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                                                              উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

সরকাবর দপ্তর/ সংস্থাসমূমহর প্রাবিষ্ঠাবিক দক্ষিা বৃবি, স্বচ্ছিা ও জিািবদবহ জজারদার করণ,সুশাসি সংহিকরণ এিং সম্পমদর 

র্থার্থ ব্যিহার বিবিিকরমণর োধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ িাস্তিায়মির লমক্ষে- 

 

 

 

 

সহকারী পররচালক, রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা, রাজশাহী 

 

এবাং 
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এর মদে ২০২০ সাদলর ....... ............. োমসর  ............................... ..... িাবরমে এই বারষ মক কম মসম্পােি চুরি স্বাক্ষররত 

হল।   

 

 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রিম্নরলরিত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলি : 
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রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা’র কম ম সম্পােদির সারব মক রচত্র 

(Overview of the Performance of the Export Promotion Bureau) 
 

 রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা আইদির দ্বারা সৃষ্ট একটি স্বায়ত্বশারসত প্ররতষ্ঠাি । এ প্ররতষ্ঠাদির সারব মক পররচালিা ও চকৌশলগত রেক রিদে মশিা প্রোদির জন্য 

একটি পররচালিা পষ মে রদয়দে- র্ার সভাপরত হদেি গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মািিীয় বারণজু মন্ত্রী । সারব মক রিদে মশিা ও তত্ত্বাবিাদি এ 

প্ররতষ্ঠাদির CEO রহসাদব ভাইস চচয়ারম্যাি রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা আইদির অিীদি প্রেত্ত ক্ষমতাবদল েপ্তরটি পররচালিা কদর থাদকি। 

 

রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরার প্রিাি কার্ মালয় ঢাকায় অবরিত। এোড়াও চদটাগ্রাম, খুলিা ও রাজশাহীদত এর আঞ্চরলক কার্ মালয় এবাং কুরমল্লা, রসদলট ও 

িারায়িগদে এর শািা অরিস রদয়দে। 

 

''রপ্তাবি বৃবি জাবির সমৃবি'' এ লক্ষেমক সােমি জরমে রপ্তাবি উন্নয়ি ব্যেমরার সেস্ত জসিা ও কার্ যক্রে গমড় উমেমে। রপ্তাবি পমের িাবলকায় িতুি িতুি 

পমের সংমর্াজি, িতুি রপ্তাবিকারক সৃবি, বিশ্বব্যাপী জদমশর রপ্তাবি িাবণমজের সম্প্রসারণ ও উন্নয়মির লমক্ষে রপ্তাবি উন্নয়ি ব্যেমরা বিবিধ কে যসূেী ও 

জসিা প্রদাি কমর থামক।  

 

রপ্তাবি উন্নয়ি ব্যেমরা, রাজশাহী আঞ্চবলক অবফস, রাজশাহী ও রংপুর বিিামগর ১৬ টি জজলার রপ্তাবিকারকমদর জসিা প্রদাি কমর থামক। এোড়াও অত্র 

অঞ্চমলর েবড়ময় বেটিময় থাকা প্রচুর পে সমূমহর েমধ্য রপ্তাবিমর্াগ্য িতুি িতুি পে খ ুঁমজ িা রপ্তাবি পমের িাবলকায় অন্তর্ভ যক্ত করা এিং বিমদমশ 

বিবিন্ন এলাকায় পমের োবহদা ও রপ্তাবি সম্পমকয সংবিি উৎপাদিকারীমদর সমেিি করার োধ্যমে িতুি রপ্তাবিকারক সৃবির বিরলস প্রমেিা োবলময় 

র্ামচ্ছ। 

 

সেস্যা ও েোমলঞ্জসমূহ: 

 

রাজশাহীস্থ রপ্তাবি উন্নয়ি ব্যেমরার আঞ্চবলক কার্ যালয়টি রাজশাহী ও রংপুর বিিামগর একোত্র অবফস বিধায় এর কার্ যক্রমের পবরবধও সেস্ত বিিাগ 

জুমড়। এ অঞ্চমল জকাি জিৌ-িন্দর বকংিা আন্তজযাবিক বিোি িন্দর িা থাকায় সড়ক পমথই এর রপ্তাবি কার্ যক্রে পবরোবলি হময় থামক বকন্তু সড়ক 

জর্াগামর্াগ ব্যিস্থা িামলা িা থাকায় র্থার্থিামি রপ্তাবি সম্পাদমি অমিক সেস্যার সমু্মেীি হমি হয়। 

 

ক্রেিধ যোি কে যপবরবধর তুলিায় রাজশাহী ইবপবি'র জিিল খিই অপ্রতুল। প্রময়াজিীয় ও প্রবশবক্ষি জিিমলর অিািমহতু অত্র কার্ যালময়র কার্ যক্রমের 

গবিও আশানুরুপ িয়। িিযোি বিশ্বিাজার-পবরসর সুবৃহৎ ও বদি বদি  সম্প্রসাবরি হওয়ায় রপ্তাবি প্রবিমর্াবগিা ও পমের োি উন্নয়ি বৃবি পামচ্ছ। 

এেিািস্থায় িতুি িতুি জদশ আোমদর প্রবিমর্াগী বহমসমি আবিভূি হমচ্ছ। ফমল বিশ্বিাজামর প্রবিমর্াবগিায় টিমক জথমক আোমদর জন্য িতুি িতুি 

িাজার অনুসন্ধাি এিং সামথ সামথ পমের িহুমুেীকরণও জরুরী হময় পমড়মে। 

 

পমের িহুমূেীরণ, উপমর্াগীকরণ ও আন্তজযাবিক িাজার সৃবি ও সম্প্রসারমির লমক্ষে প্রময়াজিীয় সকল কার্ যক্রে সম্পাদমির োধ্যমে রপ্তাবিবৃবিপূি যক 

জদমশর অথ যনিবিক িান্ডারমক সমৃি কমর জিালাই হমচ্ছ রপ্তাবি উন্নয়ি ব্যেমরা রাজশাহী দপ্তমরর অন্যিে প্রধাি েোমলঞ্জ। েলোি রপ্তাবি পমের োি 

