) ।
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কমমবন্টন
বস্ত্র-3
১.

কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২.

প ণব

t

সেকারী সণিব /ণসণনের সেকারী সণিব।

৩.

াণেত্বাবণল

t

1. দিণর সপাশাক কারখানার ণবরুয়র্দ্ অণভ্য়র্াগ ণনরসন সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
2. দিণর সপাশাক ণশয়ল্পর েণমক অসয়ন্তাষ ণনরসন সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
3. সপাশাক ণশয়ল্পর েণমক অসয়ন্তাষ সংক্রান্ত সগাপনীে প্রণিয়ব য়নর ণবষে
ণনষ্পন্নকরিকরি সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
4. গায়মমন্টস ণশল্প পাকম িাপন সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
5. ২০.০০ সকাটি টাকার ঘূি মােমান িেণবয়লর মাধ্যয়ম দিণর সপাশাক ণশয়ল্পর
েণমক/কমমিারীয় র প্রণশক্ষি সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
6. দিণর সপাশাক ণশল্প সংণিষ্ট বাণেং োউজ্/ণলোঁয়জ্া অণফস সংক্রান্ত
কার্ মাবণল;
7. দিণর সপাশাক সংণিষ্ট সপাষক কর্তপম ক্ষ সংক্রান্ত কার্াবণল;
8. দিণর সপাশাক সংক্রান্ত শাখা সংণিষ্ট মামলার ণবষয়ে কার্ মাবণল;
9. মাণসক mgš^q সভ্া সম্পণকমি কার্ মাবণল;
10. প্রশাসণনক কার্ মাবণল;
11. প্রিানমন্ত্রীর কার্ মালে, মণন্ত্রপণরষ ণবভ্াগ, অন্যান্য মন্ত্রিালে, ণবভ্াগ ও
সংণিষ্ট কার্ মক্রম;
12. শাখা সংণিষ্ট জ্ািীে সংস সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
13. উি মিন কমমকিমার ণনয় মশনা অনুর্ােী অন্যান্য াণেত্ব পালন; এবং
14. ণবণবি

4.

িত্ত্বাবিানকারী

5. ছুটিকালীন ণবকল্প

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

t

t

উপ-প্রিান(বস্ত্র) ।
গয়বষিা কমমকিমা / সেকারী প্রিান (িস্ত্র) ।
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কমমবন্টন
উপ-প্রিান (পণরকল্পনা)
১.

কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২.

প ণব

t

সেকারী সণিব।

৩.

াণেত্বাবণল

t

১।

২।

৩।
৪।
৫। ৫।

৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
4.

িত্ত্বাবিানকারী

5. ছুটিকালীন ণবকল্প

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

t

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের উন্নেন প্রকল্পসমূয়ের অনুয়মা ন প্রণক্রোকরি, জ্নবল
ণনয়োগ, প্রকল্প বাস্তবােন পণরবীক্ষি ও মূল্যােন, সমাপ্ত প্রকয়ল্পর জ্নবল
রাজ্স্ব বায়জ্য়ট িানান্তর সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের বাণষ মক উন্নেন কমমসূণি (এণডণপ)/সংয়শাণিি এণডণপ
প্রিেন ও এণডণপ/সংয়শাণিি এণডণপর্ভক্ত বাস্তবােনািীন/বাস্তবাণেিব্য
উন্নেন প্রকল্পসমূয়ের বরাদ্দ ণনি মারি;
প্রকয়ল্পর অে ম অবমুণক্ত, বরাদ্দ পুনিঃউপয়র্াজ্ন, প সৃণষ্ট, প সংরক্ষি,
িানীে ও ণবয় শী ণবয়শষজ্ঞ ণনয়োয়গর উয়দ্যাগ গ্রেি;
এণডণপর্ভক্ত প্রকল্পসমূয়ের মণনটণরং এর জ্ন্য এণডণপ সভ্া সংক্রান্ত
কার্ মাবণল;
দবয় ণশক সোেিা অনুসন্ধায়নর লয়ক্ষয উন্নেন সেয়র্াগীয় র সয়ঙ্গ
ইআরবড’র মাধ্যয়ম সর্াগায়র্াগ রক্ষা এবং ইআরবড’র সায়ে প্রকয়ল্প
অে মােয়নর চুণক্ত সংক্রান্ত কায়জ্ সোেিা প্র ান;
একয়নক ও এনইণস সভ্া সম্পণকমি কার্ মাবণল;
পঞ্চ-বাণষ মকী ও সপ্রণক্ষি পণরকল্পনা প্রিেন সংক্রান্ত;
উন্নেন প্রকয়ল্পর অণডট সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
মধ্যয়মো ী বায়জ্ট কাঠায়মা সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
বাংলায় শ অে মননণিক সমীক্ষা প্রিেন সংক্রান্ত কার্ মাবণল; এবং
বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের আওিাে সরণজ্ণেকৃি বাণিজ্য সংগঠন কর্তক
ম
াণখলকৃি উন্নেন প্রকল্প প্রস্তাব অনুয়মা ন প্রণক্রোকরি।

AwZwi³ সণিব।
উপ প্রধান (িস্ত্র)।
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কমমবন্টন
পণরকল্পনা শাখা-১
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

সহকারী প্রধান/বসবনয়র সহকারী প্রধান।

৩. োবয়ত্বািবল

t

1. ণবশ্ব ব্যাংক ও এশীে উন্নেন ব্যাংক (এণডণব)-এর আণে মক সোেিাপুষ্ট উন্নেন প্রকল্প
প্রিেন, অনুয়মা ন প্রণক্রোকরি, জ্নবল ণনয়োগ, প্রকল্প বাস্তবােন পণরবীক্ষি ও
মূল্যােন, সমাপ্ত প্রকয়ল্পর জ্নবল রাজ্স্ব বায়জ্য়ট িানান্তর সংক্রান্ত র্াবিীে
কার্ মাবণল;
2. বাংলায় শ িা সবাড ম এর উন্নেন প্রকল্প প্রিেন, অনুয়মা ন প্রণক্রোকরি, জ্নবল
ণনয়োগ, প্রকল্প বাস্তবােন পণরবীক্ষি ও মূল্যােন;
3. প্রিান আম াণন ও রপ্তাণন ণনেন্ত্রয়কর প্তর (ণসণসআইএন্ডই) এর উন্নেন প্রকল্প
প্রিেন, অনুয়মা ন, প্রণক্রোকরি, জ্নবল ণনয়োগ, প্রকল্প বাস্তবােন পণরবীক্ষি ও
মূল্যােন, সমাপ্ত প্রকয়ল্পর জ্নবল রাজ্স্ব বায়জ্য়ট িানান্তর সংক্রান্ত র্াবিীে
কার্ মাবণল;
4. বাংলায় শ ফয়রন সেড ইিটিটিউট (ণবএফটিআই) এর উন্নেন প্রকল্প প্রিেন,
অনুয়মা ন, প্রণক্রোকরি, জ্নবল ণনয়োগ, প্রকল্প বাস্তবােন পণরবীক্ষি ও মূল্যােন,
সমাপ্ত প্রকয়ল্পর জ্নবল রাজ্স্ব বায়জ্য়ট িানান্তর সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
5. জ্ামমান সটকণনকযাল সকা-অপায়রশন (ণজ্টিয়জ্ড) এর অে মােয়ন বাণিজ্য মন্ত্রিালে
কর্তক
ম বাস্তবােনািীন/বাস্তবাণেিব্য প্রকল্প সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
৬. বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের আওিাে সরণজ্ণেকৃি বাণিজ্য সংগঠন কর্তক
ম াণখলকৃি উন্নেন
প্রকল্প প্রস্তাব অনুয়মা ন প্রণক্রোকরি;
৭. মন্ত্রিালে, পণরকল্পনা কণমশন, আইএমইণড কর্তক
ম প্রকল্প পণর শমন প্রণিয়ব য়নর
মব্যবিা
উপর কার্
গ্রেি;
ম
৮. প্রকয়ল্পর অে অবমুণক্ত, বরাদ্দ পুনিঃউপয়র্াজ্ন, প সৃণষ্ট, প সংরক্ষি, িানীে ও
ণবয় শী ণবয়শষজ্ঞ ণনয়োয়গর উয়দ্যাগ গ্রেি;
৯. উন্নেন প্রকয়ল্পর অণডট সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল; এবং
১০. কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য কার্ মাবণল।

4.

িত্ত্বাবিানকারী

5. ছুটিকালীন ণবকল্প

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

t

t

উপ-প্রিান (পণরকল্পনা), পণরকল্পনা অণিশাখা।
সহকারী প্রধান/বসবনয়র সহকারী প্রধান (পবরকল্পনা-২)।

39

কমমবন্টন
পণরকল্পনা শাখা-২
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

সহকারী প্রধান/বসবনয়র সহকারী প্রধান।

৩. োবয়ত্বািবল

t

1.

4.

িত্ত্বাবিানকারী

5. ছুটিকালীন ণবকল্প

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

t

রপ্তাণন উন্নেন ব্যযয়রার উন্নেন প্রকল্প প্রিেন, অনুয়মা ন প্রণক্রোকরি, জ্নবল
ণনয়োগ, প্রকল্প বাস্তবােন, পণরবীক্ষি ও মূল্যােন;
২.
এফণবণসণসআই, ণবণজ্এমইএ, ণবয়কএমইএ-এর উন্নেন প্রকল্প প্রিেন,
অনুয়মা ন
প্রণক্রোকরি, জ্নবল ণনয়োগ, প্রকল্প বাস্তবােন পণরবীক্ষি ও মূল্যােন;
৩.
আইণসএমএণব এর উন্নেন প্রকল্প প্রিেন, অনুয়মা ন প্রণক্রোকরি, জ্নবল
ণনয়োগ, প্রকল্প বাস্তবােন ও পণরবীক্ষি ও মূল্যােন;
৪.
সরণজ্োর অব জ্য়েন্ট স্টক সকাম্পানীজ্ (আরয়জ্এসণস) এর উন্নেন প্রকল্প
প্রিেন, অনুয়মা ন প্রণক্রোকরি, জ্নবল ণনয়োগ, প্রকল্প বাস্তবােন ও পণরবীক্ষি
ও মূল্যােন;
৫.
বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের আওিাে সরণজ্ণেকৃি বাণিজ্য সংগঠন কর্তক
ম াণখলকৃি
উন্নেন প্রকল্প প্রস্তাব অনুয়মা ন প্রণক্রোকরি;
৬.
মন্ত্রিালে, পণরকল্পনা কণমশন, আইএমইণড কর্তক
প্রকল্প পণর শমন
ম
প্রণিয়ব য়নর
উপর কার্ মব্যবিা গ্রেি;
৭.
প্রকয়ল্পর অে ম অবমুণক্ত, বরাদ্দ পুনিঃউপয়র্াজ্ন, প সৃণষ্ট, প সংরক্ষি, িানীে
ও ণবয় শী ণবয়শষজ্ঞ ণনয়োয়গর উয়দ্যাগ গ্রেি;
৮.
উন্নেয়ন নারী সংক্রান্ত (WID) সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
৯.
USAID সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
১০.
OECD সম্পণকমি র্াবিীে কার্ মাবণল;
১১.
প্রকয়ল্পর আওিাে সংগৃেীি র্ানবােন সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
১২.
উন্নেন প্রকয়ল্পর অণডট সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল; এবং
১৩.
কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য কার্ মাবণল।
t

উপ-প্রিান (পণরকল্পনা), পণরকল্পনা অণিশাখা।
সহকারী প্রধান/বসবনয়র সহকারী প্রধান (পবরকল্পনা-৩)।
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কমমবন্টন
পণরকল্পনা শাখা-৩
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

সহকারী প্রধান/বসবনয়র সহকারী প্রধান।

৩. োবয়ত্বািবল

t

1.

