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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

সরকারর েপ্তরসমূদহর প্রারতষ্ঠারিক েক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহতা চজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং 

সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রিরিতকরদণর মােদম রুপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দির লদক্ষু- 

 

 

পররচালক, রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা, চট্টগ্রাম 

 

এবাং 

 

ভাইস-চচয়ারম্যাি, রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা, ঢাকা এর মদে ২০২০ সাদলর ……………. মাদসর 

........................... তাররদে এই বারষ িক কম © সম্পােি চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রিম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হল : 
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রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা’র কম ি সম্পােদির সারব িক রচত্র   

(Overview of the Performance of the Export Promotion Bureau) 
 

 

 

 

গত ০৩ (রতি) বছদরর প্রধাি অজ©িসমূহ  
 

 
 

 

 

পণ্য ও চসবার আন্তজিারতক বাজার সৃরি ও সম্প্রসারদণর মােদম চেদশর রপ্তারি প্রবৃরি অজিদি সহদর্ারগতা প্রোিই ইরপরব’র প্রধাি লক্ষু। চেদশর রপ্তারি 

োদতর উন্নয়দি ইরপরব’র সাম্প্ররতক অজিিসমূদহর মদে িতুি িতুি পণ্য রপ্তারি তারলকায় সাংদর্াজি, ততরর চপাশাক রিভির রপ্তারি োদতর ঝুঁরক কমাদিা, 

অরধক মূল্য সাংদর্াজিক্ষম পদণ্যর রপ্তারি সক্ষমতা বৃরিকরণ, রপ্তারি িীরত ২০১৫-২০১৮ বাস্তবায়ি ও রপ্তারি িীরত ২০১৮-২০২১ প্রণয়দি সহদর্ারগতা 

প্রোি ইতুারে উদেেদর্াগ্য। এছাড়াও, আগ্রহী রপ্তারিকারকসহ সাংরিি সকল অাংশীজদির রবশ্ব বারণজু পরররিরতর রবরভন্ন রেক সম্পিদক অবরহতকরণ, 

রপ্তারি সম্প্রসারদণ রবদেদশ অনুরষ্ঠত রবরভন্ন Sourcing fair-এ অাংশগ্রহণ এবাং single country trade fair আদয়াজি, চেশীয় পদণ্যর 

রপ্তারি সক্ষমতা বৃরির লদক্ষু ঢাকা আন্তজিারতক বারণজু চমলাসহ চেদশ অন্যান্য রবদশষারয়ত পণ্য চমলা আদয়াজি করা হদয়দছ। চেক্সোইল পণ্য রপ্তারির 

চক্ষদত্র রজএসরপ সিে ইসুু কার্ িক্রম অদোদমশদির আওতায় আিা হদয়দছ। িায়ী অবকাঠাদমায় চমলা আদয়াজদির লদক্ষু Bangladesh-China 

Friendship Exhibition Centre (BCFEC) শীষ িক প্রকল্প বাস্তবায়দির কার্ িক্রম চলমাি রদয়দছ। অরধকন্তু, পদণ্যর বাজার সম্প্রসারণ 

ও সুসাংহতকরদণর লদক্ষু ২০১৯-২০২০ অথ িবছদর ইউদরাপ ও আদমররকা অঞ্চদল বাাংলাদেদশর রপ্তারি বৃরির পাশাপারশ এরশয় অঞ্চদলও বাাংলাদেদশর 

রপ্তারি বৃরির উদযাগ গ্রহণ করা হদয়দছ। 
 

সমস্যা ও চুাদলঞ্জসমূহ  

 
 

 

পররবতিিশীল আন্তজিারতক Rule-based রবশ্ব বারণজু ব্যবিায় ইরপরবর কাঠাদমা-রভরিক েক্ষ জিবল অপ্রতুল। রিপারক্ষক, আঞ্চরলক এবাং 

বহুপারক্ষক বারণজু আদলাচিায় ইরপরবর অাংশগ্রহণ সীরমত থাকায় রপ্তারি বৃরিদত ইরপরবর সহায়তা প্রোি উদযাদগ Secondary তদের উপর 

