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সূরেপত্র 

 

 

 

েপ্তর/সাংস্থার কি িসম্পােদনর সারব িক রেত্র  

প্রস্তাবনা 

 

চসকশন -১ : েপ্তর/সাংস্থার রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষয (Mission), চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং 

কার্ িাবরল। 

 

চসকশন -২: েপ্তর/সাংস্থার রবরিন্ন কার্ িক্রদির চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) । 

 

চসকশন -৩: চকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ িক্রি, কি িসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ। 

 

সাংদর্াজনী -১:  শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) । 

 

সাংদর্াজনী -২: কি িসম্পােন সূেকসমূহ, বাস্তবায়নকারী  এবাং পররিাপ পদ্ধরত। 

 

সাংদর্াজনী -৩: কি িসম্পােন লক্ষযিাত্রা অজিদনর চক্ষদত্র অন্য িন্ত্রণালয় /রবিাদগর ওপর রনি িরশীলতা।  
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বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশদনর কি িসম্পােদনর সারব িক রেত্র 

(Overview of the Performance of the Bangladesh Tariff Commission) 

 

সাম্প্ররতক অজিন, েযাদলঞ্জ এবাং িরবষ্যৎ পররকল্পনা: 

 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহ: 

স্বদল্পান্নত চেশ হদত উন্নয়নশীল চেদশ উত্তরদণর পর রপ্তারন বারণদজযর েযাদলঞ্জ চিাকাদবলায় রবরিন্ন চেদশর সাদে 

বাাংলাদেদশর মুি/অগ্রারিকারমূলক বারণজয চুরির সম্ভাব্যতা র্াোই সাংক্রান্ত প্ররতদবেন। চেশীয় রশল্প সুরক্ষা ও রপ্তারন 

সম্প্রসারদণর লদক্ষয োিড়া রশল্প, রিল, রেরন, ট্যযররজি, সাইদকল, চেড ইন সারি িস, োিড়া ও োিড়াজাত পণ্য, 

রজওগ্রারপকযাল ইনরডদকশন, টায়ার রশদল্পর বাই-চপ্রাডাক্ট, এলএনরজ, িটর সাইদকল রশল্প রবষদয় সিীক্ষা প্ররতদবেন প্রণয়ন 

করা। এরি-ডারম্পাং, কাউিারদিইরলাং ও চসইফগাড ি রবষদয় রশল্প সমৃদ্ধ চজলা ও রবিাগীয় শহদর চিাট ০৫ টি প্ররশক্ষণ, 

চসরিনার আদয়াজন করা হদয়দছ। চেশীয় রশদল্পর স্বাে ি সাংরক্ষদণ শুল্ক সহায়তা সাংক্রান্ত িত রবরনিয় ও সদেতনতা বৃরদ্ধমূলক 

০৩ টি  চসরিনার আদয়াজন করা হদয়দছ। ইদতািদে Bangladesh Journal of Tariff and Trade শীষ িক একটি ত্রত্রিারসক 

জান িাল এর ০৩ টি প্রকাশনা সম্পন্ন হদয়দছ। 

 

সিস্যা এবাং েযাদলঞ্জসমূহ: 

বারণজয ও রশল্প গদবষণায় প্রদয়াজনীয় তথ্য/উপাদত্তর ব্যবহার রনরিতকরণ। বারণজয প্ররতরবিান সাংক্রান্ত কার্ িক্রি 

পররোলনায় কাররগরর েক্ষতা এবাং আন্তজিারতক বারণজয রবদেষদণ প্রদয়াজনীয় ও আধুরনক প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

আন্তজিারতক বারণজয চনদগারসদয়শদন প্রদয়াজনীয় েক্ষ জনবল সৃরি। অতযাবশ্যকীয় পণ্য রবপণন ও িরনটররাং চসদলর 

কার্ িক্রদি গরতশীলতার লদক্ষয কািিাইজড সফটওয়যার প্রণয়ন।  

 

িরবষ্যৎ পররকল্পনা: 

বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশদনর িরবষ্যৎ পররকল্পনার িদে রদয়দছ চেশীয় রশদল্পর স্বাে ি সাংরক্ষদণর লদক্ষয শুল্ক কাঠাদিা 

চর্ৌরিকীকরণ; অতযাবশ্যকীয় পদণ্যর মূল্য পর্ িদবক্ষণপূব িক বাজার রস্থরতশীল রাখার ব্যাপাদর সরকারদক সহদর্ারগতা 

প্রোন; বারণজয প্ররতরবিান সাংক্রান্ত কার্ িক্রি পররোলনায় রশল্প প্ররতষ্ঠান হদত পূণ িাঙ্গ আদবেদনর জন্য সদেতনতা মূলক 

চসরিনার/কি িশালা আদয়াজন; সিীক্ষা প্ররতদবেন সম্পন্ন কদর চেশীয় রশদল্পর উন্নয়দন নীরত রনি িারদণর জন্য সহায়তা 

