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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

সরকারর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রারতষ্ঠারিক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা  ও  জবাবরেরহতা  চজারোর করণ, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং  

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

 

সহকারী পররচালক, রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা, রসদলট 

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 হদলি: 
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রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরার কম িসম্পােদির সারব িক রচত্র 

 ইরপরব একটি স্বায়ত্বশারসত প্ররতষ্ঠাি। রবরভন্ন রেক রিদে িশিা প্রোদির জন্য একটি পররচালিা পষ িে 

রদয়দে। প্ররতষ্ঠাদির CEO রহসাদব রদয়দেি ভাইস-চচয়ারম্যাি মদহােয়। ইরপরবর প্রোি লক্ষু আন্তজিারতক বাজার 

সৃরষ্ট ও সম্প্রসারণ। ইরপরব সাম্প্ররতক সমদয় রকছু িতুি িতুি পণ্য রপ্তারি োদত সাংদর্াজি কদর অথ িনিরতক 

অগ্রগরতর চক্ষদত্র ভূরমকা চরদেদে। সািারিত রপ্তারি সম্প্রসারদণ Sourcing Fair এবাং Single 

Country Fair আদয়াজি কদর থাদক। চেশীয় পণ্য রপ্তারির লদক্ষু রিআইটিএফ এবাং রবদশষারয়ত পণ্য 

চমলার আদয়াজি কদর থাদক। বতিমাদি Bangladesh-China Friendship Exhibition 

Center (BCFEC) শীষ িক প্রকল্প প্রায় সমাপ্ত হদয়দে। র্া রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা চমলা আদয়াজদির চক্ষদত্র 

শরিশালী ভূরমকা পালি করদত পাদর। 

 

সমস্যা ও চমাকারবলা/প্ররতদর্াগীতা 

 ইরপরবর েক্ষ জিবদলর অভাদব রদয়দে। তাোড়া রবরভন্ন রকম আদলাচিায় ইরপরব অাংশগ্রহণ কম থাকায় 

প্ররতষ্ঠাদির রবরভন্ন রকম সক্ষমতার পররচয় প্রোি করা সম্ভব হয় িা। ফদল অদিক সময় অদন্যর তদের উপর 

রিভির করদত হয়। বতিমাদি িতুি িতুি বৃহৎ বৃহৎ বারণজু শরির আরব িভাব হদয়দে। ফদল িতুি কদর আদরকটি 

রশল্প রবল্পব হদল চগাটা পৃরথবীর অদিক পররবতিি হদব ফদল আমাদেরদক রবশ্ব বারণদজু ব্যবস্থার সাদথ 

প্ররতদর্ারগতা কদর রবরভন্ন চমাকারবলা কদর চজারাদলা োবী উপস্থাপি কদর আমাদেরদক টিদক থাকদত হদব। 

 

আগামী পররকল্পিা পরবতী প্ল্ুাি 

 বতিমাদি Bangladesh-China Friendship Exhibition Center (BCFEC) 

ইরপরবর রিজস্ব অবকাঠাদমা ততরী হদয়দে। ফদল আমাদেরদক এেি শরিশালী Sourcing Fair 

আদয়াজদির ব্যবস্থা করদত হদব। ইরপরবদক ইউদরাপ এবাং আদমররকা অঞ্চল চথদক রপ্তারির রিভিরশীলতা কমাদত 

হদব। পদণ্যর মদে তবরচত্র আিদত হদব। রবরভন্ন রকম পদণ্যর রপ্তারি বৃরদ্ধ করদত হদব। সদব িাপরর সাকিভূি চেশ 

এবাং এরশয়ার অন্যান্য চেদশ ব্যবসা সম্প্রসারণ করদত হদব। তাোড়া ল্যাটিি আদমররকার (ব্রারজল, আদজরিিা, 

রচরল, চপরু) চেশ গুদলাদত ব্যবসা বৃরদ্ধর প্রদয়াজিীয় উদযাগ গ্রহণ করদত হদব। তাোড়া রবরভন্ন চেদশ 

Sourcing Fair এবাং Single Country Fair আদয়াজি মােদম অথ িনিরতক রভরি বৃরদ্ধকরণ। 
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০৩ (রতি) বৎসদর অজিি/প্রারপ্তিঃ 

