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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

সািতক সমেয়র ধান অজনসেহর মে রািন িফ ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ িবতরণ, িসআইিপ (রািন) কাড  ২০১৩ ও
িসআইিপ (রািন) কাড  ২০১৪ িবতরণ, আমদািন নীিত আেদশ ২০১৫-১৮ ও রািন নীিত ২০১৫-১৮ গেজট আকাের কাশ এবং িরিভউ
করা, চা িমক কাণ তহিবল িবিধ ণয়ন, চামড়া ও চামড়াজাত পের রািন উয়েনর পথ নকশা ণয়ন, বাংলােদশ ড পাট াল চা
করা, দিণ কািরয়া বািণিজক িমশন খালা ও কম কতা/কম চারী পদায়ন, বািণিজক সংগঠন আইেনর খসড়া মিসভায় নীিতগতভােব
অেমাদন, িতেযািগতা কিমশন আইন ণয়ন, আমদািন রািন িনয়ণ অিধদেরর িনেয়াগ িবিধ ণয়ন, নন কাানী আইেনর খসড়া
ণয়ন, ভাা অিধকার সংরণ আইেনর বাবায়ন, ফরমািলন আইন ২০১৫ ণয়ন ও কায কর করা,  যৗিক/সহনীয় পয ােয় রাখা
উেখেযা।  এছাড়াও  বপািক,  আিলক  ও  িপািক  নেগািসেয়শেনর  মােম    বাজার  ি,  TPS-OIC  এর  আওতায়
Rules of Origin ড়া করা, বাংলােদশ-ভারত সীমাে ৪ বড ার হাট চা, িচিল ও থাইাের বাজাের বাংলােদশী পের -
 ও কাটা- েবশািধকার, TRIPS এর ময়াদ সকল কার মধাসের ে ০১ লাই ২০১৩ থেক ০১ লাই ২০২১ পয  এবং
ঔষেধর পেট এর ে ০১ জায়াির ২০১৩ থেক বািড়েয় ০১ জায়াির ২০৩৩ পয  করা, TICFA ি ার, WTO ত LDC
কা-অিড েনটর িহসােব দািয় পালন, বাংলােদশ-টান বািণজ ি ার এবং তীয় দেশর িম বহােরর িবধান অ কের
বাংলােদশ-ভারত বািণজ ি নবায়ন বািণজ মণালেয়র িবগত িতন বছেরর সািদত কায াবিলর মে অতম।

সমা এবং চােলসহ:

ত  উপাের  তা  এবং  সময়মত  ত  উপাের  যাগান  না  পাওয়া,  িবেশষ  কের  বসরকাির  খােতর  ত  উপা  না  পাওয়া,  ড
নেগািসেয়শেনর ািতািনক সমতার ব লতা, সময় সােপ বপািক ড নেগািসেয়শন এবং িবায়েনর ফেল পিরবিতত পিরিিতেত
খাপ খাওয়ােনাই হেলা বািণজ মণালেয়র কম  সাদেনর ল সমা এবং চােল যা মাকােবলা করেত হয়।

ভিবৎ পিরকনা:

LDC  Services  waiver,  TRIPS  Exemption  ক  বহার  কের  ঔষধ  প  খাতেক  শিশালীকরণ  ও  সবা  খােতর
রািন  ি,  TPS-OIC  এর  Rules  of  Origin-এর  বাবায়ন।  D-8  Preferential  Trade  Agreement
ড়াকরণ কায েম অংশহণ। র, লংকা, মালেয়িশয়া, নাইেজিরয়া, মািল, সেনগাল, িসওরািলয়ন, িময়ানমার, টান, মিরশােসর
সে  বািণজ ি সাদেন কায কর পদেপ হণ। রািন ির িনিম নেগািসেয়শেনর জ দ ও ায়ী জনবল ি ও
ািতািনকীকরণ। জেনভা বাংলােদশ ায়ী িমশেনর বািণিজক অিবভাগেক শিশালীকরণ। ভাার অিধকার িনিতকরেণ পদেপ
জারদার করা এবং িসিব’র প মেদর সমতা ি।

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

রািন িফ ২০১৫-১৬ দান;
িসআইিপ (রািন) ময াদা ২০১৫ এবং িসআইিপ (রািন) ময াদা ২০১৬ দান;
নন ০৩ বািণিজক িমশন খালার াব জনশাসেন রণ;
১,৫০০ (এক হাজার পচশত) জন গােম স কমর দতা উয়েন িশণ দান;
ণ  য় িবয় নীিতমালা ণয়ন এবং গােম স সের সাব কাকং নীিতমালা ণয়ন
চা িবিধমালা ণয়ন
ভাা অিধকার িনিতকরেণর লে ৫০০(পচশত)  গণনািনর আেয়াজন
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  বািণজ  মণালয়-এর  দািয়ে  িনেয়ািজত  মাননীয়  মীর  িতিনিধ
িহসােব  সিচব,  বািণজ  মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৮ সােলর লাই মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িব বািণেজ উেখেযা িতেযািগতালক অবান ি।

১.২ অিভল (Mission)
বসা বাব পিরেবশ ি, বািণজ পিতর সহজীকরণ, রািন িেত সহায়তা দান, রািন প ও বাজার বখীকরণ, বেদিশক
বািণেজ  সমতা  ি,  িনত  েয়াজনীয়  পের  সরবরাহ  িনিতকরণ  এবং    িিতশীল  রাখার  মােম  জাতীয়  উয়েন
িমকা রাখা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. বিক রািনেত োত দশ িহেসেব বাংলােদেশর রািন িেণ উীতকরণ (SDG এর ১৭.১১)।
২. ভাার াথ  ও অিধকার িনিতকরণ;
৩. বপািক, আিলক এবং িপািক ড নেগািসেয়শেন দেশর াথ  সংরণ;
৪. বািণজ মণালেয়র সমতা ির লে হীত উয়ন ক বাাবায়ন।
৫. িনত েয়াজনীয় পের  িিতশীল রাখেত কায কর পিরবীণ িনিতকরণ;
৬. বািণজ সংগঠেনর কায ম পিরচালনায় তা ও জবাবিদিহতা িনিতকরণ;
৭. চা উৎপাদেন সমতা িেত সহায়তা দান;
৮. বািণজ উদারীকরেণর নিতবাচক ভাব হেত সংেবদনশীল খাতসহেক রা দান;

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ
৪. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. অভরীণ ও বেদিশক বািণজ এবং িব বািণজ সংার সকল িবষয়ািদ;
২. আমদািন নীিত আেদশ ও রািন নীিত ণয়ন ও বাবায়ন;
৩. বাজার বাপনা, িনত েয়াজনীয় পের বাজার  মিনটিরং এবং ভাা অিধকার সংরণ;
৪.  বপািক,  আিলক  এবং  িপািক  ড  নেগািসেয়শন  ও  ির  মােম  বেদিশক  বাজাের  বাংলােদশী  পের
েবশািধকার  সহজীকরণ;
৫. ািরফ নীিতমালা ণয়ন এবং ািরফ হার িনধ ারেণ পরামশ ;
৬. বািণজ সংগঠেনর ও িতােনর িনবন ও িনয়ণ;
৭. িশ/বসা িতান, আমদািন ও রািন িতােনর িনবন ও নবায়ন;
৮. চা চাষ, উৎপাদন, রািন এবং গেবষণার সকল িবষয়ািদ।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া ফলাফল

