
পরিরিষ্ট-ক 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি সিকাি 

 

 

 

 

 

 

চেয়ািম্যান, বাাংলাদেি ট্যারিফ করিিন 

 

এবাং 

 

সরেব, বারণজয িন্ত্রণালয় 

 

এি িদে স্বাক্ষরিত 

 

 

 

বারষ িক কি িসম্পােন চুরি 
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সূরেপত্র 

 

 

 

কি িসম্পােদনি সারব িক রেত্র 

 

উপক্রিরণকা 

 

চসকিন -১ :  রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষয (Mission), চকৌিলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবরল। 

 

চসকিন -২: রবরিন্ন কার্ িক্রদিি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) । 

 

চসকিন -৩: চকৌিলগত উদেশ্য, অগ্রারিকাি, কার্ িক্রি, কি িসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ। 

 

সাংদর্াজনী -১:  িব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) । 

 

সাংদর্াজনী -২: কি িসম্পােন সূেকসমূহ, বাস্তবায়নকািী  এবাং পরিিাপ পদ্ধরত। 

 

সাংদর্াজনী -৩: কি িসম্পােন লক্ষযিাত্রা অজিদনি চক্ষদত্র অন্য িন্ত্রণালয় /রবিাদগি ওপি রনি িিিীলতা।  
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বাাংলাদেি ট্যারিফ করিিদনি কি িসম্পােদনি সারব িক রেত্র 

(Overview of the Performance of the Bangladesh Tariff Commission) 

 

সাম্প্ররতক অজিন, েযাদলঞ্জ এবাং িরবষ্যৎ পরিকল্পনা: 

 

সাম্প্ররতক বছিসমূদহি (৩ বছি) প্রিান অজিনসমূহ: 

বাাংলাদেি ট্যারিফ করিিদনি সাম্প্ররতক অজিদনি িদে উদেখদর্াগ্য রবষয়সমূহ হদে – রিয়ানিাি, আলদজরিয়া, 

িালদয়রিয়া, চিরিদকা, রফরলপাইনস, শ্রীলাংকা, ইদদাদনরিয়া চেিসমূদহি সাদে বাাংলাদেদিি চপ্রফাদিরশিয়াল/মুি 

বারণজয সাংক্রান্ত প্ররতদবেন, রসদিন্ট, রসিারিক, এনারজি চসরিাং বাল্ব, রিল, রেরন, ট্যযরিজি, সাইদকল, চেড ইন সারি িস, 

োিড়া ও োিড়াজাত পণ্য, রজওগ্রারপকযাল ইনরডদকিন, টায়াি রিদল্পি বাই-চপ্রাডাক্ট, িটি সাইদকল রিল্প ও পার্শ্িবরতি 

চেিসমুদহ এরি-ডারম্পাং েে িা রবষদয় সিীক্ষা প্ররতদবেন প্রণয়ন কিা। তাছাড়া Bangladesh Journal of Tariff 

and Trade িীষ িক একটি ত্রত্রিারসক জান িাল এি ৪টি প্রকািনা সম্পন্ন হদয়দছ ও রনয়রিত প্রকাি কিা হদে। এরন্ট-

ডারম্পাং, কাউন্টািদিইরলাং, চসইফগাড ি রবষদয় ৭টি প্ররিক্ষণ কি িসূরে অনুরিত হদয়দছ। ঢাকা, কুরষ্টয়া, কিবাজাি, 

েট্টগ্রাি, কুরিো, বরিিাল, খাগড়াছরড়, নািায়নগঞ্জ, চনত্রদকানা ও র্দিাি চজলায় ১০টি সদেতনতা কি িসূরে অনুরিত 

হদয়দছ।  

 

সিস্যা এবাং েযাদলঞ্জসমূহ: 

করিিদনি কার্ ি সম্পােদনি প্রিান সিস্যা ও েযাদলঞ্জসমূহ হদে - তথ্য উপাদেি স্বল্পতা, সিয়িত তথ্য উপাে না 

পাওয়া, প্ররিরক্ষত জনবদলি স্বল্পতা, বারণজয প্ররতরবিান সাংক্রান্ত কার্ িক্রি পরিোলনায় কারিগরি েক্ষতাি ঘাটরত, 

বারণজয নীরত পর্ িাদলােনা সাংক্রান্ত প্ররিক্ষদণি অিাব, আন্তজিারতক বারণজয রবদেষদণ প্রদয়াজনীয় ও আধুরনক 

প্ররিক্ষদণি অিাব, আন্তজিারতক বারণজয চনদগারিদয়িদন প্রদয়াজনীয় েক্ষতাি অিাব,এবাং অতযাবশ্যকীয় পণ্য রবপণন ও 

িরনটরিাং চসদলি কার্ িক্রি গরতিীল কিাি জন্য কািিাইজড সফটওয়যাি এি অিাব ।  

 

িরবষ্যৎ পরিকল্পনা: 

বাাংলাদেি ট্যারিফ করিিদনি িরবষ্যৎ পরিকল্পনাি িদে িদয়দছ চেিীয় রিদল্পি স্বাে ি সাংিক্ষদণি লদক্ষয শুল্ক কাঠাদিা 

চর্ৌরিকীকিণ; অতযাবশ্যকীয় পদণ্যি মূল্য পর্ িদবক্ষণপূব িক বাজাি রিরতিীল িাখাি ব্যাপাদি সিকািদক সহদর্ারগতা 

প্রোন; বারণজয প্ররতরবিান ব্যবিা রবষদয় ব্যবসায়ী সিাদজি সক্ষিতা বৃরদ্ধি জন্য চসরিনাি ও প্ররিক্ষণ আদয়াজন; 

সিীক্ষা প্ররতদবেন সম্পন্ন কদি চেিীয় রিদল্পি উন্নয়দন নীরত রনি িািদণি জন্য সহায়তা প্রোন; SAFTA, APTA, TPS-

OIC, D-8, BIMSTEC, WTO রবষয়সমূহ পর্ িাদলােনাপূব িক বাাংলাদেদিি চনদগারসদয়িন চকৌিল রনি িািণ । 

 

২০১৮-১৯ অে িবছদিি সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ:  

১. চেিীয় রিদল্পি স্বাে ি সাংিক্ষদণি লদক্ষয শুল্ক কাঠাদিা চর্ৌরিকীকিণ; 

২. এরন্ট-ডারম্পাং,কাউন্টািদিইরলাং,চসইফগাড ি রবষদয়  সদেতনতা কি িসূরে ও প্ররিক্ষণ আদয়াজন; ও 

৩. জাতীয় স্বাে ি সাংিক্ষদণি লদক্ষয রিপারক্ষক, আঞ্চরলক ও বহুপারক্ষক বারণজয চনদগারসদয়িদনি চক্ষদত্র চকৌিলগত 

সহায়তা প্রোন। 
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উপক্রিরণকা (Preamble) 

 

 

 সিকারি েপ্তি/সাংিাসমূদহি প্রারতিারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জবাবরেরহ চজািোি কিা, সুিাসন 

সাংহতকিণ এবাং সম্পদেি র্োর্ে ব্যবহাি রনরিতকিদণি িােদি  রূপকল্প ২০২১ এি র্োর্ে বাস্তবায়দনি 