রিভিরতা আদরকটি দুব িল রেকও বদে। ইদতামদে রবশ্বায়ি, রকছু বৃহৎ বারণজু শরির ক্রদমাত্থাি এবাং চতুথ ি রশল্প রবপ্লদবর ফদল আজদকর দৃশ্যমাি রবষয় 

এক বছর সমদয় অদিক পররবতিি হদয় চর্দত পাদর। রবশ্ব বারণজু ব্যবিার এ পররবতিদির সাদথ সদব িাচ্চ প্রদচিার মােদম োপ োইদয় এরগদয় র্াওয়া 

ইরপরবর অন্যতম প্রধাি চুাদলঞ্জ। 
 

 
 

ভরবষ্যৎ পররকল্পিা 

 

 িায়ী অবকাঠাদমাদত চমলা (Sourcing fair) আদয়াজদির লদক্ষু Bangladesh-China Friendship Exhibition 

Centre (BCFEC) শীষ িক প্রকল্প বাস্তবায়ি, ইরপরবর রিজস্ব ভবি ততররর লদক্ষু ’জাতীয় রপ্তারি হাউজ রিম িাণ’ প্রকল্প গ্রহণ, ইরপরবর সারব িক রপ্তারি 

চসবা কার্ িক্রম অদোদমশদির আওতায় আিয়ণ এবাং ইরপরবর সক্ষমতা বৃরির লদক্ষু একটি িায়ী প্ররশক্ষণ কাঠাদমা ততররকরণ। এছাড়াও, ইউদরাপ ও 

আদমররকা অঞ্চদল বাাংলাদেদশর রপ্তারির অরধক রিভিরশীলতা করমদয় আিার লদক্ষু এরশয় অঞ্চদল বাাংলাদেদশর রপ্তারি বৃরিকরণ, িতুি িতুি রপ্তারি 

সম্ভাবিাময় পণ্য রপ্তারি তারলকায় অন্তর্ভ িরির উদযাগ গ্রহণ। দুবাই-এ অনুরষ্ঠতব্য World Expo-2020-সহ রবরভন্ন চেদশ অনুরষ্ঠত Sourcing 

fair-এ অাংশগ্রহণ, single country trade fair আদয়াজি এবাং রবরভন্ন বারণজু উন্নয়ি সাংিার (TPOs) সাদথ সহদর্ারগতা 

সুসাংহতকরণ। 
 

 
 

২০২০-২০২১ অথ ি বছদরর সম্ভাব্য প্রধাি অজ©িসমূহ  

• রপ্তারি িীরত ২০১৮-২০২১ বাস্তবায়দি সাংরিি সকলদক সারব িক সহদর্ারগতা প্রোি;  

• ঢাকা আন্তজিারতক বারণজু চমলা (রিআইটিএফ) ২০২০ আদয়াজি; 

• িি-চেক্সোইল পণ্য রপ্তারির চক্ষদত্র শুল্ক সুরবধা সাংক্রান্ত সিে প্রোি চসবা অদোদমশদির আওতায় আিয়ণ; 

• জাতীয় রপ্তারি হাউজ রিম িাদণর লদক্ষু প্রকল্প গ্রহণ; 

• রবদেদশ অনুরষ্ঠত Sourcing fair-এ অাংশগ্রহণ, single country trade fair আদয়াজি; 

• আন্তজিারতক বারণজু উন্নয়ি সাংিারসমূদহর (TPOs) সাদথ সহদর্ারগতা সুসাংহত এবাং 

• ইরপরব’র সক্ষমতা বৃরির লদক্ষু একটি িায়ী প্ররশক্ষণ কাঠাদমা চালু। 
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কস শন- ১ 

 
 

রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরার রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষু (Mission), চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবলী 

 

 

১.১. রূপ ল্প (Vision) : ক্রমবধ িমাি প্রবৃরি অজিদির মােদম চেদশর অথ িনিরতক উন্নয়দি রপ্তারি োদতর ভূরমকা সূদৃঢ়করদণর লদক্ষু ইরপরবদক েরক্ষণ 

এরশয়ার মদিল রপ্তারি উন্নয়ি সাংিায় উন্নীতকরণ। 

 

 

