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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভন 

১ভ ১২-তরা যকারয অরপ বফন 

সগুনফারগচা, ঢাকা। 

 

 

রফলয়ঃ ২০১৫-২০১৬ অথ থ ফছদযয ফারল থক কভ থম্পাদন চুরিয  ৩য় ত্রৈভারক অগ্রগরত প্ররতদফদন ।  
 

 

ক্র.নাং ক ৌশলগত উদ্দেশ্য কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

অগ্রগরত  

(জানুয়াযী/১৬-ভাচ থ/১৬) 

০১ সদীয় রদেয স্বাথ থ াংযক্ষদণ প্ররতদফদন 

প্রণয়ন - ১০টি 

 

রে প্ররতষ্ঠান  রযদ থন , তথ্য 

াংগ্র ও প্ররক্রয়াকযণ 

প্ররতদফদন প্রণয়ন ১. গত ২৯-১২-২০১৫ তারযদে আমদাননকৃত সুানি িপ্তাননি কেসৈ ভ্যালু 

এনিশদ্দনি প্রকৃত নিমাণ এবং ইনদ্দেি ফরর্ভ থত এলা ায় সুানি িপ্তাননি 

ননদ্দেধাজ্ঞা প্রতযাহাি/বলবৎ িাখাি নবেয় র্ যাদ্দলাচনা পূব য  প্রনতদ্দবদন  

বানণেয মন্ত্রণালসয় কপ্রিণ  িা হদ্দয়দ্দে।  

২. গত ০৭-০১-২০১৬ তারযদে ব্যাটািী Re-melted lead িপ্তাননি উি 

Export Price বা Levy  শুল্ক আদ্দিা সংক্রান্ত সুানিশ বানণেয 

মন্ত্রণালসয় কপ্রিণ  িা হদ্দয়দ্দে । 

৩.গত ১২-০১-২০১৬ তারযদে শতভ্াগ িপ্তাননমুখী নশদ্দেি েন্য ২০% নগদ 

প্রকণাদনা প্রদান  নবেদ্দয় সুানিশ বানণেয মন্ত্রণালসয় কপ্রিণ  িা হদ্দয়দ্দে । 

০২ অতযাফশ্যকীয় দেয মূল্য ম থদফক্ষণ ও 

প্ররতদফদন প্রণয়ন - ৩টি 

রে প্ররতষ্ঠান  রযদ থন, তথ্য 

াংগ্র ও প্ররক্রয়াকযণ  

প্ররতদফদন প্রণয়ন ১. গত ১০-০১-২০১৬ তারযদে মশুি িাদ্দলি উৎাদন, আমদানন, চানহদা 

এবং আন্তেযানত  ও স্থানীয় বাোি মূদ্দেি উি প্রনতদ্দবদন বানণেয 

মন্ত্রণালসয় কপ্রিণ  িা হদ্দয়দ্দে। 

২.গত ০৬-০৩-২০১৬ তারযদে নবত্র িমোন ২০১৬ ক  সামদ্দন কিদ্দখ 

 নতয় ননতযপ্রদ্দয়ােনীয় ণ্য সামগ্রীি মজুদ, সিবিাহ ও মূে নিনস্থনত 

র্ যাদ্দলাচনা নবেয়  প্রনতদ্দবদন বানণেয মন্ত্রণালসয় কপ্রিণ  িা হদ্দয়দ্দে। 

০৩ াফ-সক্টয ভীক্ষা প্ররতদফদন প্রণয়ন - ৪টি রে প্ররতষ্ঠান  রযদ থন, তথ্য 

াংগ্র ও প্ররক্রয়াকযণ  

প্ররতদফদন প্রণয়ন ৪ টি গদ্দবেণা প্রস্তাব  নমশদ্দনি সভ্ায় অনুদ্দমাদন হদ্দয়দ্দে । এ নবেদ্দয় 

 ার্ যক্রম অব্যাহত িদ্দয়দ্দে। 
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০৪ এরি-ডারম্পাং, কাউিাযদবইররাং, সইপগাড থ 

াংক্রান্ত দচতনতা কভ থসূরচ 

০৩টি দচতনতা সরভনায 

আদয়াজন 

সরভনায অনুরষ্ঠত প্রথম ও রিতীয় সদ্দচতনতা  ম যসূনচ  মথাক্রদভ টিদক বফন (কাযওয়ান 

ফাজায) ও BKMEA  কত অনুনিত হদ্দয়দ্দে । িবতী সদ্দচতনতা 

 ম যসূনচ অনুিাদ্দনি েন্য গােীপুি বনণ  সনমনতি সাদ্দথ কর্াগাদ্দর্াগ 

অব্যাহত আদ্দে। 

০৫ এরি-ডারম্পাং, কাউিাযদবইররাং, সইপগাড থ 

াংক্রান্ত  প্ররক্ষণ কভ থসূরচ 

০২ টি প্ররক্ষণ আদয়াজন  প্ররক্ষণ অনুরষ্ঠত রিতীয়  প্ররক্ষণ কভ থসূরচ আগাভী ০৬- ০৪- ২০১৬ ইাং তারযদে  করভদনয 

