
 

রপ্তানি উন্নয়ি ব্যুররা 

টিনিব ভবি, ১, কাওরাি বাজার 

ঢাকা। 

২য় ত্রৈমাসি (অক্টাবর-সিক্িম্বর ২০২২) প্রসিক্বদন 

 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

তিি  

তবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচক্কর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/তনণ যািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাক্নর 

সনক্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ 1০ 11 1২ 1৩ 1৪ 1৫ 1৬   

১. শুল্কমুক্ত ও 

অগ্রাতিকারমূল

ক 

প্রববশাতিকার 

সুতবিার 

আওিাি 

রপ্তাতনকৃি 

পবের কাতি 

অব অতরতিন 

সনদ িাতরর 

মাধ্যবম রপ্তাতন 

২৫ [1.1] চাতিদা 

তভতিক নন-

টেক্সোইল 

আইবেবমর 

তিএসতপ 

সার্ট যতিবকে 

(নন- ইঊ 

টদবশর িন্য) 

ইসুুকরণ 

[1.1.1] 

সার্ট যতিবকে 

ইসুুকৃি 

 

 

গড় নীতি 

ও 

পতরক

ল্পনা 

% ২ 1০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 1০০ 1০০   

[1.২] চাতিদা 

তভতিক 

[1.২.1] 

সার্ট যতিবকে 

গড় বস্ত্র 

তবভাগ 

% ২ 1০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 1০০ 1০০   



 

 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

তিি  

তবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচক্কর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/তনণ যািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাক্নর 

সনক্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

টসবা প্রদান টেক্সোইল 

আইবেবমর 

তিএসতপ 

সার্ট যতিবকে 

(নন- ইঊ 

টদবশর িন্য) 

ইসুুকরণ 

ইসুুকৃি 

[1.৩] চাতিদা 

তভতিক নন-

টেক্সোইল 

আইবেবমর 

অন্যান্য 

সার্ট যতিবকে 

অব অতরতিন 

ইসুুকরণ 

[1.৩.1] 

সার্ট যতিবকে অব 

অতরতিন 

[বকাতরিা, 

চািনা, 

থাইল্যান্ড, তচতল, 

সাপো, সািো, 

আপো] ইসুুকৃি 

গড় নীতি 

ও 

পতরক

ল্পনা 

% ৩ 1০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 1০০ 1০০   

[1.৪] চাতিদা 

তভতিক 

টেক্সোইল 

আইবেবমর 

[1.৪.1] 

সার্ট যতিবকে অব 

অতরতিন 

[বকাতরিা, 

গড় বস্ত্র 

তবভা

গ 

% ৩ ৮০ ৭০ ৬০ 

 

1০০ 1০০ 1০০ 1০০   



 

 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

তিি  

তবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচক্কর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/তনণ যািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাক্নর 

সনক্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অন্যান্য 

সার্ট যতিবকে 

অব অতরতিন 

ইসুুকরণ 

চািনা, 

থাইল্যান্ড, তচতল, 

সাপো, সািো, 

আপো] ইসুুকৃি 

[1.৫] চাতিদা 

তভতিক নন- 

টেক্সোইল 

আইবেবমর 

রপ্তাতনকারকবদ

র তনবন্ধন 

[1.৫.1] 

রপ্তাতনকারক 

প্রতিষ্ঠান 

তনবতন্ধি 

গড় নীতি 

ও 

পতর

কল্প

না 

% ৩ ৮০ ৭০ ৬০ 

 

1০০ 1০০ ৮০ ৭৮.৪০   

[1.৬] চাতিদা 

তভতিক 

টেক্সোইল 

আইবেবমর 

রপ্তাতনকারকবদ

র তনবন্ধন 

[1.৬.1] 

রপ্তাতনকারক 

প্রতিষ্ঠান 

তনবতন্ধি 

গড় বস্ত্র 

তবভা

গ 

% ৩  1০০ ৯০ ৮০ ৭০ 

 

৬০ 1০০ 1০০   

[1.৭] 

পতরসংখ্যান 

[1.৭.1] 

পতরসংখ্যান 

িাতরখ িথ্য 

ও 

িাতর

খ 

৩ ৩1.1২.২1 ৩1.1.২২ ২৮.২.২২ ৩1.৩.২২ ৩০.৪.২২ - ৯-1২-২1   



 

 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

তিি  

তবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচক্কর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/তনণ যািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাক্নর 

সনক্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

পুতস্তকা 

প্রস্তুিকরণ ও 

প্রকাশ 

পুতস্তকা ২০20-

২০২1 প্রস্তুিকৃি 

ও প্রকাতশি  

 

