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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

প ও সবার আজািতক বাজার ি ও সসারেণর মােম দেশর রািন ি অজেন সহেযািগতা দানই ইিপিব’র ধান ল।
দেশর রািন খােতর উয়েন ইিপিব’র সািতক অজনসেহর মে নন নন প রািন তািলকায় সংেযাজন, তির পাশাক িনভর
রািন খােতর িঁক কমােনা, অিধক  সংেযাজনম পের রািন সমতা িকরণ, রািন নীিত ২০১৫-২০১৮ বাবায়ন ও রািন
নীিত ২০১৮-২০২১ ণয়েন সহেযািগতা দান ইতািদ উেখেযা। এছাড়াও, আহী রািনকারকসহ সংি সকল অংশীজেনর িব বািণজ
পিরিিতর  িবিভ  িদক  সেক  অবিহতকরণ,  রািন  সসারেণ  িবেদেশ  অিত  িবিভ  Sourcing  fair-এ  অংশহণ  এবং
single country trade fair আেয়াজন, দশীয় পের রািন সমতা ির লে ঢাকা আজািতক বািণজ মলাসহ দেশ
অা িবেশষািয়ত প মলা আেয়াজন করা হেয়েছ। টটাইল প রািনর ে িজএসিপ সনদ ই কায ম অেটােমশেনর আওতায়
আনা হেয়েছ। ায়ী অবকাঠােমায় মলা আেয়াজেনর লে Bangladesh-China Friendship Exhibition Centre
(BCFEC) শীষ ক ক বাবায়েনর কায ম চলমান রেয়েছ। অিধক, পের বাজার সসারণ ও সংহতকরেণর লে ২০১৮-২০১৯
অথ বছের ইউেরাপ ও আেমিরকা অেল বাংলােদেশর রািন ির পাশাপািশ এিশয় অেলও বাংলােদেশর রািন ির উোগ হণ করা
হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

পিরবতনশীল আজািতক Rule-based িব বািণজ বায় ইিপিবর কাঠােমা-িভিক দ জনবল অল। িপািক, আিলক
এবং বপািক বািণজ আেলাচনায় ইিপিবর অংশহণ সীিমত থাকায় রািন িেত ইিপিবর সহায়তা দান উোেগ Secondary
তের উপর িনভরতা আেরক ব ল িদকও বেট। ইেতামে িবায়ন, িক হৎ বািণজ শির েমাান এবং চথ  িশ িবেবর ফেল
আজেকর মান িবষয় এক বছর সমেয় অেনক পিরবতন হেয় যেত পাের। িব বািণজ বার এ পিরবতেনর সােথ সেব া েচার
মােম খাপ খাইেয় এিগেয় যাওয়া ইিপিবর অতম ধান চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

ায়ী অবকাঠােমােত মলা (Sourcing fair) আেয়াজেনর লে Bangladesh-China Friendship Exhibition
Centre (BCFEC) শীষ ক ক বাবায়ন, ইিপিবর িনজ ভবন তিরর লে ’জাতীয় রািন হাউজ িনম াণ’ ক হণ, ইিপিবর
সািব ক রািন সবা কায ম অেটােমশেনর আওতায় আনয়ণ এবং ইিপিবর সমতা ির লে এক ায়ী িশণ কাঠােমা তিরকরণ।
এছাড়াও, ইউেরাপ ও আেমিরকা অেল বাংলােদেশর রািনর অিধক িনভরশীলতা কিমেয় আনার লে এিশয় অেল বাংলােদেশর রািন
িকরণ, নন নন রািন সাবনাময় প রািন তািলকায় অ ির উোগ হণ। বাই-এ অিত World Expo-2020-
সহ  িবিভ  দেশ  অিত  Sourcing fair-এ  অংশহণ,  single  country  trade fair  আেয়াজন  এবং  িবিভ  বািণজ
উয়ন সংার (TPOs) সােথ সহেযািগতা সংহতকরণ।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