প্রোন; রি-পারক্ষক, বহু-পারক্ষক ও আঞ্চরলক বারণজয চনদগারসদয়শদন চকৌশল রনি িারণ। 

 

২০১৯-২০ অে িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ:   

১. চেশীয় রশদল্পর স্বাে ি সাংরক্ষদণর লদক্ষয শুল্ক কাঠাদিা চর্ৌরিকীকরণ; 

২. এরি-ডারম্পাং, কাউিারদিইরলাং, চসইফগাড ি রবষদয়  সদেতনতা চসরিনার ও কি িশালার আদয়াজন; 

৩. জাতীয় স্বাে ি সাংরক্ষদণর লদক্ষয রি-পারক্ষক, বহু-পারক্ষক ও আঞ্চরলক বারণজয চনদগারসদয়শদনর চক্ষদত্র চকৌশলগত 

সহায়তা প্রোন; ও 

৪. আিোরন রনিির অতযাবশ্যকীয় পদণ্যর আন্তজিারতক বাজারের রবদবেনায় স্থানীয় বাজারমূদল্যর রস্থরতশীলতা আনয়দন 

পরািশ ি প্রোন। 
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প্রস্তাবনা 

 

 সরকারর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ চজারোর করা, সুশাসন 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্োর্ে ব্যবহার রনরিতকরদণর িােদি  রূপকল্প ২০২১ এর র্োর্ে বাস্তবায়দনর 

লদক্ষয- 

 

 

চেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশন 

 

 

এবাং 

 

সরেব, বারণজয িন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  এর িদে ২০১৯ সাদলর জুন িাদসর ২০  

তাররদখ এ বারষ িক কি িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল।   

 

এ  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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চসকশন ১ 

 

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

 

১.১. রূপকল্প (Vision): বস্তুরনষ্ঠ ও প্রাদয়ারগক পরািশ ি প্রোদনর িােদি চেশীয় রশদল্পর স্বাে ি সুরক্ষা এবাং রবশ্ব 

বারণদজয বাাংলাদেদশর অবস্থান সুদৃঢ়করণ । 

 

১.২. অরিলক্ষয (Mission): সরকারদক চকৌশলগত পরািশ ি প্রোদনর িােদি শুল্কহার চর্ৌরিকীকরণ, চেশীয় 

রশদল্পর ন্যায়সঙ্গত স্বাে ি সাংরক্ষণ, রি-পারক্ষক, আঞ্চরলক ও বহুপারক্ষক চুরির আওতায় চেশীয় পদণ্যর বাজার 

সম্প্রসারণ, রনয়রিত বাজার পরররবক্ষদণর িােদি রনতয প্রদয়াজনীয় পদণ্যর বাজারের রস্থরতশীল রাখার চক্ষদত্র 

সরকারদক সহদর্ারগতা প্রোন।  

 

১.৩. চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):  

     ১.৩.১ েপ্তর/সাংস্থার চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

     ১. চেশীয় রশদল্পর স্বাে ি সাংরক্ষণ  

     ২. জাতীয় স্বাে ি সাংরক্ষদণর লদক্ষয রিপারক্ষক, আঞ্চরলক ও বহুপারক্ষক বারণজয চকৌশলগত সহায়তা 

     ৩. এরি-ডারম্পাং, কাউিারদিইরলাং ও চসইফগাড ি চিজাস ি সাংক্রান্ত কার্ িক্রি 

     ৪. আন্তজিারতক বারণজয সাংক্রান্ত সিীক্ষা পররোলনা  

     ৫. অতযাবশ্যকীয় পদণ্যর মূল্য, োরহো, সরবরাহ পরররস্থরত পর্ িদবক্ষণপূব িক সরকারদক সহায়তা প্রোন 

 

     ১.৩.২ আবরশ্যক চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ: 

 

১. কি িসম্পােদন গরতশীলতা আনয়ন ও চসবার িান বৃরদ্ধ 

২. োপ্তররক কি িকাদে স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও জবাবরেরহ রনরিতকরণ 

৩. আরে িক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

 

১.৪. কার্ িাবরল (Functions): 

 

১. চেশীয় রশদল্পর স্বাে ি রক্ষা; 

২. চেশীয় পণ্য রপ্তারনর উন্নয়ন; 

৩. রিপারক্ষক ও বহুপারক্ষক চুরির িােদি চেদশ এবাং রবদেদশ চেশীয় রশল্প সম্পে ব্যবহাদরর উন্নয়ন; 

৪. ডারম্পাং ও রবদেশী পদণ্যর আিোরন ও রবক্রদয়র ব্যাপাদর অসাধু পন্থা প্ররতদরািকদল্প পেদক্ষপ গ্রহণ;   

৫. অতযাবশ্যকীয় পদণ্যর পররদবশক রনদয়াগ আদেশ ২০১১ অনুর্ায়ী অতযাবশ্যকীয় পণ্য রবপণন িরনটররাং। 
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চসকশন ২   

েপ্তর/সাংস্থার রবরিন্ন কার্ িক্রদির চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

 

কি িসম্পােন সূেকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

 