 রপ্তারি সম্প্রসারদণর জন্য রবরভন্ন চমলায় অাংশগ্রহণ চেরশয় পণ্য আন্তজিারতক সমাদজ গ্রহণ চর্াগ্যতার 

চক্ষদত্র চেরশয় পদণ্যর রপ্তারির সক্ষমতা বৃরদ্ধর জন্য ঢাকা আন্তজিারতক বারণজু চমলা এবাং অন্যান্য রবদশষারয়ত 

পদণ্যর জন্য রবরভন্ন চমলার আদয়াজি করা হয়। তাোড়া আন্তজিারতক বাজার সৃরষ্ট, আন্তজিারতক বাজার সম্প্রসারণ 

ইরপরবর প্রিাি অজিি। তাোড়া পণ্য উন্নয়ি ও পদণ্যর বহুমূেীকরদণর চক্ষদত্র ইরপরবর ভূরমকা অপররসীম। তাোড়া 

ইরপরব চমলা আদয়াজদির লদক্ষু Bangladesh-China Friendship Exhibition Center 

(BCFEC) স্থায়ী অবকাঠাদমা ততরী কদরদে। রপ্তািী িীরত ২০১৫-২০১৮ বাস্তবায়ি এবাং ২০১৮-২০২১ রপ্তারি 

িীরত প্রণয়দি ভূরমকা রাো উদেেদর্াগ্য।  

 

২০১৯-২০২০ সম্ভাব্য সফলতা অজিি সমূহিঃ 

 (ক) রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরাদত একটি স্থায়ী প্ররশক্ষি কাঠাদমা চালুকরণ; 

 (ে) আন্তজিারতক বারণজু সাংস্থা (TPOs) সমদ াতা স্মারক স্বাক্ষদরর উদযাগ; 

 (গ) আন্তজিারতক বারণজু চমলায় অাংশগ্রহণ এবাং একক চেরশয় চমলায় অাংশগ্রহণ; 

 (ঘ) Human Resource Payroll Account Solution Software স্থাপি; 

 (ঙ) Non Textile পদণ্যর রপ্তারির চক্ষদত্র তবরচত্র আণয়ি ও রপ্তারি বৃরদ্ধকরণ ও অদটাদমশি; 

 (চ) সদব িাপরর ২০১৮-২০২১ রপ্তারি িীরত বাস্তবায়দি সকলদক সহদর্ারগতা। 
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চসকশি-১ 

রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরার রভশি, অরভলক্ষ, চকৌশলগত উদেশ্য ও কার্ িাবলী; 

রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরার রভশি অরভলক্ষ চকৌশলগত উদেশ্য ও কার্ িাবলী রপ্তারি সম্প্রসারণ, পণ্য উন্নয়ি, রপ্তারি 

চসবা ও সহদর্ারগতা প্রোি। িতুি িতুি বাজার চেোঁজ করা, প্ররতরিয়ত বাজাদর টিদক থাকার জন্য রিদজদক 

সুসাংহত করা। রপ্তারি কারকদের চারহোর রভরিদত িীরত প্রণয়ি, েক্ষতা, কম ি পররদবশ, কম ি পদ্ধরত উন্নয়ি। 

কার্ িাবলীিঃ 

(ক) রপ্তারি সাংক্রান্ত তে, রপ্তারি সাংক্রান্ত সমস্যা অথবা তে রবরিমদয়র জন্য চচম্বার/চেি এদসারসদয়শি/ অথবা 

র্ারা রপ্তারিকারক তাদের সাদথ মত রবরিময়। 

(ে) রপ্তারি কাদজ সহায়তা বৃরদ্ধকরণ-এর জন্য ওয়াকিসদপর আদয়াজি; 

(গ) শুল্কমুি রপ্তারি সুরবিা পাওয়ার জন্য সরকারদক সহদর্ারগতা করা; 

(ঘ) ইরপরবর ব্ররশউর, চপাষ্টার রলফদলট অথবা অন্যান্য কার্ িাবলীর মােদম ইরপরবর অবস্থা শরিশালী করা এবাং 