4.

িত্ত্বাবিানকারী

5. ছুটিকালীন ণবকল্প
বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের বাণষ মক উন্নেন কমমসূিীভুক্ত (এণডণপ)/সংয়শাণিি
এণডণপভুক্ত বাস্তবােনািীন/বাস্তবাণেিব্য উন্নেন প্রকল্পসমূয়ের বরাদ্দ ণনি মারি;
2.
বাণষ মক উন্নেন কমমসূিীভুক্ত উন্নেন প্রকল্পসমূয়ের এণডণপ সভ্া সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
3.
মন্ত্রিালে, পণরকল্পনা কণমশন, আইএমইণড কর্তক
প্রকল্প পণর শমন
ম
প্রণিয়ব য়নর
উপর কার্ মব্যবিা গ্রেি;
4.
প্রকয়ল্পর অে ম অবমুণক্ত, বরাদ্দ পুনিঃউপয়র্াজ্ন, প সৃণষ্ট, প সংরক্ষি, িানীে
ও ণবয় শী ণবয়শষজ্ঞ ণনয়োয়গর উয়দ্যাগ গ্রেি;
5.
মাণসক, দেমাণসক, বাণষ মক কমমপণরকল্পনা প্রিেন ও সংণশষ্ট প্তয়র সপ্ররি;
6.
EC, DFID, SIDA, CIDA, SDC অে মােয়ন বাণিজ্য মন্ত্রিালে কর্তক
ম
বাস্তবােনািীন/বাস্তবাণেিব্য প্রকল্প সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
7.
আইণসএণব এর উন্নেন প্রকল্প প্রিেন, অনুয়মা ন প্রণক্রোকরি, জ্নবল ণনয়োগ,
প্রকল্প বাস্তবােন, পণরবীক্ষি ও মূল্যােন;
8.
কমন ফান্ড ফর কয়মাণডটিজ্ (ণসএফণস) এর আণে মক সোেিার উন্নেন প্রকল্প
প্রিেন, অনুয়মা ন প্রণক্রোকরি, জ্নবল ণনয়োগ, প্রকল্প বাস্তবােন পণরবীক্ষি ও
মূল্যােন;
9.
টিণসণব এর উন্নেন প্রকল্প প্রিেন, অনুয়মা ন প্রণক্রোকরি, জ্নবল ণনয়োগ,
প্রকল্প বাস্তবােন পণরবীক্ষি ও মূল্যােন;
10.
বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের আওিাে সরণজ্ণেকৃি বাণিজ্য সংগঠন কর্তক
ম াণখলকৃি
উন্নেন প্রকল্প প্রস্তাব অনুয়মা ন প্রণক্রোকরি;
11.
প্রকল্প বাস্তবােনকারী কর্তপ
ম য়ক্ষর ণনকট সেয়ক আইএমইণড ও ইআরণড’র
দেমাণসক প্রণিয়ব ন সংগ্রে, সংকলন এবং সংণশষ্ট প্তয়র সপ্ররি;
১২.
মধ্যয়মো ী বায়জ্ট কাঠায়মা সংক্রান্ত্ত্ত কার্ মাবণল;
১৩.
এমণডণজ্ সম্পণকমি র্াবিীে কার্ মাবণল;
১৪.
বাংলায় শ অে মননণিক সমীক্ষা প্রিেয়ন বাণিজ্য মন্ত্রিালে অংয়শর র্াবিীে
কার্ মাবণল;
১৫.
আরণপএ ও ণডণপএ খরয়ির ণেসাব সংক্রান্ত িথ্য সংগ্রে, সংকলন ও সংণিষ্ট
প্তয়র সপ্ররি;
১৬.
উন্নেন প্রকয়ল্পর অণডট সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
১৭.
একয়নক ও এনইণস সম্পণকমি র্াবিীে কার্ মাবণল; এবং
১৮.
কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য কার্ মাবণল।
t

উপ-প্রিান (পণরকল্পনা), পণরকল্পনা অণিশাখা।
সহকারী প্রধান/বসবনয়র সহকারী প্রধান (পবরকল্পনা-১) ।
41

িাবিজ্য সাংগঠদনর কার্ মািবল

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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কমমবন্টন
পণরিালক (বাণিজ্য সংগঠন) এর প্তর।
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব
৩. োবয়ত্বািবল

t
t

উপসবর্ি।
(ক)
সকল †P¤^vi অব কমাস ম এন্ড ইন্ডাণে, গ্রুপ ইিযাণ র The Trade
Organization Ordinance, 1961 এর 3 (2) (d) িারা সমািায়বক
টি.ও লাইয়সি প্র ান এবং অলাভ্জ্নক প্রণিষ্ঠানয়ক সকাম্পানী আইন, ১৯৯৪
এর ২৮ িারার আওিাে লাইয়সি প্র ান;
(খ)
লাইয়সি প্রাপ্ত বাণিণজ্যক সংগঠয়নর সাংগঠণনক কার্ মক্রম ণবণিয়মািায়বক
পণরিালনার ণবষয়ে সকল কার্ মক্রম মণনটর করা;
(গ)
বাণিজ্য সংগঠন কর্তক
ম ায়েরকৃি সকল মামলার জ্বাব সপ্ররিসে আইনগি
প য়ক্ষপ গ্রেয়ির ণনণমত্ত ণবজ্ঞ এযটণন ম সজ্নায়রল/ণবজ্ঞ সণলণসটয়রর প্তয়রর সায়ে
সর্াগায়র্াগ রক্ষা করা;
(ঘ)
বাণিজ্য সংগঠন আইন, সকাম্পাণন আইন এবং Society Registration
Act সংক্রান্ত কার্ মক্রম;
(ঙ)
মাণি-সলয়ভ্ল মায়কমটিং কার্ মক্রম (ণনেন্ত্রি) আইন, ২০১৩ এর আওিাে
লাইয়সি প্র ায়নর ণবষয়ে আপীল আয়ব ন ণনষ্পণত্তকরি;
(ি)

(ছ)
(জ্)
(ঝ)
(ঞ)

4.

িত্ত্বাবিানকারী

5. ছুটিকালীন ণবকল্প

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

t

বাংলায় শ ণভ্ণত্তক সকল বাণিজ্য সংগঠয়নর অনুকূয়ল The Trade
Organization Ordinance, 1961 এর 3 (2) (d) িারা সমািায়বক
টি.ও লাইয়সি প্র ান;
লাইয়সি প্রাপ্ত বাণিণজ্যক সংগঠয়নর সাংগঠণনক কার্ মক্রম ণবণি সমািায়বক
পণরিালনার ণবষয়ে সকল কার্ মক্রম মণনটর করা;
বাণিজ্য সংগঠন কর্তক
ম ায়েরকৃি সকল মামলার জ্বাব সপ্ররিসে আইনগি
প য়ক্ষপ গ্রেয়ির ণনণমত্ত ণবজ্ঞ এযটণন ম সজ্নায়রল/ণবজ্ঞ সণলণসটয়রর প্তয়রর
সায়ে সর্াগায়র্াগ রক্ষা করা;
সসাসাইটি সরণজ্িঃ এযাক্ট ১৮৬০ এর পণরবয়িম সামাণজ্ক ণনবন্ধন আইন/২০১৩
নতুনভ্ায়ব প্রনেি; এবং
উর্ধ্মিন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম ণনয় মণশি জ্রুরী সর্ সকান ণবষয়ে কার্ মক্রম গ্রেি।

বিমমায়ন যুব কমমসংিান সসাসাইটি (যুবক) এর উপর কণমটি গঠন কয়র কার্ মক্রম গ্রেি
করা েয়ি।
t
অবর্বরক্ত সবর্ি।
উপসণিব (আইআইটি-১) ।
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কমমবন্টন
টি.ও-১ শাখা
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব
৩. োবয়ত্বািবল

t
t

বসবনয়র সহকারী সবর্ি।
(ক)
সকল †P¤^vi অব কমাস ম এন্ড ইন্ডাণে, গ্রুপ ইিযাণ র The Trade
Organization Ordinance, 1961 এর 3 (2) (d) িারা সমািায়বক
টি.ও লাইয়সি প্র ান এবং অলাভ্জ্নক প্রণিষ্ঠানয়ক সকাম্পানী আইন,
১৯৯৪ এর ২৮ িারার আওিাে লাইয়সি প্র ান;
(খ)
লাইয়সি প্রাপ্ত বাণিণজ্যক সংগঠয়নর সাংগঠণনক কার্ মক্রম ণবণিয়মািায়বক
পণরিালনার ণবষয়ে সকল কার্ মক্রম মণনটর করা;
(গ)
বাণিজ্য সংগঠন কর্তক
ম ায়েরকৃি সকল মামলার জ্বাব সপ্ররিসে আইনগি
প য়ক্ষপ গ্রেয়ির ণনণমত্ত ণবজ্ঞ এযটণন ম সজ্নায়রল/ণবজ্ঞ সণলণসটয়রর প্তয়রর
সায়ে সর্াগায়র্াগ রক্ষা করা;
(ঘ)
বাণিজ্য সংগঠন আইন, সকাম্পাণন আইন এবং Society Registration
Act সংক্রান্ত কার্ মক্রম;
(ঙ)
মাণি-সলয়ভ্ল মায়কমটিং কার্ মক্রম (ণনেন্ত্রি) আইন, ২০১৩ এর আওিাে
লাইয়সি প্র ায়নর ণবষয়ে আপীল আয়ব ন ণনষ্পণত্তকরি; এবং
(ি)
উর্ধ্মিন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম ণনয় মণশি জ্রুরী সর্ সকান ণবষয়ে কার্ মক্রম গ্রেি।