১.২.  অরভলক্ষু (Mission): আধুরিক তে-প্রযুরি রিভির ক্রমউন্নয়িশীল প্রারতষ্ঠারিক সক্ষমতার িারা পণ্য উন্নয়ি, যুদগাপদর্াগীকরণ ও বহুমুেীকরণ 

এবাং বাজার সুদৃঢ়করণ ও সম্প্রসারণমূলক কম িকান্ড চবগবাি করার পাশাপারশ রপ্তারি সাংরিি ব্যরি/প্ররতষ্ঠািসমূহদক দ্রুত সহজীকৃত চসবা প্রোি 

রিরিতকরণ। 

 

১.৩.  চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

 

১. রপ্তারিকারকদের চসবা প্রোদির লদক্ষু রবরভন্ন প্রকার সিে জারী করি; 

২. রপ্তারি বাজার সম্প্রসারদি সহায়তা প্রোি; 

৩. রপ্তারিকারকদের সক্ষমতা বৃরির লদক্ষু উদযাগ গ্রহি। 

 

আবরশ্যক চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Mandatory Strategic Objectives): 

 

১. েক্ষতার সাদথ বারষ িক কম িসম্পােি চুরি বাস্তবায়ি; 

২. কার্©পিরত ও চসবার মাি উন্নয়ি; 

৩. কম© পররদবশ উন্নয়ি; 

৪. আরথ িক ব্যবিাপিার উন্নয়ি; 

 

১.৪. কার্ িাবরল (Functions): 
  

 1. শুল্ক সুরবধা সাংক্রান্ত সিে (রসও, রজএসরপ, সাফো, সাপো, আপো, চকরপটি, রচরল রসও ইতুারে), ইসুুকরণ, রপ্তারি োদতর কমপ্লাদয়ন্স   

     তোরকীকরণ ও রপ্তারিকারক প্ররতষ্ঠাদির রিবন্ধিকরণ; 
 

  2. রপ্তারি সাংক্রান্ত সমস্যার সমাধাি, বারণজু তে রবরিময় এবাং িািীয় চচম্বার/চেি এদসারসদয়শি, রপ্তারিকারক এবাং ব্যবসায়ীবৃদের সাদথ   

       চর্াগাদর্াগ রক্ষাকরণ; 

           ৩.  রপ্তারিমূেী প্ররতষ্ঠািগুদলার রপ্তারি বৃরিমূলক কম ি পররদবশ বজায় রােদত িািীয় প্রশাসদির সাদথ সুসম্পকি িাপদি সহায়তা প্রোি; 

           ৪.   চিক চহাল্ডারদেরদক রপ্তারি সাংক্রান্ত রবরভন্ন র্ারচত তে প্রোি কদর রপ্তারি উন্নয়দি সহায়তাকরণ। 
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সেকশন-২ 

রবরভন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 
 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

 

কর্ মেম্পাদন সূচকেমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

লক্ষ্যর্াত্রা  

২০২০-২১ 

প্রক্ষক্ষ্পণ   
ননর্ মানিত  লক্ষ্যর্াত্রা অর্মক্ষনি 

সক্ষ্ক্ষত্র স ৌথভাক্ষব দানিত্বপ্রাপ্ত  

র্ন্ত্রণালি/নবভাগ/ 

েংস্হােমূক্ষহি নার্ 

উপাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. িপ্তানন েম্প্রোিণ িপ্তানন প্রবৃনিি হাি % ১০.৫৫ 

 

(-) ১৯.০ ১২.৫ ৮.৫০ ১০.০ বানণর্য, বস্ত্র ও পাট, পিিাষ্ট্র, 

কৃনি, নশল্প, র্ৎস্য ও প্রানণ 

েম্পদ র্ন্ত্রণালি, র্াতীি 

িার্স্ব ‡evW© (এননবআি) । 

ইনপনব, 

এননবআি 

ও 

বাংলাক্ষদশ ব্াংক 
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কস শন-৩ 

ক ৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধি ার,  ার্ যক্রম,  ম য সম্পাদন সূচ  এবং লক্ষ্যমাত্রা 

(কমাট নম্বর-৭৫) 
 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন 

সূচ  

(Performanc

e 

Indicators) 