উন্নয়ি এিং উৎপাদি বৃবির প্রময়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহমিও রপ্তাবি উন্নয়ি ব্যেমরা,রাজশাহী'র অপর একটি িড় েোমলঞ্জ। এসি েোমলঞ্জ জোকামিলায় 

বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চমলর রপ্তাবিমর্াগ্য প্রধািিে পে পাট ও পাটজাি দ্রব্য,িািিস্ত্র ও জহাবসয়াবর পে,তিরী জপাষাক, হালকা প্রমকৌশলজাি 

পে,অবস্থচূণ য (জগািাদী পশুর হাড় ও বশং) প্লাবিক এোমলামেরটর, জহডওয়োর, িকশী কাথা ইিোবদর োি উন্নয়ি, উৎপাদি ও রপ্তাবি  বৃবির লমক্ষে 

রপ্তাবি উন্নয়ি ব্যেমরা,রাজশাহী প্রবিবিয়ি বিরলসিামি কাজ কমর র্ামচ্ছ। এ লমক্ষে রপ্তাবিমর্াগ্য পমের উৎপাদি বৃবি এিং বিবি যমে বিরাপদ রপ্তাবি 

িাবণমজের উজ্জ্বল সম্ভািিার বিষয়টি তুমল ধমর অত্র অঞ্চমলর রপ্তাবিকারক ও রপ্তাবি িাবণমজে আগ্রহী ব্যিসায়ীমদর ইমিােমধ্য বিবিন্ন সিা, জসবেিার, 

প্রবশক্ষণ কে যসূেী আময়াজমির োধ্যমে অনুপ্রাবণি করা হময়মে। 

 

 

 

 



5 

 

িবিষ্যৎ পবরকল্পিা:  

একটি জদমশর অথ যনিবিক সমৃবি বিিযর কমর িার তিবদবশক মুদ্রার বরজামিযর উপর। জর্ জদমশর তিমদবশক মুদ্রার বরজামিযর পবরোি র্িমিশী জস জদশ 

অথ যনিবিকিামি িি সমৃবি-িি শবক্তশালী।এ তিবদবশক মুদ্রা অজযমির জর্ কয়টি পথ রময়মে িার েমধ্য রময়মে  (১) তিবদবশক সাহায্য (২) প্রিাসীমদর 

দ্বারা পাোমিা জরবেমটন্স এিং (৩) রপ্তাবির োধ্যমে আয়।নিমদবশক সাহায্য জকাি একটি জদমশর জন্য কেিও সম্মামির িয়- কাম্যও িয়।  প্রিাসীমদর 

পাোমিা জরবেমটন্সও অবিবিি। কামজই রূপকল্প ২০২১ এর োধ্যমে িাংলামদশমক একটি েধ্যে আময়র জদমশ পবরবিি করমি রপ্তাবি আয় বৃবির 

জকাি বিকল্প জিই। জস লক্ষে অজযমি রপ্তাবি উন্নয়ি ব্যেমরা রাজশাহী কার্ যালয় প্রধাি কার্ যালময়র োধ্যমে সরকারমক সি ধরমির সহমর্াবগিার 

পবরকল্পিা হামি বিময়মে। 

সম্প্ররতক বেরসমূদহর (০৩ বের) প্রিাি অজমিসমূহঃ 

পণ্য উন্নয়ি, পণ্য বহুমুিীকরণ এবাং পদণ্যর আন্তজমারতক বাজার সৃরষ্ট ও সম্প্রসারদণর মােদম চেদশর রপ্তারির প্রবৃরদ্ধই ইরপরব’র প্রিাি অজমি। চেদশর 

রপ্তারি িাদতর উন্নয়দি ইরপরব’র সাম্প্ররতক অজমিসমূদহর মদে রদয়দে রপ্তারি তারলকায় িতুি িতুি পদণ্যর সাংদর্াজি, ততরী চপাষাক ত্বারড়ত রপ্তারি 

িাদতর ঝুঁরক কমাদিা, অরিক মূল্য সাংদর্াজিক্ষম পদণ্যর রপ্তারি সক্ষমতা বৃরদ্ধকরণ, রপ্তারি িীরত ২০১৮-২০২১ বাস্তবায়ি এবাং রপ্তারি িীরত ২০২১-

২০২৪ প্রণয়দি সরকারদক সহদর্ারগতা প্রোি উদল্লখ্যদর্াগ্য। এোড়াও রপ্তারিকারকসহ সাংরশস্নষ্টদের রবশ্ব বারণজু পরররিরতর রবরভন্ন রেক সম্পদকম 

অবরহতকরি, রপ্তারি সম্প্রসারদণ রবরভন্ন আন্তজমারতক বারণজু চমলায় অাংশগ্রহণ, চেশীয় পদণ্যর রপ্তারি সক্ষমতা বৃরদ্ধর লদক্ষু ঢাকা আন্তজমারতক 

বারিজু চমলা-২০২০ সহ অন্যান্য রবদশষারয়ত পদণ্যর চমলা আদয়াজি করা হয়। অরিকন্তু, ইউদরাপীয় ইউরিয়ি এবাং জাপাদি বাাংলাদেশী পণ্য রপ্তারি 

সহজীকরদণর লদক্ষু রূলস অব অরররজি রশরথলকরণ এবাং চীি, ভারত, েরক্ষণ চকাররয়া, রচরল ও থাইল্যাদের বাজাদর বাাংলাদেশী পদণ্যর শুল্কমুি ও 

চকাটামুি প্রদবশারিকার অজমদির পাশাপারশ ইরপরবর বস্ত্র রবভাদগ অদটাদমশি পদ্ধরতদত  রবরভন্ন সিে ইসুুর কার্ মক্রম গ্রহণ করা হদয়দে। এোড়াও  

ইউদরারপয় ইউরিয়ি,িরওদয়,সুইজারল্যাে ও তুরদের বাজাদর পণ্য রপ্তারির চক্ষদত্র ইদতামদে Tax Identification Number (TIN) এর 

বিপরীমি রপ্তািীমূেী গ্রুপভূক্ত/ ব্যাবক্তোবলকািাধীি প্রবিষ্ঠািসমূহমক REX (Registered Exporter System) সুবিধার- আওিায় আিা 