4.
িত্ত্বাবিানকারী
5. ছুটিকালীন ণবকল্প t

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

t

পবরর্ালক, িাবিজ্য সাংগঠন।
বসবনয়র সহকারী সবর্ি (টি.ও-২শাখা) ।
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কমমবন্টন
টি.ও-২ শাখা
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব
৩. োবয়ত্বািবল

t
t

বসবনয়র সহকারী সবর্ি।
(ক)
বাংলায় শ ণভ্ণত্তক সকল বাণিণজ্যক সংগঠয়নর অনুকূয়ল The Trade
Organization Ordinance, 1961 এর 3(2) (d) িারা সমািায়বক
টি.ও লাইয়সি প্র ান;
(খ)
লাইয়সি প্রাপ্ত বাণিণজ্যক সংগঠয়নর সাংগঠণনক কার্ মক্রম ণবণিয়মািায়বক
পণরিালনার ণবষয়ে সকল কার্ মক্রম মণনটর করা;
(গ)
বাণিজ্য সংগঠন কর্তক
ায়েরকৃি সকল মামলার জ্বাব সপ্ররিসে
ম
আইনগি প য়ক্ষপ গ্রেয়ির ণনণমত্ত ণবজ্ঞ এযটণন ম সজ্নায়রল/ণবজ্ঞ
সণলণসটয়রর প্তয়রর সায়ে সর্াগায়র্াগ রক্ষা করা;
(ঘ)
সসাসাইটি সরণজ্িঃ এযাক্ট ১৮৬০ এর পণরবয়িম সামাণজ্ক ণনবন্ধন
আইন/২০১৩ নতুনভ্ায়ব প্রিেন; এবং
(ঙ)
উর্ধ্মিন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম ণনয় মশীি জ্রুরী সর্ সকান ণবষয়ে কার্ মক্রম গ্রেি।
বিমমায়ন যুব কমমসংিান সসাসাইটি (যুবক) এর উপর কণমটি গঠন কয়র
কার্ মক্রম গ্রেি করা েয়ি।

4.

িত্ত্বাবিানকারী

5. ছুটিকালীন ণবকল্প

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

t

t

পবরর্ালক, িাবিজ্য সাংগঠন।
বসবনয়র সহকারী সবর্ি (টি.ও-১ শাখা) ।
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কমমবন্টন
যুগ্মসবর্ি (আইআইটি)
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

যুগ্ম সবর্ি।

৩. োবয়ত্বািাবল

t

 আম াণন নীণি আয় শ প্রিেন ও বাস্তবােন সংক্রান্ত ;
 ট্যাণরফ পণলণস, ট্যাণরফ ভ্যালুয়েশন এবং ট্যাণরফ কণমশয়নর অপায়রশনাল কার্ মক্রম
সংক্রান্ত;
 ণবণভ্ন্ন সরকাণর/সবসরকাণর প্রণিষ্ঠান/ব্যণক্ত কর্তক
ম ণবণভ্ন্ন পণ্য/আয়গ্নোস্ত্র আম াণনর
অনুমণি প্র ান সংক্রান্ত;
 দ্রব্য মূল্য ণনেন্ত্রয়ি প্রয়োজ্নীে কার্ মক্রম গ্রেি সংক্রান্ত ;
 সেণডং কয়পমায়রশন অব বাংলায় শ (টিণসণব) এর আম াণন ও অভ্যন্তরীি বাণিজ্য
ণবষেক কার্ মক্রম;
 বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অণিনি সকল পণরিযাক্ত/অণপমি বাণিণজ্যক প্রণিষ্ঠানসমূয়ের
র্াবিীে কার্ মাববল সংক্রান্ত;
 জ্ািীে সভ্াক্তা অণিকার সংরক্ষি অণি প্তয়রর অপায়রশনাল কার্ মাণ সংক্রান্ত;
 আইআইটি উইং-এর সকল অণিশাখা/শাখা সংক্রান্ত আইন, ণবণি-ণবিান
প্রিেন/সংয়শািন এবং অন্যান্য কার্ মাবণল িত্ত্বাবিান; এিাং
 কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম প্র ত্ত ণনয় মশনার সপ্রবক্ষসি কার্ মক্রম গ্রেি।

৪. িত্ত্বাবিানকারী

t

সবর্ি, িাবিজ্য র্ন্ত্রিালয়।

৫. ছুটিকালীন ণবকল্প t যুগ্ম সণিব (প্রশাসন)।

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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কমমবন্টন
উপসবর্ি (আইআইটি-১)
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

উপ সবর্ি।

৩. োবয়ত্বািাবল

t

 আম াণন নীণি আয় শ প্রিেন ও বাস্তবােয়ন প্রয়োজ্নীে কার্ মক্রম;
 ট্যাণরফ পণলণস, ট্যাণরফ ভ্যালুয়েশন এবং ট্যাণরফ কণমশয়নর অপায়রশনাল কার্ মক্রম
সংক্রান্ত;
 ণবণভ্ন্ন সরকাণর/সবসরকাণর প্রণিষ্ঠান/ব্যণক্ত কর্তক
ম ণবণভ্ন্ন পণ্য/আয়গ্নোস্ত্র আম াণনর
অনুমণি প্র ায়ন প্রয়োজ্নীে কার্ মক্রম;
 বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অণিনি সকল পণরিযাক্ত/অণপমি বাণিণজ্যক প্রণিষ্ঠানসমূয়ের
র্াবিীে কার্ মাববল সংক্রান্ত;
 আইআইটি উইং-এর অবা-১, অবা-২ এবং অবা-৪ অণিশাখা/শাখা সংক্রান্ত আইন,
ণবণি-ণবিান প্রিেন/সংয়শািন এবং অন্যান্য কার্ মাবণল িত্তাবিান; এিাং
 কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম প্র ত্ত ণনয় মশনার সপ্রবক্ষসি কার্ মক্রম গ্রেি।

৪. িত্ত্বাবিানকারী

t

যুগ্মসবর্ি (আইআইটি) ।

৫. ছুটিকালীন ণবকল্প t উপসণিব (আইআইটি-২)।

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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কমমবন্টন
উপসবর্ি (আইআইটি-২)
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

উপ সবর্ি।

৩. োবয়ত্বািাবল

t

(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(র্)
(ছ)

৪. িত্ত্বাবিানকারী

সেবডাং কদপমাদরশন অি িাাংলাদেশ (টিবসবি) এর আর্োবন, রপ্তাবন, অভযন্তরীি িাবিজ্য
অন্যান্য নীবর্ বনধ মারিী বিষয়;
অভযন্তরীি িাজ্াদর বনর্য প্রদয়াজ্নীয় সভাগ্য পদের মূল্য ও সরিরাহ পবরবস্থবর্
বস্থবর্শীল রাখা সাংক্রান্ত কার্ মক্রর্;
জ্ার্ীয় সভাক্তা অবধকার সাংরক্ষি অবধেপ্তদরর নীবর্ বনধ মারিী বিষয়;
অসাধু ব্যিসা প্রবর্দরাধ ও সভাক্তাদের স্বার্ ম সাংরক্ষদির জ্ন্য আইন প্রিয়ন ও িাস্তিায়ন;
অবধশাখার র্ার্লা সাংক্রান্ত কার্ মাবে;
অবধশাখার জ্ার্ীয় সাংসে বিষয়ক কার্ মাবে; এিাং
ঊর্ধ্মর্ন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম বনদে মবশর্ অন্যান্য কার্ মাবে।
t

যুগ্মসবর্ি (আইআইটি) ।

৫. ছুটিকালীন ণবকল্প t উপসণিব (আইআইটি-১)।

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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কমমবন্টন
অবা-১ শাখা
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

সহকারী সবর্ি/বসবনয়র সহকারী সবর্ি।

৩. োবয়ত্বািাবল

t

আম াণন নীণি আয় শ প্রিেনিঃ
 আম াণন ও রপ্তাণন ণনেন্ত্রি আইন ১৯৫০ এর আয়লায়ক আম াণন নীণি আয় শ
প্রিেন, সংয়শািন ও বাস্তবােন সংক্রান্ত কার্ মাবণল।
 আম াণন নীণি আয় শ এর ণবিান সংয়শািন, সংয়র্াজ্ন, পণরবিমন, পণরবি মন,
বাণিল ও ণশণেলকরি সংক্রান্ত এসআরও জ্ারীর কাজ্।
 আম াণন নীণি আয় শ এর ণবিান সংয়শািন, সংয়র্াজ্ন, পণরবিমন ও পণরবি ময়নর
জ্ন্য প্রাপ্ত সরফায়রি ও স্যপাণরশ ণবয়বিনা করা।
ণনেণন্ত্রি পণ্য সংক্রান্তিঃ
 আম াণন ণনেণন্ত্রি পণ্য সংক্রান্ত ণবষোণ ও ণবণভ্ন্ন পণ্য আম াণনর সক্ষয়ে পরীক্ষাণনরীক্ষা করা ও ণবণি ণবিায়নর আয়লায়ক ণনষ্পণত্তকরি।
 গাণড় আম াণনর ণবষে সংক্রান্ত ণবষোণ ।
 আম াণন ণনণষর্দ্ ও শিমসায়পয়ক্ষ আম াণনয়র্াগ্য পণ্য ণনলায়ম ণবক্রয়ের সক্ষয়ে জ্ািীে
রাজ্স্ব সবাড ম কর্তমক সপ্রণরি প্রস্তাবসমূয়ের ণবষয়ে অনাপণত্ত প্র ান সংক্রান্ত কার্ মাবণল।
মামলা সংক্রান্তিঃ শাখা সংণিষ্ট মামলাসমূয়ের ণবষয়ে কার্ মক্রম গ্রেি।
জ্ািীে সংসয় র কার্ মাণ িঃ শাখা সংণিষ্ট জ্ািীে সংসয় র সকল কার্ মাণ ;
মিামি প্র ানিঃ
 আম াণন নীণি ও ণবণি ণবিান সম্পয়কম ব্যাখ্যা প্র ান এবং
 ণবণভ্ন্ন মন্ত্রিালে কর্তমক প্রিীি আম াণন নীণি সংণিষ্ট ণবণভ্ন্ন খসড়া
আইন/নীণিমালার উপর মিামি প্র ান সংক্রান্ত।
এণসড আম াণন লাইয়সয়ির ছাড়পে এবং এণসড আম াণনর অনুমণি সংক্রান্তিঃ
 এণসড আম াণনর লাইয়সি প্র ায়নর ণনণমত্ত এণসড (আম াণন, উৎপা ন, মজু ,
পণরবেি, ণবক্রে ও ব্যবোর) ণনেন্ত্রি ণবণিমালা ২০০৪ অনুর্ােী ছাড়পে প্র ান
সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
 এণসড আম াণনর অনুমণি প্র ান সংক্রান্ত।
আইন ও ণবণিমালা প্রিেিিঃ
 ফরমাণলন ণনেন্ত্রি আইন, ২০১৪ প্রিেন;
 ফরমাণলন ণনেন্ত্রি ণবণিমালা, ২০১৪ প্রিেন সংক্রান্ত কার্ মাবণল।
 কর্তমপয়ক্ষর সময়ে সময়ে প্র ত্ত ণনয় মশনার সপ্রণক্ষয়ি কার্ মক্রম গ্রেি।