গণিা 

পিরত 

(Calcula

tion 

method) 

 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজযন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/রিণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Proje

ction) 

২০২১-২২ 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Proje

ction) 

২০২২-২২ 

২০১৮

-১৯ 

২০১৯-২০ অসািারণ অধত 

উত্তম 

উত্তম চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 

 

১.রপ্তারিকারক

চের চসবা 

প্রোদির লদক্ষু 

রবরভন্ন প্রকার 

সিে জারী 

করি; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪৫.০০ 

 

 

[১.১] শুল্ক 

সুরবধার 

আওতায় 

রজএসরপ সিে 

জারীকরি। 

[১.১.১] সিে 

ইসুু করি 

সমরি সাংখ্যা ১২ - 35200 35200 31600 28000 25000 21000 ৩৫২০০ ৩৫২০০ 

[১.২] শুল্ক 

সুরবধার 

আওতায় রচরল 

রসও,সাফো, 

সাপো,আপো,

চায়িা 

রসও,দকরপটি 

ইতুারে সিে 

জারীকরি। 

[১.২.১] সিে 

ইসুু করি 

সমরি সাংখ্যা ১২ ১   7800 7800 7000 6000 5000 4000 7800 7800 

[১.৩] চসবা 

প্রোদির লদক্ষু 

রপ্তারিকারকদে

র সাদথ ইরপরবর  

রিবন্ধি সিে। 

[১.৩.১] 

রিবরন্ধত 

রপ্তারিকারক  

সাংখ্যা সাংখ্যা ১২ - 34 34 30 27 23 20 34 34 

[১.৪]দসবা 

প্রোদির লদক্ষু 

রপ্তারিকারকদে

র ইরপরবর সাদথ 

রিবন্ধিসিে 

িবায়ি। 

 

[১.৪.১] িবারয়ত 

রপ্তারি সিে 

সমরি সাংখ্যা ৯ - 473 473 426 378 331 274 473 473 
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ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন 

সূচ  

(Performanc

e 

Indicators) 

গণিা 

পিরত 

(Calcula

tion 

method) 

 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজযন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/রিণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Proje

ction) 

২০২১-২২ 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Proje

ction) 

২০২২-২২ 

২০১৮

-১৯ 

২০১৯-২০ অসািারণ অধত 

উত্তম 

উত্তম চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

২.রপ্তারি 

বাজার 

সম্প্রসারদি 

সহায়তা 

প্রোি; 

 

১৫.০০ [২.১] রপ্তারি 

সক্ষমতা 

বৃরিকদল্প 

চসরমিার/ওয়াকি

সপ আদয়াজি 

[২.১.১] 

আদয়ারজত 

চসরমিার/ওয়াকি

সপ  

গড় গড় ৮ - 1.00 1.00 0.৯০ 0.৮০ 0.৭০ 0.৬০ ১.00 ১.০০ 

  [২.২] রপ্তারি 

পররসাংখ্যাি 

সাংগ্রহ ও প্রচার 

[২.২.১] 

পররসাংখ্যাি 

রবতরি 

তাররে তাররে ৭ - প্ররত 

মাদসর 

প্রথম 

সপ্তাদহ 

প্ররত মাদসর 

প্রথম সপ্তাদহ 

প্ররত 

মাদসর 

রিতীয় 

সপ্তাদহ 

প্ররত 

মাদসর 

তৃতীয় 

সপ্তাদহ 

প্ররত 

মাদসর 

চতুথ ি  

সপ্তাদহ 

- প্ররত মাদসর 

প্রথম সপ্তাদহ 

প্ররত মাদসর 

প্রথম সপ্তাদহ 

৩.রপ্তারি 

কারকদের 

সক্ষ্মমতা বৃরির 

লদক্ষু উদযাগ 

গ্রহি। 

 

১৫.০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[৩.১] REX 

বাস্তবায়দি 

রপ্তারিকারকদে

র উদিােকরি 

[৩.১.১] 

REX রিবন্ধি 

প্রোি 

সমরি সমরি ৮ - ২00 20০ 180 160 ১40 ১2০ ২00 ২00 

  [৩.২] 