হময়মে এিং কার্ যক্রে েলোি রময়মে। িায়ী প্রাঙ্গদণ বারণজু চমলা আদয়াজদির লমক্ষে Bangladesh-China Friendship Exhibition 

Centre(BCFEC) শীষ মক প্রকল্প বাস্তবায়দির চলমাি রদয়দে । এোড়াও পদণ্যর বাজার সম্প্রসারণ ও সুসাংহতকরদণর লমক্ষে ২০১৯-২০২১ 

অথ মবেদর রবদশ্বর রবরভন্ন আমত্মজমারতক বারণজু চমলা সমূদহ অাংশগ্রহণ এবাং ইউদরাপ ও আদমররকা অঞ্চদল বাাংলাদেদশর রপ্তারি রিভমরশীলতা 

করমদয় আিার লমক্ষে এরশয়া অঞ্চদল বাাংলাদেদশর রপ্তারি বৃরদ্ধর কার্ মক্রম গ্রহি করা হদয়দে। রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা রাজশাহী কার্ মালয় হদত 

সািটা,রজএসরপ, চকাররয়াি রসও প্রভৃরত রেদমর আওতায় রবগত ২০১৬-২০১৭ অথ ম বেদর  ১,৭৩,৫০,১৬৬ ইউএস ডলার, ২০১৭-২০১৮অথ ম বেদর 

৯৫,৮৮,৯৮৫ ইউএস ডলার এবাং ২০১৮-২০১৯ অথ ম বেদর ৩৪০০০২০৮.৫৯  ইউএস ডলাদরর পণ্য রপ্তারি হদয়দে।  

 

২০২০-২০২১  অথ ম বেদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজমিসমূহঃ 
 

* রপ্তারি-িীরত ২০১৮-২০২১ বাস্তবায়দি প্রিাি কার্ মালয়দক সারব মক সহদর্ারগতা প্রোি; 

* ঢাকা আন্তজমারতক বারণজু চমলা (রডআইটিএি ২০২০) আদয়াজি ও সিলভাদব সমাপি।  

* িি-চটক্সটাইল পণ্য রপ্তারি  চক্ষদত্র রজএসরপ ও অন্যান্য সিে প্রোি সাংক্রান্ত চসবা অদটাদমশদির আওতায় আিয়ি; 

* আন্তজমারতক বারণজু চমলা/ একক চেশীয় বারণজু চমলায় অাংশগ্রহণ ও রপ্তারি অড মার আিয়ি। 

* আন্তজমারতক বারণজু উন্নয়ি সাংিার (TPOs) সাদথ সমদ াতা স্মারক স্বাক্ষদরর উদেগ; 

* ইউদরারপয় ইউরিয়ি,িরওদয়,সুইজারল্যাে ও তুরদের বাজাদর পণ্য রপ্তারির চক্ষদত্র ইদতামদে Tax Identification Number (TIN) এর 

বিপরীমি রপ্তািীমূেী গ্রুপভূক্ত/ ব্যাবক্তোবলকািাধীি প্রবিষ্ঠািসমূহমক REX (Registered Exporter System) সুবিধার- আওিায় আিয়ি। 

* রপ্তারি পররসাংখ্যাি প্ররক্রয়াকরণ,সাংরক্ষণ ও প্রকাদশর লদক্ষু সিটওয়ুার সাংগ্রহ ও িাপি; 

* Human Resource pay Roll account solution software সংগ্রহ ও স্থাপি; 

* ওবডওবপ -এর আওিায় রপ্তাবি উন্নয়ি ব্যেমরা, রাজশাহী'র জন্য বিধ যাবরি পে গামে যন্টস,হাল্কা প্রমকৌশলজাি দ্রব্য এিং পাট ও পাটজাি দ্রব্য ইিোবদ 

এর উন্নয়ি এিং রপ্তাবি বৃবির ব্যিস্থা করণ; 

 



6 

 

চসকশি-১ 
রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরার রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষু (Mission) এবাং চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ মাবলী; 

 

১।  রূপকল্প (Vision): ক্রমবি মমাি প্রবৃরদ্ধ অজমদির মােদম চেদশর অথ মনিরতক উন্নয়দি রপ্তারি িাদতর ভূরমকা সূদৃঢ়করদণর লদক্ষু ইরপরবদক েরক্ষণ 
এরশয়ার মদডল রপ্তারি উন্নয়ি সাংিায় উন্নীতকরণ। 

 

২।  অরভলক্ষু (Mission): আধুরিক তথ্য-প্রযুরি রিভমর ক্রমউন্নয়িশীল প্রারতষ্ঠারিক সক্ষমতার দ্বারা পণ্য উন্নয়ি, যুদগাপদর্াগীকরণ ও 

বহুমুিীকরণ এবাং বাজার সুদৃঢ়করণ ও সম্প্রসারণমূলক কম মকাে চবগবাি করার পাশাপারশ সাংরশষ্ট ব্যরি/প্ররতষ্ঠািসমূহদক দ্রম্নত সহজীকৃত চসবা 

প্রোি রিরিতকরণ। 

 

০১ । চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 
1. রপ্তারি িীরত বাসত্মাবায়ি এবাং রপ্তারি বৃরদ্ধদত সহদর্ারগতা প্রোি অব্যাহত রািা; 

2. রপ্তারি পণ্য উন্নয়ি, বহুমুিীকরণ এবাং রপ্তারি পদণ্যর সক্ষমতা বৃরদ্ধকরণ; 

3. িতুি িতুি বাজার অনুসন্ধাি এবাং প্ররতরষ্ঠত বাজার সুসাংহতকরণ ও সম্প্রসারণ; 

4. রপ্তারিকারকসহ সাংরশস্নষ্ট সকদলর সক্ষমতা বৃরদ্ধ ও রপ্তারি উন্নয়দি িতুি িতুি উদোগ গ্রহণ ইতুারে। 

 

আবরশ্যক চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Mandatory Strategic Objectives): 
1. েক্ষতার সদঙ্গ বারষ মক কম ম সম্পােি চুরি বাস্তবায়ি; 

2. েক্ষতা ও তিরতকতার উন্নয়ি; 
3.  স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ি; 
4. কম মপদ্ধরত, েক্ষতা ও চসবার মাদিান্নয়ি; 

5. কম ম পররদবশ উন্নয়ি এবাং 
6. আরথ মক ব্যবিাপিার উন্নয়ি। 

 