লক্ষযিাত্রা 

২০১৯-২০  

প্রদক্ষপণ রনি িাররত  লক্ষযিাত্রা অজিদনর চক্ষদত্র 

চর্ৌেিাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত  

িন্ত্রণালয়/রবিাগ/ সাংস্হাসমূদহর নাি 

উপাত্তসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১.রবশ্ব বারণজয অসাধু 

প্ররতদর্ারগতার হাত চেদক 

চেশীয় পদণ্যর স্বাে ি 

সাংরক্ষণ। 

করিশদনর সুপাররদশর রিরত্তদত 

স্বাে ি সাংররক্ষত। 
সাংখ্যা ১০ ৮ ৮ ৯ ৯ 

বারণজয িন্ত্রণালয়, রশল্প িন্ত্রণালয়, 

জাতীয় রাজস্ব চবাড ি, বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক, রপ্তারন উন্নয়ন ব্যযদরা। 

করিশদনর প্ররতদবেন, 

বারষ িক প্ররতদবেন। 

২. ত্রবদেরশক বারণদজয 

ফলপ্রসূ চনদগারসদয়শন। 

চনদগারসদয়শদনর লদক্ষয 

পরািদশ ির আদয়াজন 

/রিফ/িতািত/চকৌশলপত্র/ই

নপুটস। 

সাংখ্যা ৪০ ৩৭ ৩৭ ৩৮ ৩৮ 

বারণজয িন্ত্রণালয়, রশল্প িন্ত্রণালয়, 

জাতীয় রাজস্ব চবাড ি, বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক, রপ্তারন উন্নয়ন ব্যযদরা। 

করিশদনর প্ররতদবেন, 

বারষ িক প্ররতদবেন। 

*সািরয়ক (provisional) তথ্য 
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চসকশন ৩ 

 

চকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ িক্রি, কি িসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ 

 

চকৌদকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান 

 

কার্ িক্রি 

 

কি িসম্পােন 

সূেক 

 

গণনা 

পদ্ধরত 

একক 

 

কি িসম্পােন 

সূেদকর 

িান 

 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২০ 

- 

২০২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২১ 

- 
২০২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসািারণ অরত 

উত্তি 

উত্তি েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

চকৌশলগত উদেশ্য 

[১]চেশীয় 

রশদল্পর 

স্বাে ি 

সাংরক্ষণ। 

২২ 

[১.১]আদবেন/ সরকাদরর 

রনদে িশনার চপ্ররক্ষদত 

প্ররতদবেন প্রণয়দনর লদক্ষয 

রশল্প প্ররতষ্ঠান  পররেশ িন 

,তথ্য সাংগ্রহ, প্ররক্রয়া করণ, 

রবদেষণ, ও  গণশুনারন 

অনুষ্ঠান। 

[১.১.১] 

প্ররতদবেন 

প্রণীত 

গড় % ১০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.২] ৪ (োর) টি শুল্ক 

সহায়তা সাংক্রান্ত িতরবরনিয় 

ও সদেতনতা বৃরদ্ধমূলক 

চসরিনার আদয়াজন 

 

[১.২.১] 

চসরিনার 

অনুরষ্ঠত 

তাররখ তাররখ ৬ ৩১.০৫.১৮ ৩১.০৫.১৯ ৩১.০৫.২০ ০৭.০৬.২০ ১৫.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩১.০৫.২১ ৩১.০৫.২২ 

[১.৩] বাাংলাদেদশ লবদণর 

উৎপােন,রবপণন ব্যবস্থা 

এবাং সিস্যা ও সম্ভাবনা 

শীষ িক সিীক্ষা প্ররতদবেন 

প্রণয়ন 

[১.৩.১] 

প্ররতদবেন 

প্রণীত 

তাররখ তাররখ ৬   ৩১.০৫.২০ ১০.০৬.২০ ১৫.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩১.০৫.২১ ৩১.০৫.২২ 
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চকৌদকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান 

 

কার্ িক্রি 

 

কি িসম্পােন 

সূেক 

 

গণনা 

পদ্ধরত 

একক 

 

কি িসম্পােন 

সূেদকর 

িান 

 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২০ 

- 

২০২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২১ 

- 
২০২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসািারণ অরত 

উত্তি 

উত্তি েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[২] জাতীয় 

স্বাে ি 

সাংরক্ষদণর 

লদক্ষয 

রিপারক্ষক, 

আঞ্চরলক ও 

বহুপারক্ষক 

বারণজয 

চকৌশলগত 

সহায়তা 

প্রোন 

২০ 

[২.১]  পরািশ ি গ্রহদণর 

লদক্ষয চিকদহাল্ডারদের 

সিন্বদয় সিা আদয়াজন করা 

[২.১.১] সিা 

অনুষ্ঠান 
সিরি সাংখ্যা ৫ ৬ ৫ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ৯ 

[২.২] 

রিফ/িতািত/চকৌশলপত্র/ইন

পুটস প্রস্তুতকরণ 

[২.২.১]রিফ/

িতািত/চকৌশ

লপত্র/ 

ইনপুটস প্রস্তুত 

 