রািন নীিত ২০১৮-২০২১ বাবায়েন সংি সকলেক সািব ক সহেযািগতা দান;
ঢাকা আজািতক বািণজ মলা (িডআইএফ) ২০২০ আেয়াজন;
নন-টটাইল প রািনর ে  িবধা সংা সনদ দান সবা অেটােমশেনর আওতায় আনয়ণ;
জাতীয় রািন হাউজ িনম ােণর লে ক হণ;
িবেদেশ অিত Sourcing fair-এ অংশহণ, single country trade fair আেয়াজন;
আজািতক বািণজ উয়ন সংারসেহর (TPOs) সােথ সহেযািগতা সংহত এবং
ইিপিব’র সমতা ির লে এক ায়ী িশণ কাঠােমা চাকরণ ।
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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-

ভাইস-চয়ারান, রািন উয়ন েরা

এবং

সিচব, বািণজ মণালয়-এর মে ২০১৯ সােলর ......... মােসর ..... তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন
ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

মবধ মান ি অজেনর মােম দেশর অথ ৈনিতক উয়েন রািন খােতর িমকা ঢ়করেণর লে ইিপিবেক দিণ এিশয়ার
মেডল রািন উয়ন সংায় উীতকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
আিনক ত-ি িনভর মউয়নশীল ািতািনক সমতার ারা প উয়ন, েগাপেযাগীকরণ ও বখীকরণ এবং বাজার
ঢ়করণ ও সসারণলক কম কা বগবান করার পাশাপািশ রািন সংি ি/িতানসহেক ত সহজীত সবা দান
িনিতকরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. রািন প উয়ন, বখীকরণ ,রািন পের সমতা িকরণ এবং রািন বািণজ সসারণ
২. রািন সবা ও সহেযািগতা দান
৩. নন নন বাজার অসান, িতিত বাজার সংহতকরণ ও সসারণ
৪.  রািন  বাজাের  িতেযািগতা  সমতা  ি,  রািন  নীিত  বাবায়ন  এবং  রািনকারকেদর  চািহদার  আেলােক  নীিত
িনধ ারেণর মতামত দান
৫. বাংলােদেশর রািন খাত ও প িবষেয় েয়াজনীয় ত সরবরাহ ও চারণার মােম রািন সসারেণ সহায়তা দান
এবং ািধকারলক বাজার েবশািধকার িবধার আওতায় রািনত পের িনিব  আমদানীর িবধােথ  কাি অব
অিরিজন  সনদ  ণ  ও  িবতরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. রািন উয়ন লমাা, পিরকনা, কলােকৗশল, কম চী ও রািন নীিত ণয়ন ও বাবায়েন সহায়তা দান;
২. রািনেযা প বখীকরণ এবং বাজার অেষণ, সসারণ ও সংহতকরণ;
৩. সরকােরর নীিত িনধ ারণী পয ােয়র কম কতােদর সমেয় পিলিস ডায়ালেগর আেয়াজন;
৪.  েবশািধকার িবধা লােভর েচায় এবং /অ বধাসহ রীকরেণ সরকারেক সহেযািগতা দান;
৫.  িবধা সংা সনদ ইকরণ, রািন খােতর কমােয় তদারকীকরণ ও রািনকারক িতােনর িনবন এবং
৬. িবিভ আজািতক বািণজ উয়ন সংাসেহর (TPOs) সােথ সহেযািগতা ি ইতািদ।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া ফলাফল

চক
একক

ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

রািন সসারণ রািন ির হার % ৭.৭০
১৪.৫২ (লাই হেত
এিল)

৬.৯১ ৯.৯৩ ৭.৪০
বািণজ, ব ও পাট, পররা, িষ, িশ, মৎ ও ািণ সদ
মণালয়, জাতীয় রাজ বাড  (এনিবআর) ।

ইিপিব, এনিবআর ও
বাংলােদশ াংক

*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

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৪:৫৪ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] রািন প
উয়ন,
বখীকরণ
,রািন পের
সমতা িকরণ
এবং রািন
বািণজ সসারণ

৩২

[১.১] দেশ আজািতক
বািণজ মলার আেয়াজন
(DITF )