প্রকাশ

না  

[1.৮] বাতষ যক 

প্রতিববদন 

প্রস্তুিকরণ ও 

প্রকাশ 

[1.৮.1] বাতষ যক 

প্রতিববদন 

২০২০-২1 

প্রস্তুিকৃি ও 

প্রকাতশি 

িাতরখ িথ্য 

ও 

প্রকাশ

না 

িাতর

খ 

৪ ৩1.1২.২1 ৩1.1.২২ ২৮.২.২২ ৩1.৩.২২ ৩০.৪.২২ - 1৫-1২-২1   

[1.৯] পে 

তভতিক টপাস্টার 

ও  টরাতসউর 

প্রণিন ও  মুদ্রণ 

[1.৯.1 ]পে 

তভতিক টপাস্টার 

প্রতণি ও  মুতদ্রি 

সমতি িথ্য 

ও 

প্রকাশ

না 

সংখ্যা ২ 1০ ৮ ৭ ৫ ৬ 10 -   

[1.৯.২ ]পে 

তভতিক 

টরাতসউর প্রতণি 

ও  মুতদ্রি 

সমতি িথ্য 

ও 

প্রকাশ

না 

সংখ্যা ২ 1০ ৮ ৭ ৫ ৬ 10 -   



 

 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

তিি  

তবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচক্কর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/তনণ যািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাক্নর 

সনক্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

২.  রপ্তাতন পে 

উন্নিন, 

বহুমুখীকরণ, 

রপ্তাতন পবের 

সক্ষমিা 

বৃতদ্ধকরণ এবং 

রপ্তাতন বাতণিু 

সম্প্রসারণ 

 

২০ 

 

[২.1] 

রপ্তাতনকারক ও 

রপ্তাতনকারক 

প্রতিষ্ঠান পর্ যাবি 

প্রতিবর্াতগিার 

আবি তিতরর 

লবক্ষু 

তসআইতপ 

(রপ্তাতন)-২০২২ 

এর প্রাথতমক 

িাতলকা  প্রণিন 

ও  বাতণিু 

মন্ত্রণালবি 

টপ্ররণ। 

[২.1.1] 

সুপাতরশকৃি 

িাতলকা 

মন্ত্রণালবি 

টপ্রতরি 

িাতরখ পে 

তবভাগ 

িাতর

খ 

২ ৩০.1.২২ ২৮.২.২২ ৩1.৩.২২ ৩০.৪.২২ ৩1.৫.২২ - -   

[২.2] 

রপ্তাসনকারক ও 

রপ্তাসনকারক 

প্রসিষ্ঠান পর্ মাক্য় 

প্রসিক্র্াসিিার 

আবহ ত্রিসরর 

[২.2.1]  

সুপাসরশকৃি 

িাসলকা 

মন্ত্রণালক্য় 

প্রপ্রসরি। 

িাতরখ পে 

তবভাগ 

িাতর

খ 

৩ ৩০.1.২২ ২৮.২.২২ ৩1.৩.২২ ৩০.৪.২২ ৩1.৫.২২ - -   



 

 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

তিি  

তবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচক্কর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/তনণ যািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাক্নর 

সনক্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

লক্ক্ষ্য জািীয় 

রপ্তাসন ট্রসি 

২০২০-২০২1 

এর প্রার্সমক 

িাসলকা 

বাসণজয 

মন্ত্রণালক্য় 

প্রপ্ররণ। 

[২.3]  বাতণিু 

তমশন টপ্ররণ 

[২.3.1] 

মন্ত্রণালবি 

বাতণিু তমশন 

টপ্ররবণর প্রস্তাব 

টপ্রতরি 

সমতি পে 

তবভাগ 

সংখ্যা 2 ২ 1 - - - - -   

[২.4] িািীি 

পর্ যাবি রপ্তাতন 

বাতণিু 

সম্প্রসারবণর 

উবেবে 

virtual/physic

[২.4.1] 

টসতমনার 

/কম যশালা  

virtual/physica

l িরবমবে 

সমতি নীতি 

ও 

পতরক

ল্পনা 

সংখ্যা 5 ৫ ৪ ৩ ২ 1 1 ২   



 

 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

তিি  

তবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচক্কর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/তনণ যািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাক্নর 

সনক্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

al িরবমবে 

টসতমনার 

/কম যশালা 

আবিািন 

 

 

 

 

আবিাতিি 

[২.5] 

বাংলাবদশ-

চািনা টেন্ডশীপ 

এতক্সতবশন 

টসন্টার তনম যাণ 

প্রকবল্পর 

লক্ষুমাত্রা 

অনুর্ািী  

বাস্তবািন 

[২.5.1] 

প্রকবল্পর ২০২1-

২২ অথ যবছবরর 

টভৌি কাি 

লক্ষুমাত্রা 

অনুর্ািী 1০০% 

সম্পন্নকরণ  

সমতি 
BCFE

C  

প্রকল্প 

% ৩ ৩ ২.৭ ২.৪ ২.1 1.৮ 1 1   



 