৪. িত্ত্বাবিানকারী

t

উপসণিব (আইআইটি-১)।

৫. ছুটিকালীন ণবকল্প t সেকারী সণিব/ণসণনের সেকারী সণিব (অবা-৩ শাখা)।

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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কমমবন্টন
অবা-2 শাখা
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

সহকারী সবর্ি/বসবনয়র সহকারী সবর্ি।

৩. োবয়ত্বািাবল

t

সরকাণর সংিাসমূে কর্তক
ম এবং উোর মাধ্যয়ম আম াণন;
ট্যাণরফ পণলণস ও ট্যাণরফ ভ্যালুয়েশন, ট্যাণরফ কণমশয়নর অপায়রশনাল
কার্ মাণ ;
আম াণন কমমসূণি প্রিেয়ন আম াণন িাণে া সংকলন এবং পণ্য অনু ায়নর
অিীন আম াণন কমমসূণি প্রিেন;
আম াণন ও শুল্ককর আয়রাপ মওকুফ ও হ্রাস/বৃণর্দ্করি;
আম াণন সংক্রান্ত িথ্যাণ র সংখ্যাণভ্ণত্তক ণবয়িষি ও মূল্যােন;
অভ্যন্তরীি বাণিজ্য-২ শাখা এর সংণিষ্ট জ্ািীে সংসয় র সকল কার্ মাণ ;
সোয়টল, লাব, পর্ মটন ণশল্প, প্রকল্পসমূে কর্তক
ম এবং ব্যায়গজ্ রুয়লর অিীন
আম াণনর অনুমণি;
কুটননণিক/ণবয় শী স্যণবিায়ভ্াগী বা ব্যণক্ত/ণমশন, ণবণভ্ন্ন প্রণিষ্ঠান কর্তক
ম
আম াণনর অনুমণি;
ণবয় য়শ মূল্য পণরয়শাণিি দ্রব্যাণ আম াণন, অে ম সপ্ররি ও ওয়েজ্
আন মাস ময় র সমস্যা, ণবয় শী সকাম্পানী এবং নাগণরকয় র িাকুণর সংক্রান্ত
ণবষোণ ;
ণবয় শ েয়ি ান/অনু ান/ উপোর ণেয়সয়ব সপ্রণরি নতুন/পুরািন
মালামায়লর আম াণনর অনুমণি প্র ান;
আয়গ্নোস্ত্র আম াণন সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাণ ;
ণবণভ্ন্ন মন্ত্রিালে/ণবভ্াগ েয়ি প্রাপ্ত ডযাফট-কণ্ট্রাক্ট এণগ্রয়মন্ট সম্পয়কম
মিামি প্র ান;
ণবণভ্ন্ন এোরলাইি কর্তক
ম এোরক্রাফট আম াণনর অনুমণি এবং র্ন্ত্রপাণি
ও মালামাল আম াণনর জ্ন্য অনুমণি প্র ান;
ণসণলন্ডার গ্যাস(কযাণলয়ব্রশন গ্যাস/এলণপ গ্যাস) আম াণনর অনুমণি
প্র ান; এবং
মন্ত্রিালে কর্তক
ম সমে সমে প্র ত্ত অন্যান্য িাৎক্ষণিক কার্ মাণ ।

(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)
(Q)
(R)
(S)

(T)
(U)
(V)
(W)
(X)
(Y)
৪. িত্ত্বাবিানকারী

t

উপসণিব (আইআইটি-১)।

৫. ছুটিকালীন ণবকল্প t সেকারী সণিব/ণসণনের সেকারী সণিব (অবা-১ শাখা)।

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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কমমবন্টন
অবা-৩ শাখা
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

সহকারী সবর্ি/বসবনয়র সহকারী সবর্ি।

৩. োবয়ত্বািাবল

t

(K) সেণডং কয়পমায়রশন অব বাংলায় শ (টিণসণব) এর আম াণন ও অভ্যন্তরীি বাণিজ্য
ণবষেক কার্ মক্রম;
(L) অভ্যন্তরীি বাজ্ায়র ণনিয প্রয়োজ্নীে সভ্াগ্য পয়ণ্যর মূল্য ও সরবরাে পণরণিণি
ণিণিশীল রাখার জ্ন্য প্রয়োজ্নীে কার্ মক্রম গ্রেি;
(M) টিণসণব ও কৃণষ ণবপিন অণি প্তর েয়ি ণনিয প্রয়োজ্নীে দ্রয়ব্যর মূল্য সংগ্রেি কয়র
প্রয়োজ্নীে প য়ক্ষপ গ্রেি;
(N) পাশ্বমবিী স শ ণবয়শষ কয়র ভ্ারি, পাণকস্তান, সনপাল, োইল্যান্ড এবং শ্রীলংকা
সেয়ক পক্ষকাল অন্তর দ্রব্যমূল্য সংগ্রেপূব মক িা সংকণলি কয়র প্রয়োজ্নীে প য়ক্ষপ
গ্রেি;
(O) স য়শ ণনিয প্রয়োজ্নীে পয়ণ্যর ঘাটণি পণরলণক্ষি েয়ল ণকংবা সকান পয়ণ্যর মূল্য
A¯^vfvweK বৃণর্দ্ সপয়ল মজু ও মূল্য ¯^vfvweK পর্ মায়ে রাখার জ্ন্য পয়ণ্যর মূল্য
ব্যবসােী প্রণিণনণি, সরকারী কমমকিমা ও †P¤^v‡ii প্রণিণনণিয় র সায়ে মিণবণনমে
অনুষ্ঠায়নর মাধ্যয়ম করিীে ণনি মারি;
(P) দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত ণবণভ্ন্ন আইয়নর সংয়শািন, পণরমাজ্ময়নর কার্ মক্রম গ্রেি; এবং
(Q) ঊর্ধ্মিন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম প্র ত্ত ণনয় মশনার সপ্রণক্ষয়ি কার্ মক্রম গ্রেি।

৪. িত্ত্বাবিানকারী

t

উপসণিব (আইআইটি-২)।

৫. ছুটিকালীন ণবকল্প t সেকারী সণিব/ণসণনের সেকারী সণিব (অবা-৫ শাখা)।

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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কমমবন্টন
অবা-৪ শাখা
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

সহকারী সবর্ি/বসবনয়র সহকারী সবর্ি।

৩. োবয়ত্বািাবল

t

(K)
(L)
(M)
(N)
(O)

৪. িত্ত্বাবিানকারী

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অিীনি সকল পণরিযক্ত/অণপমি বাণিণজ্যক প্রণিষ্ঠানসমূয়ের
র্াবিীে কার্ মাবণল;
ণ ইনণস্টটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যায়নজ্য়মন্ট একাউনয়টন্টস অব বাংলায় শ এর
আইন ও ণবণি-ণবিান প্রবিমন ও পণরবিমন;
ণ ইনণস্টটিউট অব িাটাড ম একাউনয়টন্টস অব বাংলায় শ এর আইন ও ণবণি-ণবিান
প্রবিমন ও পণরবিমন;
ণ ইনণস্টটিউট অব িাটাড ম সসয়ক্রটারীজ্ অব বাংলায় শ এর আইন ও ণবণি-ণবিান
প্রবিমন ও পণরবিমন; এবং
ঊর্ধ্মিন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম ণনয় মণশি অন্যান্য কার্ মাবণল।
t

উপসণিব (আইআইটি-২)।

৫. ছুটিকালীন ণবকল্প t সেকারী সণিব/ণসণনের সেকারী সণিব (অবা-২ শাখা)।

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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কমমবন্টন
অবা-৫ শাখা
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

সহকারী সবর্ি/বসবনয়র সহকারী সবর্ি।

৩. োবয়ত্বািাবল

t

(K) জ্ািীে সভ্াক্তা অণিকার সংরক্ষি অণি প্তয়রর Operational কার্ মাণ ;
(L) জ্ািীে সভ্াক্তা অণিকার লণিি েওোর কারি ও প্রণিকার ণবষয়ের উপর কার্ মক্রম
গ্রেি;
(M) অসাধু ব্যবসা প্রণিয়রাি ও সভ্াক্তায় র ¯^v_© সংরক্ষয়ির জ্ন্য আইন প্রিেন;
(N) খাদ্যদ্রয়ব্যর ফরমাণলন ও সভ্জ্াল সরািকয়ল্প কার্ মক্রম গ্রেি;
(O) শাখা সংণিষ্ট মামলা সম্পয়কমর উপর কার্ মক্রম গ্রেি; এবং
(P) ঊর্ধ্মিন কর্তপম য়ক্ষর ণবণভ্ন্ন ণবষয়ে ণ ক ণনয় মশনা সমািায়বক অণপমি াণেত্ব পালন।

৪. িত্ত্বাবিানকারী
৫. ছুটিকালীন ণবকল্প t

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

t

উপসণিব (আইআইটি-২)।
সেকারী সণিব/ণসণনের সেকারী সণিব (অবা-৩ শাখা)।

54

দ্রব্যমূল্য পর্ মাদলার্না ও পূি মাভাষ সসল

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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কমমবন্টন
বাণিজ্য পরামশমক এর প্তর
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

িাবিজ্য পরার্শমক।

৩. োবয়ত্বািাবল

t

(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

ণবণভ্ন্ন ণনিয প্রয়োজ্নীে পয়ণ্যর এলণস সখালা, এলণস ণনষ্পণত্তর মূল্য ও পাইপ লাইয়ন
পণ্য আম াণনর পণরমাি বাংলায় শ ব্যাংকসে সংণিষ্ট সংিা সেয়ক সংগ্রে ও
ণবয়িষি;
ণবণভ্ন্ন পয়ণ্যর আম াণনর পণরমাি ও মূল্য জ্ািীে রাজ্স্ব সবাড ম েয়ি সংগ্রে ও
ণবয়িষি;
ণবণভ্ন্ন ণনিয প্রয়োজ্নীে পয়ণ্যর িাণে া, উৎপা ন, আম াণন ও মজু সম্পয়কম িথ্য
সংগ্রে ও ণবয়িষি;
ণনিয প্রয়োজ্নীে পয়ণ্যর দ ণনক বাজ্ার র সংগ্রে পূব মক ণবয়িষি; এবং
উপয়রাক্ত িথ্যাণ ণবয়িষি পূব মক পরবিী করিীে সম্পয়কম আগাম পরামশম প্র ান।

৪. িত্ত্বাবিানকারী

র্হা-পবরর্ালক, ডবিউটিও সসল।

t

৫. ছুটিকালীন ণবকল্প t

উপসবর্ি (আইআইটি-২) ।

কমমবন্টন
সহকারী বাণিজ্য পরামশমক-১
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

সহকারী িাবিজ্য পরার্শমক।

৩. োবয়ত্বািাবল

t

(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(ি)