দেরন কদক্ষ অনুরষ্ঠত সফ। 
০৬ রনফ থারচত োতমূদয রফস্তারযত প্রবাফ মূল্যায়ন 

(Impact Analysis) 

০২ টি ভীক্ষা প্ররতদফদন প্রণয়ন ভীক্ষা প্ররতদফদনমূদয গদফলণা প্রস্তাফ, ফাদজট, ভয়াফদ্ধ কভ থরযকেনা 

অনুদভারদত দয়দছ। তথ্য-উাত্ত াংগ্রদয কাজ চরদছ। 
০৭ জাতীয় স্বাথ থ াংযক্ষদণয রদক্ষয রিারক্ষক, 

আঞ্চররক ও ফহুারক্ষক ফারণজয 

সনদগারদয়দনয সক্ষদৈ সকৌরগত ায়তা 

প্রদান কযা 

১. যাভ থ গ্রদণয রদক্ষয 

সেকদাল্ডাযদদয ভন্বদয় বা 

আদয়াজন কযা 

বা অনুরষ্ঠত - 

২. সনদগারদয়দনয সকৌরৈ  

প্রস্তুতকযণ 

সকৌরৈ প্রস্তুত 

 

- 

৩. রিপ/ভতাভত/ ইনপুট  

প্রস্তুতকযণ 

রিপ/ভতাভত/ ইনপুট প্রস্তুত  ৮টি রিপ/ভতাভত/ ইনপুট প্রস্তুত কযা দয়দছ।  

৪. রফরবন্ন সনদগারদয়দন 

অাংগ্রণ কযা 

 

সনদগারদয়দন অাংগ্রণ ১. গত ১৫-১৬ সপব্রুয়ারয ২০১৬ সত D-8 ফারণজয চুরিয আওতায়  

Fourth Supervisory Committee   এফাং 

2nd Trade Ministerial Meeting এ অাংগ্রণ কযা 

দয়দছ। 

২. APTA এয ৪৮তভ Standing Committee 

Meeting এ অাংগ্রণ কযা দয়দছ। 

০৮ মুি/ অগ্রারধকাযমূরক ফারণজয চুরি 

(FTA/PTA) গঠদন ভীক্ষা প্ররতদফদন 

প্রণয়নকযণ এফাং ম্ভাব্যতা রফদেলণ 

১. ফাাংরাদদ-ভারদয়রয়া 

রিারক্ষক মুি ফারণজয চুরি 

গঠদনয ম্ভাব্যতা  মাচাই াংক্রান্ত 

ভীক্ষা রযচারনা কযা 

ভীক্ষা ম্পন্ন ফাস্তফারয়ত 

২.ফাাংরাদদ-সভরদডারনয়া 

রিারক্ষক মুি/অগ্রারধকাযমূরক 

ফারণজয চুরি গঠদন ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষায জন্য ডাটা াংগ্র ও 

তথ্য ম থাদরাচনা কযা 

ভীক্ষা ম্পন্ন ফাস্তফারয়ত 

৩. ফাাংরাদদ-চীন রিারক্ষক মুি ভীক্ষা ম্পন্ন গত ০৩-০৩-২০১৬ তারযদে ফাাংরাদদ-চীন রিারক্ষক মুি ফারণজয চুরি 
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ফারণজয চুরি গঠদন ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষায জন্য  ডাটা াংগ্র ও 

তথ্য ম থাদরাচনা কযা 

গঠদন ম্ভাব্যতা ভীক্ষায জন্য ডাটা াংগ্র ও তথ্য ম থাদরাচনা কদয 

প্ররতদফদন ফারণজয ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা দয়দছ। 

৪. Trans Pacific 

Partnership (TPP) চুরিয 

প্রবাফ রফদেলদণ ডাটা াংগ্র ও 

তথ্য ম থাদরাচনা কযা 

ভীক্ষা ম্পন্ন গত ০৩-০৩-২০১৬ তারযদে  Trans Pacific Partnership (TPP)  

চুরিয প্রবাফ ম্ভাব্যতা ভীক্ষায জন্য ডাটা াংগ্র ও তথ্য ম থাদরাচনা 

কদয প্ররতদফদন ফারণজয ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা দয়দছ। 

৫. াপটাভুি সদমূদয ভদে 

ফারণজয ম্প্রাযদণ তায প্রবাফ 

রফদেলদণ (Impact analysis) 