লদক্ষয- 

 

 

চেয়ািম্যান, বাাংলাদেি ট্যারিফ করিিন 

 

 

এবাং 

 

সরেব, বারণজয িন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি সিকাি  এি িদে ২০১৮ সাদলি জুন িাদসি ২১  

তারিদখ এ বারষ িক কি িসম্পােন চুরি স্বাক্ষরিত হল।   

 

এ  চুরিদত স্বাক্ষিকািী উিয়পক্ষ রনম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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চসকিন ১: 

 

রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষয (Mission), চকৌিলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবরল 

 

১.১. রূপকল্প (Vision):  চেিীয় রিদল্পি স্বাে ি িক্ষা ও রবর্শ্ বারণদজয বাাংলাদেদিি সুদৃঢ় অবিান রনরিতকদল্প 

সিকািদক বস্তুরনি ও প্রাদয়ারগক পিািি ি প্রোন কিা। 

 

১.২. অরিলক্ষয (Mission): শুল্কহাি চর্ৌরিকীকিণ, চেিীয় রিদল্পি ন্যায়সঙ্গত স্বাে ি সাংিক্ষণ, রি-পারক্ষক, 

আঞ্চরলক ও বহুপারক্ষক চুরিি আওতায় চেিীয় পদণ্যি বাজাি সম্প্রসািণ, রনতয প্রদয়াজনীয় পদণ্যি বাজািেি 

রনিীক্ষণ ও পর্ িাদলােনায় সিকািদক চকৌিলগত পিািি ি প্রোন।  

 

১.৩. চকৌিলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):  

১. চেিীয় রিদল্পি স্বাে ি িক্ষা;  

২. এরন্ট-ডারম্পাং, কাউন্টািদিইরলাং ও চসইফগাড ি চিজাস ি সাংক্রান্ত সক্ষিতা বৃরদ্ধ; অতযাবশ্যকীয় পদণ্যি  

৩. আন্তজিারতক বারণজযসহ রনব িারেত সাব-চসক্টিসমূদহি রবস্তারিত প্রিাব মূল্যায়ন (Impact Analysis); 
৪. জাতীয় স্বাে ি সাংিক্ষদণি লদক্ষয রিপারক্ষক, আঞ্চরলক ও বহুপারক্ষক বারণজয চনদগারসদয়িদনি চক্ষদত্র 

চকৌিলগত সহায়তা প্রোন; এবাং 

৫. অতযাবশ্যকীয় পদণ্যি মূল্য, োরহো, সিবিাহ পরিরিরত পর্ িদবক্ষণপূব িক সিকািদক সহায়তা প্রোন। 

 

১.৪. আবরশ্যক চকৌিলগত উদেশ্যসমূহ: 

১. বারষ িক কি িসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন চজািোিকিণ; 

২. কার্ িপদ্ধরত ও চসবাি িাদনান্নয়ন; 

৩. আরে িক ও সম্পে ব্যবিাপনাি উন্নয়ন; এবাং 

৫. জাতীয় শুদ্ধাোি চকৌিল ও তথ্য অরিকাি বাস্তবায়ন চজািোিকিণ। 

 

১.৫. কার্ িাবরল (Functions): 

১. চেিীয় রিদল্পি স্বাে ি িক্ষা; 

২. চেিীয় পণ্য িপ্তারনি উন্নয়ন; 

৩. রিপারক্ষক ও বহুপারক্ষক চুরিি িােদি চেদি এবাং রবদেদি চেিীয় রিল্প সম্পে ব্যবহাদিি উন্নয়ন; 

৪. ডারম্পাং ও রবদেিী পদণ্যি আিোরন ও রবক্রদয়ি ব্যাপাদি অসাধু পন্থা প্ররতদিািকদল্প পেদক্ষপ গ্রহণ; ও  

৫.অতযাবশ্যকীয় পদণ্যি পরিদবিক রনদয়াগ আদেি ২০১১ অনুর্ায়ী অতযাবশ্যকীয় পণ্য রবপণন িরনটরিাং। 
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চসকিন ২   

 

বাাংলাদেি ট্যারিফ করিিদনি রবরিন্ন কার্ িক্রদিি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

 

কি িসম্পােন সূেকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

 

লক্ষযিাত্রা 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষপণ রনি িারিত  লক্ষযিাত্রা অজিদনি 

চক্ষদত্র চর্ৌেিাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত  

িন্ত্রণালয়/রবিাগ/ সাংস্হাসমূদহি 

নাি 

উপােসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১.রবর্শ্ বারণজয 

প্ররতদর্ারগতাি হাত চেদক 

চেিীয় পদণ্যি স্বাে ি 

সাংিক্ষণ। 

করিিদনি সুপারিদিি 

রিরেদত স্বাে ি সাংিরক্ষত। 

সাংখ্যা ১০ ৮ ৮ ৯ ৯ বারণজয িন্ত্রণালয়, রিল্প 

িন্ত্রণালয়, জাতীয় িাজস্ব চবাড ি, 

বাাংলাদেি ব্যাাংক, িপ্তারন 

উন্নয়ন চবাড ি। 

করিিদনি প্ররতদবেন,   

বারষ িক প্ররতদবেন। 

২. ত্রবদেরিক বারণদজয 

ফলপ্রসূ চনদগারসদয়িন।  

চনদগারসদয়িদনি লদক্ষয 

করিিন কর্তিক প্রণীত 

রিফ/িতািত/চকৌিলপত্র

/ইনপুটস। 

 

সাংখ্যা ৪০ ৩২ ৩৫ ৩৫ ৩৫ বারণজয িন্ত্রণালয়, রিল্প 

িন্ত্রণালয়, জাতীয় িাজস্ব চবাড ি, 

বাাংলাদেি ব্যাাংক, িপ্তারন 

উন্নয়ন চবাড ি। 

করিিদনি প্ররতদবেন, 

বারষ িক প্ররতদবেন।  

*সািরয়ক 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

চসকিন ৩ 

বাাংলাদেি ট্যারিফ করিিদনি চকৌিলগত উদেশ্য, অগ্রারিকাি, কার্ িক্রি, কি িসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ (চিাট নম্বি-৭৫) 

চকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

চকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

িান 

(Wt. of 

Str. Obj.) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূেক 

(Perf.Indi.) 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূেদকি িান 

(Wt. of Perf. 
Indi) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০১৯ 

- 

২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২০ 

- 
২০২১ 

২০১৬ 

-
২০১৭ 

২০১৭ 

-
২০১৮ 

অসািািণ অরত 

উেি 

উেি েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনি 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