দ্রব্যমূল্য মণনটণরং ও মূল্য ণিণিশীল রাখা সংক্রান্ত কার্ মাবলী;
টিণসণব, কৃণষ ণবপনন অণি প্তর ও িানীে পাইকারী েয়ি ণনিয প্রয়োজ্নীে পয়ণ্যর
মূল্য সংগ্রে পূব মক উপিাপন;
বাংলায় শ েয়ি ণবণভ্ন্ন ণনিয প্রয়োজ্নীে পয়ণ্যর এলণস সখালা ও ণনষ্পণত্ত সংক্রান্ত
িথ্যাণ সংগ্রেকরি;
ণবণভ্ন্ন ণনিয প্রয়োজ্নীে পণ্য সামগ্রী আম াণনর পণরমাি ও মূল্য সংক্রান্ত িথ্য
জ্ািীে রাজ্স্ব সবাড ম েয়ি সংগ্রেকরি;
ণবণভ্ন্ন ণনিয প্রয়োজ্নীে পয়ণ্যর বাৎসণরক িাণে া, উৎপা ন ও আম াণন সংক্রান্ত
িথ্যাণ সংণিষ্ট মন্ত্রিালে/ প্তর/সংিা েয়ি সংগ্রেকরি; এবং
উর্দ্মিন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম সমে সমে প্র ত্ত অন্যান্য াণেত্ব পালন।

৪. িত্ত্বাবিানকারী
৫. ছুটিকালীন ণবকল্প t
বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

t

িাবিজ্য পরার্শমক।।
সহকারী িাবিজ্য পরার্শমক-২।
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কমমবন্টন
সহকারী বাণিজ্য পরামশমক-২
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

সহকারী িাবিজ্য পরার্শমক।

৩. োবয়ত্বািাবল

t

(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

ণবণভ্ন্ন ণনিয প্রয়োজ্নীে পয়ণ্যর এলণস সখালা, এলণস ণনষ্পণত্তর মূল্য ও পাইপ লাইয়ন
পণ্য আম াণনর পণরমাি ণবয়িষি ও উপিাপন;
ণবণভ্ন্ন ণনিয প্রয়োজ্নীে পণ্য সামগ্রী আম াণন ও মূল্য সংক্রান্ত সংগৃেীি িথ্যাণ
ণবয়িষি ও উপিাপন;
ণবণভ্ন্ন ণনিয প্রয়োজ্নীে পয়ণ্যর িাণে া, উৎপা ন ও আম াণন সংক্রান্ত সংগৃেীি
িথ্যাণ ণবয়িষি কয়র পণ্য সামগ্রীর ঘাটণি ণনরূপন ও করিীে ণনি মারন;
ণনিয প্রয়োজ্নীে পয়ণ্যর সংগৃেীি দ ণনক বাজ্ার র ণবয়িষি ও করিীে সম্পয়কম
স্যপাণরশ;
উর্দ্মিন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম সমে সমে প্র ত্ত অন্যান্য কার্ মাবলী।

৪. িত্ত্বাবিানকারী
৫. ছুটিকালীন ণবকল্প t

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

t

িাবিজ্য পরার্শমক।
সহকারী িাবিজ্য পরার্শমক-১।
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কমমবন্টন
এফটিএ অনুণবভ্াগ
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

যুগ্মসণিব (এফটিএ)।

৩.

াণেত্বাবণল

t

৪.

িত্ত্বাবিানকারী t

(ক) সকল ণি-পাণক্ষক ও আঞ্চণলক মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (FTA) চুণক্ত সংক্রান্ত িলমান
এবং ভ্ণবষ্যি ণবষোণ ;
(খ) সাকম, সাপটা, সাফটা, ণবমসয়টক, আইওআর-এআরণস, D-8, TPS-OIC I
আপটাসে সকল আঞ্চণলক বাণিজ্য চুণক্ত সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
(গ) SAFTA (বংলায় শ, ভ্ারি, শ্রীলংকা, সনপাল, ভুটান, পাণকস্তান, মালিীপ,
AvdMvwb¯Ívb), APTA (esjv‡`k, ভ্ারি, শ্রীলংকা, িঃ সকাণরো, িীন, লাওণপণডআর ও ময়ঙ্গাণলো) এবং D-8 (esjv‡`k, ণমশর, ইয়িায়নণশো, ইরান,
মালয়েণশো, নাইয়জ্ণরো, পাণকস্তান ও তুরে) ভুক্ত স শসমূয়ের সায়ে ণিপাণক্ষক
বাণিজ্য সংক্রান্ত ণবষোণ ;
(ঘ) সকল Free Trade Agreement (FTA) ও Preferential Trade
Agreement ( PTA ) সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
(ঙ) দিণর সপাশাক ণশয়ল্পর ণস.ও, ণজ্এসণপ, ণজ্এসটিণপ সংক্রান্ত কার্ মাবণল এবং রুলস
অব অণরণজ্ন সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
(র্) অে মননণিক ও বাণিণজ্যক ব্লক : কমনওয়েলে, ণজ্-৭, ণজ্-৭৭, আইণসণডটি,
আইওআর-এআরণস, ইিযাণ ;
(ছ) আণে মক সংিা : ণবশ্বব্যাংক, এণডণব, আইণডণব, আইএফণস, আইএমএফ;
(জ্) জ্াণিসংঘ অঙ্গ সংগঠন : আংকটাড, আইটিণস, এলণডণস, টিণসণডণস, ণসএফণস,
ইণসণডণস;
(ঝ) ণবএফটিআই সংক্রান্ত র্াবিীে ণবষোণ ;
(ঞ) বাংলায় শ - যুক্তরাে ণিপাণক্ষক বাণিজ্য চুণক্ত সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
(ট) UNESCAP সংক্রান্ত সকল ণবষোণ ;
(ঠ) Committee on Economic and Commercial Cooperation among
OIC Member State ( COMCEC ) সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মক্রম;
(ড) SASEC (South Asian Sub-regional Economic Cooperation)
সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল;
(ঢ) BCIM (Bangladesh China India Myanmar) Forum সংক্রান্ত র্াবিীে
কার্ মাবণল;
(ি) মাণন লন্ডাণরং ও সন্ত্রায়স অে মােন প্রণিয়রাি সংক্রান্ত কার্ মাণ ;
(র্) বাণিজ্য সংক্রান্ত িথ্য ও পণরসংখ্যান সংগ্রে, সংরক্ষি ও ব্যবিাপনা; এিাং
(র্) কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য ণবষোণ ।
সণিব, বাণিজ্য মন্ত্রিালে।
hyM¥ সণিব (রপ্তাণন)।

৫.
ণবকল্প t

ছুটিকালীন
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কমমবন্টন
এফটিএ-১
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

উপ-সণিব।

৩.

t

াণেত্বাবণল

(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(র্)
(ছ)
(জ্)
(ঝ)
(ঞ)
(ট)
(ঠ)

৪.

িত্ত্বাবিানকারী t

৫.
ণবকল্প t

ছুটিকালীন

ভ্ারয়ির সায়ে ণিপাণক্ষক বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল ণবষোণ ;
শ্রীলংকার সায়ে ণিপাণক্ষক বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল ণবষোণ ;
পাণকস্তায়নর সায়ে ণি-পাণক্ষক বাণিজ্য সংক্রান্ত ণবষোণ ;
সাফটা (সাউে এণশোন ণি সেড এণরো), সাপটা (সাকম ণপ্রফায়রনণশোল সেণডং
এযায়রনজ্য়মন্ট) এবং সাকম সংক্রান্ত সকল ণবষোণ ;
আপটা (এণশো প্যাণসণফক সেড এণগ্রয়মন্ট) সংক্রান্ত সকল ণবষোণ ;
মালয়েণশো ও সময়সয়ডাণনোর সায়ে এফটিএ/ণপটিএ সম্পা ন সংক্রন্ত কার্ মাবণল;
BIMSTEC সংক্রান্ত ণবষোণ ;
SASEC সংক্রান্ত ণবষোণ ;
BCIM Forum সংক্রান্ত ণবষোণ ;
তুরে-বাংলায় শ এফটিএ সংক্রান্ত ণবষোণ ;
BUILD সংক্রান্ত ণবষোণ ; এিাং
কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য ণবষোণ ।
যুগ্ম সণিব (এফটিএ)।
উপসণিব (এফটিএ-২)।

কমমবন্টন
এফটিএ-১ শাখা
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

ণসণনের সেকারী সণিব/সেকারী সণিব।

৩.

াণেত্বাবণল

t

৪.

িত্ত্বাবিানকারী t

৫.
ণবকল্প t

ছুটিকালীন
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(ক) ভ্ারয়ির সায়ে ণিপাণক্ষক বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল ণবষোণ ;
(খ) শ্রীলংকার সায়ে ণিপাণক্ষক বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল ণবষোণ ; এিাং
(গ) কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য ণবষোণ ।
উপ-সণিব (এফটিএ-১)।
ণসণনের সেকারী সণিব (এফটিএ-২)।
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কমমবন্টন
এফটিএ-২ শাখা
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

ণসণনের সেকারী সণিব (এফটিএ-২)।

৩.

াণেত্বাবণল

t

৪.

িত্ত্বাবিানকারী t

৫.
ণবকল্প t

(ক) সাফটা (সাউে এণশোন ণি সেড এণরো), সাপটা (সাকম ণপ্রফায়রনণশোল সেণডং
এযায়রনজ্য়মন্ট), সাটিস (সাকম এণগ্রয়মন্ট অন সেড এযান্ড সাণভ্ময়সস) এবং সাকম সংক্রান্ত
সকল ণবষোণ ;
(খ) আপটা (এণশো প্যাণসণফক সেড এণগ্রয়মন্ট) সংক্রান্ত সকল ণবষোণ ;
(গ) মালয়েণশো ও সময়সয়ডাণনোর সায়ে এফটিএ/ণপটিএ সম্পা ন সংক্রন্ত কার্ মাবণল;
(ঘ) অনুণবভ্ায়গর mgš^q সংক্রান্ত সকল কার্ মাণ ; এিাং
(ঙ) কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য ণবষোণ ।
উপ-সণিব (এফটিএ-২)।
ণসণনের সেকারী সণিব (এফটিএ-৩)।

ছুটিকালীন

কমমবন্টন
এফটিএ-৩ শাখা
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

ণসণনের সেকারী সণিব (এফটিএ-৩)।

৩.

াণেত্বাবণল

t

৪.