[১.১.১] বািণজ
মলা আেয়ািজত

সমি সংা ৫ ১ ১ ১ ১ ১

[১.২] প িভিক বািণজ
মলার আেয়াজন (BFID
Expo)

[১.২.১] প
িভিক মলা
আেয়ািজত

সমি সংা ৩ ১ ১ ১

[১.৩] রািনকারক ও
রািনকারক িতান
পয ােয় িতেযািগতার আবহ
তিরর লে িসআইিপ
(রািন)-২০২০ এর
াথিমক তািলকা বািণজ
মণালেয় রণ।

[১.৩.১]
পািরশত
তািলকা মণালেয়
িরত

তািরখ তািরখ ৪ ৩১.০১.২০ ২৯.০২.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩১.০৫.২০ ৩১.০১.২১ ৩১.০১.২২

[১.৪] জাতীয় শীষ  পয ােয়
নীিত িনধ ারণী কম কতােদর
িনেয় রািন বািণজ
সসারেণর উেে
সিমনার /কম শালা
আেয়াজন

[১.৪.১] সিমনার
/কম শালা
আেয়ািজত

সমি সংা ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[১.৫] বাংলােদশ-চায়না
শীপ এিিবশন সার
িনম াণ কের ভৗত
কােজর অগিত ২২%
সকরণ

[১.৫.১] ২২%
কাজ স

সমি % ১০ ৩০ ১৮ ২২ ২০ ১৫ ১০ ৫ ৩০

[১.৬] জাতীয় রািন হাউজ
িনম ােণর লে ক হণ

[১.৬.১] জাতীয়
রািন হাউজ
িনম ােণর লে
ক হীত

তািরখ তািরখ ৬ ৩১.১২.১৯ ৩১.০১.২০ ২৮.০২.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩১.০৭.২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৪:৫৪ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] রািন সবা ও
সহেযািগতা দান

১৫

[২.১] চািহদা িভিক নন-
টটাইল আইেটেমর
িজএসিপ সা িফেকট
ইকরণ

[২.১.১]
সা িফেকট
ইত

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.২] চািহদা িভিক
টটাইল আইেটেমর
িজএসিপ সা িফেকট
ইকরণ

[২.২.১]
সা িফেকট
ইত

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৩] চািহদা িভিক নন-
টটাইল আইেটেমর
অা সা িফেকট অব
অিরিজন ইকরণ

[২.৩.১]
সা িফেকট অব
অিরিজন ইত
(িসও [কািরয়া,
চায়না, থাইা,
িচিল], সাপটা,
সাফটা, আপটা)

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৪] চািহদা িভিক
টটাইল আইেটেমর
অা সা িফেকট অব
অিরিজন ইকরণ

[২.৪.১]
সা িফেকট অব
অিরিজন ইত
(িসও [কািরয়া,
চায়না, থাইা,
িচিল], সাপটা,
সাফটা, আপটা)

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৫] চািহদা িভিক নন-
টটাইল আইেটেমর
রািনকারকেদর িনবন

[২.৫.১]
রািনকারক
িতান িনবিত

সমি % ১ ৬০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৪:৫৪ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২.৬] চািহদা িভিক
টটাইল আইেটেমর
রািনকারকেদর িনবন

[২.৬.১]
রািনকারক
িতান িনবিত

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩] নন নন
বাজার অসান,
িতিত বাজার
সংহতকরণ ও
সসারণ

১২

[৩.১] চািহদা মাতােবক
আজািতক বািণজ মলায়
অংশহণ

[৩.১.১] চািহদা
মাতােবক
আজািতক
বািণজ মলায়
অংশহণ স

সমি % ১০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.২] চািহদা মাতােবক
নন বাজার অসান ও
-অ িতবকতা
রীকরেণ বািণজ িমশন
রেণর াব

[৩.২.১] চািহদা
মাতােবক বািণজ
িমশন রেণর
িয়া হণ

সমি % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪] রািন বাজাের
িতেযািগতা
সমতা ি,
রািন নীিত
বাবায়ন এবং
রািনকারকেদর
চািহদার আেলােক
নীিত িনধ ারেণর
মতামত দান