চকৌিলগত উদেশ্যসমূহ 

১. চেিীয় রিদল্পি 

স্বাে ি সাংিক্ষণ। 

২২ ১.১.  প্ররতদবেন প্রণয়দনি 

লদক্ষয রিল্প প্ররতিান  

পরিেি িন ,তথ্য সাংগ্রহ, 

প্ররক্রয়া কিণ, রবদেষণ, ও  

গণশুনারন অনুিান। 

প্ররতদবেন 

প্রণীত 

% ১৬ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

১.২. ৩(রতন) টি শুল্ক 

সহায়তা সাংক্রান্ত 

িতরবরনিয় ও সদেতনতা 

বৃরদ্ধমূলক চসরিনাি 

আদয়াজন  

চসরিনাি  

অনুরিত 

তারিখ ৬ - - ৩১ চি 

২০১৯ 

১০ জুন 

২০১৯ 

১৫ জুন 

২০১৯ 

২০ জুন 

২০১৯ 

২৫ জুন 

২০১৯ 

- - 

২. এরন্ট-ডারম্পাং, 

কাউন্টািদিইরলাং, 

চসইফগাড ি চিজাস ি 

সাংক্রান্ত সক্ষিতা 

বৃরদ্ধ। 

১৮ ২.১. ০২ টি সদেনতা বৃরদ্ধ 

মূলক চসরিনাি আদয়াজন। 

চসরিনাি  

অনুরিত 

তারিখ ৬ ০৫ ৪ ৩১ চি 

২০১৯ 

১০ জুন 

২০১৯ 

১৫ জুন 

২০১৯ 

২০ জুন 

২০১৯ 

২৫ জুন 

২০১৯ 

- - 

২.২. ০১ টি রবদিষারয়ত  

(রিড টাি ি রিরিউ সাংক্রান্ত) 

রবষয়ক প্ররিক্ষণ 

আদয়াজন।   

প্ররিক্ষণ 

অনুরিত 

তারিখ ৩ - - ২৮ 

চফব্রুয়ারি 

২০১৯ 

১৫ িাে ি 

২০১৯ 

৩১ িাে ি 

২০১৯ 

১৫ 

এরপ্রল 

২০১৯ 

৩০/০

৪ 

২০১৯ 

- - 

২.৩. ২টি  এরন্ট-ডারম্পাং, 

কাউন্টািদিইরলাং ও 

চসইফগাড ি রবষয়ক 

প্ররিক্ষণ আদয়াজন।   

প্ররিক্ষণ 

অনুরিত 

তারিখ ৬ - - ৩১ িাে ি 

২০১৯ 

১৫ 

এরপ্রল 

২০১৯ 

৩০ 

এরপ্রল 

২০১৯ 

১৫ চি 

২০১৯ 

৩১ চি 

২০১৯ 

- - 

২.৪.  Manual on 

procedural and 
substantive issues 
of Anti-dumping 

duties. 

ম্যানুদয়ল 

প্রণীত 

তারিখ  ৩   ৩১ চি 

২০১৯ 

১০ জুন 

২০১৯ 

১৫ জুন 

২০১৯ 

২০ জুন 

২০১৯ 

২৫ জুন 

২০১৯ 

- - 
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চসকিন ৩ 

বাাংলাদেি ট্যারিফ করিিদনি চকৌিলগত উদেশ্য, অগ্রারিকাি, কার্ িক্রি, কি িসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ 

চকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

চকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

িান 

(Wt. of 

Str. Obj.) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূেক 

(Perf.Indi.) 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূেদকি িান 

(Wt. of Perf. 
Indi) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০১৯ 

- 

২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২০ 

- 
২০২১ 

২০১৬ 

-
২০১৭ 

২০১৭ 

-
২০১৮ 

অসািািণ অরত 

উেি 

উেি েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনি 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

চকৌিলগত উদেশ্যসমূহ 

৩. আন্তজিারতক 

বারণজযসহ রনব িারেত  

সাব-চসক্টিসমুদহি  

প্রিাব মূল্যায়ন 

(Impact 
analysis)। 

১৫ ৩.১. Study on  

Textile Industries in 
Bangladesh: An 
Analysis on Cash 
Incentive upon 

export সাংক্রান্ত সিীক্ষা 

প্ররতদবেন প্রণয়ন। 

প্ররতদবেন 

প্রণীত 

তারিখ ৩ - - ১০ জুন 

২০১৯ 

১৫ জুন 

২০১৯ 

২০ জুন 

২০১৯ 

২৫ জুন 

২০১৯ 

২৮ জুন 

২০১৯ 

- - 

৩.২. Prospect of 

Liquefied Natural 
Gas (LNG) 
Industries in 

Bangladesh সাংক্রান্ত 

সিীক্ষা প্ররতদবেন প্রণয়ন। 

প্ররতদবেন 

প্রণীত 

তারিখ ৩ - - ৩১ চি 

২০১৯ 

১০ জুন 

২০১৯ 

১৫ জুন 

২০১৯ 

২০ জুন 

২০১৯ 

২৫ জুন 

২০১৯ 

- - 

৩.৩. The Possibility 

of forming PTA/FTA 
between 
Bangladesh and 

US/UK িীষ িক সিীক্ষা 

প্ররতদবেন প্রণয়ন  

প্ররতদবেন 

প্রণীত 

তারিখ ৩ - - ১০ জুন 

২০১৯ 

১৫ জুন 

২০১৯ 

২০ জুন 

২০১৯ 

২৫ জুন 

২০১৯ 

২৮ জুন 

২০১৯ 

- - 

৩.৪. Leather 

Industries in 
Bangladesh: Post 
Graduation  
Challenges and Way 

forward িীষ িক সিীক্ষা 

প্ররতদবেন প্রণয়ন। 

প্ররতদবেন 

প্রণীত 

তারিখ ৩ - - ১৫ জুন 

২০১৯ 

২০ জুন 

২০১৯ 

২৫ জুন 

২০১৯ 

২৮ জুন 

২০১৯ 

৩০ জুন 

২০১৯ 

- - 
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চসকিন ৩ 

বাাংলাদেি ট্যারিফ করিিদনি চকৌিলগত উদেশ্য, অগ্রারিকাি, কার্ িক্রি, কি িসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ 

চকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

চকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

িান 

(Wt. of 

Str. Obj.) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূেক 

(Perf.Indi.) 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূেদকি িান 

(Wt. of Perf. 
Indi) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০১৯ 

- 

২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২০ 

- 
২০২১ 

২০১৬ 

-
২০১৭ 

২০১৭ 

-
২০১৮ 

অসািািণ অরত 

উেি 

উেি েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনি 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  ৩.৫.  Product and 