সিরি সাংখ্যা ১০ ২৫ ২৫ ২৯ ২৬ ২৩ ২০ ১৮ ৩০ ৩১ 

[২.৩] রিপারক্ষক, আঞ্চরলক 

ও বহুপারক্ষক বারণজয 

সাংক্রান্ত চনদগারসদয়শদন 

অাংশগ্রহণ 

[২.৩.১] 

চনদগারসদয়শ

চন অাংশগ্রহণ 

 

 

 

 

সিরি সাংখ্যা ৫ ৫ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ১ ৮ ৮ 

[৩] এরি-

ডারম্পাং, 

কাউিার

চিইরলাং 

ও 

চসইফগাড ি 

চিজাস ি 

সাংক্রান্ত 

কার্ িক্রি 

১৫ 

[৩.১] চেশীয় রশল্প 

প্ররতষ্ঠাদনর পূন িাঙ্গ 

আদবেদনর রিরত্তদত রবদেশ 

হদত আিোরনকৃত পদণ্যর 

উপর এরিডারম্পাং 

শুল্কাদরাদপর সুপাররশ প্রোন 

[৩.১.১] 

সুপাররশ 

প্রোনকৃত 
গড় (%) ৫   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০   

[৩.২] ০২ টি সদেতনতা 

চসরিনার আদয়াজন 

[৩.২.১] 

চসরিনার 

অনুরষ্ঠত 
তাররখ তাররখ ৫ ২৯.০৫.১৮ ৩১.০৫.১৯ ৩১.০৫.২০ ০১.০৬.২০ ০৫.০৬.২০ ১০.০৬.২০ ১৫.০৬.২০ ৩১.০৫.২১ ৩১.০৫.২২ 
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চকৌদকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান 

 

কার্ িক্রি 

 

কি িসম্পােন 

সূেক 

 

গণনা 

পদ্ধরত 

একক 

 

কি িসম্পােন 

সূেদকর 

িান 

 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২০ 

- 

২০২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২১ 

- 
২০২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসািারণ অরত 

উত্তি 

উত্তি েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৩.৩] ০১ টি রবদশষারয়ত 

কি িশালা আদয়াজন 

[৩.৩.১] 

কি িশালা 

অনুরষ্ঠত 
তাররখ তাররখ ৫ ২৯.০৫.১৮ ৩১.০৫.১৯ ৩১.০৫.২০ ০১.০৬.২০ ০৫.০৬.২০ ১০.০৬.২০ ১৫.০৬.২০ ৩১.০৫.২১ ৩১.০৫.২২ 

[৪] 

আন্তজিারতক 

বারণজয 

সাংক্রান্ত 

সিীক্ষা 

পররোলনা 

১০ 

[৪.১] রবরিন্ন চেদশর সাদে 

বাাংলাদেদশর PTA/FTA   

গঠদনর লদক্ষয দুইটি 

সম্ভাব্যতা র্াোই প্ররতদবেন 

প্রণয়ন। 

[৪.১.১] 

সিীক্ষা 

প্ররতদবেন 

প্রণীত 

তাররখ তাররখ ৫   ১৭.০৬.২০ ২১.০৬.২০ ২৪.০৬.২০ ২৮.০৬.২০ ৩০.০৬.২০   

[৪.২] চসবা বারণজয সাংক্রান্ত 

উপ খাদতর উপর ০১ (এক) 

টি সিীক্ষা প্ররতদবেন 

প্রণয়ন। 

[৪.২.১] 

সিীক্ষা 

প্ররতদবেন 

প্রণীত 

তাররখ তাররখ ৫   ১৭.০৬.২০ ২১.০৬.২০ ২৪.০৬.২০ ২৮.০৬.২০ ৩০.০৬.২০   

[৫]অতযাব

শ্যকীয় 

পদণ্যর 

মূল্য, 

োরহো, 

সরবরাহ 

পরররস্থরত 

পর্ িদবক্ষণ

পূব িক 

সরকারদক 

সহায়তা 

প্রোন 

৮ 

[৫.১]  সরকাদরর রনদে িশনার 

চপ্ররক্ষদত প্ররতদবেন 

প্রণয়দনর লদক্ষয রশল্প 

প্ররতষ্ঠান  পররেশ িন ,তথ্য 

সাংগ্রহ, প্ররক্রয়া করণ ও 

রবদেষণ, 

[৫.১.১] 

প্ররতদবেন 

প্রণীত 

গড় % ৮ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

আবরশ্যক চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  

[১] 

কি িসম্পা
১০ 

[১.১] েপ্তর /সাংস্থায় ই –

ফাইরলাং পদ্ধরত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] সকল 

শাখায় ই -
গড় % ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০   
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চকৌদকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান 

 

কার্ িক্রি 

 

কি িসম্পােন 

সূেক 

 

গণনা 

পদ্ধরত 

একক 

 