১০

[৪.১] বসায়ী সংগঠেনর
সােথ (চািহদা িভিক)
িবষয়িভিক পয ােলাচনা
সভা আেয়াজন

[৪.১.১] বসায়ী
সংগঠেনর সােথ
(চািহদা িভিক)
িবষয়িভিক
পয ােলাচনা সভা
আেয়ািজত

সমি % ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.২] বাংলােদেশ REX
নীিতমালা নয়ণ ও
বাবায়ন

[৪.২.১] REX
নীিতমালা নীত ও
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ৬ ০১.০৮.১৯ ০১.০৯.১৯ ০১.১০.১৯ ০১.১১.১৯ ০১.১২.১৯



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৪:৫৪ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৫] বাংলােদেশর
রািন খাত ও প
িবষেয় েয়াজনীয়
ত সরবরাহ ও
চারণার মােম
রািন সসারেণ
সহায়তা দান
এবং
ািধকারলক
বাজার
েবশািধকার
িবধার আওতায়
রািনত পের
িনিব  আমদানীর
িবধােথ  কাি
অব অিরিজন সনদ
ণ ও িবতরণ

৬

[৫.১] কাি অব অিরিজন
সনদ তকরণ

[৫.১.১] কাি অব
অিরিজন সনদ
(িজএসিপ, সাফটা,
সাপটা, আপটা,
কািরয়ান িসও,
িচিল িজএসিপ,
থাইা িসও)
তত

সমি সংা ২ ১০০০০০০ ৬০০০০০ ৯০০০০০ ৮১০০০০ ৭২০০০০ ৬৩০০০০ ৫৪০০০০ ২০০০০০ ২০০০০০

[৫.২] পিরসংান িকা
২০১৭-২০১৮ তকরণ

[৫.২.১]
পিরসংান
িকা ২০১৭-
২০১৮ তত

সমি সংা ২ ১০ ১০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৫০০

[৫.৩] বািষ ক িতেবদন
২০১৭-২০১৮ তকরণ

[৫.৩.১] বািষ ক
িতেবদন ২০১৭-
২০১৮ তত

সমি সংা ২ ১০ ১০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৫০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৪:৫৪ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

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

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

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

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, ভাইস-চয়ারান, রািন উয়ন েরা,  সিচব, বািণজ মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত
বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  বািণজ  মণালয় িহসােব  ভাইস-চয়ারান,  রািন  উয়ন েরা-এর  িনকট অীকার  করিছ  য  এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

ভাইস-চয়ারান
রািন উয়ন েরা
বািণজ মণালয়

তািরখ

সিচব
বািণজ মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

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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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] দেশ আজািতক বািণজ মলার আেয়াজন
(DITF )

[১.১.১] বািণজ মলা আেয়ািজত
সাাইসাইড সমতা ির লে দেশ সাধারণ ও পিভিক
আজািতক বািণজ মলার আেয়াজন

িডআইএফ সল, ইিপিব/
প উয়ন িবভাগ

সংি নিথ/সরকারী আেদশ রিজার

[১.২] প িভিক বািণজ মলার আেয়াজন
(BFID Expo)

[১.২.১] প িভিক মলা
আেয়ািজত

সাাইসাইড সমতা ির লে দেশ সাধারণ ও পিভিক
আজািতক বািণজ মলার আেয়াজন

প উয়ন িবভাগ সংি নিথ/সরকারী আেদশ রিজার

[১.৩] রািনকারক ও রািনকারক িতান
পয ােয় িতেযািগতার আবহ তিরর লে
িসআইিপ (রািন)-২০২০ এর াথিমক তািলকা
বািণজ মণালেয় রণ।

[১.৩.১] পািরশত তািলকা
মণালেয় িরত

রািনকারক ও রািনকারক িতান পয ােয় িতেযািগতার আবহ
তরীর লে িসআইিপ (রািন)-২০১৯ াথিমক তািলকা বািণজ
মণালেয় রণ

প উয়ন িবভাগ িরত তািলকা/সংি নিথ রিজার

[১.৪] জাতীয় শীষ  পয ােয় নীিত িনধ ারণী
কম কতােদর িনেয় রািন বািণজ সসারেণর
উেে সিমনার /কম শালা আেয়াজন