৪। কার্ মাবলী (Functions): 
1. রপ্তারি উন্নয়ি লক্ষুমাত্রা কলাদকৌশল, কম মসূচী ও রপ্তারি িীরত প্রণয়ি ও বাস্তবায়দি  সহায়তা প্রোি; 

2. বারণজু অনুসন্ধাি সাংরক্ষণ ও রবদেষণ, তেিরিি বারণজু তথ্য চসবার তত্ত্ববিাি এবাং িদলা-আপ কার্ ম রিরিতকরণ; 
3. রপ্তারি সাংক্রান্ত সমস্যার সমািাি, বারণজু তথ্য রবরিময় এবাং িািীয় চচম্বার/দেড এদসারসদয়শি, রপ্তারিকারক এবাং ব্যবসায়ীবৃদির সাদথ 

চর্াগাদর্াগ রক্ষাকরণ; 

4. শুল্ক সুরবিা সাংক্রান্ত সিে (রসও, রজএসরপ, সািটা, সাপটা, আপটা ইতুারে) ইসুুকরণ, রপ্তারি িাদতর কমপ্লাদয়ন্স তোররককরণ ও 

রপ্তারিকারক প্ররতষ্ঠাদির রিবন্ধি করণ; 

5. রপ্তারিদর্াগ্য পদণ্যর বহুমূিীকরণ এবাং বাজার অদেষি, সম্প্রসারণ ও সুসাংহতকরণ; 

6. রপ্তারি সক্ষমতা বৃরদ্ধকরদণ এিইটিরপ এর আওতায় ওয়াকমসপ/দসরমিার আদয়াজি এবাং রপ্তারি প্ররক্রয়া সহজীকরদণ রপ্তারিকারকদের 
সহায়তাকরণ; 

7. চপাস্টার, রলিদলট, হুােরবল এর মােদম ইরপরব’র অবিাি এবাং কার্ মবলী ও সহায়তা সম্পরকমত প্রচারিা; 

8. রপ্তারিমুিী ব্যবসারয়ক প্ররতষ্ঠাি গুদলা বৃরদ্ধদত উৎসাহ প্রোিমূলক বন্ধি িাপদি পররেশ মি চজারাদলাকরণ; 
9. রপ্তািীমুিী প্ররতষ্ঠািগুদলার রপ্তািী বৃরদ্ধমূলক কম ম পররদবশ রািদত িািীয় প্রশাসদির সাদথ সুসম্পকম িাপদি সহায়তা প্রোি ইতুারে। 
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সসকশন-২ 

র্বর্িন্ন কার্ িক্রমমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

 
 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

 

কম িসম্পাদন সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

লক্ষ্যমাত্রা  

২০২০-২১ 

প্রমক্ষ্পণ   
র্নর্ িার্রত  লক্ষ্যমাত্রা অর্িমনর সক্ষ্মত্র 

সর্ৌথিামব দার্িত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রণালি/র্বিাগ/ সংস্হাসমূমহর নাম 

উপাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. রপ্তার্ন সম্প্রসারণ রপ্তার্ন প্রবৃর্ির হার % ১০.৫৫ 

 

(-) ১৯.০ ১২.৫ ৮.৫০ ১০.০ বার্ণর্য, বস্ত্র ও পাট, পররাষ্ট্র, 

কৃর্ষ, র্শল্প, মৎস্য ও প্রার্ণ 

সম্পদ মন্ত্রণালি, র্াতীি 

রার্স্ব ‡evW© (এনর্বআর) । 

ইর্পর্ব, 

এনর্বআর 

ও 

বাংলামদশ ব্াংক 
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চসকশি-৩ 

রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরার চকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, রউব্যু, রাজশাহী এর কার্ মক্রম, কম ম সম্পােি সূচক এবাং লক্ষুমাত্রা। 

(মমাট নম্বর-৭৫) 

েপ্তদরর িাম : রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা, রাজশাহী । 
রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরার চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

চকৌশলগত 

উদেশ্য 

চকৌশল

গত 

উদেশ্য 

মাি 

  কার্ মক্রম 

 

কম মসম্পােি সূচক একক কম ম 

সম্পােি 

 

প্রকৃত অজমি 

 

 
লক্ষুমাত্রা/রিি মায়ক-২০২০-২১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-২০ অসািারণ 

১০০% 

অরতউত্তম 

৯০% 

উত্তম 

৮০% 

চলরতমাি 

৭০% 

চলরতমাদির 

রিদমণ ৬০% 

প্রমক্ষপি 

২০২১-২২ 

প্রমক্ষপি 

২০২২-২৩ 

১। রপ্তারি 

িীরত 

বাস্তবায়ি  

এবাং রপ্তারি 

চসবা ও 

সদহদর্ারগতা 

প্রোি 

বৃরদ্ধকরণ । 

 

৫০.০০ ১. চষ্টক চহাল্ডারদের  রপ্তারি  িীরত 

রবরভন্ন রেক সম্পদকম পরামশ ম 

প্রোি । 

 চষ্টক চহাল্ডারদের 

প্রোিকৃত 

পরামশ ম 

সাংখ্যা ১০ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৬ ৬ 

১.২.রপ্তারি িীরত  বাস্তবায়দি 

বািাসমূহ রচরিতকরণ সভা । 

রচরিতকরণ সভা 

অনুরষ্ঠত 

সাংখ্যা ১০ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৬ ৬ 

১.৩.শুল্ক সুরবিা সাংক্রান্ত সিে ( 

রজএসরপ ইসুুকরণ। 

সিে  ইসুুকরণ। সাংখ্যা 

 

৫ 

 

১৮ ০৪ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৪ ২৪ 

১.৪. শুল্ক সুরবিা সাংক্রান্ত অন্যান্য 

সিে (রসও, সািটা,সাপটা,আপটা)  

ইতুারে  ইসুুকরণ। 

রসও,সািটা,,আপটা 

সিে  ইতুারে  

ইসুুকরণ। 

সাংখ্যা 

 

৫ 

 

১৬৩০ ১৬১৯ 

 