কি িসম্পােন 

সূেদকর 

িান 

 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২০ 

- 

২০২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২১ 

- 
২০২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসািারণ অরত 

উত্তি 

উত্তি েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

েন 

গরতশীল

তা 

আনয়ন ও 

চসবার 

িান বৃরদ্ধ 

নরেব্যবহার 

[১.১.২] ই-

ফাইদল নরে 

রনষ্পরত্তকৃত 

গড় % ১   ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০   

[১.১.৩] ই-

ফাইদল পত্র 

জারীকৃত 

গড় % ১   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

[১.২] েপ্তর/সাংস্থাকর্তিক 

রডরজটাল চসবা োলু করা 

[১.২.১] 

ন্যযনতি একটি 

নতুন 

রডরজটাল 

চসবা োলুকৃত 

তাররখ তাররখ ১   ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০  

 

 

 

 

[১.৩] েপ্তর /সাংস্থাকর্তিক 

উদ্ভাবনী উদযাগ /ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] 

ন্যন্যতি একটি 

নতুন উদ্ভাবনী 

উদযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প  

োলুকৃত 

তাররখ তাররখ ১   ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০   

[১.৪] চসবা সহরজকরণ 

[১.৪.১] ন্যযনতি 

একটি চসবা 

সহরজকরণ 

প্রদসস ম্যাপসহ 

সরকারর আদেশ 

জাররকৃত 

তাররখ তাররখ ০.৫   ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯   

[১.৪.২]চসবা 

সহরজকরণ 

অরিদক্ষদত্র 

তাররখ তাররখ ০.৫   ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০   
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চকৌদকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান 

 

কার্ িক্রি 

 

কি িসম্পােন 

সূেক 

 

গণনা 

পদ্ধরত 

একক 

 

কি িসম্পােন 

সূেদকর 

িান 

 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২০ 

- 

২০২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২১ 

- 
২০২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসািারণ অরত 

উত্তি 

উত্তি েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

বাস্তবারয়ত 

[১.৫] রপআরএল শুরুর ২ 

িাস পূদব ি সাংরেি কি িোরীর 

রপআরএল ও ছুটি 

নগোয়নপত্র জারী করা 

[১.৫.১] রপ আর 

এল আদেশ 

জাররকৃত 

গড় % ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০     

[১.৫.২] ছুটি 

নগোয়ন পত্র 

জাররকৃত 

গড় % ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০     

[১.৬] শূন্য পদের রবপরীদত 

রনদয়াগ প্রোন 

[১.৬.১] 

রনদয়াগ 

প্রোদনর জন্য 

রবজ্ঞরপ্ত 

জাররকৃত 

সিরি % ০.৫   ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

 

[১.৬.২] 

রনদয়াগ 

প্রোনকৃত 

সিরি % ০.৫   ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

[১.৭] রবিাগীয় িািলা 

রনষ্পরত্ত 

[১.৭.১] 

রবিাগীয় 

িািলা 

রনষ্পরত্তকৃত 

গড় % ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০    

[১.৮] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকরণ 

[১.৮.১] সকল 

তথ্যহালনাগাে

কৃত 

গড় % ১   ১০০ ৯০ ৮০     

[২] 

োপ্তররক 

কি িকাদে 

স্বচ্ছতা 

বৃরদ্ধ ও 

জবাবরেরহ

৮ 

[২.১] বারষ িক কি িসম্পােন 

চুরি বাস্তবায়ন 

 

[২.১.১] 

সরকারর 

কি িসম্পােন 

ব্যবস্থাপনা 

সাংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণসহ 

সিরি জনঘণ্টা ১   ৬০ 

      



12 

 

চকৌদকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান 

 

কার্ িক্রি 

 

কি িসম্পােন 

সূেক 

 

গণনা 

পদ্ধরত 

একক 

 

কি িসম্পােন 

সূেদকর 

িান 

 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২০ 

- 

২০২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২১ 

- 
২০২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসািারণ অরত 

উত্তি 

উত্তি েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

রনরিতক

রণ 

 

অন্যান্য 

রবষদয় 

প্ররশক্ষণ 

আদয়ারজত 

[২.১.২] 

বারষ িক 

কি িসম্পােন 

চুরির সকল 

প্ররতদবেন 

অনলাইন 

োরখলকৃত 

সিরি সাংখ্যা ১   ৪ 

 

 

     

[২.১.৩] 

এরপএ টিদির 

িারসক সিার 

রসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ত 

গড় % ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০ 

    

[২.১.৪] িাঠ 

পর্ িাদয়র 

কার্ িালদয়র 

২০১৯-২০ 

অে িবছদরর 

বারষ িক 

কি িসম্পােন 

চুরির 

অি িবারষ িক 

মূল্যায়ন 

প্ররতদবেন 

পর্ িাদলােনাদন্ত 

তাররখ তাররখ ০.৫   ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০ 

  



13 

 

চকৌদকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান 

 

কার্ িক্রি 

 

কি িসম্পােন 

সূেক 

 

গণনা 

পদ্ধরত 

একক 

 