চক
একক

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা
২০১৮-২০১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১

রািন সসারণ রািন ির হার % ১.৭২ ৭.৩৮ ৮.১১ ৮.২৫ ৮.৩০
পররা, িষ, িশ এবং মৎ ও ািণ সদ
মণালয়, জাতীয় রাজ বাড  ও ইিপিব

ইিপিব, জাতীয় রাজ বাড  ও
বাংলােদশ াংক

অিভেযাগ িনির মােম ভাার
াথ  ও অিধকার িনিতকরণ

অিভেযাগ িনির
হার

% ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯৫
বািণজ মণালয়, জাতীয় ভাা অিধকার সংরণ
অিধদর

জাতীয় ভাা অিধকার
সংরণ অিধদর

চা উৎপাদন ি ির হার % ০.৭০ ০.৭৮ ০.৭৯ ০.৮০ ০.৮১ বাংলােদশ চা বাড  (িবিব) িবিব’র বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] বিক
রািনেত
োত দশ
িহেসেব
বাংলােদেশর
রািন িেণ
উীতকরণ
(SDG এর
১৭.১১)।

৪০

[১.১] রািন িফ ২০১৫-১৬ দান [১.১.১] গেজট কািশত তািরখ ২ ১৫.০৫.১৯ ২০.০৫.১৯ ২৫.০৫.১৯ ৩১.০৫.১৯ ৩০.০৬.১৯

[১.২] িসআইিপ (রািন) ২০১৫ ও ১৬
দান

[১.২.১] গেজট কািশত তািরখ ৪ ১৫.০৫.১৯ ২০.০৫.১৯ ২৫.০৫.১৯ ৩১.০৫.১৯ ৩০.০৬.১৯

[১.৩] নন িতন বািণিজক িমশন
জেনর াব জনশাসেন রণ

[১.৩.১] িরত াব প সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ০

[১.৪] িমশেন বািণিজক উইং এ কম কতা
িনেয়াগ

[১.৪.১] িনেয়াগ সংা িজও সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[১.৫] িবেদেশ বািণিজক ডিলেগশন রণ
[১.৫.১] ডিলেগশন িরত ও
হীত

সংা ২ ১০ ৮ ৬ ৪ ২

[১.৬] রািন নীিত(২০১৮-২০২১) ণয়ন [১.৬.১] নীিত কািশত তািরখ ২ ৩১.১২.১৮ ৩১.০১.১৯ ২৮.০২.১৯ ০৩.০৩.১৯ ০১.০৪.১৯

[১.৭] উোা ও রািনকারকগেণর
সেচতনতালক কম শালা

[১.৭.১] অিত কম শালা সংা ২ ৩০ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫

[১.৮] রািন সমতা ি কে িশণ [১.৮.১] িশণ সমা
াচ
সংা

১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

[১.৯] রািন েণাদনা পয ােলাচনা সভা
[১.৯.১] অিত পয ােলাচনা
সভা

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ০

[১.১০] আজািতক মলায় অংশহণ [১.১০.১] অংশহেণর িজও সংা ১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬

[১.১১] রািন উয়েন নীিত িনধ ারণী সভা [১.১১.১] অিত সভা সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.১২] তরী পাশাক িশের কমােয়
িতপালন সংা আজািতক/
আঃমণালয়/ পয েলাচনা সভা

[১.১২.১] অিত পয েলাচনা
সভা

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ০

[১.১৩] তির পাশাক িশের সসারণ ও
সহজীকরণ িবষয়ক টােফাস  এর সভা
আেয়াজন

[১.১৩.১] অিত টােফাস 
সভা

সংা ১ ৪ ৩ ২ ০ ০

[১.১৪] গােম স কমেদর দতা উয়েন
িশেণর বা হণ

[১.১৪.১] িশিত গােম স
কম

সংা ১ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০

[১.১৫] তরী পাশাক িশ খােতর
িমক/কম চারী ও বাপনা পয ােয় দতা
উয়ন িশণ নীিতমালা ণয়ন

[১.১৫.১] ণীত নীিতমালা তািরখ ২ ১৫.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯

[১.১৬] ণ  নীিতমালা ণয়ন [১.১৬.১] ণীত নীিতমালা তািরখ ১ ১৫.০৫.১৯ ২০.০৫.১৯ ২৫.০৫.১৯ ৩১.০৫.১৯ ৩০.০৬.১৯

[১.১৭] গােম স সের সাব কাকং
নীিতমালা ণয়ন

[১.১৭.১] ণীত নীিতমালা তািরখ ১ ১৫.০৫.১৯ ২০.০৫.১৯ ২৫.০৫.১৯ ৩১.০৫.১৯ ৩০.০৬.১৯

[১.১৮] চা িবিধমালা ণয়ন [১.১৮.১] ণীত িবিধমালা তািরখ ১ ১৫.০৫.১৯ ২০.০৫.১৯ ২৫.০৫.১৯ ৩১.০৫.১৯ ৩০.০৬.১৯

[১.১৯] সালার মিডউেলর রািন উয়ন
নীিত ণয়ন

[১.১৯.১] ণীত নীিত তািরখ ১ ১৫.০৫.১৯ ২০.০৫.১৯ ২৫.০৫.১৯ ৩১.০৫.১৯ ৩০.০৬.১৯

[১.২০] য়ং সণ  আেবদন াির ০৩
(িতন) িদেনর মে রািন িনবন সনদপ
জাির

[১.২০.১] িনিত আেবদন ১০০% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.২১] বািণজ মণালেয়র সমতা ির
লে িশণ কম িচ পিরচালনা

[১.২১.১] িশেণর সময় জন ঘা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.২২] ডিউও িবষয়ক ওয়ািকং কিমর
সভা আেয়াজন

[১.২২.১] অিত সভা সংা ১ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়ঃ ধবার, ন ২০, ২০১৮ ১৫:২৭ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, ন ২০, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.২৩] SPS সংা কিমর সভার
আেয়াজন করা

[১.২৩.১] অিত সভা সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০

[১.২৪] WTO’র িবিভ ইেত
কেহাারেদর সভা

[১.২৪.১] অিত সভা সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[১.২৫] িডআইএস আপেডট াব রণ [১.২৫.১] িরত াব তািরখ ১ ৩০.০৫.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯ ৩০.০৬.১৯

[১.২৬] সািভ স ওেয়ভার বাবায়েনর জ
কেহাারেদর সােথ সভা

[১.২৬.১] অিত সভা সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০

[১.২৭] এনএফএ সংা জাতীয় কিমর
সভা

[১.২৭.১] অিত সভা তািরখ ১ ১০.০৬.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯ ৩০.০৬.১৯