Market 
Diversification in 
Export Trade of 
Bangladesh: 
Challenges and 

Pathways িীষ িক 

সিীক্ষা প্ররতদবেন প্রণয়ন 

প্ররতদবেন 

প্রণীত 

তারিখ ৩ - - ১০ জুন 

২০১৯ 

১৫ জুন 

২০১৯ 

২০ জুন 

২০১৯ 

২৫ জুন 

২০১৯ 

২৮ জুন 

২০১৯ 

- - 

চকৌিলগত উদেশ্যসমূহ 
৪. জাতীয় স্বাে ি 

সাংিক্ষদণি লদক্ষয 

রিপারক্ষক, আঞ্চরলক 

ও বহুপারক্ষক বারণজয 

চনদগারসদয়িদনি 

চক্ষদত্র চকৌিলগত 

সহায়তা প্রোন। 

১২ ৪.১. পিািি ি গ্রহদণি 

লদক্ষয চিকদহাল্ডািদেি 

সিন্বদয় সিা আদয়াজন  

সিা অনুরিত সাংখ্যা ২ ৬ ৬ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ৯ 

৪.২. রিফ/িতািত/ 

চকৌিলপত্র/ ইনপুটস  

প্রস্তুতকিণ 

রিফ/িতািত

/চকৌিলপত্র/ 

ইনপুটস 

প্রস্তুত 

সাংখ্যা ৬ ৪০ ২৫ ২৮ ২৬ ২৪ ২৩ ২০ ২৯ ৩০ 

৪.৩. রবরিন্ন 

চনদগারসদয়িদন অাংিগ্রহণ  

চনদগারসদয়ি

চন অাংিগ্রহণ 

সাংখ্যা ৪ ৬ ৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ১ ৮ ৮ 

৫. অতযাবশ্যকীয় 

পদণ্যি মূল্য, োরহো, 

সিবিাহ পরিরিরত 

পর্ িদবক্ষণপূব িক 

সিকািদক সহায়তা 

প্রোন 

৮ ৫.১.  প্ররতদবেন প্রণয়দনি 

লদক্ষয রিল্প প্ররতিান  

পরিেি িন ,তথ্য সাংগ্রহ, 

প্ররক্রয়া কিণ, রবদেষণ, 

গণশুনারন 

প্ররতদবেন 

প্রণীত 

% ৮ ৭ ৪ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 
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চসকিন ৩ 

আবরশ্যক চকৌিলগত উদেশ্য, অগ্রারিকাি, কার্ িক্রি, কি িসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ (চিাট নম্বি-২৫) 

চকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

চকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

িান 

(Wt. of 

Str. Obj.) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূেক 

(Perf.Indi.) 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূেদকি িান 

(Wt. of Perf. 
Indi) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০১৯ 

- 

২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২০ 

- 
২০২১ 

২০১৬ 

-
২০১৭ 

২০১৭ 

-
২০১৮ 

অসািািণ অরত 

উেি 

উেি েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনি 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

আবরশ্যক চকৌিলগত উদেশ্যসমূহ 

১. বারষ িক 

কি িসম্পােন চুরি 

বাস্তবায়ন 

চজািোিকিণ 

৩ ১.১. িাঠ পর্ িাদয়ি 

কার্ িালয়সমূদহি সদঙ্গ 

২০১৮-১৯ অে িবছদিি 

বারষ িক কি িসম্পােন  চুরি 

স্বাক্ষি ও ওদয়বসাইদট 

আপদলাড 

বারষ িক 

কি িসম্পােন  

চুরি স্বাক্ষরিত 

তারিখ ০.৫ - - ২০ জুন 

২০১৮ 

২১ জুন 

২০১৮ 

২৪ জুন 

২০১৮ 

- - - - 

১.২. ২০১৮-১৯ 

অে িবছদিি বারষ িক 

কি িসম্পােন চুরিি অি ি-

বারষ িক মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

সাংরেষ্ট িন্ত্রণালয়/রবিাদগ 

োরখল 

মূল্যায়ন 

প্ররতদবেন 

োরখলকৃত 

তারিখ ০.৫ - - ১৭ 

জানুয়ারি 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়ারি 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়ারি 

২০১৯ 

২২ 

জানুয়ারি 

২০১৯ 

২৩ 

জানুয়ারি 

২০১৯ 

- - 

১.৩. িাঠপর্ িাদয়ি 

কার্ িালদয়ি ২০১৮-১৯ 

অে িবছদিি বারষ িক 

কি িসম্পােন  চুরিি অি ি-

বারষ িক মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

পর্ িাদলােনাদন্ত ফলাবতিক 

(feedback) 

িন্ত্রণালয়/রবিাদগ 

ফলাবতিক 

(feedback) 

প্রেে 

তারিখ ১ - - ২৪ 

জানুয়ারি 

২০১৯ 

৩১ 

জানুয়ারি 

২০১৯ 

০৪ 

চফব্রুয়ারি 

২০১৯ 

০৮ 

চফব্রুয়ারি 

২০১৯ 

১১ 

চফব্রুয়ারি

২০১৯ 

- - 

১.৪. সিকারি কি িসম্পােন 

ব্যবিাপনা পদ্ধরতসহ 

অন্যান্য রবষদয় 

কি িকতিা/কি িোিীদেি জন্য 

প্ররিক্ষণ আদয়াজন 

আদয়ারজত 

প্ররিক্ষদণি 

সিয় 

জনঘিা* ১ - - ৬০ - - - - - - 

 



11 

 

চসকিন ৩ 

আবরশ্যক চকৌিলগত উদেশ্য, অগ্রারিকাি, কার্ িক্রি, কি িসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ 

চকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

চকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

িান 

(Wt. of 

Str. Obj.) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূেক 

(Perf.Indi.) 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূেদকি িান 

(Wt. of Perf. 
Indi) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০১৯ 

- 

২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২০ 

- 
২০২১ 

২০১৬ 

-
২০১৭ 

২০১৭ 

-
২০১৮ 

অসািািণ অরত 

উেি 

উেি েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনি 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২. কার্ িপদ্ধরত, 

কি িপরিদবি ও 

চসবাি িাদনান্নয়ন 

১০ ২.১. ই-ফাইরলাং পদ্ধরত 

বাস্তবায়ন 

ফ্রন্ট চডদেি 

িােদি গৃহীত 

ডাক ই-

ফাইরলাং 

রসদিদি 

আপদলাডকৃত 

% ১ - - ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ - - 

ই-ফাইদল  নরে 

রনষ্পরেকৃত ** 

% ১ - - ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ - - 

ই-ফাইদল  পত্র 

জািীকৃত *** 

% ১ - - ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ - - 

২.২. েপ্তি/সাংিা কর্তিক 

অনলাইন চসবা োলু কিা 

ন্যযনতি একটি 

নতুন ই-সারি িস 

োলুকৃত 

তারিখ ১ - - ১০ 

জানুয়ারি 

২০১৯ 

২৪ 

জানুয়ারি 

২০১৯ 

২৮ 

জানুয়ারি 

২০১৯ 

৩১ িাে ি 

২০১৯ 

৩০ 

এরপ্রল 

২০১৯ 

- - 

২.৩. েপ্তি/সাংিা ও 

অিীনি কার্ িালয়সমূদহি 

উদ্ভাবনী উদযাগ ও ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) 

বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উদযাগ 

ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (SIP) 

সমূদহি 

হালনাগােকৃত 

ডাটাদবইজ 

ওদয়বসাইদট 

প্রকারিত 

তারিখ ১ - - ০৩ 

চফব্রুয়ারি 

২০১৯ 

১১ 

চফব্রুয়ারি

২০১৯ 

১৮ 

চফব্রুয়ারি

২০১৯ 

২৫ 

চফব্রুয়ারি

২০১৯ 

০৪ িাে ি 

২০১৯ 

- - 

ডাটাদবইজ 

অনুর্ায়ী 

ন্যযনতি দুটি 

নতুন উদ্ভাবনী 

উদযাগ /ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প 

োলুকৃত 

তারিখ ১ - - ০৮ এরপ্রল 

২০১৯ 

২২ 

এরপ্রল  

২০১৯ 

০২ চি 

২০১৯ 

১৬ চি 

২০১৯ 

৩০ চি 

২০১৯ 

- - 
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চসকিন ৩ 

আবরশ্যক চকৌিলগত উদেশ্য, অগ্রারিকাি, কার্ িক্রি, কি িসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ 

চকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

চকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

িান 

(Wt. of 

Str. Obj.) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূেক 

(Perf.Indi.) 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূেদকি িান 

(Wt. of Perf. 
Indi) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০১৯ 

- 

২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২০ 

- 
২০২১ 

২০১৬ 

-
২০১৭ 

২০১৭ 

-
২০১৮ 

অসািািণ অরত 

উেি 

উেি েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনি 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২. কার্ িপদ্ধরত, 

কি িপরিদবি ও 

চসবাি িাদনান্নয়ন 

১০ ২.৪. রসটিদজনস োট িাি 

বাস্তবায়ন 

হালনাগােকৃত 

রসটিদজনস 

োট িাি অনুর্ায়ী  

প্রেে চসবা 

% ১ - - ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ - - 

চসবাগ্রহীতাদেি 

িতািত 

পরিবীক্ষণ 

ব্যবিা োলুকৃত 

তারিখ ০.৫ - - ৩১ 

রডদসম্বি 

২০১৮ 

১৫ 

জানুয়ারি 

২০১৯ 

০৭ 

চফব্রুয়ারি

২০১৯ 

১৭ 

চফব্রুয়ারি 

২০১৯ 

২৮ 

চফব্রুয়ারি 

২০১৯ 

- - 

২.৫. অরিদর্াগ প্ররতকাি 

ব্যবিা বাস্তবায়ন 

রনরে িষ্ট সিদয়ি 

িদে  

অরিদর্াগ 

রনষ্পরেকৃত 

% ০.৫ - - ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ - - 

২.৬. রপআিএল শুরুি ২ 

িাস পূদব ি সাংরেষ্ট 

কি িোিীি রপআিএল ও 

ছুটি নগোয়নপত্র জারি 

কিা 

রপআিএল 

আদেি 

জারিকৃত 

% ১ - - ১০০ ৯০ ৮০ - - - - 

ছুটি 

নগোয়নপত্র 

জারিকৃত 

% ১ - - ১০০ ৯০ ৮০ - - - - 

৩. আরে িক ও সম্পে 

ব্যবিাপনাি উন্নয়ন 

৯ ৩.১. অরডট আপরে 

রনষ্পরে কার্ িক্রদিি উন্নয়ন 

রত্রপক্ষীয় সিায় 

অরডট আপরে 

রনষ্পরেি জন্য 

সুপারিিকৃত 

% ১ 

- - ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ - - 

অরডট আপরে 

রনষ্পরেকৃত 
% ১ 

- - ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ - - 

৩.২.িাবি ও অিাবি 

সম্পরেি হালনাগাে 

তারলকা প্রস্তুত কিা 

িাবি সম্পরেি 

তারলকা 

হালনাগােকৃত 

তারিখ ১ 

- - ০৩ 

চফব্রুয়ারি 

২০১৯ 

১১ 

চফব্রুয়ারি

২০১৯ 

১৮ 

চফব্রুয়ারি

২০১৯ 

২৫ 

চফব্রুয়ারি

২০১৯ 

০৪ িাে ি 

২০১৯ 

- - 
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চসকিন ৩ 

আবরশ্যক চকৌিলগত উদেশ্য, অগ্রারিকাি, কার্ িক্রি, কি িসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ 

চকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

চকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

িান 

(Wt. of 

Str. Obj.) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূেক 

(Perf.Indi.) 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূেদকি িান 

(Wt. of Perf. 
Indi) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০১৯ 

- 

২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২০ 

- 
২০২১ 

২০১৬ 

-
২০১৭ 

২০১৭ 

-
২০১৮ 

অসািািণ অরত 

উেি 

উেি েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনি 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৩. আরে িক ও সম্পে 

ব্যবিাপনাি উন্নয়ন 

৯  অিাবি 

সম্পরেি 

তারলকা 

হালনাগােকৃত 

তারিখ ১ - - ০৩ 

চফব্রুয়ারি 

২০১৯ 

১১ 

চফব্রুয়ারি

২০১৯ 

১৮ 

চফব্রুয়ারি

২০১৯ 

২৫ 

চফব্রুয়াি 

২০১৯ 

০৪ িাে ি 

২০১৯ 

- - 

৩.৩. বারষ িক উন্নয়ন 

কি িসূরে বাস্তবায়ন 

বারষ িক উন্নয়ন 

কি িসূরে 

বাস্তবারয়ত 

% ২ - - ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ - - 

৩.৪. অব্যবহৃত/অদকদজা 

র্ানবাহন রবযিান 

নীরতিালা অনুর্ায়ী 

রনষ্পরেকিণ 

রনষ্পরেকৃত % ১ - - ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ - - 

৩.৫. বদকয়া রবদুযৎ রবল 

পরিদিাি কিা 

রবদুযৎ রবল 

পরিদিারিত 

% ১ - - ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ - - 

৩.৬. শূণ্য পদেি রবপিীদত 

রনদয়াগ প্রোন 

রনদয়াগ 

প্রোনকৃত 

% ১ - - ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ - - 

৪. জাতীয় শুদ্ধাোি 

চকৌিল ও তথ্য 

অরিকাি বাস্তবায়ন 

চজািোিকিণ 

৩ ৪.১. জাতীয় শুদ্ধাোি 

কি িপরিকল্পনা ও 

পরিবীক্ষণ কাঠাদিা 

বাস্তবায়ন **** 

ত্রত্রিারসক 

প্ররতদবেন 

োরখলকৃত 

সাংখ্যা ১ - - ৪ ৩ - - - - - 

জাতীয় শুদ্ধাোি 

কি িপরিকল্পনা 

ও পরিবীক্ষণ 

কাঠাদিায় 

অন্তর্ভ িি 

লক্ষযিাত্রা 

বাস্তবারয়ত 

% ০.৫ - - ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ - - 
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চসকিন ৩ 

আবরশ্যক চকৌিলগত উদেশ্য, অগ্রারিকাি, কার্ িক্রি, কি িসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ 

চকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

চকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

িান 

(Wt. of 

Str. Obj.) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূেক 

(Perf.Indi.) 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূেদকি িান 

(Wt. of Perf. 
Indi) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০১৯ 

- 

২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২০ 

- 
২০২১ 

২০১৬ 

-
২০১৭ 

২০১৭ 

-
২০১৮ 

অসািািণ অরত 

উেি 

উেি েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনি 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৪. জাতীয় শুদ্ধাোি 

চকৌিল ও তথ্য 

অরিকাি বাস্তবায়ন 

চজািোিকিণ 

৩ ৪.২. তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকিণ 

সকল অনলাইন 

চসবা তথ্য 

বাতায়দন 

সাংদর্ারজত 

% ০.৫ - - ১০০ ৯০ ৮০ - - - - 

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকৃত 

% ০.৫ - - ১০০ ৯০ ৮০ - - - - 

৪.৩. েপ্তি/সাংিাি ২০১৭-

১৮ অে িবছদিি বারষ িক 

প্ররতদবেন প্রণয়ন ও 

ওদয়বসাইদট প্রকাি 

বারষ িক 

প্ররতদবেন 

ওদয়বসাইদট 

প্রকারিত 

তারিখ ০.৫ - - ১৮ 

অদক্টাবি 

২০১৯ 

৩১ 

অদক্টাবি

২০১৯ 

১৫ 

নদিম্বি 

২০১৯ 

২৯ 

নদিম্বি 

২০১৯ 

০৬ 

রডদসম্বি

২০১৯ 

- - 

 