কি িসম্পােন 

সূেদকর 

িান 

 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২০ 

- 

২০২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২১ 

- 
২০২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসািারণ অরত 

উত্তি 

উত্তি েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

ফলাবতিক 

(Feedba

ck)প্রেত্ত 

[২.২] জাতীয় শুদ্ধাোর 

চকৌশল ও তথ্য অরিকার 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১]জাতীয় 

শুদ্ধাোর 

কি িপররকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

সিরি % ১   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ 

   

[২.২.২] ২০১৮-

১৯ অে ি বছদরর 

বারষ িক 

প্ররতদবেন 

ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 

তাররখ তাররখ ১   ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০ 

  

[২.৩] অরিদর্াগ প্ররতকার 

ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 

[২.৩.১] রনরেিি 

সিদয়র  িদে 

অরিদর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

গড় % ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 

   

[২.৩.২] 

অরিদর্াগ 

রনষ্পরত্ত সাংক্রান্ত 

িারসক 

প্ররতদবেন 

িন্ত্রণালদয় 

োরখলকৃত 

সিরি সাংখ্যা ০.৫   ১২ ১১ ১০ ৯ 

   

[২.৪] চসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

হালনাগােকরণ ও বাস্তবায়ন 

[২.৪.১] চসবা 

প্রোন প্ররতশ্রুরত 

হালনাগােকৃত 

গড় % ১   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

   

[২.৪.২]  সাংখ্যা ০.৫   ৪ ৩ ২     
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চকৌদকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান 

 

কার্ িক্রি 

 

কি িসম্পােন 

সূেক 

 

গণনা 

পদ্ধরত 

একক 

 

কি িসম্পােন 

সূেদকর 

িান 

 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২০ 

- 

২০২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২১ 

- 
২০২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসািারণ অরত 

উত্তি 

উত্তি েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

রনি িাররত সিদয় 

ত্রত্রিারসক 

বাস্তবায়ন 

প্ররতদবেন 

িন্ত্রণালদয় 

োরখলকৃত 

 

 

সিরি 

[২.৪.৩]চসবাগ্র

হীতাদের 

িতািত 

পররবীক্ষণ 

ব্যবস্থা োলুকৃত 

 

 

 

তাররখ 

তাররখ ০.৫   ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০ 

  

[৩] 

আরে িক ও 

সম্পে 

ব্যবস্থাপনা

র উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[৩.১] বাদজট বাস্তবায়দন 

উন্নয়ন 

[৩.১.১] বাদজট 

বাস্তবায়ন 

পররকল্পনা 

প্রণীত 

 

 

তাররখ 

তাররখ ০.৫   ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯  

 

[৩.১.২] 

ত্রত্রিারসক 

বাদজট 

বাস্তবায়ন 

প্ররতদবেন 

োরখলকৃত 

সিরি সাংখ্যা ০.৫   ৪ ৩   

   

[৩.২] বারষ িক উন্নয়ন 

কি িসূরে (এরডরপ) বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বারষ িক 

উন্নয়ন কি িসূরে 

(এরডরপ) 

বাস্তবারয়ত 

সিরি % ২   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

  

[৩.৩] অরডট আপরত্ত 

রনষ্পরত্ত কার্ িক্রদির উন্নয়ন 

[৩.৩.১] 

রত্রপক্ষীয় সিায় 

রনষ্পরত্তর জন্য 

সিরি % ০.৫   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০  
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চকৌদকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান 

 

কার্ িক্রি 

 

কি িসম্পােন 

সূেক 

 

গণনা 

পদ্ধরত 

একক 

 

কি িসম্পােন 

সূেদকর 

িান 

 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২০ 

- 

২০২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec.) 

২০২১ 

- 
২০২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসািারণ অরত 

উত্তি 

উত্তি েলরত 

িান 

েলরত 

িাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

৭ সুপাররশকৃত 

অরডট আপরত্ত 

[৩.৩.২] অরডট 

আপরত্ত 

রনষ্পরত্তকৃত 

সিরি % ০.৫   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০  

 

[৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পরত্তর হালনাগাে তারলকা 

প্রস্তুত করা 

[৩.৪.১] স্থাবর 

সম্পরত্তর 

তারলকা 

হালনাগােকৃত 

তাররখ তাররখ ০.৫   ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০  

 

[৩.৪.২]অস্থাবর 

সম্পরত্তর 

তারলকা 

হালনাগােকৃত 

তাররখ তাররখ ০.৫   ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০  

 

[৩.৫] ইিারদনট রবলসহ 

ইউটিরলটি রবল পররদশাি 

[৩.৫.১] 

রবরসরস/ 

রবটিরসএল-এর 

ইিারদনট রবল 

পররদশারিত 

সিরি % ১   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

[৩.৫.২] 

চটরলদফান 

রবল 

পররদশারিত 

সিরি % ০.৫   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

[৩.৫.৩] 

রবদুযৎ রবল 

পররদশারিত 

 

সিরি 
% ০.৫   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   
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আরি, চেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর িাননীয় িন্ত্রী বারণজয 