[১.২৮] WTO নািফেকশন রণ
িবষয়ক সভা

[১.২৮.১] অিত সভা সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০

[১.২৯] TICFA িমং িবষেয়
কেহাারেদর সােথ সভা

[১.২৯.১] অিত সভা সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০

[১.৩০] িবেদেশ অিত দশ ণী/মলােত
বাংলােদশী পের পিরিচিতর জ প
রেণর আেবদন িনি

[১.৩০.১] জািরত রািন
পারিমট

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২] ভাার াথ 
ও অিধকার
িনিতকরণ;

১০

[২.১] বাজার মিনটিরং [২.১.১] বাজার মিনটিরং স সংা ১ ৩৩৫০ ৩০০০ ২৭৫০ ২৫০০ ২২০০

[২.২] সভা, সিমনার ও ওয়াকশপ
আেয়াজন

[২.২.১] অিত সিমনার ও
ওয়াকশপ

সংা ১ ৫৭০ ৫১৫ ৪৬০ ৪০০ ৩৫০

[২.৩] ভাা সেচতনতা ির জ
ােলট , িলফেলট ও িকার ন এবং
িবতরণ

[২.৩.১] িবতরণত ােলট
সংা
(ল)

১ ৩.০০ ২.৭০ ২.৪০ ২.১০ ২.০০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৩.২] িবতরণত িলফেলট
সংা
(ল

১ ৩.২৫ ৩.০০ ২.৭৫ ২.৪০ ২.০০

[২.৩.৩] িবতরণত িকার
সংা
(ল

১ ৩.০০ ২.৭৫ ২.৭০ ২.৬৫ ২.৬০

[২.৪] ভাার অিভেযাগ তদ ও িনি [২.৪.১] িনিত অিভেযাগ % ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০

[২.৫] উপেজলা, জলা ও িবভােগ িব
ভাা অিধকার িদবস উদযাপন

[২.৫.১] িদবস উদযািপত সংা ১ ২৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০

[২.৬] গণনািন আেয়াজন [২.৬.১] অিত গণনািন সংা ২ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০

[২.৭] ড পাট ােল অতাবকীয় পের
দিনক  তািলকা কাশ

[২.৭.১] কািশত  তািলকা সময় ১ ১২.১৫ ১.১৫ ২.১৫ ৩.১৫ ৪.১৫

[৩] বপািক,
আিলক এবং
িপািক ড
নেগািসেয়শেন
দেশর াথ 
সংরণ;

৬

[৩.১] ড নেগািসেয়শেনর লে
কেহাারেদর সােথ পরামশ  সভা করা।

[৩.১.১] অিত পরামশ  সভা সংা ১ ১৩ ২০ ২৩ ২২ ২১ ২০ ১৮ ২২ ২৫

[৩.২]  বািণজ ি গঠেনর লে
সাতা সমীা পিরচালনা।

[৩.২.১] কািশত সমীা
িতেবদন

সংা ১ ২ ২ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪ ৪

[৩.৩] িপািক, আিলক এবং
বপািক বািণজ সংা ড
নেগািসেয়শেন অংশহণ।

[৩.৩.১] অংশহণত
নেগািসেয়শন

সংা ১ ১৫ ১৫ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১৬ ১৮

[৩.৪] িপািক বািণজ/আিলক
বািণজ/িপএ/এফএ সংা
সিমনার/কম শালা আেয়াজন।

[৩.৪.১] আেয়ািজত কম শালা সংা ১ ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৪

[৩.৫] ডিও সংা িবিভ ইেত
বাংলােদেশর অবানপ রণ।

[৩.৫.১] িরত অবানপ সংা ১ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ০ ৬ ৬

[৩.৬] জাতীয় াথ  সংেণর লে
িপািক, আিলক ও বপািক বািণজ
নেগািসেয়শেনর কৗশলপ ত

[৩.৬.১] তত কৗশলপ সংা ১ ১৫ ২০ ২০ ১৮ ১৫ ১৩ ১২ ২২ ২৩
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] বািণজ
মণালেয়র
সমতা ির
লে হীত
উয়ন ক
বাাবায়ন।

৬

[৪.১] বাংলােদশ-চায়না শীপ
এিিবশন সার িনম াণ কের ভৗত
কােজর ৫০% সকরণ

[৪.১.১] ৫০% কাজ সমা তািরখ ১ ১০.০৬.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯ ৩০.০৬.১৯

[৪.২] এেপাট  কেেটভেনস ফর জবস
কের আওতায় চামড়া ও চামড়াজাত
প, ািকস সর এবং লাইট
ইিিনয়ািরং সেরর পথ নকশা ণয়ন

[৪.২.১] ণীত পথ নকশা তািরখ ১ ১০.০৬.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯ ৩০.০৬.১৯

[৪.৩] এেপাট  কেেটভেনস ফর জবস
কের আওতায় চামড়া ও চামড়াজাত
প, ািকস সর এবং লাইট
ইিিনয়ািরং সেরর িডজাইন সােরর
পেরখা ণয়ন

[৪.৩.১] ণীত পেরখা তািরখ ১ ১০.০৬.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯ ৩০.০৬.১৯

[৪.৪] চােয়র উৎপাদন ির লে  চা
চাষীেদর মে চা চারা িবতরণ

[৪.৪.১] িবতরণত চা চারা
সংা প

সংা
(ল)

১ ৫ ৪.৫০ ৪ ৩.৭৫ ৩

[৪.৫] বাংলােদশ িরিজওনাল কােনিিভ
েজ-১: এমওিস কোেন এর
আওতায় নারী উোা িবষয়ক িশণ

[৪.৫.১] অিত িশণ সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪

[৪.৬] বাংলােদশ িরিজওনাল কােনিিভ
েজ-১: এমওিস কোেন এর
আওতায় নারী উোা িবষয়ক সিমনার/
সভা/ কম শালা

[৪.৬.১] অিত
সিমনার/সভা/কম শালা

সংা ১ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ৭
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫] িনত
েয়াজনীয় পের
 িিতশীল
রাখেত কায কর
পিরবীণ
িনিতকরণ;

৫

[৫.১] প ের সাািহক িতেবদন
ত ও বা হণ

[৫.১.১] তত িতেবদন ও
হীত বা

সংা ১ ৫২ ৫২ ৫২ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৫ ৫২ ৫২

[৫.২] পের চািহদা, সরবরাহ, আমদািনর
পিরমাণ ও  পিরিিত িনেয় সভা
আেয়াজন এবং পািরশ ণয়ন

[৫.২.১] আেয়ািজত সভা এবং
ণীত পািরশ

সংা ১ ১০ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৫.৩] য়ং সণ  আেবদন াির ০৩
(িতন) িদেনর মে আমদািন িনবন
সনদপ জাির

[৫.৩.১] িনিত আেবদন % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[৫.৪] অতাবকীয় পের আজািতক ও
দশীয় বাজার , চািহদা সরবরাহ
পিরিিত পয েবণব ক মতামত
িতেবদন দিখল