 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

তিি  

তবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচক্কর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/তনণ যািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাক্নর 

সনক্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

সম্পন্নকরণ  

[২.6] িািীি 

রপ্তাতন িাউি 

তনম যাবণর লবক্ষু 

প্রকবল্পর 

তিতপতপ প্রণিন 

ও বাতণিু 

মন্ত্রণালবি 

টপ্ররণ 

[২.6.1] রপ্তাতন 

িাউি তনম যাবনর 

লবক্ষু রািউক 

িবি নকশা 

অনুবমাদন  

িাতরখ প্রশাস

ন 

তবভাগ 

িাতর

খ 

5 ২৮.২.২২ ৩1.৩.২২ ৩০.৪.২২ ৩1.৫.২২ ৩০.৬.২২ - -   

৩.  রপ্তাতন 

সংক্রান্ত তবষি 

পর্ যাবলাচনা,পে 

ও বািার 

সংক্রান্ত িথ্য 

সররবরাি ও 

1৪ 

 

 

[৩.1] ব্যবসািী 

সংগঠবনর 

সাবথ 

তবষিতভতিক 

virtual/physic

al িরবমবে 

পর্ যাবলাচনা 

[৩.1.1] 

ব্যবসািী 

সংগঠবনর সাবথ 

তবষিতভতিক 

পর্ যাবলাচনা সভা 

virtual/physica

l িরবমবে 

সমতি নীতি 

ও 

পতরক

ল্পনা 

সংখ্যা 6 ৮ ৫ ৪ ৩ ২ ২ ২   



 

 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

তিি  

তবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচক্কর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/তনণ যািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাক্নর 

সনক্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

প্্্রচারণা, টসবা 

সিিীকরণ 

ইিুাতদর 

মাধ্যবম রপ্তাতন 

সম্প্রসারবণ 

সিািিা প্রদান 

 

 

 

সভা আবিািন আবিাতিি 

[৩.২] 

অনলাইন 

Exporter’s 

Registration 

চালুকরণ 

[৩.২.1]  

অনলাইন 

Exporter’s 

Registration 

চালুকরণ 

িাতরখ পে 

তবভাগ 

িাতর

খ 

৪ ৩1.৩.২২ 1৫.৪.২২ ৩০.৪.২২ ৩০.৫.২২ ৩০.৬.২২ - -   

[৩.3] কাতি 

অব অতরতিন 

সনদ 

প্রস্তুিকরণ 

[৩.3.1] কাতি 

অব অতরতিন 

সনদ (তিএসতপ, 

সািো, সাপো, 

আপো, 

টকাতরিান তসও, 

তচতল তিএসতপ, 

থাইল্যান্ড তসও) 

প্রস্তুিকৃি 

সমতি িথ্য সংখ্যা ২ ২,০০,০০০ 1,৫০,০০

০ 

1,২৫,০০

০ 

1,1০,০০

০ 

1,০০,০০

০ 

- 30,000   

[৩.4] রপ্তাতন 

সংক্রান্ত িথ্য/ 

পতরসংখ্যান 

সংগ্রি ও 

[৩.4.1] মাতসক 

প্রতিববদন 

প্রকাশ 

সমতি  নীতি 

ও 

পতরক

সংখ্যা ২ 1২ 11 1০ ৯ ৮ 3 ৩   



 

 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

তিি  

তবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচক্কর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/তনণ যািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাক্নর 

সনক্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

প্রতিববদন 

প্রকাশ 

ল্পনা 

৪. নতুন নতুন 

বািার 

অনুসন্ধান, 

প্রতিতষ্ঠি 

বািার 

সুসংিিকরণ ও 

সম্প্রসারণ 

11 

 

[৪.1] বাতণিু 

টমলাি 

virtual/p

hysical 

িরবমবে 

অংশগ্রিণ 

[৪.1.1] বাতণিু 

টমলাি  

virtual/p

hysical 

িরবমবে  

অংশগ্রিণ 

সম্পন্ন 

সমতি টমলা সংখ্যা 6 1২ 8 7 6 5 ৫ ৩   

[৪.2] ঢাকা 

আন্তিযাতিক 

বাতণিু টমলা 

virtual/physic

al িরবমবে 

আবিািন 

(DITF ) 

 

[৪.2.1] বাতণিু 

টমলা  

virtual/physica

l িরবমবে  

আবিাতিি 

সমতি প্রশাস

ন 

সংখ্যা 3 1     - -   

[৪.3] পে [৪.3.1] পে সমতি টমলা সংখ্যা ২ 1     - 1   



 

 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

তিি  

তবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচক্কর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/তনণ যািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাক্নর 

সনক্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

তভতিক বাতণিু 

টমলা 

virtual/physic

al িরবমবে 

আবিািন  

তভতিক টমলা 

virtual/physica

l িরবমবে 

আবিাতিি 

 

 

 

 