িত্ত্বাবিানকারী t

(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(র্)
(ছ)

BIMSTEC সংক্রান্ত ণবষেণ ;
SASEC সংক্রান্ত ণবষেণ ;
পাণকস্তায়নর সায়ে ণি-পণক্ষক বাণিজ্য সংক্রান্ত ণবষেণ ;
BCIM FORUM সংক্রান্ত ণবষেণ ;
তুরে-বাংলায় শ এফটিএ সংক্রান্ত ণবষেণ ;
BUILD সংক্রান্ত ণবষেণ ; এিাং
কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য ণবষোণ ।
উপ-সণিব (এফটিএ-৩)।
ণসণনের সেকারী সণিব (এফটিএ-১)।

৫.
ণবকল্প t

ছুটিকালীন
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কমমবন্টন
এফটিএ-২
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

উপ-সণিব (এফটিএ-২)।

৩.

াণেত্বাবণল

t

৪.

িত্ত্বাবিানকারী t

(ক) আণে মক সংিািঃ ণবশ্ব ব্যাংক, এণডণব, আইণডণব, আইএফণস, আইএমএফ, ণসএফণস
(কমন ফান্ড ফর কয়মাণডটিস);
(খ) ণিপাণক্ষক মুক্ত বাণিজ্য চুণক্ত সংক্রান্ত ণবষোণ িঃ GCC, সসৌণ আরব (এণশো ও ণক্ষি
আয়মণরকা);
(গ) ইণস (ইউয়রাণপোন কণমশন)-বাংলায় শ জ্য়েন্ট কণমশন এবং ইণস সংক্রান্ত সকল
ণবষোণ ;
(ঘ) আংকটাড (United Nations Conference on Trade and
Development)I আইটিণস (ইন্টারন্যাশনাল সেড কণমশন) সংক্রান্ত ণবষোণ ;
(ঙ) মরয়কা, নাইয়জ্ণরো, সসয়নগাল ও ণসয়েরাণলেন-এর সায়ে এফটিএ সম্পা ন সংক্রান্ত
ণবষোণ ;
(র্) UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission
for Asia and Pacific) সংক্রান্ত ণবষোণ ;
(ছ) এফটিএ উইং-এর প্রণশক্ষি সংক্রান্ত ণবষোণ ;
(জ্) ণবএফটিআই (বাংলায় শ ফয়রন সেড ইনণস্টটিউট) সংক্রান্ত র্াবিীে ণবষোণ ;
(ঝ) কমনওয়েলে সংক্রান্ত র্াবিীে ণবষোণ ;
(ঞ) Standing Committee on Economic and Commercial
Cooperation of OIC (COMCEC) সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মক্রম;
(ট) Trade Preference System among OIC (TPS-OIC) – এর আওিািীন
সেড সনয়গাণসয়েশন কণমটি সংক্রান্ত সকল কার্ মক্রম;
(ঠ) ণজ্-৭, ণজ্-৭৭, ওআইণস, আইণসণডটি, ণড-৮ ইিযাণ সংক্রান্ত সকল কার্ মক্রম;
(ড) ইণন্ডোন ওশান ণরম এয়সাণসয়েশান ফর ণরণজ্ওনাল সকা-অপায়রশন (IOR-ARC)
সংক্রান্ত ণবষোণ ;
(ঢ) ইইউ সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মক্রম; এিাং
(ি) কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য ণবষোণ ।
যুগ্ম সণিব (এফটিএ-১)।
উপসণিব (এফটিএ-১)।

৫.
ণবকল্প t

ছুটিকালীন
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কমমবন্টন
এফটিএ-৪ শাখা
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

ণসণনের সেকারী সণিব (এফটিএ-৪)।

৩.

t

াণেত্বাবণল

(ক) আণে মক সংিািঃ ণবশ্ব ব্যাংক, এণডণব, আইণডণব, আইএফণস, আইএমএফ;
(খ) ণসএফণস (কমন ফান্ড ফর কয়মাণডটিস);
(গ) ণিপাণক্ষক মুক্ত বাণিজ্য চুণক্ত সংক্রান্ত ণবষোণ িঃ GCC, সসৌণ আরব (এণশো ও ণক্ষি
আয়মণরকা); এিাং
(ঘ) কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য ণবষোণ ।

৪.

িত্ত্বাবিানকারী t

৫.
ণবকল্প t

ছুটিকালীন

উপ-সণিব (এফটিএ-২)।
ণসণনের সেকারী সণিব (এফটিএ-৫)।

কমমবন্টন
এফটিএ-৫ শাখা
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

ণসণনের সেকারী সণিব (এফটিএ-৫)।

৩.

াণেত্বাবণল

t

৪.

িত্ত্বাবিানকারী t

৫.
ণবকল্প t

ছুটিকালীন

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

(ক) ইণস (ইউয়রাণপোন কণমশন)-বাংলায় শ জ্য়েন্ট কণমশন এবং ইণস সংক্রান্ত সকল
ণবষোণ ;
(খ) আংকটাড (United Nations Conference on Trade and Development)
ও আইটিণস (ইন্টারন্যাশনাল সেড কণমশন) সংক্রান্ত ণবষোণ ;
(গ) মরয়কা, নাইয়জ্ণরো, সসয়নগাল ও ণসয়েরাণলেন-এর সায়ে এফটিএ সম্পা ন সংক্রান্ত
ণবষোণ ;
(ঘ) UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission
for Asia and Pacific) সংক্রান্ত ণবষোণ ;
(ঙ) এফটিএ উইং-এর প্রণশক্ষি সংক্রান্ত ণবষোণ ;
(র্) ণবএফটিআই (বাংলায় শ ফয়রন সেড ইনণস্টটিউট) সংক্রান্ত র্াবিীে ণবষোণ ;
(ছ) কমনওয়েলে সংক্রান্ত র্াবিীে ণবষোণ ; এিাং
(জ্) কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য ণবষোণ ।
উপ-সণিব (এফটিএ-২)।
ণসণনের সেকারী সণিব (এফটিএ-৬)।
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কমমবন্টন
এফটিএ-৬ শাখা
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

ণসণনের সেকারী সণিব (এফটিএ-৬)।

৩.

াণেত্বাবণল

t

৪.

িত্ত্বাবিানকারী t

৫.
ণবকল্প t

ছুটিকালীন

(ক) Standing Committee on Economic and Commercial Cooperation
of OIC (COMCEC) সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মক্রম;
(খ) Trade Preference System among OIC (TPS-OIC) – এর আওিািীন
সেড সনয়গাণসয়েশন কণমটি সংক্রান্ত সকল কার্ মক্রম;
(গ) ণজ্-৭, ণজ্-৭৭, ওআইণস, আইণসণডটি, ণড-৮ ইিযাণ সংক্রান্ত সকল কার্ মক্রম;
(ঘ) ইণন্ডোন ওশান ণরম এয়সাণসয়েশান ফর ণরণজ্ওনাল সকা-অপায়রশন (IOR-ARC)
সংক্রান্ত ণবষোণ ;
(ঙ) ইইউ সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মক্রম; এিাং
(র্) কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য ণবষোণ ।
উপ-সণিব (এফটিএ-২)।
ণসণনের সেকারী সণিব (এফটিএ-৪)।

কমমবন্টন
বাণিজ্য পরামশময়কর অণিশাখা
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

বাণিজ্য পরামশমক।

৩.

াণেত্বাবণল

t

৪.

িত্ত্বাবিানকারী t

৫.
ণবকল্প t

ছুটিকালীন
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(ক) সনপাল, র্ভটান ও ণমোনমায়রর সায়ে ণিপাণক্ষক বাণিজ্য সম্পণকমি ণবষোণ ;
(খ) সেড ফযাণসণলয়টশন সংক্রান্ত ণবষোণ ;
ম
(গ) দিণর সপাশাক ণশয়ল্পর ণস.ও (সাটিণফয়কট
অফ অণরণজ্ন), ণজ্এসণপ, ণজ্এসটিণপ
এবং রুলস অব অণরণজ্ন সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
(ঘ) োনণজ্ট ও োিয়পাট ম কণমউণনয়কশন সংক্রান্ত ণবষোণ ;
(ঙ) মাণন লন্ডাণরং ও সন্ত্রায়স অে মােি প্রণিয়রাি সংক্রান্ত ণবষোণ ;
(র্) বাণিজ্য সংক্রান্ত িথ্য ও পণরসংখ্যান সংগ্রে, সংরক্ষি ও ব্যবিাপনা; এিাং
(ছ) কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য ণবষোণ ।
যুগ্ম সণিব (এফটিএ)।
উপ-প্রিান (বস্ত্র সসল)।
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কমমবন্টন
সেকারী বাণিজ্য পরামশময়কর শাখা
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

সেকারী বাণিজ্য পরামশমক।

৩.

াণেত্বাবণল

t

৪.

িত্ত্বাবিানকারী t

৫.
ণবকল্প t

ছুটিকালীন

(ক) সনপাল, র্ভটান ও ণমোনমায়রর সায়ে ণিপাণক্ষক বাণিজ্য সম্পণকমি ণবষোণ ;
(খ) সেড ফযাণসণলয়টশন সংক্রান্ত ণবষোণ ;
ম
(গ) দিণর সপাশাক ণশয়ল্পর ণস.ও (সাটিণফয়কট
অফ অণরণজ্ন), ণজ্এসণপ, ণজ্এসটিণপ এবং
রুলস অব অণরণজ্ন সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
(ঘ) োনণজ্ট ও োিয়পাট ম কণমউণনয়কশ সংক্রান্ত ণবষোণ ;
(ঙ) মাণন লন্ডাণরং ও সন্ত্রায়স অে মােি প্রণিয়রাি সংক্রান্ত ণবষোণ ; এিাং
(র্) কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম অণপমি অন্যান্য ণবষোণ ।
বাণিজ্য পরামশমক।
পণরসংখ্যান কমমকিমা।

কমমবন্টন
পণরসংখ্যান কমমকিমার শাখা
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

পণরসংখ্যান কমমকিমা।

৩.

াণেত্বাবণল

t

৪.