[৫.৪.১] দািখলত মতামত
িতেবদন

সংা ১ ৩ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৫.৫] িশ আমদািন িনবন সনদপের
আেবদন িনিকরণ

[৫.৫.১] ইত সনদ প % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৬] বািণজ
সংগঠেনর
কায ম
পিরচালনায়
তা ও
জবাবিদিহতা
িনিতকরণ;

৩

[৬.১] বািণজ সংগঠেনর অিফস পিরদশ ন
ও কায ম ায়ন

[৬.১.১] পিরদশ ন ও কায ম
ায়ণ স

সংা ১ ২৬ ৩০ ৩৪ ৩০ ২৮ ২৫ ২২ ৩৫ ৪০

[৬.২] অনলাইন িরটান  িয়াকরণ ও
দািখেলর সমতা ির জ
কেহাারেদর কম শালার আেয়াজন

[৬.২.১] আেয়ািজত কম শালা সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৭] চা উৎপাদেন
সমতা িেত
সহায়তা দান;

৩

[৭.১] উত চা উৎপাদেন চা চাষ এলাকা
সসারণ

[৭.১.১] সসািরত এলাকা
পিরমাণ
(হর)

২ ৩১২.৪৭ ৫৬৫ ৬০০ ৫৯০ ৫৮০ ৫৭০ ৫৫০ ৬২০ ৬৫০

[৭.২] চা উৎপাদন িকরণ [৭.২.১] উৎপািদত চা
িমিলয়ন
কিজ

১ ৬৯.৮৫ ৭১.৫৪ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭১ ৭০ ৭৬ ৭৭

[৮] বািণজ
উদারীকরেণর
নিতবাচক ভাব
হেত সংেবদনশীল
খাতসহেক
রা দান;

২

[৮.১] মধা িবষেয় কেহাারেদর
সােথ সভা আেয়াজন

[৮.১.১] অিত সভা সংা ১ ২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[৮.২] আর এর আওতায় ডিওও
িবষেয় ওয়াকশপ আেয়াজন

[৮.২.১] অিত ওয়াকশপ সংা ১ ১ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম হীত
ডাক ই-ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত
**

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত
***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] মণালয়/িবভাগ কক
অনলাইন সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১৫.০১.১৯ ১৭.০২.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক (SIP) বাবায়ন

[১.৩.১] ডাটােবজ অযায়ী নতম
 নন উাবনী উোগ/
উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ১১.০৩.১৯ ১৮.০৩.১৯ ২৫.০৩.১৯ ০১.০৪.১৯ ০৮.০৪.১৯

[১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা
ণয়ন ও িবন করা

[১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১০.০১.১৯ ১৭.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০১.১৯

[১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] িসেজস চাট ার
বাবায়ন

[১.৫.১] হালনাগাদত িসেজস
চাট ার অযায়ী দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৫.২] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ১ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৬] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[১.৬.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] অিভেযাগ িনির িবষেয়
অিভেযাগকারীেক অবিহতকরণ

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

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

[১.৭.১] িপআরএল আেদশ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[১.৭.২]  নগদায়নপ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৮

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

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

[২.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[২.২.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯ ২৮.০৩.১৯ ১৫.০৪.১৯

[২.২.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯ ২৮.০৩.১৯ ১৫.০৪.১৯

[২.৩] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[২.৩.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
(Budget
Implementation Plan)
ণীত

সংা ০.৫ ১ - - - -

[২.৩.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ - - -

[২.৪] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৪.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৫] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[২.৫.১] য় পিরকনা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[২.৬.১] িনিত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৭] বেকয়া িবৎ িবল
পিরেশাধ করা

[২.৭.১] িবৎ িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৮]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[২.৮.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



ড়া দািখেলর সময়ঃ ধবার, ন ২০, ২০১৮ ১৫:২৭ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, ন ২০, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] জাতীয়
াচার
কৗশল ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৪

[৩.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৩.১.১] িনধ ািরত সমেয় মািসক
িতেবদন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - -

[৩.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[৩.২.১] মণালয়/িবভােগর সকল
ত ও অনলাইন সবা ৩৩৩ সহ
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৩.৩] মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন ণয়ন ও
কাশ

[৩.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫.১০.১৮ ২৯.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ১৩.১২.১৮
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] অধীন দর/সংার
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি
ার ও ওেয়বসাইেট
আপেলাড

[৪.১.১] ািরত বািষ ক
কম সাদন ি ওেয়বসাইেট
আপেলাডত

তািরখ ০.৫ ২৪.০৬.১৮ ২৬.০৬.১৮ ২৮.০৬.১৮

[৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ দািখল

[৪.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৯.০৮.১৮ ২৭.০৮.১৮ ২৯.০৮.১৮ ০৩.০৯.১৮ ০৫.০৯.১৮

[৪.৩] দর/সংার ২০১৮-১৯
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দান

[৪.৩.১] ফলাবতক (feedback)
দ

তািরখ ১ ৩১.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১০.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৪.০২.১৯

[৪.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা
িশণসহ অা িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৪.৪.১] আেয়ািজত িশেণর সময়
জনঘা
*

১ ৬০ - - - -

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  সিচব,  বািণজ  মণালয়,  মাননীয়  মী,  বািণজ  মণালয়-এর  িতিনিধ  িহসােব  গণজাতী  বাংলােদশ
সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ মিপিরষদ সিচেবর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল
অজেন সেচ থাকব।

আিম,  মিপিরষদ  সিচব,  গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  সিচব,  বািণজ
মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

সিচব
বািণজ মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ WTO World Trade Organization

২ DFQF Duty Free Quota Free

৩ TRIPS
Trade Related aspects of Intellectual Property
Rights

৪ TICFA
Trade and Investment Cooperation Framework
Agreement

৫ LDC Least Developed Countries

৬ OIC Organization of Islamic Conference

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

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

৯ CCI&E Chief Controller of Import & Export

১০ RJSC Registrar of Joint Stock Company

১১ EPB Export Promotion Bureau

১২ IIT Import and Internal Trade

১৩ BPC Business Promotion Council

১৪ DNCRP
Directorate of National Consumers’ Rights
Protection

১৫ DTO Director Trade Organization

১৬ SPS Sanitary and Phyto-Sanitary

১৭ NTFA National Trade Facilitation Agreement

১৮ িসিব িডং কেপ ােরশন অব বাংলােদশ

১৯ ইিপিব এেপাট  েমাশন েরা

২০ িবিপিস িবজেনস েমাশন কাউিল

২১ িবিব বাংলােদশ  বাড 

২২ এফএ ফেরন ড এিেম

২৩ িসিসআইএই চীফ কোলার অব ইমেপাট  এ এেপাট 

২৪ িপএ িফােরনিসয়াল ড এিেম
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] রািন িফ ২০১৫-১৬ দান [১.১.১] গেজট কািশত
রািনর ে িবেশষ অবদােনর ীিত িহেসেব সফল
রািনকারকেদর মে ২০১৫-১৬ সেনর জাতীয় রািন িফ
িবতরণ।