 

*  জনপ্রিাসন প্ররিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুর্ায়ী উি প্ররিক্ষণ আদয়াজন কিদত হদব। 

**   িরন্ত্রপরিষে রবিাদগি ই-গিন্যিান্স অরিিাখা হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন। 

***  িরন্ত্রপরিষে রবিাদগি ই-গিন্যিান্স অরিিাখা হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন। 

****  িরন্ত্রপরিষে রবিাদগি শুদ্ধাোি অরিিাখা হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন। 
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আরি ,চেয়ািম্যান, বাাংলাদেি ট্যারিফ করিিন গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি সিকাদিি িাননীয় 

িন্ত্রী বারণজয িন্ত্রণালয় এি  প্ররতরনরি সরেব , বারণজয িন্ত্রণালয় এি রনকট অঙ্গীকাি কিরছ 

চর্  ,এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদেষ্ট োকব।  

 

আরি ,সরেব , গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি সিকাদিি িাননীয় িন্ত্রী বারণজয িন্ত্রণালয় এি 

প্ররতরনরি রহসাদব চেয়ািম্যান, বাাংলাদেি ট্যারিফ করিিন রনকট অঙ্গীকাি কিরছ চর্  ,এই 

চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন কিব। 

 

 

স্বাক্ষরিত: 

 

 

 

 

 

২১ জুন ২০১৮  

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

চেয়ািম্যান       তারিখ 

বাাংলাদেি ট্যারিফ করিিন 

 

 

 

 

                                                                                 ২১ জুন ২০১৮          

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

সরেব                তারিখ 

 বারণজয িন্ত্রণালয় 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

িব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 
APTA Asia Pacific Trade Agreement 

BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 

Economic Co-operation  
D-8 Developing-8 

FTA Free Trade Area Agreement 

PTA Preferential Trade Agreement 

SAFTA South Asian Free Trade Agreement  

TPS-OIC Trade Preferential System among OIC Countries 

WTO World Trade Organisation 
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সাংদর্াজনী- ২: কি িসম্পােন সূেকসমূহ, বাস্তবায়নকািী িন্ত্রণালয়/রবিাগ/সাংিা এবাং পরিিাপ পদ্ধরত-এি রববিণ: 

 

ক্রি  কার্ িক্রি কি িসম্পােন সূেক রববিণ বাস্তবায়নকািী ইউরনট পরিিাপ পদ্ধরত এবাং 

উপােসূত্র 

সািািণ িন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. প্ররতদবেন প্রণয়দনি লদক্ষয রিল্প 

প্ররতিান  পরিেি িন,তথ্য সাংগ্রহ ও 

প্ররক্রয়া কিণ 

প্ররতদবেন প্রণীত চেিীয় রিল্প প্ররতিাদনি স্বাে ি িক্ষাি জন্য রিল্প প্ররতিান পরিেি িন 

কদি উৎপােন ক্ষিতা, উৎপােন ক্ষিতাি ব্যবহাি, উৎপােদনি 

পরিিাণ, রবক্রয়, উৎপােন খিে ইতযারে তথ্য সাংগ্রহ, এসব তথ্য 

রবদেষণ, প্ররক্রয়াকিণ ও সাংরেষ্ট চিকদহাল্ডািদেি সাদে সিা  

কদি প্ররতদবেন প্রণয়ন। 

বাাংলাদেি ট্যারিফ 

করিিদনি বারণজয 

নীরত রবিাগ 

প্রকারিত প্ররতদবেন,  

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

২. ০৩ টি শুল্ক সহায়তা সাংক্রান্ত 

িতরবরনিয় ও সদেনতা বৃরদ্ধ মূলক 

চসরিনাি আদয়াজন। 

চসরিনাি  অনুরিত প্রােরিক, িেবতী ও মূলিনী র্ন্ত্রপারত আিোরনদত শুল্কহাি 

চর্ৌরিরককিণ, অপ্রেরলত পণ্য িপ্তারনদত আরে িক প্রদণােনা প্রোন ও 

অতযাবশ্যকীয় পদণ্যি আিোরন, উৎপােন, সিবিাহ সাংক্রান্ত রবষদয় 

চেিীয় রিদল্পাদোিা ও ব্যবসায়ীদেি  সদেতনতা সৃরষ্টি লদক্ষয  চেম্বাি 

অব কিাস ি ও কদপ িাদিট প্ররতিাদন  চসরিনাি আদয়াজন। 

বাাংলাদেি ট্যারিফ 

করিিদনি বারণজয নীরত 

রবিাগ 

চনাটিি, হারজিা িীট, 

প্ররতদবেন, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

৩. ০২ টি সদেনতা বৃরদ্ধ মূলক চসরিনাি 

আদয়াজন। 

চসরিনাি  অনুরিত এরন্ট-ডারম্পাং, কাউন্টািদিইরলাং এবাং চসইফগাড ি চিজাস ি সম্পদকি 

চেিীয় রিদল্পাদোিা ও ব্যবসায়ীদেি িাদে সদেতনতাি অিাব 

োকায় চেিীয় রিদল্পি উৎপারেত পণ্য আিোরনকৃত পদণ্যি সাদে 

বাজাদি অসি প্ররতদর্ারগতাি সমু্মখীন হওয়ায় সাংরেষ্ট রিল্প 

ক্ষরতগ্রস্ত হদলও প্ররতরবিাদনি জন্য প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রি গ্রহণ 

কিা সম্ভব হদে না। তাই সাংরেষ্ট রিদল্পাদযািা ও ব্যবসায়ীদেি 

িাদে এ সকল রবষদয় সদেতনতা সৃরষ্টি প্রদয়াজন। এলদক্ষয 

রবিাগীয় িহি, চেম্বাি অব কিাস ি, কদপ িাদিট প্ররতিান এি সাদে 

চিাট  ২টি সদেতনতা চসরিনাি আদয়াজন। 

বাাংলাদেি ট্যারিফ 

করিিদনি বারণজয 

প্ররতরবিান রবিাগ 

চনাটিি, হারজিা িীট, 

প্ররতদবেন, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

৪. ০১ টি রবদিয়ারয়ত  (রিড টাি ি 

রিরিউ সাংক্রান্ত) রবষয়ক প্ররিক্ষণ 

আদয়াজন।   

প্ররিক্ষণ অনুরিত  আন্তজিারতক বারণজয হদত উদ্ভূত বারণজয প্ররতরবিান সাংক্রান্ত 

চিজাস ি রবষদয় িপ্তারনকািকদেি েক্ষতা ও জ্ঞান বৃরদ্ধি লদক্ষয 

০১টি রবদিয়ারয়ত প্ররিক্ষদণি (রিড টাি ি রিরিউ সাংক্রান্ত)    