১৬০০ ১৪৪০ ১২৮০ ১১২০ ৯৬০ ১৮০০ ১৮০০ 

১.৫. চসবা প্রোদির লক্ষু 

রপ্তারিকারকদের ইরপরবর সাদথ 

রিবরন্ধতকরণ । 

রপ্তারিকারক 

রিবরন্ধত 

সাংখ্যা ৫ ১০ ১৬ ৬ ৫ ৫ ৪ ৩ ১০ ১০ 

১.৬.রপ্তারি সাংক্রান্ত সমস্যা 

রচরিতকরণ সভা । 

রচরিতকরণ সভা 

অনুরষ্ঠত 

সাংখ্যা ৫ - - ২ - - - - ৩ ৩ 

১.৭. বারণজু সাংরেষ্ট  

পুস্তক/প্ররতদবেি এবাং অন্যান্য 

চসাদস মর রভরত্তদত ক্লাদয়ন্টদের 

বারণজু তথ্য সরবরাহ । 

তথ্য চসবা 

প্রোিকৃত 

% ৫ ৫ ৫ ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

১.৮. রপ্তারি পররসাংখ্যাি সাংগ্রহ ও 

প্রচার 

পররসাংখ্যাি সাংগ্রহ 

ও প্রচার 

তাররি ৫ প্ররত 

মাদসর ১ম 

সপ্তাদহ 

প্ররত 

মাদসর ১ম 

সপ্তাদহ 

প্ররত মাদসর 

১ম সপ্তাদহ 

প্ররত মাদসর ২য় 

সপ্তাদহ 

প্ররত 

মাদসর 

৩য় 

সপ্তাদহ 

প্ররত 

মাদসর 

৪থ ম 

সপ্তাদহ 

- প্ররত 

মাদসর ১ম 

সপ্তাদহ 

প্ররত মাদসর ১ম 

সপ্তাদহ 
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7                                                                                                          

                                      

                                                               

চকৌশলগত 

উদেশ 

চকৌশলগত 

উদেশ্য  

মাি 

 রউব্যু, রাজশাহী  কার্ মক্রম কম মসম্পােি সূচক একক কম ম 

সম্পােি 

সূচদকর  

মাি 

 

 
প্রকৃত অজমি 

২০১৭-১৮ 

 

 
                       লক্ষুমাত্রা/রিি মায়ক-২০২০-২০২১ 

 

 

 

 

    

  

 

 

২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-২০ অসািারণ 

১০০% 

অরতউত্তম 

৯০% 

উত্তম 

৮% 

চলরতমাি 

৭০% 

চলরতমাদি

র রিদয় 

৬০% 

প্রমক্ষপি 

২০২১-২২ 

প্রমক্ষপি 

২০২২-২৩ 

২। রপ্তারি পণ্য 

উন্নয়ি 

বহুমুিীকরণ 

এবাং রপ্তারি 

পদণ্যর 

সক্ষমতা 

বৃরদ্ধকরণ 

১০ ২.১. রপ্তারি সম্ভাবিাময় পদণ্যর  

উপর প্ররতদবেি ততরীকরণ 

 

প্ররতদবেি 

ততরীকৃত 

সাংখ্যা ৫ - ১ ৪ ৩ ২ ১ - ৩ ৪ 

.২. ইরপরব কর্তমক চেদশ 

আদয়ারজত আন্তজমারতক বারণজু 

চমলায় িািীয় 

উৎপােক/রপ্তারিকারকদের 

উদ্বুদ্ধকরণ 

উৎপােক/ 

রপ্তারিকারকউদ্বুদ্ধ

কৃত 

সাংখ্যা ৫ - ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫ 

৩। িতুি িতুি 

বাজার 

অনুসন্ধাি, 

প্ররতরষ্ঠত 

বাজার 

সুসাংহতকরণ 

ও সম্প্রসারণ 

৫.০০ ৩.১.ইরপরব কর্তমক 

আদয়ারজত/অাংশগ্রহণকৃত  

আন্তজমারতক বারণজু চমলায় 

অাংশগ্রহদণ িািীয় 

উৎপােক/রপ্তারিকারকদের 

উদ্বুদ্ধকরণ 

উৎপােক/রপ্তারিকা

রক 

উদ্বুদ্ধকৃত 

সাংখ্যা ৫ - ১০ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৯ ১৫ ১৫ 

৪.রপ্তাবিকার

কসহ সংবিি 

সকমলর 

সক্ষেিা বৃবি 

ও উন্নয়মি 

িতুি িতুি 

উমযাগ গ্রহণ 

১০ ৪.১. জাতীয় রপ্তারি 

প্ররশক্ষণকম মসূচী (NETP) 

িাস্তিায়ি 

 

NETP প্রণয়দি 

প্রোিকৃত 

সহদর্ারগতা 

সাংখ্যা ৫ - - ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৫ ৬ 

৪.২. জাতীয় রপ্তারি 

প্ররশক্ষণকম মসূচী (NETP )  

প্রণয়দি ইরপরব’র প্রিাি 

কার্ মালয়দক সহদর্ারগতা প্রোি 

 তাররি ৫ - - - - - - - - - 
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সেকশন-৩ 
 

মাঠ পর্ িামির কার্ িালমির আবশ্যিক সকৌশলগত উদ্দেিেমূহ, ২০২০-২১ 

আবর্িক সকৌশল                                                                                                                       (স োট নম্বর-২৫)  
 

 

সকৌশলগত উদ্দেি 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দির  োন 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কোর্ যক্র  

(Activities) 

ক যেম্পোদন সুচক 

(Performance Indicator)  

একক 

(Unit) 

ক যেম্পোদন 

সূচদ্দকর  োন 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্য োত্রোর  োন  ২০২০-২১ 
 

অেোধোরণ 

(Excellent) 

অশ্যত 

উত্ত  

(Very 

Good) 

উত্ত  

(Good) 

চলশ্যত 

 োন 

(Fair) 

চলশ্যত োদ্দনর 

শ্যনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দোপ্তশ্যরক 

ক যকোদ্দে স্বচ্ছতো 

বৃশ্যি ও জবোবশ্যদশ্যহ 

শ্যনশ্যিতকরণ 

১০   [১.১] বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ি 

(এর্পএ) বাস্তবািন। 

[১.১.১] এশ্যিএ’র েকল ত্রত্র োশ্যেক 

প্রর্তমবদন ওমিবসাইমট প্রকার্শত 

সংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এশ্যিএ টিদ্দ র  োশ্যেক েভো 