ইিপিব, রািন উইং
অিফস রকড  এবং
কািশত গেজট

অিফস রকড  এবং
কািশত গেজট

[১.২] িসআইিপ (রািন) ২০১৫ ও ১৬ দান [১.২.১] গেজট কািশত
বসা বািণেজর ে ণ  িেদর মে তেদর অন
অবদােনর জ িসআইিপ (রািন) কাড  িবতরণ।

ইিপিব, রািন উইং
অিফস রকড  এবং
কািশত গেজট

অিফস রকড  এবং
কািশত গেজট

[১.৩] নন িতন বািণিজক িমশন জেনর
াব জনশাসেন রণ

[১.৩.১] িরত াব প
রািন সসারেণ সাবনাময় দেশ নন ৩ বািণিজক িমশন
খালা যােত রািন িেত সফলভােব অংশহন করেত পাের।

রািন উইং সরকাির আেদশ সরকাির আেদশ

[১.৪] িমশেন বািণিজক উইং এ কম কতা িনেয়াগ [১.৪.১] িনেয়াগ সংা িজও
রািন সসারেণর লে সাবনাময়, িনরিবি ও গিতশীল
বািণিজক কায ম বজায় রাখেত িমশেন বািণিজক কম কতা
িনেয়াগ।

রািন উইং সরকাির আেদশ সরকাির আেদশ

[১.৫] িবেদেশ বািণিজক ডিলেগশন রণ
[১.৫.১] ডিলেগশন িরত ও
হীত

রািন িসহ রািন সসারেণর লে িবেদেশ ডিলেগশন রণ
এবং িবেদশীেদর বাংলােদেশ বসািয়ক কায ম পিরচালনার
লে িবেদশী বািণিজক ডিলেগশেনর বাংলােদেশ সফর
আেয়াজন।

রািন উইং
ডিলেগশন িরত ও
আগমন

ডিলেগশন িরত ও
আগমন

[১.৬] রািন নীিত(২০১৮-২০২১) ণয়ন [১.৬.১] নীিত কািশত
রািন নীিত ২০১৫-১৮ িবষেয় অংিশজনেদর মতামত এবং রািন
সসারেণ উুত বাধা অপসারেণর িনিম পয ােলাচনা সভার
আেয়াজন।

রািন উইং নীিত ণয়ন নীিত ণয়ন

[১.৭] উোা ও রািনকারকগেণর
সেচতনতালক কম শালা

[১.৭.১] অিত কম শালা
রািন সসারেণ তন উোা ও রািনকারকেদর জ
কম শালার বা হণ।

রািন উইং (ইিপিব,
িবিপিস)

অিত কম শালার
িতেবদন

অিত কম শালার
িতেবদন

[১.৮] রািন সমতা ি কে িশণ [১.৮.১] িশণ সমা
রািন সসারেণ তন উোা ও রািনকারকেদর জ
িশেণর বা হণ।

রািন উইং ও ইিপিব
অিত িশণ
িতেবদন

অিত িশণ
িতেবদন

[১.৯] রািন েণাদনা পয ােলাচনা সভা [১.৯.১] অিত পয ােলাচনা সভা
রািন সসারেণ অচিলত ও তন খাতেক উৎসািহত করার
িনিম রািন েণাদনা দ খাতেলা পয ােলাচনা কের পািরশ
দান ।

রািন উইং বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[১.১০] আজািতক মলায় অংশহণ [১.১০.১] অংশহেণর িজও বাংলােদশী পের চার ও সার এবং রািন ি। রািন উইং, ইিপিব বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[১.১১] রািন উয়েন নীিত িনধ ারণী সভা [১.১১.১] অিত সভা
রািন সসারণ এবং রািন ির িনিম সকল অংিশজনেদর
সমেয় পিরকনা ও উয়েন সভার আেয়াজন।

রািন উইং সভার কায িববরণী সভার কায িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১২] তরী পাশাক িশের কমােয়
িতপালন সংা আজািতক/ আঃমণালয়/
পয েলাচনা সভা

[১.১২.১] অিত পয েলাচনা সভা
তরী পাশাক িশের সমা, রািনকারক দশসেহর িবিভ
অবজারেভশন িবষেয় সংি অংিশজনেদর িনেয় কমােয়
িতপালন ফারােমর পয েলাচনা সভা ও করণীয় িনধ ারণ।

রািন উইং সভার কায িববরণী সভার কায িববরণী

[১.১৩] তির পাশাক িশের সসারণ ও
সহজীকরণ িবষয়ক টােফাস  এর সভা আেয়াজন

[১.১৩.১] অিত টােফাস  সভা
তরী পাশাক িশের সমা, পিরকনা ও সসারণ িনিম
অংিশজনেদর িনেয় টােফাস  এর সভা আেয়াজন।

রািন উইং ও ইিপিব সভার কায িববরণী সভার কায িববরণী

[১.১৪] গােম স কমেদর দতা উয়েন
িশেণর বা হণ

[১.১৪.১] িশিত গােম স কম
দেশর গােম স িশে কম রত গােম স কমেদর দতা উয়েনর
িনিম িবিজএমইএ এবং িবেকএমইএ এর সহেযাগীতায় িশেণর
বা হণ।

রািন উইং িশণ সংা রকড  িশণ সংা রকড 

[১.১৫] তরী পাশাক িশ খােতর িমক/কম চারী
ও বাপনা পয ােয় দতা উয়ন িশণ
নীিতমালা ণয়ন

[১.১৫.১] ণীত নীিতমালা
দেশর গােম স িশে কম রত গােম স কমেদর দতা উয়েনর
লে িশণ নীিতমালা ণয়ন।

রািন উইং নীিতমালা ড়া নীিতমালা ড়া

[১.১৬] ণ  নীিতমালা ণয়ন [১.১৬.১] ণীত নীিতমালা
দশী এবং আজিতক বাজােরর সােথ সাম রেখ বসায়ীেদর
জ ণ  নীিতমালা ণয়ন।

রািন উইং নীিতমালা ড়া নীিতমালা ড়া

[১.১৭] গােম স সের সাব কাকং
নীিতমালা ণয়ন

[১.১৭.১] ণীত নীিতমালা দেশর গােম স সের সাব কাকং সংা নীিতমালা ণয়ন। রািন উইং নীিতমালা ড়া নীিতমালা ড়া

[১.১৮] চা িবিধমালা ণয়ন [১.১৮.১] ণীত িবিধমালা চা বাপনার উয়েনর লে চা িবিধমালা ণয়ন। রািন উইং িবিধমালা ড়া িবিধমালা ড়া

[১.১৯] সালার মিডউেলর রািন উয়ন নীিত
ণয়ন

[১.১৯.১] ণীত নীিত সালার মিডউল সংা রািন উয়ন নীিত ণয়ন। রািন উইং নীিতমালা ড়া নীিতমালা ড়া