আদয়াজন।  

বাাংলাদেি ট্যারিফ 

করিিদনি বারণজয 

প্ররতরবিান রবিাগ 

চনাটিি, হারজিা িীট, 

ি যাদপাটিয়াি 

প্ররতদবেন, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

৫. ২টি  এরন্ট-ডারম্পাং, 

কাউন্টািদিইরলাং ও চসইফগাড ি 

রবষয়ক প্ররিক্ষণ আদয়াজন।   

প্ররিক্ষণ অনুরিত  আন্তজিারতক বারণজয হদত উদ্ভূত বারণজয প্ররতরবিান সাংক্রান্ত 

চিজাস ি রবষদয় িপ্তারনকািকদেি েক্ষতা ও জ্ঞান বৃরদ্ধি লদক্ষয 

০২টি  প্ররিক্ষদণি আদয়াজন। 

বাাংলাদেি ট্যারিফ 

করিিদনি বারণজয 

প্ররতরবিান রবিাগ 

চনাটিি, হারজিা িীট, 

ি যাদপাটিয়াি 

প্ররতদবেন, বারষ িক 

প্ররতদবেন 
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সাংদর্াজনী- ২: কি িসম্পােন সূেকসমূহ, বাস্তবায়নকািী িন্ত্রণালয়/রবিাগ/সাংিা এবাং পরিিাপ পদ্ধরত-এি রববিণ: 

 

ক্রি  কার্ িক্রি কি িসম্পােন 

সূেক 

রববিণ বাস্তবায়নকািী 

ইউরনট 

পরিিাপ পদ্ধরত এবাং 

উপােসূত্র 

সািািণ 

িন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬. Manual on procedural and 
substantive issues of Anti-

dumping duties. 

ম্যানুদয়ল প্রণীত তথ্য সাংগ্রহ, তথ্য রবদেষণ, প্ররক্রয়াকিণ কদি খসড়া ম্যানুদয়ল 

প্রণয়ন, চূড়ান্ত ম্যানুদয়ল প্রণয়ন। 

বাাংলাদেি ট্যারিফ 

করিিদনি বারণজয 

প্ররতরবিান রবিাগ 

প্রকারিত ম্যানুদয়ল, 

বারষ িক প্ররতদবেন 

 

৭. Study on Textile Industries 
in Bangladesh: An 
Analysis on Cash 
Incentive upon export 

সাংক্রান্ত সিীক্ষা প্ররতদবেন প্রণয়ন 

প্ররতদবেন প্রণীত সিীক্ষা রবষয়ক প্রস্তাব প্রস্তুত ও অনুদিােন, রলটাদিোি রিরিউ, 

প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও সাংরেষ্ট চিে্কদহাল্ডািদেি রনকট চপ্রিণ, তথ্য 

সাংগ্রহ, তথ্য রবদেষণ, প্ররক্রয়াকিণ ও সাংরেষ্ট চিকদহাল্ডািদেি 

সাদে সিা  কদি খসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন, চসরিনাি আদয়াজন ও 

সিীক্ষা প্ররতদবেন প্রণয়ন। 

বাাংলাদেি ট্যারিফ 

করিিদনি বারণজয 

নীরত রবিাগ 

প্রকারিত প্ররতদবেন, 

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

৮. Prospect of Liquefied 
Natural Gas (LNG) 
Industries in Bangladesh 

সাংক্রান্ত সিীক্ষা প্ররতদবেন প্রণয়ন 

প্ররতদবেন প্রণীত সিীক্ষা রবষয়ক প্রস্তাব প্রস্তুত ও অনুদিােন, রলটাদিোি রিরিউ, 

প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও সাংরেষ্ট চিে্কদহাল্ডািদেি রনকট চপ্রিণ, তথ্য 

সাংগ্রহ, তথ্য রবদেষণ, প্ররক্রয়াকিণ ও সাংরেষ্ট চিকদহাল্ডািদেি 

সাদে সিা  কদি খসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন, চসরিনাি আদয়াজন ও 

সিীক্ষা প্ররতদবেন প্রণয়ন। 

বাাংলাদেি ট্যারিফ 

করিিদনি বারণজয 

নীরত রবিাগ 

প্রকারিত প্ররতদবেন, 

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

৯. The Possibility of forming 
PTA/FTA between 
Bangladesh and US/UK 
িীষ িক সিীক্ষা প্ররতদবেন প্রণয়ন 

প্ররতদবেন প্রণীত সিীক্ষা রবষয়ক প্রস্তাব প্রণয়ন, চিকদহাল্ডাি ও চসদকন্ডারি তথ্য 

হদত তথ্য সাংগ্রহ, রবদেষণ, ও প্ররক্রয়াকিণ কদি খসড়া প্ররতদবেন 

প্রণয়ন কিা। চূড়ান্ত প্ররতদবেন চসরিনাদি উপিাপন কিাি িােদি 

সিীক্ষা প্ররতদবেন সম্পােন। 

বাাংলাদেি ট্যারিফ 

করিিদনি 

আন্তজিারতক 

সহদর্ারগতা রবিাগ 

প্রকারিত প্ররতদবেন, 

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

১০. Leather Industries in 
Bangladesh: Post 
Graduation  Challenges 

and Way forward িীষ িক 

সিীক্ষা প্ররতদবেন প্রণয়ন 

প্ররতদবেন প্রণীত সিীক্ষা রবষয়ক প্রস্তাব প্রণয়ন, চিকদহাল্ডাি ও চসদকন্ডারি তথ্য 

হদত তথ্য সাংগ্রহ, রবদেষণ, ও প্ররক্রয়াকিণ কদি খসড়া প্ররতদবেন 

প্রণয়ন কিা। চূড়ান্ত প্ররতদবেন চসরিনাদি উপিাপন কিাি িােদি 

সিীক্ষা প্ররতদবেন সম্পােন। 

বাাংলাদেি ট্যারিফ 

করিিদনি 

আন্তজিারতক 

সহদর্ারগতা রবিাগ 

প্রকারিত প্ররতদবেন, 

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

১১. Product and Market 
Diversification in Export 
Trade of Bangladesh: 
Challenges and Pathways 
িীষ িক সিীক্ষা প্ররতদবেন প্রণয়ন  

প্ররতদবেন প্রণীত সিীক্ষা রবষয়ক প্রস্তাব প্রণয়ন, চিকদহাল্ডাি ও চসদকন্ডারি তথ্য 

হদত তথ্য সাংগ্রহ, রবদেষণ, ও প্ররক্রয়াকিণ কদি খসড়া প্ররতদবেন 

প্রণয়ন কিা। চূড়ান্ত প্ররতদবেন চসরিনাদি উপিাপন কিাি িােদি 

সিীক্ষা প্ররতদবেন সম্পােন। 

বাাংলাদেি ট্যারিফ 

করিিদনি 

আন্তজিারতক 

সহদর্ারগতা রবিাগ 

প্রকারিত প্ররতদবেন, 

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 
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সাংদর্াজনী- ২: কি িসম্পােন সূেকসমূহ, বাস্তবায়নকািী িন্ত্রণালয়/রবিাগ/সাংিা এবাং পরিিাপ পদ্ধরত-এি রববিণ: 

 

ক্রি  কার্ িক্রি কি িসম্পােন 

সূেক 

রববিণ বাস্তবায়নকািী 

ইউরনট 

পরিিাপ পদ্ধরত এবাং 

উপােসূত্র 

সািািণ 

িন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১২. পিািি ি গ্রহদণি লদক্ষয 