ইরপরবর রপ্তারি কার্ িাবলী প্রচারণা করা। 
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চসকশি-২ 

বিবিন্ন কার্ যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি (Outcome/Impact) 

 
 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

 

কম িসম্পােি সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

লক্ষুমাত্রা  

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ   
রিি িাররত  লক্ষুমাত্রা অজিদির 

চক্ষদত্র চর্ৌথভাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রণালয়/রবভাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর িাম 

উপািসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. রপ্তারি সম্প্রসারণ রপ্তারি প্রবৃরদ্ধর হার % ১০.৫৫ 

 

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

কৃরষ, রশল্প, মৎস্য ও প্রারণ 

সম্পে মন্ত্রণালয়, জাতীয় 

রাজস্ব ‡evW© (এিরবআর) । 

ইরপরব, 

এিরবআর 

ও 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক 
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চসকশি-৩ 

রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরার চকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, রউব্যু, রসদলট এর কার্ িক্রম, কম ি সম্পােি সূচক এবাং লক্ষুমাত্রা 

(দমাট িম্বর-৭৫) 

েপ্তদরর িামিঃ রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা, রসদলট। 

রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরার চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

চকৌশলগত 

উদেশ্য 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

কার্ িক্রম কম ি সম্পােি সূচক একক কম ি 

সম্পােি 

সূচদকর 

মাি 

প্রকৃত 

অজিি 

২০১৮-

১৯ 

প্রকৃত 

অজিি 

২০১৯-

২০ 

লক্ষুমাত্রা/রিণ িায়ক ২০২০-২১ প্রদক্ষপি 

২১-২২ 

প্রদক্ষপি 

২২-২৩ অসািারণ 

১০০% 

অরত 

উিম 

৯০% 

উিম 

৮০% 

চলরত 

মাি 

৭০% 

চলরত 

মাদির 

রিদম্ন 

৬০% 

১। রপ্তারি 

িীরত 

বাস্তবায়ি 

(কাদর্ ি 

রূপান্তর) এবাং 

রপ্তারি চসবা ও 

সহদর্ারগতা 

প্রোি 

বৃরদ্ধকরণ। 

৫০.০০ ১.১ চষ্টক চহাল্ডারদের রপ্তারি 

িীরত রবরভন্ন রেক সম্পদকি 

পরামশ ি এবাং সম্যক িারণা 

প্রোি। 

চষ্টক চহাল্ডারদের 

প্রোিকৃত পরামশ ি 

সাংখ্যা ১০ - ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৫ ৬ 

১.২ রপ্তািী িীরত বাস্তবায়দি 

বািাসমূহ রচরিতকরণ সভা। 

রচরিতকরণ সভা 

অনুরষ্ঠত 

সাংখ্যা ১০ - ৩ ৪ ৩ ২ ১ - ৫ ৬ 

১.৩ রজএসরপ ইসুুকরণ সিে ইসুুকরণ সাংখ্যা ১০ - 1000 14০০ 12০০ 9০০ 7০০ ৫০0 ৬০০ ৭০০ 

১.৪ শুল্ক সুরবিা সাংক্রান্ত অন্যান্য 

সিে (রসও, সাফটা, সাপটা, 

আপটা) ইতুারে ইসুুকরণ) 

রসও, সাফটা, আপটা 

সিে ইতুারে ইসুুকরণ 

সাংখ্যা ৫ - ৮২০ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ১২০০ ১৪০০ 

১.৫ চসবা প্রোদির লদক্ষু 

রপ্তারিকারকদের ইরপরবর সাদথ 

রিবরিতকরি (িবায়ি) 

রপ্তারিকারক রিবরিত 

(িবায়ি) 

সাংখ্যা ৫ - ৮ ৮ ৬ ৫ ৪ ৪ ১০ ১২ 

১.৬ বারণজু প্ররতদবেি এবাং 

ক্লাদয়িদের বারণজু তে 

সরবরাহ (অন্যান্য চসাদস ির 

রভরিদত) 