অনুশ্যিত 

েংখ্যো ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২] শুিাচার/উত্তম চচ িার র্বষমি 

অংশীর্নমদর সমে মতর্বর্নমি  

[১.২.১]  তশ্যবশ্যন য় েভো অনুশ্যিত সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অর্িমর্াগ প্রর্তকার ব্বস্থা 

র্বষমি  সসবাগ্রহীতা /অংশীর্নমদর 

অবর্হতকরণ 

[১.৩.১]অবশ্যহতকরণ েভো 

আদ্দয়োশ্যজত 

সংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] সসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত র্বষমি  

সসবাগ্রহীতামদর অবর্হতকরণ  

[১.৪.১]অবশ্যহতকরণ েভো 

আদ্দয়োশ্যজত   

         সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

 

- 

[১.৫] তথ্য বাতািন হালনাগাদ 

সংক্রান্ত ত্রত্রমার্সক প্রর্তমবদন উর্ধ্িতন 

কর্তিপমক্ষ্র র্নকট সপ্ররণ 

[১.৫.১]  ত্রত্রমার্সক প্রর্তমবদন সপ্রর্রত         সংখ্যা  ২ ৪ ৩    

 [২] ক যেম্পোদদ্দন 

গশ্যতশীলতো আনয়ন 

ও সেবোর  োন বৃশ্যি 

৯ [২.১]ই-নশ্যি বোস্তবোয়ন [২.১.১] ই-নশ্যিদ্দত সনোট শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত  % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] শ্যিশ্যজটোল সেবো  চোলুকরণ [২.২.১] একটি নতুন শ্যিশ্যজটোল সেবো 

চোলুকৃত 

েংখ্যো ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-

২১- 

১৫-৪-

২১ 

১৫-৫-

২১ 

- 

[২.৩] সেবো েহশ্যজকরণ [২.৩.১] একটি  েহশ্যজকৃত সেবো 

অশ্যধদ্দক্ষ্দ্দত্র বোস্তবোশ্যয়ত 

েংখ্যো ২ ২৫-২-২১ ২৫-৩-

২১- 

২৫-৪-

২১ 

২৫-৫-

২১ 

- 

[২.৪] ক যচোরীদ্দদর প্রশ্যশক্ষ্ণ প্রদোন [২.৪.১] প্রমতযক  কম িচার্রর র্ন্য 

প্রর্শক্ষ্ণ আমিার্র্ত 

জনঘন্টো ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 
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সকৌশলগত উদ্দেি 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দির  োন 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কোর্ যক্র  

(Activities) 

ক যেম্পোদন সুচক 

(Performance Indicator)  

একক 

(Unit) 

ক যেম্পোদন 

সূচদ্দকর  োন 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্য োত্রোর  োন  ২০২০-২১ 
 

অেোধোরণ 

(Excellent) 

অশ্যত 

উত্ত  

(Very 

Good) 

উত্ত  

(Good) 

চলশ্যত 

 োন 

(Fair) 

চলশ্যত োদ্দনর 

শ্যনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.৪.২] ১০ম সগ্রড ও তদুর্ধ্ি প্রমতযক 

কম িচারীমক এর্পএ র্বষমি  প্রদত্ত 

প্রর্শক্ষ্ণ 

জনঘন্টো ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৫] এশ্যিএ বোস্তবোয়দ্দন প্রদ্দনোদনো 

প্রদোন 

[২.৫.১] নুযনত  একটি আওতোধীন 

দপ্তর/ একজন ক যচোরীদ্দক এশ্যিএ 

বোস্তবোয়দ্দনর জন্য প্রদ্দনোদনো প্রদোনকৃত 

েংখ্যো ১ ১ - - - - 

[৩] আশ্যি যক ও 

েম্পদ ব্যবস্থোিনোর 

উন্নয়ন 

৬  

[৩.১]  বার্ষ িক ক্রয় িশ্যরকল্পনো 

বোস্তবোয়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় িশ্যরকল্পনো অনুর্োয়ী ক্রয় 

েম্পোশ্যদত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বোশ্যষ যক উন্নয়ন ক যসূশ্যচ 

(এশ্যিশ্যি)/বোদ্দজট বোস্তবোয়ন 

[৩.২.১] বোশ্যষ যক উন্নয়ন ক যসূশ্যচ 

(এশ্যিশ্যি) /বোদ্দজট বোস্তবোশ্যয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অশ্যিট আিশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্ত 

কোর্ যক্রদ্দ র উন্নয়ন 

[৩.৩.১] র্ত্রপক্ষ্ীি সিাি উপস্থাপমনর 

র্ন্য মন্ত্রণালমি প্রস্তাব সপ্রর্রত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[৩.৩.২] অশ্যিট আিশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও 

অস্থাবর সম্পর্ত্তর তার্লকা 

মন্ত্রণালি/র্বিামগ সপ্ররণ  

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও 

অস্থাবর সম্পর্ত্তর তার্লকা 

মন্ত্রণালি/র্বিামগ সপ্রর্রত 

তার্রখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-

২১ 

১৫-২-

২১ 

- - 
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আশ্য  কোজী স ো: েোইদুর রহ োন,েহকোরী িশ্যরচোলক, রপ্তোশ্যন উন্নয়ন ব্যযদ্দরো ,রোজশোহী  অঙ্গীকোর করশ্যি সর্ ,এই চুশ্যিদ্দত 

বশ্যণ যত ফলোফল অজযদ্দন েদ্দচষ্ট িোকব।  

 

আর্ম এ এইচ এম আহসান,িাইস সচিার ম্যান,রপ্তার্ন উন্নিন ব্যযমরা, সহকারী পর্রচালক, রপ্তার্ন উন্নিন ব্যযমরা,রার্শাহী 

এর র্নকট অেীকার করর্ি সর্, এই চুর্িমত বর্ণ িত ফলাফল অর্িমন প্রমিার্নীি সহমর্ার্গতা প্রদান করমবা। 

 

 

 

 

 

---------------------------------------                                                  ----------------------------- 

     সহকারী পররচালক,                                                                                            তাররি 

     রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা, রাজশাহী।     

  