িন্ত্রণালয় এর  প্ররতরনরি সরেব, বারণজয িন্ত্রণালয় এর রনকট অঙ্গীকার কররছ চর্, এই চুরিদত বরণ িত 

ফলাফল অজিদন সদেি োকব। 

 

আরি, সরেব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর িাননীয় িন্ত্রী বারণজয িন্ত্রণালয় এর প্ররতরনরি রহসাদব 

চেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশন রনকট অঙ্গীকার কররছ চর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন 

প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষররত: 

 

 

 

 

 

                                                                                      ২০.০৬.২০১৯  

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

চেয়ারম্যান       তাররখ 

বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশন 

 

 

 

 

                                                                             ২০.০৬.২০১৯  

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

সরেব              তাররখ 

          বারণজয িন্ত্রণালয় 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

 

ক্ররিক 

নম্বর    

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) রববরণ  

১  APTA Asia Pacific Trade Agreement 

২  BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical 

and Economic Co-operation 
৩  D-8 Developing-8 

৪  FTA Free Trade Area Agreement 

৫  PTA Preferential Trade Agreement 

৬  SAFTA South Asian Free Trade Agreement 

৭  TPS-OIC Trade Preferential System among OIC Countries 

৮  WTO World Trade Organization 
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সাংদর্াজনী- ২: কি িসম্পােন সূেকসমূহ, বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/রবিাগ/সাংস্থা এবাং পররিাপ পদ্ধরত-এর রববরণ: 

 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন সূেক রববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউরনট 

পররিাপ পদ্ধরত 

 

উপাত্তসূত্র 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

[১.১]আদবেন/ সরকাদরর রনদে িশনার 

চপ্ররক্ষদত প্ররতদবেন প্রণয়দনর লদক্ষয রশল্প 

প্ররতষ্ঠান  পররেশ িন ,তথ্য সাংগ্রহ, প্ররক্রয়া 

করণ, রবদেষণ, ও  গণশুনারন অনুষ্ঠান। 

[১.১.১] প্ররতদবেন 

প্রণীত 

চেশীয় রশল্প প্ররতষ্ঠাদনর স্বাে ি রক্ষার জন্য রশল্প 

প্ররতষ্ঠান পররেশ িন কদর উৎপােন ক্ষিতা, উৎপােন 

ক্ষিতার ব্যবহার, উৎপােদনর পররিাণ, রবক্রয়, 

উৎপােন খরে ইতযারে তথ্য সাংগ্রহ, এসব তথ্য 

রবদেষণ, প্ররক্রয়াকরণ ও সাংরেি চিকদহাল্ডারদের 

সাদে সিা  কদর প্ররতদবেন প্রণয়ন। 

বাাংলাদেশ ট্যাররফ 

করিশদনর বারণজয 

নীরত রবিাগ 

প্রকারশত প্ররতদবেন,  

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

প্রকারশত প্ররতদবেন,  

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

[১.২] ৪ (োর) টি শুল্ক সহায়তা সাংক্রান্ত 

িতরবরনিয় ও সদেতনতা বৃরদ্ধমূলক 

চসরিনার আদয়াজন 

 