তে চসবা প্রোিকৃত % ৫ - - ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

১.৭ রপ্তারি পররসাংখ্যাি সাংগ্রহ 

ও প্রচার 

পররসাংখ্যাি সাংগ্রহ ও 

প্রচার 

তাররে ৫ প্ররত 

মাদসর ১ম 

সপ্তাদহ 

প্ররত 

মাদসর ২য় 

সপ্তাদহ 

প্ররত 

মাদসর ১ম 

সপ্তাদহ 

প্ররত 

মাদসর ২য় 

সপ্তাদহ 

প্ররত 

মাদসর ৩য় 

সপ্তাদহ  

প্ররত 

মাদসর 

৪থ ি 

সপ্তাদহ 

- প্ররত 

মাদসর ১ম 

সপ্তাদহ 

প্ররত 

মাদসর ১ম 

সপ্তাদহ 
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চকৌশলগত 

উদেশ্য 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

কার্ িক্রম কম ি সম্পােি সূচক একক কম ি 

সম্পােি 

সূচদকর 

মাি 

প্রকৃত 

অজিি 

২০১৮-

১৯ 

প্রকৃত 

অজিি 

২০১৯-

২০ 

লক্ষুমাত্রা/রিণ িায়ক ২০২০-২১ প্রদক্ষপি 

২১-২২ 

প্রদক্ষপি 

২২-২৩ অসািারণ 

১০০% 

অরত 

উিম 

৯০% 

উিম 

৮০% 

চলরত 

মাি 

৭০% 

চলরত 

মাদির 

রিদম্ন 

৬০% 

২. রপ্তারি পণ্য 

বহুমুেীকরণ 

এবাং রপ্তারি 

পদণ্যর 

সক্ষমতা 

(কম িেক্ষতা) 

বৃরদ্ধকরণ 

১০ ২.১ রপ্তারি সম্ভাবিাময় পদণ্যর 

উপর প্ররতদবেি ততরীকরণ 

প্ররতদবেি ততরীকৃত সাংখ্যা ১০ - ১ ৩ ২ ২ ১ - ৩ ৪ 

২.২ ইরপরব কতৃক চেদশ 

আদয়ারজত আন্তজিারতক বারণজু 

চমলায় স্থািীয় 

উৎপােক/রপ্তারিকারকদের 

উদ্বুদ্ধকরণ (উৎসাহীকরণ) 

উৎপােক/রপ্তারিকারক 

উদ্বুদ্ধকৃত  

সাংখ্যা ৮ - ৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ৩ ৮ ৯ 

৩. িতুি িতুি 

বাজার 

অনুসিাি, 

প্ররতরষ্ঠত 

বাজার 

সুসাংহতকরণ 

ও সম্প্রসারণ 

৫ ৩.১ ইরপরব কতৃিক 

আদয়ারজত/অাংশগ্রহণকৃত 

আন্তজিারতক বারণজু চমলায় 

অাংশগ্রহদণ স্থািীয় 

উৎপােক/রপ্তারিকারকদের 

উদ্বুদ্ধকরণ 

উৎপােক/রপ্তারিকারক 

উদ্বুদ্ধকৃত  

সাংখ্যা ৫ - ৮ ৮ ৭ ৭ ৬ ৬ ১০ ১২ 

৪. 

রপ্তারিকারক 

সহ সাংরিষ্ট 

সকদলর 

সক্ষমতা বৃরদ্ধ 

ও রপ্তারি 

উন্নয়দি িতুি 

িতুি উদযাগ 

গ্রহণ 

১০ ৪.১ জাতীয় রপ্তারি প্ররশক্ষণ 

কম িসূচী বাস্তবায়ি 

বাস্তবারয়ত সাংখ্যা ১০ ২ ১ ৩ ২ ২ ২ ২ ৩ ৩ 
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সেকশন-৩ 
 

োঠ পর্ যামের কার্ যালমের আবশ্যিক ককৌশলগত উদ্দেিসমূহ, ২০২০-২১ 

আবরশ্যক চকৌশল                                                                                                                       (স োট নম্বর-২৫)  
 

 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর  ো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) 

অতত 

উত্ত  

(Very 

Good) 

উত্ত  

(Good) 

চলতত 

 োন 

(Fair) 