 

 

 ---------------------------------------                                                 --------------------------------- 

 ভাইস-চচয়ারম্যাি ,                                 তাররি 

রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা 
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েংদ্দর্োজনী-১: শব্দ েংদ্দক্ষ্ি (Acronyms) 

                                          

ক্র. ন. শব্দ েংদ্দক্ষ্ি (Acronyms) 

 

শ্যববরণ 

 

১. EPB 

 

Export Promotion Bureau 

২. GSP 

 

Generalized System of Preferences 

৩. CO 

 

Certificate of Origin 

৪. NETP  National Export Training Programme 

 

৫. FSC Forest Stewardship Certificate  

৬. BCFEC Bangladesh-China Friendship Exhibition Centre 

(BCFEC) 

 
৭. DITF Dhaka International Trade Fair  

 

৮. MOU Memorandum of Understanding 

 

৯. TPO  Trade Promotion Organization  

 
১০. ODOP One District One Product  

 

১১. NBR 

 

National Board of Revenue 

১২. BFID Bangladesh Furniture and Interior Deco  
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সাংদর্াজিী- ২: কম ম সম্পােি সূচকসমূহ বাস্তবায়িকারী ইউরিট/রবভাগ/সাংিা এবাং পররমাপ পদ্ধরতর রববরণ 

কার্ মক্রম কম মসম্পােি 

সূচকসমূহ 

রববরণ বাস্তবায়িকা

রী ইউরিট 

পররমাপ পদ্ধরত 

এবাং উপাত্তসূত্র 

সািারণ 

মন্তব্য 

১.১ চস্টকদহাল্ডারদের রপ্তারি িীরতর রবরভন্ন রেক সম্পদকম পরামশ ম প্রোি 
চস্টকদহাল্ডারদের  

প্রোিকৃত পরামশ ম 

 চস্টকদহাল্ডারদের রপ্তারি িীরতর রবরভন্ন রেক সম্পদকম রবরভন্নভাদব 

পরামশ ম প্রোি 
রউব্যু, রাজশাহী। 

সাংরশস্নষ্ট সাংরেষ্ট 

চররজষ্টার/িরথ 
- 

১.২ রপ্তারি িীরত বাস্তবায়দি বািাসমূহ রচরিতকরণ সভা রচিতকরণ সভা অনুরষ্ঠত 
রপ্তারি িীরত বাস্তবায়দি বািাসমমূহ রচরিতকরদণর লদক্ষু সভা 

অনুষ্ঠাি 
রউব্যু, রাজশাহী। 

সভার রববরণী/সাংরেষ্ট 

িরথ 
- 

১.৩ শুল্ক সুরবিা সাংক্রান্ত সিে (রজএসরস) ইসুুকরণ সিে ইসুুকৃত শুল্ক সুরবিা সাংক্রান্ত সিে (রজএসরপ) ইসূুকরণ রউব্যু, রাজশাহী। 

ইসুুকৃত সাটি মরিদকদটর 

অরিস করপ/ সাংরেষ্ট 

চররজস্টার 

- 

১.৪ শুল্ক সুরবিা সাংক্রান্ত অন্যান্য সিে  (রসও, সািটা, সাপটা, আপটা, 

এদিক্স- III ইতুারে) ইসুুকরণ 

সাটি মরিদকট অব অরররজি 

ইসুুকৃত 

শুল্ক সুরবিা সাংক্রামত্ম অন্যান্য সিে (রসও, সািটা, সাপটা, আপটা, 

এদিক্স-III ইতুারে) ইসুুকরণ 
রউব্যু, রাজশাহী। 

ইসূুকৃত রিবন্ধি সিে/ 

সাংরেষ্ট চররজস্টার 
- 

১.৫ চসবা প্রোদির লদক্ষু রপ্তারিকারকদের ইরপরবর সাদথ রিবরন্ধতকরণ রপ্তারিকারক রিবরন্ধত 
চসবা প্রোদির লদক্ষু রপ্তারিকারকদের রউব্যু, রাজশাহীর সাদথ 

রিবরন্ধতকরণ 
রউব্যু, রাজশাহী। 

ইসূুকৃত রিবন্ধি 

সিে/সাংরশস্নষ্ট িরথ 
- 

১.৬ রপ্তারি সাংক্রান্ত সমস্যা রচরিতকরণ সভা রচরিত করণ সভা অনুরষ্ঠত 
রপ্তারি সাংক্রামত্ম সমস্যা রচরিতকরদণর লদক্ষু সাংরেষ্ট সকদলর 

সমেদয় সভা অনুষ্ঠাি 
রউব্যু, রাজশাহী। 

সভার 

কার্ মরববরণী/সাংরশস্নষ্ট 

িরথ 

- 

১.৭ বারণজু সাংরেস্ট পুস্তক/প্ররতদবেি এবাং অন্যান্য চসাদস মর রভরত্তদত 

ক্লাদয়ন্টদের বারণজু তথ্য সরবরাহ 
তথ্য চসবা প্রোিকৃত 

বারণজু সাংরেষ্ট পুস্তক/প্ররতদবেি এবাং অন্যান্য চসাদস মর রভরত্তদত 

ক্লাদয়ন্টদের বারণজু তথ্য সরবরাহ 
রউব্যু, রাজশাহী। 

সাংরশস্নষ্ট 

চররজস্টার/রভরজটর ব্যক 
- 

১.৮ রপ্তারি পররসাংখ্যাি সাংগ্রহ ও প্রচার 
পররসাংখ্যাি সাংগ্ররহত ও 

প্রচাররত 

ব্যুদরার প্রিাি কার্ মালয় হদত সাংগৃহীত রপ্তারি পররসাংখ্যাি প্রচার 

সাংরেষ্ট সকদলর রিকট প্রচার 
রউব্যু, রাজশাহী। সাংরেষ্ট চররজস্টার - 

১.৯ রপ্তারি সম্ভাবিাময় পদণ্যর জন্য রপ্তারি প্রদণােিা (incentive) প্রোদির 

সুপাররশ প্রণয়দির উদেদশ্য ব্যুদরার প্রিাি কার্ মালদয় প্রস্তাব চপ্ররণ 

প্রসত্মবিা ব্যুদরার প্রিাি 

কার্ মালদয় চপ্রররত 

রপ্তারি সম্ভাবিাময় পদণ্যর জন্য রপ্তারি প্রদণােিা (incentive) 