[১.২০] য়ং সণ  আেবদন াির ০৩ (িতন)
িদেনর মে রািন িনবন সনদপ জাির

[১.২০.১] িনিত আেবদন
বাংলােদেশর রািনর ে রািন িনবন সনদপের জ া
আেবদন ততম সমেয়র মে িনি ও সনদ ই।

আইআই সল ইত সনদ ইত সনদ

[১.২১] বািণজ মণালেয়র সমতা ির লে
িশণ কম িচ পিরচালনা

[১.২১.১] িশেণর সময় িডআইএস এর মােম িচিত কায মসহেক হালনাগাদ করণ। WTO সল িশণ সংা রকড  িশণ সংা রকড 

[১.২২] ডিউও িবষয়ক ওয়ািকং কিমর সভা
আেয়াজন

[১.২২.১] অিত সভা আজািতক বািণজ িবষেয় কম কতােদর সমতা ি করা WTO সল
ওয়ািকং কিমর
িতেবদন

ওয়ািকং কিমর
িতেবদন

[১.২৩] SPS সংা কিমর সভার আেয়াজন
করা

[১.২৩.১] অিত সভা
িবান সত িনজ মান িনধ ারেনর মােম ভাােদর িনকট
িনরাপদ খা পৗছােনার লে SPS সংা িবষেয় জনগেণর
সেচতনতা ি।

WTO সল সভার কায িববরণী সভার কায িববরণী

[১.২৪] WTO’র িবিভ ইেত
কেহাারেদর সভা

[১.২৪.১] অিত সভা
WTO এর ব বত িসাসহ এবং হীত াবনা সেক
কেহাারেদর মতামত সংহ।

WTO সল সভার কায িববরণী সভার কায িববরণী

[১.২৫] িডআইএস আপেডট াব রণ [১.২৫.১] িরত াব িডআইএস আপেডট াব ণয়ন করা। WTO সল িরত াব িরত াব
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.২৬] সািভ স ওেয়ভার বাবায়েনর জ
কেহাারেদর সােথ সভা

[১.২৬.১] অিত সভা
সািভ স ওেয়ভার বাবায়েনর িবষেয় কেহালাােদর অবিহত
করা।

WTO সল সভার কায িববরণী সভার কায িববরণী

[১.২৭] এনএফএ সংা জাতীয় কিমর সভা [১.২৭.১] অিত সভা জাতীয় বািণিজক সহায়তা ি সংা সভার আেয়াজন। WTO সল সভার কায িববরণী সভার কায িববরণী

[১.২৮] WTO নািফেকশন রণ িবষয়ক
সভা

[১.২৮.১] অিত সভা
ড ফিসিলেটশন সংি নািফেকশন ত ও WTO ত
রণ।

WTO সল সভার কায িববরণী সভার কায িববরণী

[১.২৯] TICFA িমং িবষেয়
কেহাারেদর সােথ সভা

[১.২৯.১] অিত সভা TICFA সংা িবষেয় কেহাারেদর মতামত সংহ। WTO সল সভার কায িববরণী সভার কায িববরণী

[১.৩০] িবেদেশ অিত দশ ণী/মলােত
বাংলােদশী পের পিরিচিতর জ প রেণর
আেবদন িনি

[১.৩০.১] জািরত রািন পারিমট
  িবধা হেণর মােম িবেদেশ অিত দশ ণীেত প
রেণ অংশহণকারীেদর আেবদন অযায়ী ছাড়প দান।

আইআই অিফস রকড  অিফস রকড 

[২.১] বাজার মিনটিরং [২.১.১] বাজার মিনটিরং স
ভাার অিধকার িনিত করার িনিম সারােদেশ ৩৩৫০ বাজার
মিনটিরং এর বা হণ।

DNCRP
বাজার মিনটিরং িরেপাট 
এবং বািষ ক িতেবদন

বাজার মিনটিরং িরেপাট 
এবং বািষ ক িতেবদন

[২.২] সভা, সিমনার ও ওয়াকশপ আেয়াজন
[২.২.১] অিত সিমনার ও
ওয়াকশপ

ভাার অিধকার িনিত করার িনিম সারােদেশ (িবভাগ, জলা
ও উপেজলা পয ােয়) সেচতনতা ির িনিম ৫৭০ সিমনার ও
ওয়াকশপ আেয়াজন।

DNCRP
অিফস রকড  এবং বািষ ক
িতেবদন

অিফস রকড  এবং বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] ভাা সেচতনতা ির জ ােলট ,
িলফেলট ও িকার ন এবং িবতরণ

[২.৩.১] িবতরণত ােলট
ভাার াথ  ও অিধকার িনিতকরেণ ভাা সেচতনতা ির
জ ােলট িবতরণ।

DNCRP
অিফস রকড  এবং বািষ ক
িতেবদন

অিফস রকড  এবং বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] ভাা সেচতনতা ির জ ােলট ,
িলফেলট ও িকার ন এবং িবতরণ

[২.৩.২] িবতরণত িলফেলট
ভাার াথ  ও অিধকার িনিতকরেণ ভাা সেচতনতা ির
জ িলফেলট িবতরণ।

DNCRP
অিভেযাগ রিজার এবং
বািষ ক িতেবদন

অিভেযাগ রিজার এবং
বািষ ক িতেবদন

[২.৩.৩] িবতরণত িকার
ভাার াথ  ও অিধকার িনিতকরেণ ভাা সেচতনতা ির
জ িকার িবতরণ।

DNCRP
বািষ ক িতেবদন এবং
সংা

বািষ ক িতেবদন এবং
সংা

[২.৪] ভাার অিভেযাগ তদ ও িনি [২.৪.১] িনিত অিভেযাগ
ভাার াথ  ও অিধকার িনিতকরেণ া ৯০% অিভেযাগ
ততম সমেয় িনি

DNCRP
অিভেযাগ রিজার এবং
বািষ ক িতেবদন

অিভেযাগ রিজার এবং
বািষ ক িতেবদন

[২.৫] উপেজলা, জলা ও িবভােগ িব ভাা
অিধকার িদবস উদযাপন

[২.৫.১] িদবস উদযািপত
ভাা অিধকার িদবস উদযাপেনর মােম ভাা সাধারেণর
সেচতনতা ি।

DNCRP
বািষ ক িতেবদন এবং
সংা

বািষ ক িতেবদন এবং
সংা

[২.৬] গণনািন আেয়াজন [২.৬.১] অিত গণনািন
ভাা অিধকার অিভেযাগ িবষেয় কমেপ ৫৫০ গণনািনর
বাহণ এবং গননািনেত া তের ওপর বা হণ।

DNCRP
উপিিতর তািলকা এবং
বািষ ক িতেবদন

উপিিতর তািলকা এবং
বািষ ক িতেবদন

[২.৭] ড পাট ােল অতাবকীয় পের দিনক
 তািলকা কাশ

[২.৭.১] কািশত  তািলকা
সাধারণ বসায়ী, সাধারণ জনগেণর িবধার জ িনত পেয়াজনীয়
পের দনিন  তািলকা িনয়িমত বািণজ মনালয় ও
িসিব’র ওেয়বসাইেট কাশ।