চলতত োদ্দনর 

তনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দোপ্ততরক 

ক যকোদ্দে স্বচ্ছতো 

বৃতি ও জবোবতদতি 

তনতিতকরণ 

১০   [১.১] বারষ িক কম িসম্পােি 

চুরি (এরপএ) বাস্তবায়ি। 

[১.১.১] এতিএ’র েকল ত্রত্র োতেক 

প্ররতদবেি ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 

সাংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এতিএ টিদ্দ র  োতেক েভো 

অনুতিত 

েংখ্যো ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২] শুদ্ধাচার/উিম চচ িার 

রবষদয় অাংশীজিদের সদে 

মতরবরিময়  

[১.২.১]  ততবতন য় েভো অনুতিত সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অরভদর্াগ প্ররতকার 

ব্যবস্থা রবষদয়  চসবাগ্রহীতা 

/অাংশীজিদের অবরহতকরণ 

[১.৩.১]অবতিতকরণ েভো 

আদ্দয়োতজত 

সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] চসবা প্রোি প্ররতশ্রুরত 

রবষদয়  চসবাগ্রহীতাদের 

অবরহতকরণ  

[১.৪.১]অবতিতকরণ েভো 

আদ্দয়োতজত   

         

সাংখ্যা 

২ ৪ ৩ ২ 

 

- 

[১.৫] তে বাতায়ি 

হালিাগাে সাংক্রান্ত তত্রমারসক 

প্ররতদবেি উর্ধ্িতি কতৃিপদক্ষর 

[১.৫.১]  তত্রমারসক প্ররতদবেি 

চপ্রররত 

        সাংখ্যা  ২ ৪ ৩    
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সকৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর  ো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) 

অতত 

উত্ত  

(Very 

Good) 

উত্ত  

(Good) 

চলতত 

 োন 

(Fair) 

চলতত োদ্দনর 

তনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

রিকট চপ্ররণ 

 [২] ক যেম্পোদদ্দন 

গততশীলতো আনয়ন 

ও সেবোর  োন বৃতি 

৯ [২.১]ই-নতি বোস্তবোয়ন [২.১.১] ই-নতিদ্দত সনোট 

তনষ্পতত্তকৃত  

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

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

চোলুকৃত 

েংখ্যো ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-

২১- 

১৫-৪-

২১ 

১৫-৫-২১ - 

[২.৩] সেবো েিতজকরণ [২.৩.১] একটি  েিতজকৃত সেবো 

অতধদ্দক্ষ্দ্দত্র বোস্তবোতয়ত 

েংখ্যো ২ ২৫-২-২১ ২৫-৩-

২১- 

২৫-৪-

২১ 

২৫-৫-২১ - 

[২.৪] ক যচোরীদ্দদর প্রতশক্ষ্ণ 

প্রদোন 

[২.৪.১] প্রদতুক  কম িচাররর জন্য 

প্ররশক্ষণ আদয়ারজত 

জনঘন্টো ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

[২.৪.২] ১০ম চগ্রি ও তদুর্ধ্ি 

প্রদতুক কম িচারীদক এরপএ 

রবষদয়  প্রেি প্ররশক্ষণ 

জনঘন্টো ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৫] এতিএ বোস্তবোয়দ্দন প্রদ্দনোদনো 

প্রদোন 

[২.৫.১] নুযনত  একটি আওতোধীন 

দপ্তর/ একজন ক যচোরীদ্দক এতিএ 

বোস্তবোয়দ্দনর জন্য প্রদ্দনোদনো 

প্রদোনকৃত 

েংখ্যো ১ ১ - - - - 

[৩] আতি যক ও 

েম্পদ ব্যবস্থোিনোর 

উন্নয়ন 

৬  

[৩.১]  বারষ িক ক্রয় িতরকল্পনো 

বোস্তবোয়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় িতরকল্পনো অনুর্োয়ী 

ক্রয় েম্পোতদত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বোতষ যক উন্নয়ন ক যসূতচ 

(এতিতি)/বোদ্দজট বোস্তবোয়ন 

[৩.২.১] বোতষ যক উন্নয়ন ক যসূতচ 

(এতিতি) /বোদ্দজট বোস্তবোতয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অতিট আিতত্ত তনষ্পতত্ত 