[১.৪.১] সিমনার /কম শালা
আেয়ািজত

রানিকারক, রািন বািনেজ েবেশ ইক উৎপাদক ও েরার
কম কতা/কম চারীের রািন সমতা ির লে প ভিিক
িশণ/সিমনার আেয়াজন

নীিত ও পিরকনা িবভাগ
আেয়ািজত
িশণ/সিমনােরর সংা

রিজার

[১.৫] বাংলােদশ-চায়না শীপ এিিবশন
সার িনম াণ কের ভৗত কােজর অগিত
২২% সকরণ

[১.৫.১] ২২% কাজ স
বািণজ সসারেণ ব াচেল ায়ী বািণজ মলার জ বাংলােদশ-
চায়না শীপ এিিবশন সার িনম াণ কের ভৗত কােজর
২২% সকরণ

ক পিরচালক,
BCFEC িনম াণ ক

কায  সাদন িতেবদন রিজার

[১.৬] জাতীয় রািন হাউজ িনম ােণর লে ক
হণ

[১.৬.১] জাতীয় রািন হাউজ
িনম ােণর লে ক হীত

দেশর রািন সসারণ ও সংার সমতা ির লে িনজ
ভবন িনম ান

শাসন িবভাগ সংি নিথ
সংি
রিজার

[২.১] চািহদা িভিক নন-টটাইল আইেটেমর
িজএসিপ সা িফেকট ইকরণ

[২.১.১] সা িফেকট ইত
বাংলােদশী নন-টটাইল পের  েবশ সংেেষ িজএসিপ
সা িফেকট ইকরণ

নীিত ও পিরকনা িবভাগ
ইত সািফেকেটর
অিফস কিপ

সংি
রিজার

[২.২] চািহদা িভিক টটাইল আইেটেমর
িজএসিপ সা িফেকট ইকরণ

[২.২.১] সা িফেকট ইত
বাংলােদশী টটাইল পের  েবশ সংেেষ িজএসিপ
সা িফেকট ইকরণ

ব িবভাগ
ইত সািফেকেটর
অিফস কিপ

সংি
রিজার

[২.৩] চািহদা িভিক নন-টটাইল আইেটেমর
অা সা িফেকট অব অিরিজন ইকরণ

[২.৩.১] সা িফেকট অব অিরিজন
ইত (িসও [কািরয়া, চায়না,
থাইা, িচিল], সাপটা, সাফটা,
আপটা)

আমদানীকারক দেশ বাংলােদশী নন-টটাইল পের ািরফ
ফাের সংেেষ সা িফেকট অব অিরিজন (িস.ও.)ইকরণ

নীিত ও পিরকনা িবভাগ সংি নিথ
সংি
রিজার

[২.৪] চািহদা িভিক টটাইল আইেটেমর
অা সা িফেকট অব অিরিজন ইকরণ

[২.৪.১] সা িফেকট অব অিরিজন
ইত (িসও [কািরয়া, চায়না,
থাইা, িচিল], সাপটা, সাফটা,
আপটা)

আমদানীকারক দেশ বাংলােদশী টটাইল পের ািরফ
ফাের সংেেষ সা িফেকট অব অিরিজন (িস.ও.)ইকরণ

নীিত ও পিরকনা িবভাগ সংি নিথ
সংি
রিজার
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[২.৫] চািহদা িভিক নন- টটাইল আইেটেমর
রািনকারকেদর িনবন