রপ্তাধন ার  

প্রধতষ্ঠাদ্দনর 

প্রধতধনধিবৃন্দদ্দ  

REX 

বাস্তবায়দ্দন 

প্রধশক্ষ্ণ প্রদান। 

[৩.২.১]  

REX রবষদয় 

প্রধশক্ষ্ণ 

গ্রহন ারীর 

সংখ্যা 

তাররে তাররে ৭   ৩০.১.২১ ২৯.২.২১ ৩১.৩.২১ ৩০.৪.২১ ৩১.৫.২১   
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কস শন-৩ 
 

দপ্তর/সংস্থার আবধশ্য  ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, ২০২০-২১ 

আবরশ্যক চকৌশল                                                               (কমাট নম্বর-২৫)  
 

 

ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সুচ  

(Performance Indicator)  

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান  ২০২০-২১ 
 

অসািারণ 

(Excellent) 

অধত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলধত 

মান 

(Fair) 

চলধতমাদ্দনর 

ধনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] েক্ষতার সাদথ 

বারষ িক কম© সম্পােি 

চুরি বাস্তবায়ি 
 

৮ বারষ িক কম© সম্পােি চুরি োরেল রিধা©ররত সময়সীমার মদে েসড়া 

চুরি ব্যুদরার প্রধাি কার্া©লদয় 

োরেলকৃত।  

তাররে ৩ ২৫ জুি ২৬ জুি ২৭ জুি 28 জুি ২৯ জুি 

বারষ িক কম© সম্পােি চুরি 

বাস্তবায়ি ও পররবীক্ষণ 

প্ররতদবেি োরেলকৃত। 

 

৩ 4 3 2 

 

 

বারষ িক কম© সম্পােি চুরির 

অধ©বারষ িক মূল্যায়ি প্ররতদবেি 

োরেল 

রিধা©ররত তাররদে অধ©বারষ িক মূল্যায়ি 

প্ররতদবেি োরেলকৃত 

 

২ অদটাবর জুি এরপ্রল জুলাই  

[২] কার্©পিরত ও 

চসবার মাি উন্নয়ি 

৮ রপআরএল স্বরূপ ২ মাস পূদব ি 

সাংরিি কম©চারীর রপআরএল, ছুটি 

িগোয়ি, চপিশি মঞ্জুরীপত্র 

জারীকারদণ রিরিতকরদণ 

ইরপরব’র প্রধাি কার্া©লদয় 

অবরহতকরণ। 

রপআরএল স্বরূপ ২ মাস পূদব ি সাংরিি 

কম©চারীর রপআরএল, ছুটি িগোয়ি, 

চপিশি মঞ্জুরীপত্র জারীকারদণ 

রিরিতকরদণ ইরপরব’র প্রধাি 

কার্া©লদয় অবরহতকরণকৃত। 

ঘন্টা ৪ 40 36 32 28  

  

অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবিা 

বাস্তবায়ি 

অরভদর্াগ রিষ্পরিকৃত  ০% ৪ 100% 90% ৮০% ৭০%  

[৩]কম© পররদবশ 

উন্নয়ি; 

৮ অরফস ভবি ও আাংরগিা পররচ্ছন্ন 

রাো। 

রিধ িাররত সময় সীমার মদে অরফস 

ভবি ও আাংরগিা পররচ্ছন্ন 

তাররে ৩ প্ররতমাদস  

৪ রেি  

প্ররতমাদস  

৩ রেি  

প্ররতমাদস  

২ রেি  

প্ররতমাদস  

১ রেি  

 

  

চসবা প্রতুাশী এবাং েশ©িাথীদের 

জন্য েয়দলেসহ অদপক্ষাগার 

(Waiting Room) এর 

ব্যবিা করা। 

রিধা©ররত সময় সীমার মদে চসবা 

প্রতুাশী এবাং েশ©িাথীদের জন্য 

েয়দলেসহ অদপক্ষাগার চালুকৃত।  

তাররে ৩ সাব©ক্ষরণক - - -  
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ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সুচ  

(Performance Indicator)  

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান  ২০২০-২১ 
 

অসািারণ 

(Excellent) 