কোর্ যক্রদ্দ র উন্নয়ন 

[৩.৩.১] রত্রপক্ষীয় সভায় 

উপস্থাপদির জন্য মন্ত্রণালদয় 

প্রস্তাব চপ্রররত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 
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সকৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর  ো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) 

অতত 

উত্ত  

(Very 

Good) 

উত্ত  

(Good) 

চলতত 

 োন 

(Fair) 

চলতত োদ্দনর 

তনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩.৩.২] অতিট আিতত্ত তনষ্পতত্তকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালিাগােকৃত স্থাবর ও 

অস্থাবর সম্পরির তারলকা 

মন্ত্রণালয়/রবভাদগ চপ্ররণ  

[৩.৪.১] হালিাগােকৃত স্থাবর ও 

অস্থাবর সম্পরির তারলকা 

মন্ত্রণালয়/রবভাদগ চপ্রররত 

তাররে ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-

২১ 

১৫-২-

২১ 

- - 
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 আরম, এএইচএম এরশাদুর রহমাি, সহকারী পররচালক, রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা, রসদলট, ভাইস-চচয়ারম্যাি, রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা’র রিকট অেীকার 

কররে চর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদি সদচষ্ট থাকব। 

 

 আরম, এ.এইচ.এম. আহসাি, ভাইস-চচয়ারম্যাি, রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা, ঢাকা, সহকারী পররচালক, রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা, রসদলট এর রিকট অেীকার 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

সহকারী পররচালক 

রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা, রসদলট 

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

ভাইস-চচয়ারম্যাি 

রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা 
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সাংদর্াজিী-১: শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms) 
 

ক্র. ি. শব্দ সাংদক্ষপ 

(Acronyms) 

রববরণ 

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 ি সম্পােি সূচকসমূহ, বাস্তবায়িকারী ইউরিট/রবভাগ/সাংস্থা এবাং পররমাপ পদ্ধরতর রববরণ 

কার্ িক্রম কম ি সম্পােি 

সূচকসমূহ 

রববরণ বাস্তবায়িকারী 

রবভাগ/সাংস্থা 

পররমাপ পদ্ধরত এবাং 

উপািসূত্র 

সািারণ 

মন্তব্য 

১.১ চেক চহাল্ডারদের রপ্তারি িীরতর রবরভন্ন রেক সম্পদকি 

পরামশ ি প্রোি 

চেক চহাল্ডারদের 

প্রোিকৃত পরামশ ি 

চেক চহাল্ডারদের রপ্তারি িীরতর রবরভন্ন রেক সম্পদকি রবরভন্নভাদব 

পরামশ ি প্রোি 

রউব্যু, রসদলট সাংরিষ্ট চররজষ্টার/িরথ - 

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

অনুষ্ঠাি 

রউব্যু, রসদলট সভার রববরণী/সাংরিষ্ট িরথ - 

১.৩ শুল্ক সুরবিা সাংক্রান্ত সিে (রজএসরপ) ইসুুকরণ সিে ইসুুকৃত শুল্ক সুরবিা সাংক্রান্ত সিে (রজএসরপ) ইসুুকরণ রউব্যু, রসদলট ইসুুকৃত সাটি িরফদকদটর অরফস 

করপ/সাংরিষ্ট চররজষ্টার 

- 

১.৪ শুল্ক সুরবিা সাংক্রান্ত অন্যান্য সিে (রসও, সাফটা, 

আপটা, এদিক্স-III ইতুারে) ইসুুকরণ 

সাটি িরফদকট অব অরররজি 

ইসুুকৃত 

শুল্ক সুরবিা সাংক্রান্ত অন্যান্য সিে (রসও, সাফটা, আপটা, এদিক্স-

III ইতুারে) ইসুুকরণ 

রউব্যু, রসদলট ইসুুকৃত রিবিি সিে/সাংরিষ্ট 

চররজোর 

- 

১.৫ চসবা প্রোদির লদক্ষু রপ্তারিকারকদের ইরপরবর সাদথ 

রিবরিতকরণ 

রপ্তারিকারক রিবরিত চসবা প্রোদির লদক্ষু রপ্তারিকারকদের রউব্যু, রসদলটর সাদথ 

রিবরিতকরণ 

রউব্যু, রসদলট ইসুুকৃত রিবিি সিে/সাংরিষ্ট 

িরথ 

- 

১.৬ রপ্তারি সাংক্রান্ত সমস্যা রচরিতকরণ সভা রচরিতকরণ সভা অনুরষ্ঠত রপ্তারি সাংক্রান্ত সমস্যা রচরিতকরদণর লদক্ষু সাংরিষ্ট সকদলর 