TCB, IIT উইং
ওেয়ব সাইট এবং বািষ ক
িতেবদন

ওেয়ব সাইট এবং বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৩.১] ড নেগািসেয়শেনর লে
কেহাারেদর সােথ পরামশ  সভা করা।

[৩.১.১] অিত পরামশ  সভা
দেশর াথ  সংরেণ বপািক, আিলক এবং িপািক ড
নেগািসেয়শেন অংশহেণর েব  অংিশজনেদর সােথ পরামশ  সভা।

FTA উইং
সভার কায িববরণী এবং
বািষ ক িতেবদন

সভার কায িববরণী এবং
বািষ ক িতেবদন

[৩.২]  বািণজ ি গঠেনর লে সাতা
সমীা পিরচালনা।

[৩.২.১] কািশত সমীা
িতেবদন

দেশর াথ  সংরেণ বপািক, আিলক ও িপািক ি
সাদেনর েব  সাতা সমীা পিরচালনা।

FTA উইং
সমীা িতেবদন এবং
বািষ ক িতেবদন

সমীা িতেবদন এবং
বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] িপািক, আিলক এবং বপািক
বািণজ সংা ড নেগািসেয়শেন অংশহণ।

[৩.৩.১] অংশহণত
নেগািসেয়শন

রািন সসারেণ িবিভ  অ বাধা আরসারণ DFQF
েবশািধকার অজেনর িনিম বািণজ সংা নেগািসেয়শেন
আংশহণ।

FTA উইং ও রািন
উইং

নেগািসেয়শেন িতেবদন
এবং বািষ ক িতেবদন

নেগািসেয়শেন িতেবদন
এবং বািষ ক িতেবদন

[৩.৪] িপািক বািণজ/আিলক
বািণজ/িপএ/এফএ সংা
সিমনার/কম শালা আেয়াজন।

[৩.৪.১] আেয়ািজত কম শালা
িপাি বািণজ/আিলক বািণজ/িপএ/এফএ সংা িবষেয়
কম কতােদর ান ও দতার উয়ন।

FTA উইং
কম শালার কায িববরণী
এবং সংা

কম শালার কায িববরণী
এবং সংা

[৩.৫] ডিও সংা িবিভ ইেত
বাংলােদেশর অবানপ রণ।

[৩.৫.১] িরত অবানপ

ডিও এর জনােরল কাউিল, ড নেগািশেয়শন কিম, িপস
কাউিল, কিম অন এিকালচার ও অা কাউিল কিমেত
বাংলােদেশর অবানপ জেনভা বাংলােদেশর ায়ী িমশেন
রণ।

ডিউও সল
িবষয় িভিক
অবানপের কিপ এবং
বািষ ক িতেবদন

িবষয় িভিক
অবানপের কিপ এবং
বািষ ক িতেবদন

[৩.৬] জাতীয় াথ  সংেণর লে িপািক,
আিলক ও বপািক বািণজ নেগািসেয়শেনর
কৗশলপ ত

[৩.৬.১] তত কৗশলপ িপািক, আিলক ও বপািক বািণেজ জাতীয় াথ  সংণ। িবিস
িবষয় িভিক
নেগািসেয়শন কৗশলপ
এবং বািষ ক িতেবদন

িবষয় িভিক
নেগািসেয়শন কৗশলপ
এবং বািষ ক িতেবদন

[৪.১] বাংলােদশ-চায়না শীপ এিিবশন
সার িনম াণ কের ভৗত কােজর ৫০%
সকরণ

[৪.১.১] ৫০% কাজ সমা
বািণজ সসারেণ ব াচেল ায়ী বািণজ মলার জ বাংলােদশ-
চায়না শীপ এিিবশন সার িনম াণ কের ভৗত কােজর
৫০% স।

পিরকনা সল ও
ইিপিব

কায সাদন বিহ কায সাদন বিহ

[৪.২] এেপাট  কেেটভেনস ফর জবস
কের আওতায় চামড়া ও চামড়াজাত প,
ািকস সর এবং লাইট ইিিনয়ািরং
সেরর পথ নকশা ণয়ন

[৪.২.১] ণীত পথ নকশা

এেপাট  কেেটভেনস ফর জবস কের আওতায় চামড়া ও
চামড়াজাত প, ািকস সর এবং লাইট ইিিনয়ািরং
সেরর পথ নকশা ণয়েনর মােম বসরকাির িবিনেয়াগ ও
বসা বিধ তকরেণর মােম কম সংান

পিরকনা সল কায সাদন বিহ কায সাদন বিহ

[৪.৩] এেপাট  কেেটভেনস ফর জবস
কের আওতায় চামড়া ও চামড়াজাত প,
ািকস সর এবং লাইট ইিিনয়ািরং
সেরর িডজাইন সােরর পেরখা ণয়ন

[৪.৩.১] ণীত পেরখা

এেপাট  কেেটভেনস ফর জবস কের আওতায় চামড়া ও
চামড়াজাত প, ািকস সর এবং লাইট ইিিনয়ািরং
সেরর িডজাইন সােরর পেরখা ণয়েনর মােম িবিনেয়াগ ও
বসা বিধ ত করেণর েযাগ ি।

পিরকনা সল কায সাদন বিহ কায সাদন বিহ

[৪.৪] চােয়র উৎপাদন ির লে  চা
চাষীেদর মে চা চারা িবতরণ

[৪.৪.১] িবতরণত চা চারা
সংা প

চােয়র উৎপাদন ির লে  চা চাষীেদর মে চা চারা
িবতরেণর মােম দশী চািহদা রণ ও িবেদেশ রািন।

পিরকনা সল ও
িবিব

কায সাদন বিহ কায সাদন বিহ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৪.৫] বাংলােদশ িরিজওনাল কােনিিভ
েজ-১: এমওিস কোেন এর আওতায় নারী
উোা িবষয়ক িশণ

[৪.৫.১] অিত িশণ
বাংলােদশ িরিজওনাল কােনিিভ েজ-১: এমওিস কোেন
এর আওতায় নারী উোা িবষয়ক িশেণর আেয়াজন করা।

পিরকনা সল কায সাদন বিহ কায সাদন বিহ

[৪.৬] বাংলােদশ িরিজওনাল কােনিিভ
েজ-১: এমওিস কোেন এর আওতায় নারী
উোা িবষয়ক সিমনার/ সভা/ কম শালা

[৪.৬.১] অিত
সিমনার/সভা/কম শালা

বাংলােদশ িরিজওনাল কােনিিভ েজ-১: এমওিস কোেন
এর আওতায় নারী উোা িবষয়ক সিমনার/ সভা/ কম শালার
আেয়াজন করা।

পিরকনা সল কায সাদন বিহ কায সাদন বিহ

[৫.১] প ের সাািহক িতেবদন ত ও
বা হণ

[৫.১.১] তত িতেবদন ও
হীত বা

িনত পেয়াজনীয় পের দনিন  দশীয় ও আজািতক
বাজােরর সােথ যাচাই কের িতেবদন ত এবং স অযায়ী
বা হণ।