িত্ত্বাবিানকারী

t

৫.
t

ছুটিকালীন ণবকল্প
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(ক) বাণিজ্য সংক্রান্ত িথ্য ও পণরসংখ্যান সংগ্রে, সংরক্ষি ও ব্যবিাপনা; এিাং
(খ) কর্তপম ক্ষ কণিমক অণপমি অন্যান্য ণবষোণ ।
বাণিজ্য পরামশমক।
সেকারী বাণিজ্য পরামশমক।
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কমমবন্টন
মো-পণরিালক, ণবশ্ব বাণিজ্য সংিা (ডণব্লউটিও) সসল এর প্তর
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

অবর্বরক্ত সবর্ি/hyM¥mwPe।

৩.

t

াণেত্বাবণল

১. ডণব্লউটিওÕর আওিাে ণবদ্যমান ৩০টির অণিক চুণক্ত বাস্তবােন এবং এ সংক্রান্ত র্াবিীে
কার্ মাববলিঃ
(K) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)-m¤úwK©Z কার্ মাবণল
(GATT এর আওিাে ২৫টির অণিক চুণক্ত রয়েয়ছ);
(L) General Agreement on Trade in Services (GATS) সংক্রান্ত
কার্ মাবণল;
(M) Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS) সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
২.
ডণব্লউটিওÕর আওিাে পণ্য ও সসবাখায়ির জ্ন্য বাজ্ার প্রয়বশাণিকার (ণবয়শষ কয়র
শুল্ক-মুক্ত ও সকাটা-মুক্ত) বৃণর্দ্ সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
৩.
অন্যান্য স য়শর িাণে া অনুর্ােী বাংলায় য়শর Sanitary Phyto-Sanitary
(SPS) সমজ্াস ম এবং রুল-সরগুয়লশনস সংক্রান্ত িথ্যাবলী সরবরাে করার জ্ন্য
Ôন্যাশনাল ইনয়কাোরী পয়েন্টÕ ণেয়সয়ব কাজ্ করা;
৪. ডণব্লউটিওÕর ণনেম-নীণির আওিাে স শীে ণশয়ল্পর ¯^v_© রক্ষার জ্ন্য কাজ্ করা;
ডণব্লউটিওÕর আওিাে Dumping/ Antidumping সংক্রান্ত সকল কার্ মাবণল সম্পা ন
করা;
৬. ডণব্লউটিওÕর আওিাে সংঘটিি/িলমান সকল সনয়গাণসয়েশয়ন অংশগ্রেি সংক্রান্ত
কার্ মাবণল;
7.
ডণব্লউটিওÕর ণবণভ্ন্ন চুণক্তর আওিাে ডণব্লউটিও সণিবালয়ে ণনেণমি
সনাটিণফয়কশন সপ্ররি করার জ্ন্য সনাটিণফয়কশন অেণরটি ণেয়সয়ব কাজ্ করা;
8.
ডণব্লউটিও কর্তক
ম গৃেীি সক্ষমিা অজ্মন ণবষেক ণবণভ্ন্ন কমমসূণি সংক্রান্ত
কার্ মাবণল
(Enhance Integrated Framework, Aid for Trade etc.)
সম্পা ন করা;
9.
ডণব্লউটিও কর্তক
ম প্র ত্ত ণবণভ্ন্ন প্রণশক্ষি, সসণমনার/ওোকমশয়প অংশগ্রেয়ির
ব্যবিা করা;
10.
ডণব্লউটিওÕর ণবণভ্ন্ন চুণক্ত ও ইসূয সম্পয়কম সস্টকয়োল্ডারয় র অবণেি করার জ্ন্য
ডণব্লউটিও সণিবালয়ের সোেিাে প্রণশক্ষি, ওোকমশপ/য়সণমনার আয়োজ্ন করা;
৫.

11.

ডণব্লউটিও সণিবালয়ে িলমান সনয়গাণসয়েশন এবং ডণব্লউটিও সংক্রান্ত সকল ণবষয়ে
সজ্য়নভ্াি বাংলায় শ ণমশয়নর সায়ে ণনেণমি সর্াগয়র্াগ রক্ষা করা;

12.

সনয়গাণশয়েশনসে সকল ডণব্লউটিও ইস্যযয়ি বাংলায় য়শর অবিান ণনি মারি করার লয়ক্ষয
সস্টকয়োল্ডারয় র মিামি গ্রেয়ির জ্ন্য মি ণবণনেম সভ্া, সসণমনার এবং
ওোকমশয়পর আয়োজ্ন করা;

13. ডণব্লউটিও কর্তক
ম আয়োণজ্ি ণবণভ্ন্ন প্রণশক্ষি, ওোকমশপ, সসণমনার, ইিযাণ য়ি
বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫
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14. বাণিজ্য সম্পণকমি সর্ সকান আইন, ণবণব-ণবিান, নীণি প্রিেয়ন ডণব্লউটিওÕর
ণবদ্যমান চুণক্তর আয়লায়ক মিামি প্র ান করা;
15.

আন্তজ্মাণিক বাণিয়জ্যর ণবণভ্ন্ন ইসূযয়ি স্টাণড, সমীক্ষা, জ্ণরপ বা Needs
Assessments সম্পন্ন করা;

16.

সেড সফণসয়লটিশন সম্পণকমি কার্ মাবণল সম্পা ন করা;

17.

ডণব্লউটিওÕর ণবণভ্ন্ন ইস্যযয়ি গঠিি ওোণকমং গ্রুপসমূয়ের র্াবিীে কার্ মাবণল
সম্পা ন করা;

১৮.

Trade and Investment Cooperation Forum Agreement (TICFA)

সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
১৯. B¯Ív¤^yj সপ্রাগ্রাম অব অযাকশন (IPoA) সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন
করা;
২০. ডণব্লউটিওÕর আওিাে Dispute Settlement সংক্রান্ত কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
২১. ডণব্লউটিও সম্পণকমি ণবষয়ে অন্যান্য মন্ত্রিালে/সংিার সায়ে সর্াগায়র্াগ ও mgš^q
সািন করা;
২২. ণবণভ্ন্ন ািা সংিার সায়ে সর্াগায়র্াগ রক্ষা করা এবং সংণিষ্ট কার্ মাণ সম্পন্ন
করা;
২৩. বাণিজ্য সম্পণকমি সক্ষমিা বৃণর্দ্ সংক্রান্ত কার্ মাবণল সম্পা ন করা; এিাং
২৪. ডণব্লউটিও সংক্রান্ত অন্যান্য/ণবণবি ইস্যয সম্পণকমি কার্ মাবণল সম্পা ন করা।
৪.
৫.
ণবকল্প t

িত্ত্বাবিানকারী t

সবর্ি, িাবিজ্য র্ন্ত্রিালয়।

ছুটিকালীন

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

70

কমমবন্টন
পণরিালক-১ ( ডণব্লউটিও সসল )
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

উপসবর্ি (পবরর্ালক) ।

৩.

াণেত্বাবণল

t

৪.

িত্ত্বাবিানকারী t

৫.
ণবকল্প t

ছুটিকালীন

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

1.
ডণব্লউটিওÕর Agreement on Agriculture সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন
করা;
2. Trade and Environment সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
3.
আন্তজ্মাণিক বাণিয়জ্য বাংলায় য়শর পয়ণ্যর অণিকির বাজ্ার স্যণবিা অজ্ময়নর লয়ক্ষয
রুলস অব অণরণজ্ন সংক্রান্ত ণবষয়ে কার্ মক্রম গ্রেি;
4. ণি-পাণক্ষক ও আঞ্চণলক বাণিজ্য চুণক্ত সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
5. ডণব্লউটিওÕর Import Licensing Procedure চুণক্ত সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল
সম্পা ন করা;
6. Non-Tariff Barrier (NTBs) সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
7. সংস ীে িােী কণমটিয়ি ডণব্লউটিও সংক্রান্ত প্রয়শ্নাত্তর সপ্ররি করা;
8. মণন্ত্রপণরষ ণবভ্ায়গ ডণব্লউটিও সংক্রান্ত প্রণিয়ব ন সপ্ররি করা;
9. ডণব্লউটিও কর্তক
ম আয়োণজ্ি ণবণভ্ন্ন প্রণশক্ষি, ওোকমশপ, সসণমনার, ইিযাণ য়ি
ডণব্লউটওÕর শিমানুর্ােী উপযুক্ত কমমকিমা ময়নানেন প্র ান করা;
10. সনয়গাণশয়েশনসে সকল ডণব্লউটিও ইস্যযয়ি বাংলায় য়শর অবিান ণনি মারি করার লয়ক্ষয
সস্টকয়োল্ডারয় র মিামি গ্রেয়ির জ্ন্য মি ণবণনমে সভ্া, সসণমনার এবং ওোকমশয়পর
আয়োজ্ন করা;
11. Trade and Environment এবং ডণব্লউটিও রুলস ইস্যযয়ি গঠিি ওোণকমং গ্রুয়পর
র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
12. ডণব্লউটিওÕর ণবণভ্ন্ন িরয়ির সমজ্ারস সর্মন Antidumping, Subsidies and
Countervailing, Sufeguards msµvšÍ mKj Kvh©vejx m¤úv`b Kiv;
13. ডণব্লউটিও কর্তক
ম গৃেীি সক্ষমিা অজ্মন ণবষেক ণবণভ্ন্ন কমমস্যণি সংক্রান্ত কার্ মাবণল
(Enhance Integrated Framework, Aid for Trade, TRTA etc.) সম্পা ন
করা;
14. Agreement on Customs Valuation, Agreement on Pre-shipment
Inspection, E Commerce এবং WTO- IDB Data base সংক্রান্ত সকল
কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
15. Agriculture ইস্যযয়ি গঠিি ওোণকমং গ্রুপ এর র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
16. TRTA ইস্যযয়ি গঠিি ওোণকমং গ্রুপ এর র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা; এবং
17. উর্দ্িমন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম আয়রাণপি অন্যান্য কার্ মাবণল সম্পা ন করা।
র্হাপবরর্ালক, ডবিউটিও সসল।
পণরিালক-২/পণরিালক-৩।
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কমমবন্টন
পণরিালক-২ ( ডণব্লউটিও সসল )
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে

২. প ণব

t

উপসবর্ি (পবরর্ালক)

৩.

াণেত্বাবণল

t

৪.

িত্ত্বাবিানকারী t

৫.
ণবকল্প t

ছুটিকালীন

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

1.
ডণব্লউটিওÕর আওিাে পণ্য ও সসবাখায়ির জ্ন্য বাজ্ার প্রয়বশাণিকার (ণবয়শষ কয়র
শুল্ক- মুক্ত ও সকাটা-মুক্ত) বৃণর্দ্ সংক্রান্ত কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
2. ডণব্লউটিওÕর General Agreement on Trade in Services (GATS) চুণক্ত
সংক্রান্ত সংক্রান্ত কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
3.
Trade Facilitation (TF) সংক্রান্ত কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
4. ডণব্লউটিও এর Sanitary Phyto-Sanitary (SPS) চুণক্ত সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল
এবং অন্যান্য স য়শর িাণে া অনুর্ােী বাংলায় য়শর Sanitary PhytoSanitary (SPS) সমজ্াস ম এবং রুল-সরগুয়লশনস সংক্রান্ত িথ্যাবলী সরবরাে করার
জ্ন্য Ôন্যাশনাল ইনয়কাোরী পয়েন্টÕ ণেয়সয়ব কাজ্ করা;
5. ডণব্লউটিওÕর ণবণভ্ন্ন চুণক্তর আওিাে ডণব্লউটিও সণিবালয়ে ণনেণমি সনাটিণফয়কশন
সপ্ররি করার জ্ন্য সনাটিণফয়কশন অেণরটি ণেয়সয়ব কাজ্ করা;
6. ডণব্লউটিওÕর আওিাে Dispute Settlement সংক্রান্ত কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
7.
Sanitary Phyto-Sanitary (SPS) এবং Technical Barrier to
Trade (TBT) সমজ্াস ম সম্পণকমি ওোণকমং গ্রুপসমূয়ের র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
8. S & D Treatment Provisions সংক্রান্ত সকল কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
9. Trade Facilitation & Countervailing Duties (CV) ইস্যযয়ি গঠিি ওোণকমং
গ্রুয়পর র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
10. Non Agricultural Market Access (NAMA) সম্পণকমি ওোণকমং গ্রুয়পর
র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
11.
B¯Ív¤^yj প্লান অব এযাকশন (IPOA) সম্পণকমি কার্ মাবণল সম্পা ন করা; এিাং
12. ঊর্দ্িমন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম আয়রাণপি অন্যান্য কার্ মাবণল সম্পা ন করা ।
র্হাপবরর্ালক, ডবিউটিও সসল।
পণরিালক-3/পণরিালক-1।
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কমমবন্টন
পণরিালক-৩ ( ডণব্লউটিও সসল )
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

উপসবর্ি (পবরর্ালক) ।

৩.

t

াণেত্বাবণল

1.