সমন্বদয় সভা অনুষ্ঠাি 

রউব্যু, রসদলট সভার কার্ ি রববরণী/সাংরিষ্ট 

িরথ 

- 

১.৭ বারণজু সাংরিষ্ট পুস্তক/প্ররতদবেি এবাং অন্যান্য চসাদস ির 

রভরিদত ক্লাদয়িদের বারণজু তে সরবরাহ 

তে চসবা প্রোিকৃত বারণজু সাংরিষ্ট পুস্তক/প্ররতদবেি এবাং অন্যান্য চসাদস ির রভরিদত 

ক্লাদয়িদের বারণজু তে সরবরাহ 

রউব্যু, রসদলট সাংরিষ্ট চররজোর/রভরজটর 

ব্যক 

- 

১.৮ রপ্তারি পররসাংখ্যাি সাংগ্রহ ও প্রচার পররসাংখ্যাি সাংগৃহীত ও 

প্রচাররত 

ব্যুদরার প্রিাি কার্ িালয় হদত সাংগৃহীতক রপ্তারি পররসাংখ্যাি প্রচার 

সাংরিষ্ট সকদলর রিকট প্রচার 

রউব্যু, রসদলট সাংরিষ্ট চররজষ্টার - 

১.৯ রপ্তারি সম্ভাবিাময় পদণ্যর জন্য রপ্তারি প্রদণােিা 

(Incentive) প্রোদির সুপাররশ প্রণয়দির উদেদশ্য 

ব্যুদরার প্রিাি কার্ িালদয় প্রস্তাব চপ্ররণ 

প্রস্তাবিা ব্যুদরার প্রিাি 

কার্ িালদয় চপ্রররত 

রপ্তারি সম্ভাবিাময় পদণ্যর জন্য রপ্তারি প্রদণােিা 

(Incentive) প্রোদির সুপাররশ প্রণয়দির উদেদশ্য ব্যুদরার 

প্রিাি কার্ িালদয় প্রস্তাব চপ্ররণ 

রউব্যু, রসদলট ব্যুদরার প্রিাি কার্ িালদয় চপ্রররত 

পত্র/স্মারক 

- 

১.১০ চক্রতা-রবদক্রতা বারণজু রিষ্পরিকরণ বারণজু রবদরাি 

রিষ্পরিকৃত 

চক্রতা-রবদক্রতা বারণজু রিষ্পরিকরণ রউব্যু, ঢাকা ইসুুকৃত রস.ও. এর অরফস 

করপ/সাংরিষ্ট চররজষ্টার 

- 

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

সাংরিষ্ট পদণ্যর উপর প্ররতদবেি ততরীকরণ 

রউব্যু, রসদলট ততরীকৃত প্ররতদবেদির করপ - 

২.২ ইরপরব কতৃিক চেদশ আদয়ারজত আন্তজিারতক বারণজু 

চমলায় স্থািীয় উৎপােক/রপ্তারিকারকদের উদু্ভদ্ধকরণ 

উৎপােক/রপ্তারিকারক 

উদু্ভদ্ধকৃত 

ইরপরব কতৃিক চেদশ আদয়ারজত আন্তজিারতক বারণজু চমলায় 

স্থািীয় উৎপােক/রপ্তারিকারকদের উদু্ভদ্ধকরণ 

রউব্যু, রসদলট সাংরিষ্ট চররজোর/রভরজটরস 

ব্যক 

- 

৩.১ ইরপরব কতৃিক আদয়ারজত/অাংশগ্রহণকৃত আন্তজিারতক 

বারণজু চমলায় অাংশগ্রহদণ স্থািীয় 

উৎপােক/রপ্তারিকারকদের উদু্ভদ্ধকরণ 

উৎপােক/রপ্তারিকারক 

উদু্ভদ্ধকৃত 

ইরপরব কতৃিক আদয়ারজত/অাংশগ্রহণকৃত আন্তজিারতক বারণজু 