প্রোদির সুপাররশ প্রণয়দির উদেদশ্যব্যুদরার প্রিাি কার্ মালদয় প্রস্তাব 

চপ্ররণ 

রউব্যু, রাজশাহী। 
ব্যুদরার প্রিাি কার্ মালদয় 

চপ্রররত পত্র/স্মারক 
- 

১.১০ চক্রতা-রবদক্রতা বারণজু রিস্পরত্তকরণ 
বারণজু রবদরাি 

রিস্পরত্তকৃত 
চক্রতা-রবদক্রতা বারণজু রবদরাি রিস্পরত্তকরণ রুউব্যু, ঢাকা। 

ইসুুকৃত রস.ও. এর 

অরিস করপ/সাংরেষ্ট 

চররজষ্টার 

- 

২.১ রপ্তারি সম্ভাবিাময় পদণ্যর উপর প্ররতদবেি ততরীকরণ প্ররতদবেি ততরীকৃত 
িািীয় রপ্তারি-সম্ভাবিাময় পণ্য রপ্তারি বাদেদট আিায়দির লদক্ষু 

সাংরেষ্ট পদণ্যর উপর প্ররতদবেি ততরীকরণ 
রউব্যু, রাজশাহী। 

ততরীকৃত প্ররতদবেদির 

করপ 
- 

২.২ ইরপরব কর্তমক চেদশ আদয়ারজত আন্তজমারতক বারণজু চমলায় িািীয় 

উৎপােক/রপ্তারিকারকদের উদু্ভদ্ধকরণ 

উৎপােক/রপ্তারিকারক 

উদু্ভদ্ধকৃত 

ইরপরব কর্তমক চেদশ আদয়ারজত আন্তজমারতক বারণজু চমলায় িািীয় 

উৎপােক/ রপ্তারিকারকদের উদু্ভদ্ধকরণ 
রউব্যু, রাজশাহী। 

 সাংরেষ্ট 

চররজস্টার/রভরজটরস 

ব্যক 

- 

৩.১ ইরপরব কর্তমক আদয়ারজত/অাংশগ্রহণকৃত আন্তজমারতক বারণজু চমলায় 

অাংশগ্রহদণ িািীয় উৎপােক/রপ্তারিকারকদের উদু্ভদ্ধকরণ 

উৎপােক/রপ্তারিকারক 

উদু্ভদ্ধকৃত 

ইরপরব কর্তমক আদয়ারজত/অাংশগ্রহণকৃত আমত্মজমারতক বারণজু চমলায় 

অাংশগ্রহদণ িািীয় উৎপােক/রপ্তারিকারকদের উদু্ভদ্ধকরণ 
রউব্যু, রাজশাহী। সাংরেষ্ট িরথ/দররজস্টার - 

৪.১ জাতীয় রপ্তারি প্ররশক্ষণ কম মসূচী (NETP) প্রণয়দির ইরপরব’র প্রিাি 

কার্ মালয়দক সহদর্ারগতা প্রোি 

NETP প্রণয়দি প্রোিকৃত 

সহদর্ারগতা 

জাতীয় রপ্তারি প্ররশক্ষণ কম মসূচী (NETP) প্রণয়দি ইরপরব’র প্রিাি 

কার্ মালয়দক সহদর্ারগতা প্রোি 
রউব্যু, রাজশাহী। সাংরেষ্ট িরথ/দররজস্টার - 
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সাংদর্াজিী-৩. কম মসম্পােদির লক্ষুমাত্রা অজমদির চক্ষদত্র অন্য মন্ত্রণালয়/অরিেপ্তর/রবভাগ/সাংিা এর রিকট সহায়তাসমূহঃ  
 

 

প্ররতষ্ঠাদির িরি প্ররতষ্ঠাদির িাম  সাংরেষ্ট কম ম সম্পােি সূচক  উি সাংিার রিকট ইরপরব ’র প্রতুারশত সহায়তা   চারহো  /প্রতুাশার চর্ৌরিকতা   উি সাংিার রিকট প্রতুাশার মাত্রা 

উদল্লি করুি 

প্রতুাশা পূরণ িা হদল সম্ভাব্য 

প্রভাব 

সরকারর রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা 

ও 

রবভাগীয়/চজলা  

চজলা প্রশাসি,রাজশাহী।   

জাতীয় রপ্তারি প্ররশক্ষণ কে যসূবে 

(NETP) বাস্তবায়ি 

জাতীয় রপ্তারি প্ররশক্ষণ কম মসূচী (NETP)  বািবায়ি 

করদত সহদর্ারগতা। 

রবভাগীয়/চজলা প্রশাসদির 

সহদর্ারগতা োড়া জাতীয় রপ্তারি 

প্ররশক্ষণ কম মসূচী (NETP)   

বািবায়ি করা সম্ভব হয় িা । 

৫০% রবভাগীয়/চজলা প্রশাসদির 

সহদর্ারগতা োড়া জাতীয় 

রপ্তারি প্ররশক্ষণ কম©সূচী 

(NETP)   বািবায়দি 

অসুরবিা সৃরষ্ট হদব । 

চবসরকারর বারণজু মন্ত্রণালয়    ও 

চজলা প্রশাসি, ঢাকা । 

জাতীয় রপ্তারি প্ররশক্ষণ কে যসূবে 

(NETP)  বাস্তবায়ি 

জাতীয় রপ্তারি প্ররশক্ষণ কম মসূচী (NETP)  বািবায়ি 

করদত সহদর্ারগতা  । 

িািীয় চচম্বার/ এদসারসদয়শদির 

সহদর্ারগতা োড়া জাতীয় রপ্তারি 

প্ররশক্ষণ কম মসূচী (NETP) 

বািবায়ি করা সম্ভব হয় িা । 

৫০% িািীয় 

চচম্বার/এদসারসদয়শদির 

সহদর্ারগতা োড়া জাতীয় 

রপ্তারি প্ররশক্ষণ কম©সূ মচী 

(NETP) বািবায়ি 

অসুরবিা সৃরষ্ট হদব । 

 

 

 

 

 

 

 

 