অধত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলধত 

মান 

(Fair) 

চলধতমাদ্দনর 

ধনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
  

চসবার মাি সম্পদকি চসবাগ্রহীতার 

মতামত পররবীক্ষদণর ব্যবিা চালু 

করা।  

চসবার মাি সম্পদকি চসবাগ্রহীতাদের 

মতামত পররবীক্ষদণর 

ব্যবিাচালুকৃত।  

২ তাররে সাব©ক্ষরণক - - -  

[৪] আরথ িক 

ব্যবিাপিার উন্নয়ি 

১ অরিে আপরি রিস্পরি কার্©ক্রদমর 

উন্নয়ি 

বছদরর অরিে রিষ্পরিকৃত। 1 % - - - -  
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আরম, পররচালক, রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা, চট্টগ্রাম, ভাইস-চচয়ারম্যাি, রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা’র রিকে 

অঙ্গীকার কররছ চর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদি সদচি থাকব। 

 

 

আরম, ভাইস-চচয়ারম্যাি, রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা, পররচালক, রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা, চট্টগ্রাম, এর রিকে 

অঙ্গীকার কররছ চর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদি প্রদয়াজিীয় সহদর্ারগতা প্রোি করব। 

 

 

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

পররচালক 

রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা, চট্টগ্রাম 

                

                   তাররে 

 

 

 

  

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

ভাইস-চচয়ারম্যাি 

রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা 

                

                   তাররে 
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সাংদর্াজিী-১: শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms) 
 

 
 

 

ক্র. ি. শব্দ সাংদক্ষপ 

(Acronyms) 

 

রববরণ 

 

১. EPB 

 

Export Promotion Bureau 

২. GSP 

 

Generalised System of Preferences 

৩. CO 

 

Certificate of Origin 

৪. SIP Small Improvement Project 

 

৫. BCFEC Bangladesh-China Friendship Exhibition Centre (BCFEC) 

 

৬. DITF Dhaka International Trade Fair  

 

৭. MoU Memorandum of Understanding 

 

৮. TPO  Trade Promotion Organization  

 

৯. ODOP One District One Product  

 

১০. REX Registered Exporter System 

১১. DITF Dhaka International Trade Fair 

১২. BFID Bangladesh Furniture & Interior Decor 
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সংদ্দর্াজনী- ২:  ম য সম্পাদন সূচ সমূহ বাসত্মবায়ন ারী ইউধনট/ধবভাগ/সংস্থা এবং পধরমাপ পদ্ধধতর ধববরণ  

 

 ার্ যক্রম  ম যসম্পাদন 

সূচ সমূহ 

ধববরণ বাস্তবায়ন া

রী ইউধনট 

পধরমাপ পদ্ধধত 

এবং উপাত্তসূত্র 

সািারণ 

মমত্মব্য 

১.1 শুল্ক সুধবিা সংক্রান্ত সনদ (ধজএসধস) ইসুয রণ সনদ ইসুযকৃত শুল্ক সুধবিা সংক্রান্ত সনদ (ধজএসধপ) ইসূয রণ রউব্যয,  চট্টগ্রাম। 

ইসুযকৃত সার্ট যধিদ্দ দ্দটর 

অধিস  ধপ/ সংধিষ্ট 

করধজস্টার 

- 

১.2 শুল্ক সুধবিা সংক্রান্ত অন্যান্য সনদ  (ধসও, সািটা, সাপটা, আপটা, 

এদ্দনক্স- III ইতযাধদ) ইসুয রণ 

সার্ট যধিদ্দ ট অব অধরধজন 

ইসুযকৃত 

শুল্ক সুধবিা সংক্রান্ত অন্যান্য সনদ (ধসও, সািটা, সাপটা, আপটা, 

এদ্দনক্স-III ইতযাধদ) ইসুয রণ 
রউব্যয,  চট্টগ্রাম। 

ইসূযকৃত ধনবন্ধন 

সনদ/সংধিষ্ট 

করধজস্টার 

- 

১.3 কসবা প্রদাদ্দনর লদ্দক্ষ্য রপ্তাধন ার দ্দদর ইধপধবর সাদ্দে ধনবধন্ধত রণ রপ্তাধন ার  ধনবধন্ধত 
কসবা প্রদাদ্দনর লদ্দক্ষ্য রপ্তাধন ার দ্দদর রউব্যয,  চট্টগ্রামর সাদ্দে 