চিকদহাল্ডািদেি সিন্বদয় সিা 

আদয়াজন  

সিা অনুরিত 

 

রিপারক্ষক, আঞ্চরলক ও বহুপারক্ষক বারণজয চনদগারসদয়িদনি 

চক্ষদত্র চকৌিলগত সহায়তা প্রোদন পিািি ি গ্রহদণি লদক্ষয এ 

সাংক্রান্ত গুরুত্বপূণ ি চিকদহাল্ডাি চর্িন:এফরবরসরসআই, 

রডরসরসআই, এিরসরসআই,  সাংরেষ্ট িন্ত্রালয়/েপ্তি এবাং 

এদসারসদয়িদনি সিন্বদয় সিা আদয়াজন। 

বাাংলাদেি ট্যারিফ 

করিিদনি 

আন্তজিারতক 

সহদর্ারগতা রবিাগ 

চনাটিি, কার্ িরববিণী  

১৩. রিফ/িতািত/চকৌিলপত্র/ইনপুটস 

প্রস্তুতকিণ 

রিফ/িতািত/চকৌ

িলপত্র/ ইনপুটস 

প্রস্তুত 

 

রিপারক্ষক, আঞ্চরলক ও বহুপারক্ষক বারণজয চনদগারসদয়িদনি 

চক্ষদত্র তথ্য-উপাে রবদেষণ এবাং আইন ও রবরি-রবিাদনি 

আদলাদক অে ি ও বারণজয রবষদয় রিফ/িতািত/ ইনপুটস প্রস্তুত। 

বাাংলাদেি ট্যারিফ 

করিিদনি 

আন্তজিারতক 

সহদর্ারগতা রবিাগ 

প্রস্তুতকৃত 

রিফ/িতািত/চকৌিলপ

ত্র/ ইনপুটস, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

১৪. রবরিন্ন চনদগারসদয়িদন অাংিগ্রহণ  চনদগারসদয়িদন 

অাংিগ্রহণ 

 

রিপারক্ষক, আঞ্চরলক ও বহুপারক্ষক বারণজয চনদগারসদয়িদনি 

চক্ষদত্র চেদিি স্বাে ি সাংিক্ষদণ চকৌিলগত সহায়তা প্রোদন 

চনদগারসদয়িদন অাংিগ্রহণ। 

বাাংলাদেি ট্যারিফ 

করিিদনি 

আন্তজিারতক 

সহদর্ারগতা রবিাগ 

সিকারি আদেি  

১৫. অতযাবশ্যকীয় পদণ্যি মূদল্যি ওপি 

প্ররতদবেন প্রণয়দনি লদক্ষয রিল্প 

প্ররতিান  পরিেি িন ,তথ্য সাংগ্রহ ও 

প্ররক্রয়া কিণ। 

প্ররতদবেন প্রণীত বাাংলাদেি ব্যাাংক, েট্টগ্রাি কািিস হাউজ হদত আতযাবশ্যকীয় পদণ্যি 

ইনবন্ড ও আউটবন্ড তথ্য-উপাে রনদয় চেিীয় বাজািমূল্য চর্ৌরিক 

পর্ িাদয় ও সিবিাহ সঠিক িাত্রায় আদছ কীনা তা রবদেষণ এবাং িয়টাস ি 

চেদক আন্তজিারতক বাজাি েি সাংগ্রহ ও সাংরেষ্ট অাংিীজনদেি সাদে 

সিা কদি অতযাবশ্যকীয় পদণ্যি মূদল্যি ওপি প্ররতদবেন প্রণয়ন। 

বাাংলাদেি ট্যারিফ 

করিিদনি বারণজয 

নীরত রবিাগ 

প্রকারিত প্ররতদবেন, 

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 
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সাংদর্াজনী ৩:  অন্য িন্ত্রণালয়/রবিাগ/েপ্তি/সাংিাি রনকট সুরনরে িষ্ট কি িসম্পােন োরহোসমূহ 

 

প্ররতিাদনি  নাি  সাংরেষ্ট কার্ িক্রি কি িসম্পােন সূেক উি প্ররতিাদনি রনকট 

োরহো/প্রতযািা 

োরহো/প্রতযািাি 

চর্ৌরিকতা 

প্রতযািা পূিণ না হদল 

সম্ভাব্য প্রিাব 

বারণজয িন্ত্রণালয় পিািি ি গ্রহদণি লদক্ষয চিকদহাল্ডািদেি 

সিন্বদয় সিা আদয়াজন কিা, চকৌিলপত্র 

প্রস্তুতকিণ, রিফ/িতািত/ ইনপুটস প্রস্তুতকিণ 

সিা অনুরিত, চকৌিলপত্র প্রস্তুত, 

রিফ/িতািত/ ইনপুটস প্রস্তুত, 

সিীক্ষা প্ররতদবেন প্রণীত 

বাদজট, আইন, রবরি-রবিান, 

গাইড লাইন, নীরতিালা, 

তথ্য-উপাে 

রবদেষণ কি িসম্পােদন সিস্যা ও 

রবলম্ব হদত পাদি 

জাতীয় িাজস্ব চবাড ি পিািি ি গ্রহদণি লদক্ষয চিকদহাল্ডািদেি 

সিন্বদয় সিা আদয়াজন কিা, চকৌিলপত্র 

প্রস্তুতকিণ, রিফ/িতািত/ ইনপুটস প্রস্তুতকিণ 

সিা অনুরিত, চকৌিলপত্র প্রস্তুত, 

রিফ/িতািত/ ইনপুটস প্রস্তুত, 

সিীক্ষা প্ররতদবেন প্রণীত 

রবরি-রবিান, গাইড লাইন, 

নীরতিালা, তথ্য-উপাে 

রবদেষণ কি িসম্পােদন সিস্যা ও 

রবলম্ব হদত পাদি 

বাাংলাদেি ব্যাাংক পিািি ি গ্রহদণি লদক্ষয চিকদহাল্ডািদেি 

সিন্বদয় সিা আদয়াজন কিা, চকৌিলপত্র 

প্রস্তুতকিণ, রিফ/িতািত/ ইনপুটস প্রস্তুতকিণ 

সিা অনুরিত, চকৌিলপত্র প্রস্তুত, 

রিফ/িতািত/ ইনপুটস প্রস্তুত, 

সিীক্ষা প্ররতদবেন প্রণীত 

গাইড লাইন, নীরতিালা, 

তথ্য-উপাে 
রবদেষণ কি িসম্পােদন সিস্যা ও 

রবলম্ব হদত পাদি 

িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযদিা পিািি ি গ্রহদণি লদক্ষয চিকদহাল্ডািদেি 

সিন্বদয় সিা আদয়াজন কিা, চকৌিলপত্র 

প্রস্তুতকিণ, রিফ/িতািত/ ইনপুটস প্রস্তুতকিণ 

সিা অনুরিত, চকৌিলপত্র প্রস্তুত, 

রিফ/িতািত/ ইনপুটস প্রস্তুত, 

সিীক্ষা প্ররতদবেন প্রণীত 

গাইড লাইন, নীরতিালা, 

তথ্য-উপাে 
রবদেষণ কি িসম্পােদন সিস্যা ও 

রবলম্ব হদত পাদি 

 

 

 