ডণব্লউটিওÕর Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS) চুণক্ত সংক্রান্ত কার্ মাবণল সম্পা ন করা;

2.

ডণব্লউটিওÕর মন্ত্রী পর্ মায়ের সয়েলয়ন অংশগ্রেি সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন
করা;

3.

WTO High-powered committee সংক্রান্ত কার্ মাবণল সম্পা ন করা;

4.

বাংলায় য়শর সেড পণলণস ণরণভ্উ (টিণপআর) সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন
করা;

5.

ডণব্লউটিওÕর Agreement on Trade-Related Investment Measures
(TRIMS) সংক্রান্ত কার্ মাবণল;

6.

ণেপস ইস্যযয়ি গঠিি ওোণকমং গ্রুয়পর র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;

7.

Trade and Investment Cooperation Forum Agreement (TICFA)

সংক্রান্ত কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
8.

WTO Accession, BOP & Quantitative Restrictions (QR) সংণিষ্ট

কার্ মাবণল সম্পা ন করা; এিাং
9.
৪.
৫.
ণবকল্প t

িত্ত্বাবিানকারী t
ছুটিকালীন
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উর্দ্িমন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম আয়রাণপি অন্যান্য কার্ মাবণল সম্পা ন করা।

র্হাপবরর্ালক, ডবিউটিও সসল।
পণরিালক-1/পণরিালক-2।
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কমমবন্টন
উপ-পণরিালক-1 ( ডণব্লউটিও সসল )
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

উপপবরর্ালক (বসবনয়র সহকারী সবর্ি)।

৩.

t

াণেত্বাবণল

1. ডণব্লউটিও এর আওিাে পণ্য ও সসবাখায়ির জ্ন্য বাজ্ার প্রয়বশাণিকার (ণবয়শষ কয়র
শুল্ক-মুক্ত ও সকাটা-মুক্ত) বৃণর্দ্ সংক্রান্ত কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
2. ডণব্লউটিও এর General Agreement on Trade in Services (GATS) চুণক্ত
সংক্রান্ত কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
3. Trade Facilitation (TF) সংক্রান্ত কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
4. S & D Treatment Provisions সংক্রান্ত সকল কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
5. Non Agricultural Market Access (NAMA) সম্পণকমি ওোণকমং গ্রুয়পর র্াবিীে
কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
6. Trade Facilitation & Countervailing Duties (CV) ইস্যযয়ি গঠিি ওোণকমং
গ্রুয়পর র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
7. B¯Ív¤^yj প্লান অব এযাকশন (IPOA) সম্পণকমি কার্ মাবণল সম্পা ন করা; এিাং
8. উর্দ্িমন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম আয়রাণপি অন্যান্য কার্ মাবণল সম্পা ন করা ।

৪.
৫.
ণবকল্প t

িত্ত্বাবিানকারী t
ছুটিকালীন

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

পবরর্ালক-২।
উপপণরিালক-২।
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কমমবন্টন
উপপণরিালক-২ ( ডণব্লউটিও সসল )
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

উপপবরর্ালক (বসবনয়র সহকারী সবর্ি)।

৩.

t

াণেত্বাবণল

1. ডণব্লউটিওÕর Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS) চুণক্ত সংক্রান্ত কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
2. ডণব্লউটিওÕর মন্ত্রী পর্ মায়ের সয়েলয়ন অংশগ্রেি সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
3. WTO High-powered committee সংক্রান্ত কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
4. বাংলায় য়শর সেড পণলণস ণরণভ্উ (টিণপআর) সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
5. ডণব্লউটিওÕর Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMS)
চুণক্ত সংক্রান্ত কার্ মাবণল;
6. ণেপস ইস্যযয়ি গঠিি ওোণকমং গ্রুপ এর র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
7. Trade and Investment Cooperation Forum Agreement (TICFA) সংক্রান্ত
কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
8. WTO Accession, BOP & Quantitative Restrictions (QR) সংণিষ্ট কার্ মাবণল
সম্পা ন করা; এিাং
9. উর্দ্িমন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম আয়রাণপি অন্যান্য কার্ মাবণল সম্পা ন করা ।

৪.
৫.
ণবকল্প t

িত্ত্বাবিানকারী t
ছুটিকালীন

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

পবরর্ালক-১।
উপপণরিালক-৩।
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কমমবন্টন
উপপণরিালক-৩ ( ডণব্লউটিও সসল )
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

উপপবরর্ালক (বসবনয়র সহকারী সবর্ি)।

৩.

t

াণেত্বাবণল

1. ডণব্লউটিওÕর Import Licensing Procedure চুণক্ত সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল
সম্পা ন করা;
২. Non-Tariff Barrier (NTBs) সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;

৩. ডণব্লউটিওÕর ণবণভ্ন্ন িরয়নর সমজ্ারস সর্মন Antidumping, Subsidies and
Countervailing, Safeguards সংক্রান্ত সকল কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
৪. ডণব্লউটিও কর্তক
ম গৃেীি সক্ষমিা অজ্মন ণবষেক ণবণভ্ন্ন কমমস্যণি সংক্রান্ত কার্ মাবণল
(Enhance Integrated Framework, Aid for Trade, TRTA etc.) সম্পা ন
করা;
৫. ডণব্লউটিওÕর Agreement on Customs Valuation, Agreement on Preshipment Inspection সংক্রান্ত সকল কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
৬. E-Commerce এবং WTO- IDB Data base সংক্রান্ত সকল কার্ মাবণল সম্পা ন

করা;
৭. Agriculture ইস্যযয়ি গঠিি ওোণকমং গ্রুপ এর র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা; এিাং

৮. উর্দ্িমন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম আয়রাণপি অন্যান্য কার্ মাবণল সম্পা ন করা ।
৪.
৫.
ণবকল্প t

িত্ত্বাবিানকারী t
ছুটিকালীন

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

পবরর্ালক-১।
উপপণরিালক-১/উপপণরিালক-২/সহকারী পবরর্ালক-১।
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কমমবন্টন
সহকারী পণরিালক-১ ( ডণব্লউটিও সসল )
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

সহকারী পবরর্ালক (সহকারী সবর্ি/বসবনয়র সহকারী সবর্ি)

৩.

t

াণেত্বাবণল

1. ডণব্লউটিওÕর Sanitary Phyto-Sanitary (SPS) চুণক্ত সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল
সম্পা ন করা;
2. ডণব্লউটিওÕর ণবণভ্ন্ন চুণক্তর আওিাে ডণব্লউটিও সণিবালয়ে ণনেণমি সনাটিণফয়কশন সপ্ররি
করার জ্ন্য সনাটিণফয়কশন অেণরটি ণেয়সয়ব কাজ্ করা;
3. Sanitary Phyto-Sanitary (SPS) সমজ্াস ম ইস্যযয়ি গঠিি ওোণকমং গ্রুপ এর র্াবিীে
কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
4. ডণব্লউটিওÕর আওিাে Dispute Settlement সংক্রান্ত কার্ মাবণল সম্পা ন করা; এিাং
5. উর্দ্িমন কর্তপ
ম ক্ষ কর্তক
ম আয়রাণপি অন্যান্য কার্ মাবণল সম্পা ন করা।

৪.
৫.
ণবকল্প t

িত্ত্বাবিানকারী t
ছুটিকালীন

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

পবরর্ালক-২।
সহকারী পণরিালক-২/সহকারী পণরিালক-১/উপপবরর্ালক-২।
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কমমবন্টন
সহকারী পণরিালক-২ ( ডণব্লউটিও সসল )
১. কার্ মালে

t

বাণিজ্য মন্ত্রিালে।

২. প ণব

t

সহকারী পবরর্ালক (বসবনয়র সহকারী সবর্ি/সহকারী সবর্ি)।

৩.

t

1. Trade and Environment সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;

াণেত্বাবণল

2. আন্তজ্মাণিক বাণিয়জ্য বাংলায় য়শর পয়ণ্যর অণিকির বাজ্ার স্যণবিা অজ্ময়নর লয়ক্ষয রুলস
অব অণরণজ্ন সংক্রান্ত ণবষয়ে কার্ মক্রম গ্রেি;
3. ণি-পাণক্ষক ও আঞ্চণলক বাণিজ্য চুণক্ত সংক্রান্ত র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা;
4. সংস ীে িােী কণমটিয়ি ডণব্লউটিও সংক্রান্ত প্রয়শ্নাত্তর সপ্ররি করা;
5. মণন্ত্রপণরষ ণবভ্ায়গ ডণব্লউটিও সংক্রান্ত প্রণিয়ব ন সপ্ররি করা;
6. ডণব্লউটিও কর্তক
ম আয়োণজ্ি ণবণভ্ন্ন প্রণশক্ষি, ওোকমশপ, সসণমনার, ইিযাণ য়ি
ডণব্লউটিও এর শিমানুর্ােী উপযুক্ত কমমকিমা ময়নানেন প্র ান করা;
7. সনয়গাণশয়েশনসে সকল ডণব্লউটিও ইস্যযয়ি বাংলায় য়শর অবিান ণনি মারি করার লয়ক্ষয
সস্টকয়োল্ডারয় র মিামি গ্রেয়ির জ্ন্য মি ণবণনমে সভ্া, সসণমনার এবং ওোকমশয়পর
আয়োজ্ন করা;
8. Trade and Environment এবং ডণব্লউটিও রুলস ইস্যযয়ি গঠিি ওোণকমং গ্রুপসমূয়ের
র্াবিীে কার্ মাবণল সম্পা ন করা; এিাং
9. উর্দ্িমন কর্তপম ক্ষ কর্তক
ম আয়রাণপি অন্যান্য কার্ মাবণল সম্পা ন করা ।
৪.
৫.
ণবকল্প t

িত্ত্বাবিানকারী t
ছুটিকালীন

বাণিজ্য মন্ত্রিালয়ের অভ্যন্তরীি কমমবন্টন-২০১৫

পবরর্ালক-১।
সহকারী পণরিালক-১।
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