ধনবধন্ধত রণ 
রউব্যয,  চট্টগ্রাম। 

ইসূযকৃত ধনবন্ধন 

সনদ/সংধিষ্ট নধে 
- 

১.4 রপ্তাধন সংক্রান্ত সমস্যা ধচধিত রণ সভা ধচধিত রণ সভা অনুধষ্ঠত 
রপ্তাধন সংক্রান্ত সমস্যা ধচধিত রদ্দণর লদ্দক্ষ্যসংধিষ্ট স দ্দলর সমন্বদ্দয় 

সভা অনুষ্ঠান 
রউব্যয,  চট্টগ্রাম। 

সভার 

 ার্ যধববরণী/সংধিষ্ট 

নধে 

- 

১.5 বাধণজয সংধিষ্ট পুস্ত  /প্রধতদ্দবদন এবং অন্যান্য কসাদ্দস যর ধভধত্তদ্দত 

ক্লাদ্দয়ন্টদ্দদর বাধণজয তথ্য সরবরাহ 
তথ্য কসবা প্রদানকৃত 

বাধণজয সংধিষ্ট পুস্ত  /প্রধতদ্দবদন এবং অন্যান্য কসাদ্দস যর ধভধত্তদ্দত 

ক্লাদ্দয়ন্টদ্দদর বাধণজয তথ্য সরবরাহ 
রউব্যয,  চট্টগ্রাম। 

সংধিষ্ট 

করধজস্টার/ধভধজটর 

ব্য  

- 

১.6 রপ্তাধন পধরসংখ্যান সংগ্রহ ও প্রচার 
পধরসংখ্যান সংগ্রধহত ও 

প্রচাধরত 

ব্যযদ্দরার প্রিান  ার্ যালয় হদ্দত সংগৃহীত রপ্তাধন পধরসংখ্যান প্রচার 

সংধিষ্ট স দ্দলর ধন ট প্রচার 
রউব্যয,  চট্টগ্রাম। সংধিষ্ট করধজস্টার - 

১.7 রপ্তাধন সম্ভাবনাময় পদ্দের জন্য রপ্তাধন প্রদ্দণাদনা (incentive) 

প্রদাদ্দনর সুপাধরশ প্রণয়দ্দনর উদ্দেদ্দশ্য ব্যযদ্দরার প্রিান  ার্ যালদ্দয় প্রস্তাব 

কপ্ররণ 

প্রস্তাবনা ব্যযদ্দরার প্রিান 

 ার্ যালদ্দয় কপ্রধরত 

রপ্তাধন সম্ভাবনাময় পদ্দের জন্য রপ্তাধন প্রদ্দণাদনা (incentive) 

প্রদাদ্দনর সুপাধরশ প্রণয়দ্দনর উদ্দেদ্দশ্যব্যযদ্দরার প্রিান  ার্ যালদ্দয় প্রস্তাব 