IIT উইং
ওেয়ব সাইট এবং বািষ ক
িতেবদন

ওেয়ব সাইট এবং বািষ ক
িতেবদন

[৫.২] পের চািহদা, সরবরাহ, আমদািনর
পিরমাণ ও  পিরিিত িনেয় সভা আেয়াজন
এবং পািরশ ণয়ন

[৫.২.১] আেয়ািজত সভা এবং
ণীত পািরশ

িনত েয়াজনীয় পের বাজার পিরিিত িনয়েন রাখেত পের
চািহদা, সরবরাহ, আমদািনর পিরমাণ ও  পিরিিত িনেয় সভা
আেয়াজন এবং স অযায়ী পািরশ ণয়ন।

IIT উইং
ণীত পািরশ এবং
বািষ ক িতেবদন

ণীত পািরশ এবং
বািষ ক িতেবদন

[৫.৩] য়ং সণ  আেবদন াির ০৩ (িতন)
িদেনর মে আমদািন িনবন সনদপ জাির

[৫.৩.১] িনিত আেবদন
িনত েয়াজনীয় পের চািহদা, সরবরাহ, আমদািনর পিরমাণ ও
 পিরিিত িনয়েন রাখেত িনয়িমত বাজার মিনটিরং।

IIT উইং
অিফস রকড  এবং বািষ ক
িতেবদন

অিফস রকড  এবং বািষ ক
িতেবদন

[৫.৪] অতাবকীয় পের আজািতক ও দশীয়
বাজার , চািহদা সরবরাহ পিরিিত
পয েবণব ক মতামত িতেবদন দিখল

[৫.৪.১] দািখলত মতামত
িতেবদন

িনত েয়াজনীয় পসহ অা আমদািনেযা পের আমদািনর
ে া আমদািন িনবন সনদপের আেবদন ত িনি।

CCI&E ও IIT
উইং

ইত সনদ এবং বািষ ক
িতেবদন

ইত সনদ এবং বািষ ক
িতেবদন

[৫.৫] িশ আমদািন িনবন সনদপের আেবদন
িনিকরণ

[৫.৫.১] ইত সনদ প

অতাবকীয় পের আজািতক ও দশীয় বাজার , চািহদা ও
সরবরাহ পিরিিত পয েবণ ব ক মতামত দােনর মােম
মণালয়েক িনত েয়াজনীয় পের বাজার  িিতশীল রাখায়
সহায়তা দান।

IIT উইং
ণীত িতেবদন এবং
সংা

ণীত িতেবদন এবং
সংা

[৬.১] বািণজ সংগঠেনর অিফস পিরদশ ন ও
কায ম ায়ন

[৬.১.১] পিরদশ ন ও কায ম
ায়ণ স

বািণজ সংগঠেনর কায েম গিতশীলতা, তা, জবাবিদিহ
িনিত করেত বািণজ সংগঠেনর অিফস পিরদশ ন ও কায ম
ায়ন।

িডও
অিফস রকড  এবং
পিরদশ ন িতেবদন

অিফস রকড  এবং
পিরদশ ন িতেবদন

[৬.২] অনলাইন িরটান  িয়াকরণ ও দািখেলর
সমতা ির জ কেহাারেদর কম শালার
আেয়াজন

[৬.২.১] আেয়ািজত কম শালা
বসায়ীেদর সহেজ অনলাইন িরটান  দািখেলর িনিম অনলাইন
িরটান  িয়াকরণ ও দািখেলর সমতা ির জ
কেহাারেদর কম শালার আেয়াজন করা।

আরেজএসিস
কািশত গেজট এবং
বািষ ক িতেবদন

কািশত গেজট এবং
বািষ ক িতেবদন

[৭.১] উত চা উৎপাদেন চা চাষ এলাকা
সসারণ

[৭.১.১] সসািরত এলাকা
চা উৎপাদন ি নগতমান ি এবং রািন ির লে চা চাষ
এলাকা সসারণ।

রািন উইং ও িবিব
অিফস রকড  এবং বািষ ক
িতেবদন

অিফস রকড  এবং বািষ ক
িতেবদন

[৭.২] চা উৎপাদন িকরণ [৭.২.১] উৎপািদত চা চা উৎপাদন ির মােম চােয়র বাজার  িিতশীল রাখা রািন উইং ও িবিব
িমিলয়ন ক.িজ এবং
বািষ ক িতেবদন

িমিলয়ন ক.িজ এবং
বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৮.১] মধা িবষেয় কেহাারেদর সােথ
সভা আেয়াজন

[৮.১.১] অিত সভা
মধা আইেনর অহিত িবধা কােজ লাগােনার জ ডিউও
এর চলমান নেগািশেয়শেনর িবষেয় কেহাােদর মতামত হণ।

WTO সল
সভার কায িববরণী এবং
বািষ ক িতেবদন

সভার কায িববরণী এবং
বািষ ক িতেবদন

[৮.২] আর এর আওতায় ডিওও িবষেয়
ওয়াকশপ আেয়াজন

[৮.২.১] অিত ওয়াকশপ
ডিউও এর আরএর আওতায় ডিও িবষেয় কম কতােদর
সমতা ি।

WTO সল
ওয়াকশপ িতেবদন এবং
বািষ ক িতেবদন

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

িতােনর ধরণ িতােনর নাম
সংি কম সাদন

চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর

তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয়
জনিনরাপা িবভাগঃ
রা মণালয়

বাজার মিনটিরং স বাজার মিনটিরংেয় আইন লা রায় সহেযািগতা
আইন েয়াগকারী সংার লাকবল ছাড়া
বাজার মিনটিরং, অপরাধ দমন ও মাবাইল
কাট  পিরচালনায় বা নয়া যায় না

ভাার াথ  ও অিধকার সংরণ এবং িনত
েয়াজনীয় পের বাজার িিতশীল রাখা যােব না

মণালয় জনশাসন মণালয় বাজার মিনটিরং স
বাজার মিনটিরং ও মাবাইল কাট  পিরচালনায়
ািজেিরয়াল মতা েয়াগ

িনব াহী ািজেট ছাড়া মাবাইল কাট 
পিরচালনা করা যায় না

ভাার াথ  ও অিধকার সংরণ এবং িনত
েয়াজনীয় পের বাজার িিতশীল রাখা যােব না

মণালয় জনশাসন মণালয় িদবস উদযািপত
িবিভ রকম জাতীয় িদবস উদযাপেনর ায় ভাা
অিধকার িদবস উদযাপন

জনগণেক ভাা িহেসেব তােদর অিধকার
সেক সেচতন করা

জনগণ ভাা িহেসেব া অিধকার হেত বিত
হেব

মণালয় পররা মণালয় িরত াব প িমশন সংা েয়াজনীয় ত সরবরাহ বাংলােদশী পের চার ও রািন ি
নন কের কান দেশ বাংলােদশী পের চার ও
রািন ি হেব না