[২.৫.১] রািনকারক িতান
িনবিত

রািন সবা দান িয়া তরািতকরেণর লে রািনকারকেদর
ইিপিবর সােথ িনবিতকরণ

ব িবভাগ
ইত িনবন সনদ/সংি
নিথ

সংি
রিজার

[২.৬] চািহদা িভিক টটাইল আইেটেমর
রািনকারকেদর িনবন

[২.৬.১] রািনকারক িতান
িনবিত

রািন সবা দান িয়া তরািতকরেণর লে রািনকারকেদর
ইিপিবর সােথ িনবিতকরণ

ব িবভাগ ইত িনবন সনদ সংি নিথ

[৩.১] চািহদা মাতােবক আজািতক বািণজ
মলায় অংশহণ

[৩.১.১] চািহদা মাতােবক
আজািতক বািণজ মলায়
অংশহণ স

নন রািন বাজার অসান ও িতিত রািন প বাজার
সংহতকরেণ আজািতক বািণজ মলায় অংশহণ

মলা ও দশনী িবভাগ
প উয়ন িবভাগ

অংশহণত মলার সংা রিজার

[৩.২] চািহদা মাতােবক নন বাজার অসান
ও -অ িতবকতা রীকরেণ বািণজ
িমশন রেণর াব

[৩.২.১] চািহদা মাতােবক বািণজ
িমশন রেণর িয়া হণ

নন বাজার অসান ও -অ িতবকতা রীকরেণ িবেদেশ
বািণজ িমশন রেণর াব

প উয়ন িবভাগ সরকারী আেদশ/সংা রিজার

[৪.১] বসায়ী সংগঠেনর সােথ (চািহদা িভিক)
িবষয়িভিক পয ােলাচনা সভা আেয়াজন

[৪.১.১] বসায়ী সংগঠেনর সােথ
(চািহদা িভিক) িবষয়িভিক
পয ােলাচনা সভা আেয়ািজত

রািন নীিত বাবায়ন তদারিককরণ কােয র অংশ িহসােব বসািয়
সংগঠেনর সােথ পয ােলাচনা সভা অান

নীিত ও পিরকনা িবভাগ সভার কায িববরণী সংি নিথ

[৪.২] বাংলােদেশ REX নীিতমালা নয়ণ ও
বাবায়ন

[৪.২.১] REX নীিতমালা নীত ও
বাবািয়ত

রািন নীিত বাবায়ন তদারিককরণ কােয র অংশ িহসােব বসািয়
সংগঠেনর সােথ পয ােলাচনা সভা অান

নীিত ও পিরকনা িবভাগ সভার কায িববরণী সংি নিথ

[৫.১] কাি অব অিরিজন সনদ তকরণ

[৫.১.১] কাি অব অিরিজন সনদ
(িজএসিপ, সাফটা, সাপটা, আপটা,
কািরয়ান িসও, িচিল িজএসিপ,
থাইা িসও) তত

বাংলােদেশর রািন খাত ও প িবষেয় েয়াজনীয় ত সরবরাহ ও
চারণার মােম রািন সসারেণ সহায়তা দান এবং
ািধকারলক বাজার েবশািধকার িবধার আওতায় রািনত
পের িনিব  আমদানীর িবধােথ  কাি অব অিরিজন সনদ ণ ও
িবতরণ ।

ত ও কাশনা িবভাগ সংি নিথ
সংি
রিজার

[৫.২] পিরসংান িকা ২০১৭-২০১৮
তকরণ

[৫.২.১] পিরসংান িকা ২০১৭-
২০১৮ তত

িনিদ অথ  বছের িবিভ গে সািদত রািনীর পিরমান। ত ও কাশনা িবভাগ সংি নিথ
সংি
রিজার

[৫.৩] বািষ ক িতেবদন ২০১৭-২০১৮ তকরণ
[৫.৩.১] বািষ ক িতেবদন ২০১৭-
২০১৮ তত

আিথ ক বছেরর েরার সািদত কম কাের িববরণ। ত ও কাশনা িবভাগ সংি নিথ
সংি
রিজার
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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 বািণজ মণালয় বািণজ মলা আেয়ািজত
বািণজ মলা আেয়াজন সংি িবিভ দরপ সংা কায  ুভােব
সাদন করেত এবং মলা মােঠর আইন-লা পিরিিত িনয়ণ রাখেত
সহেযািগতা।

আইন েয়াগকারী সংার লাকবল ছাড়া বািণজ
মলা সংি দরপ কায ম ও মলা মােঠর
আইন-লা রা করা সব হয় না ।

ঢাকা আজািতক বািণজ মলা ২০২০
সফলভােব আেয়াজন করা সব হেব
না।