কপ্ররণ 

রউব্যয,  চট্টগ্রাম। 

ব্যযদ্দরার প্রিান 

 ার্ যালদ্দয় কপ্রধরত 

পত্র/স্মার  

- 

১.8 কক্রতা-ধবদ্দক্রতা বাধণজয ধনস্পধত্ত রণ 
বাধণজয ধবদ্দরাি 

ধনস্পধত্তকৃত 
কক্রতা-ধবদ্দক্রতা বাধণজয ধবদ্দরাি ধনস্পধত্ত রণ রুউব্যয, ঢা া। 

ইসুযকৃত ধস.ও. এর 

অধিস  ধপ/ সংধিষ্ট 

করধজষ্টার 

- 

1.9 ইধপধব  র্তয  কদদ্দশ আদ্দয়াধজত আন্তজযাধত  বাধণজয কমলায় স্থানীয় 

উৎপাদ /রপ্তাধন ার দ্দদর উদু্ভদ্ধ রণ 

উৎপাদ /রপ্তাধন ার  

উদু্ভদ্ধকৃত 

ইধপধব  র্তয  কদদ্দশ আদ্দয়াধজত আন্তজযাধত  বাধণজয কমলায় স্থানীয় 

উৎপাদ / রপ্তাধন ার দ্দদর উদু্ভদ্ধ রণ 
রউব্যয,  চট্টগ্রাম। 

 সংধিষ্ট 

করধজস্টার/ধভধজটরস 

ব্য  

- 

2.0 ইধপধব  র্তয  আদ্দয়াধজত/অংশগ্রহণকৃত আন্তজযাধত  বাধণজয কমলায় 

অংশগ্রহদ্দণ স্থানীয় উৎপাদ /রপ্তাধন ার দ্দদর উদু্ভদ্ধ রণ 

উৎপাদ /রপ্তাধন ার  

উদু্ভদ্ধকৃত 

ইধপধব  র্তয  আদ্দয়াধজত/অংশগ্রহণকৃত আন্তজযাধত  বাধণজয কমলায় 

অংশগ্রহদ্দণ স্থানীয় উৎপাদ /রপ্তাধন ার দ্দদর উদু্ভদ্ধ রণ 
রউব্যয,  চট্টগ্রাম। 

সংধিষ্ট নধে 

/দ্দরধজস্টার 
- 

2.১ জাতীয় রপ্তাধন প্রধশক্ষ্ণ  ম যসূচী (NETP) প্রণয়দ্দনর ইধপধব’র প্রিান 

 ার্ যালয়দ্দ  সহদ্দর্াধগতা প্রদান 

NETP প্রণয়দ্দন 

প্রদানকৃত সহদ্দর্াধগতা 

জাতীয় রপ্তাধন প্রধশক্ষ্ণ  ম যসূচী (NETP) প্রণয়দ্দন ইধপধব’র প্রিান 

 ার্ যালয়দ্দ  সহদ্দর্াধগতা প্রদান 
রউব্যয,  চট্টগ্রাম। 

সংধিষ্ট নধে / 

করধজস্টার 
- 
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সংদ্দর্াজনী-৩.  ম যসম্পাদদ্দনর লক্ষ্যমাত্রা অজযদ্দনর কক্ষ্দ্দত্র অন্য মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ধবভাগ/সংস্থা এর ধন ট সহায়তাসমূহঃ  
 

 

প্রধতষ্ঠাদ্দনর িরন প্রধতষ্ঠাদ্দনর নাম  সংধিষ্ট  ম য সম্পাদন সূচ   উক্ত সংস্থার ধন ট ইধপধব ’র প্রতযাধশত সহায়তা 

  

চাধহদা  /প্রতযাশার 

কর্ৌধক্ত তা   

উক্ত সংস্থার ধন ট প্রতযাশার 

মাত্রা উদ্দেখ  রুন 

প্রতযাশা পূরণ না হদ্দল 

সম্ভাব্য প্রভাব 

সর াধর রপ্তাধন উন্নয়ন ব্যযদ্দরা 

ও 

ধবভাগীয়/কজলা  

কজলা প্রশাসন, 

চট্টগ্রাম।   

জাতীয় রপ্তাধন প্রধশক্ষ্ণ 

কম িসূরচ (NETP) 

বাস্তবায়ন 

জাতীয় রপ্তাধন প্রধশক্ষ্ণ  ম যসূচী (NETP)  

বাস্থবায়ন  রদ্দত সহদ্দর্াধগতা। 

ধবভাগীয়/কজলা প্রশাসদ্দনর 

সহদ্দর্াধগতা ছাড়া জাতীয় 

রপ্তাধন প্রধশক্ষ্ণ  ম যসূচী 

(NETP)   বাস্তবায়ন 

 রা সম্ভব হয় না । 

১০০% ধবভাগীয়/কজলা 

প্রশাসদ্দনর সহদ্দর্াধগতা 

ছাড়া জাতীয় রপ্তাধন 

প্রধশক্ষ্ণ কম িসূরচ 

(NETP)   

বাস্থবায়দ্দন অসুধবিা 

সৃধষ্ট হদ্দব । 

 

 

 

 

 

 

 

 