ভীক্ষায জন্য  ডাটা াংগ্র ও 

তথ্য ম থাদরাচনা কযা 

ভীক্ষা ম্পন্ন  ার্ যক্রম অব্যাত আদছ। 

০৯ দক্ষতায াদথ ফারল থক কভ থম্পাদন চুরি 

ফাস্তফায়ন 

১. ফারল থক কভ থম্পাদন চুরি 

স্বাক্ষয 

রনধ থারযত ভয়ীভায ভদে চুরি 

স্বাক্ষরযত 

গত ২২ সপ্টম্বয’১৫ তারযদে ফারল থক কভ থম্পাদন চুরি স্বাক্ষয কযা 

দয়দছ। 

  ২. ফারল থক কভ থম্পাদন চুরি 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ 

দারেথরকৃত অধ থফারল থক ত্রৈভারক 

প্ররতদফদন 

চরভান 

১০ দক্ষতা ও ত্রনরতকতায উন্নয়ন ১. কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয 

প্ররক্ষণ আদয়াজন 

প্ররক্ষদণয ভয় ২২ জনঘিা প্ররক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। 

২. জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর 

ফাস্তফায়ন 

ফাাংরাদদ ট্যারযপ করভদন 

ত্রনরতকতা করভটি গঠিত 

গত ১৩-০৪-২০১৪ তারযদে করভদন ত্রনরতকতা করভটি গঠন কযা দয়দছ। 

করভদন শুদ্ধাচায কভ থরযকেনা 

প্রণীত 

শুদ্ধাচায কভ থরযকেনা (জানুয়াযী ২০১৫ - জুন ২০১৬) ফারণজয ভন্ত্রণারদয় 

সপ্রযণ কযা দয়দছ এফাং ওদয়ফাইদট প্রকারত দয়দছ। 

১১ তথ্য অরধকায ও স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা 

ফাস্তফায়ন 

১. তথ্য প্রকা রনদদ থরকা  

ফাস্তফায়ন 

করভদনয তথ্য প্রকা নীরতভারা 

প্রণয়ন ও ওদয়ফ াইদট প্রকারত 

নীরতভারা রনযীক্ষদণয জন্য ১৫-১১-২০১৫ তারযদে তথ্য করভদন সপ্রযণ 

কযা দয়দছ। সমাগাদমাগ অব্যাত আদছ। 

২. করভদনয দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ থকতথা রনদয়াগ  

করভদনয দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায নাভ 

ও সমাগাদমাদগয ঠিকানায াংকরন 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা রনদয়াগকৃত এফাং ওদয়ফাইদট প্রকারত। 
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ওদয়ফাইদট প্রকারত 

৩. করভদনয ফারল থক প্ররতদফদন 

প্রণয়ন 

করভদনয ফারল থক প্ররতদফদন 

ওদয়ফাইদট প্রকারত 

ফারল থক প্ররতদফদন ওদয়ফাইদট প্রকারত দয়দছ। 

১২ উদ্ভাফন ও অরবদমাগ প্ররতকাদযয ভােদভ 

সফায ভান উন্নয়ন 

১. রযফরতথত পযদভদট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং ভাঠ 

ম থাদয়য দপ্তযমূদয রটিদজন 

চাট থায প্রণয়ন  

রযফরতথত পযম্যাদট করভদনয 

রটিদজন চাট থায ওদয়ফাইদট 

প্রকারত 

রযফরতথত পযদভদট করভদনয রটিদজন চাট থায ওদয়ফাইদট প্রকারত 

দয়দছ। 

২. অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন  

দপ্তয/াংস্থায অরবদমাগ প্ররতকায 

সপাকার দয়ি রনদয়াগকৃত 

অরবদমাগ প্ররতকায সপাকার দয়ি রনদয়াগকৃত ও  ওদয়ফাইদট প্রকারত 

দয়দছ।  

নাগরযদকয রনকট দত প্রাপ্ত অরবদমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

সকান অরবদমাগ াওয়া মায়রন। 

৩. সফা প্ররক্রয়ায় উদ্ভাফন 

কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন 

করভদনয কভদক্ষ একটি কদয 

অনরাইন সফা চালুকৃত 

ফাস্তফারয়ত 

করভদনয কভদক্ষ একটি কদয 

সফাপ্ররক্রয়া জীকৃত 

ফাস্তফারয়ত 

১৩ আরথ থক ব্যফস্থানায উন্নয়ন ১. ফাদজট ফাস্তফায়ন করভটিয 

কভ থরযরধ মথামথবাদফ অনুযণ 

ফাদজট ফাস্তফায়ন রযকেনা 

(Budget 

Implementation Plan) 

প্রণীত ও দারেরকৃত ত্রৈভারক ফাদজট 

ফাস্তফায়ন প্ররতদফদন 

ফাস্তফারয়ত ও ৩টি প্ররতদফদন সপ্রযণ কযা দয়দছ। 

২. অরডট আরত্ত রনষ্পরত্ত 

কাম থক্রভ উন্নয়ন 

ফছদয অরডট আরত্ত রনষ্পরত্তকৃত  জানুয়াযী-ভাচ থ ২০১৬ ম থন্ত সকাদনা অরডট আরত্ত রনষ্পরত্ত য়রন। 

 