চমলায় অাংশগ্রহদণ স্থািীয় উৎপােক/রপ্তারিকারকদের উদু্ভদ্ধকরণ 

রউব্যু, রসদলট সাংরিষ্ট িরথ/দররজোর - 

৪.১ জাতীয় রপ্তারি প্ররশক্ষণ কম িসূচী (NETP) প্রণয়দি 

ইরপরব’র প্রিাি কার্ িালয়দক সহদর্ারগতা প্রোি 

(NETP) প্রণয়দি 

প্রোিকৃত সহদর্ারগতা 

জাতীয় রপ্তারি প্ররশক্ষণ কম িসূচী (NETP) প্রণয়দি ইরপরব’র 

প্রিাি কার্ িালয়দক সহদর্ারগতা প্রোি 

রউব্যু, রসদলট সাংরিষ্ট িরথ/দররজোর - 
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সাংদর্াজিী-৩: কম ি সম্পােদির লক্ষুমাত্রা অজিদির চক্ষদত্র অন্য মন্ত্রণালয়/অরিেপ্তর/রবভাগ/সাংস্থা এর রিকট সহায়তাসমূহিঃ 

প্ররতষ্ঠাদির িরি প্ররতষ্ঠাদির িাম সাংরিষ্ট কম ি সম্পােক সূচক উি সাংস্থার রিকট ইরবরপর প্রতুারশত 

সহায়তা 

চারহো প্রতুাশার চর্ৌরিকতা উি সাংস্থার রিকট 

প্রতুাশার মাত্রা উদেে 

করুি 

প্রতুাশা পূরণ িিা হদল 

সম্ভাব্য প্রভাব 

সরকারর রপ্তারি উন্নয়ি ব্যুদরা ও 

রবভাগীয়/দজলা চজলা 

প্রশাসি, রসদলট। 

জাতীয় রপ্তারি প্ররশক্ষণ 

কম িসূচী (NETP) বাস্তবায়ি 

জাতীয় রপ্তারি প্ররশক্ষণ কম িসূচী (NETP) 

বাস্তবায়ি করদত সহদর্ারগতা। 

রবভাগীয়/দজলা প্রশাসদির 

সহদর্ারগতা োড়া জাতীয় রপ্তারি 

প্ররশক্ষণ কম িসূচী (NETP) 

বাস্তবায়ি করা সম্ভব হয় িা। 

৫০% রবভাগীয়/দজলা প্রশাসদির 

সহদর্ারগতা োড়া জাতীয় 

রপ্তারি প্ররশক্ষণ কম িসূচী 

(NETP) বাস্তবায়দি 

অসুরবিা সৃরষ্ট হদব। 

চবসরকারর বারণজু মন্ত্রণালয় ও 

চজলা প্রশাসি, ঢাকা। 

জাতীয় রপ্তারি প্ররশক্ষণ 

কম িসূচী (NETP) বাস্তবায়ি 

জাতীয় রপ্তারি প্ররশক্ষণ কম িসূচী (NETP) 

বাস্তবায়ি করদত সহদর্ারগতা। 

স্থািীয় চচম্বার/এদসারসদয়শদির 

সহদর্ারগতা োড়া জাতীয় রপ্তারি 

প্ররশক্ষণ কম িসূচী (NETP) 

বাস্তবায়ি করা সম্ভব হয় িা। 

৫০% স্থািীয় 

চচম্বার/এদসারসদয়শদির 

সহদর্ারগতা োড়া জাতীয় 

রপ্তারি প্ররশক্ষণ কম িসূচী 

(NETP) বাস্তবায়দি 

অসুরবিা সৃরষ্ট হদব। 

রবিঃ দ্রিঃ বতিমাদি চকাদিা প্রকার জাতীয় রপ্তারি প্ররশক্ষণ কম িসূচী (NETP) অনুরষ্ঠত হয় িা। 

 

 

 

 

 

 