[১.২.১] চসরিনার 

অনুরষ্ঠত 

প্রােরিক, িেবতী ও মূলিনী র্ন্ত্রপারত আিোরনদত 

শুল্কহার চর্ৌরিরককরণ, অপ্রেরলত পণ্য রপ্তারনদত 

আরে িক প্রদণােনা প্রোন ও অতযাবশ্যকীয় পদণ্যর 

আিোরন, উৎপােন, সরবরাহ সাংক্রান্ত রবষদয় চেশীয় 

রশদল্পাদোিা ও ব্যবসায়ীদের  সদেতনতা সৃরির 

লদক্ষয  চেম্বার অব কিাস ি ও কদপ িাদরট প্ররতষ্ঠাদন  

চসরিনার আদয়াজন। 

বাাংলাদেশ ট্যাররফ 

করিশদনর বারণজয 

নীরত রবিাগ 

চনাটিশ, হারজরা শীট, 

প্ররতদবেন, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

চনাটিশ, হারজরা শীট, 

প্ররতদবেন, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

[১.৩] বাাংলাদেদশ লবদণর উৎপােন,রবপণন 

ব্যবস্থা এবাং সিস্যা ও সম্ভাবনা শীষ িক 

সিীক্ষা প্ররতদবেন প্রণয়ন 

[১.৩.১] প্ররতদবেন 

প্রণীত 

সিীক্ষা রবষয়ক প্রস্তাব প্রস্তুত ও অনুদিােন, 

রলটাদরোর রররিউ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও সাংরেি 

চিকদহাল্ডারদের রনকট চপ্ররণ,তথ্য সাংগ্রহ, তথ্য 

রবদেষন, প্ররক্রয়াকরণ ও সাংরেি চিকদহাল্ডারদের 

সাদে সিা কদর খসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন, চসরিনার 

আদয়াজন ও সিীক্ষা আদয়াজন। 

বাাংলাদেশ ট্যাররফ 

করিশদনর বারণজয 

নীরত রবিাগ 

প্রকারশত প্ররতদবেন, 

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

প্রকারশত প্ররতদবেন, 

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

[২.১]  পরািশ ি গ্রহদণর লদক্ষয 

চিকদহাল্ডারদের সিন্বদয় সিা আদয়াজন 

করা 

[২.১.১] সিা 

অনুষ্ঠান 

রিপারক্ষক, আঞ্চরলক ও বহুপারক্ষক বারণজয 

চনদগারসদয়শদনর চক্ষদত্র চকৌশলগত সহায়তা প্রোদন 

পরািশ ি গ্রহদণর লদক্ষয এ সাংক্রান্ত গুরুত্বপূণ ি 

চিকদহাল্ডার চর্িন: 

এফরবরসরসআই,রডরসরসআই,এিরসরসআই, সাংরেি 

িন্ত্রণালয়/েপ্তর এবাংএদসারসদয়শদনর সিন্বয় সিা 

আদয়াজন। 

বাাংলাদেশ ট্যাররফ 

করিশদনর 

আন্তিজারতক 

সহদর্ারগতা রবিাগ 

প্রকারশত প্ররতদবেন, 

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

প্রকারশত প্ররতদবেন, 

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

[২.২]রিফ/িতািত/চকৌশলপত্র/ইনপুটস [২.২.১]রিফ/িতাি রিপারক্ষক, আঞ্চরলক ও বহুপারক্ষক বারণজয বাাংলাদেশ ট্যাররফ রিফ/িতািত/চকৌশলপ রিফ/িতািত/চকৌশলপত্র
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প্রস্তুতকরণ ত/চকৌশলপত্র/ 

ইনপুটস প্রস্তুত 

 

চনদগারসদয়শদনর চক্ষদত্র তথ্য উপাত্ত রবদেষণ এবাং 

আইন ও রবরি রবিাদনর আদলাদক অে ি ও বারণজয 

রবষদয় রিফ/িতািত/ইনপুটস প্রস্তুত। 

করিশদনর 

আন্তিজারতক 

সহদর্ারগতা রবিাগ 

ত্র/ ইনপুটস, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

/ ইনপুটস, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

 

[২.৩] রিপারক্ষক, আঞ্চরলক ও বহুপারক্ষক 

বারণজয সাংক্রান্ত চনদগারসদয়শদন অাংশগ্রহণ 

[২.৩.১] 

চনদগারসদয়শদন 

অাংশগ্রহণ 

 

 

 

 

রিপারক্ষক, আঞ্চরলক ও বহুপারক্ষক বারণজয 

চনদগারসদয়শদনর চক্ষদত্র চেদশর স্বাে ি সাংরক্ষণ 

চকৌশলগত সহায়তা প্রোদনর রনরিত্ত চনদগারসদয়শদন 

অাংশগ্রহণ। 

বাাংলাদেশ ট্যাররফ 

করিশদনর 

আন্তিজারতক 

সহদর্ারগতা রবিাগ 

সরকারর আদেশ 
সরকারর আদেশ,ওদয়ব 

সাইট 

[৩.১] চেশীয় রশল্প প্ররতষ্ঠাদনর পূন িাঙ্গ 

আদবেদনর রিরত্তদত রবদেশ হদত 

আিোরনকৃত পদণ্যর উপর এরিডারম্পাং 

শুল্কাদরাদপর সুপাররশ প্রোন 

[৩.১.১] সুপাররশ 

প্রোনকৃত 

বাাংলাদেশ হদত রপ্তারনকৃত পদণ্যর উপর অন্য চেশ 

শুল্ক আদরাদপর উদযাগ গ্রহণ করদল এ রবষদয় 

প্রশ্নিালা প্রণয়ন সহ সারব িক রবষদয় রপ্তারনকারকদের 

সহায়তা প্রোন। 

বাাংলাদেশ ট্যাররফ 

করিশদনর বারণজয 

প্ররতরবিান রবিাগ 

চনাটিশ,প্রশ্নিালা প্রণয়ন 
চনাটিশ, হারজরা শীট, 

প্ররতদবেন 

[৩.২] ০২ টি সদেতনতা চসরিনার আদয়াজন 
[৩.২.১] চসরিনার 

অনুরষ্ঠত 

এরি-ডারম্পাং,কাউিারদিইরলাং এবাং চসইফগাড ি 

চিজিাস সম্পদকি চেশীয় রশদল্পাদোিা ও 

ব্যবসায়ীদের িাদে সদেতনতার অিাব োকায় 

চেশীয় রশদল্পর উৎপারেত পণ্য আিোরনকৃত পদণ্যর 

সাদে বাজাদর অসি প্ররতদর্ারগতার সমু্মখীন হওয়ায় 

সাংরেি রশল্প ক্ষরতগ্রস্ত হদলও প্ররতরবিাদনর জন্য 

প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রি গ্রহণ করা সম্ভব হদচ্ছ না। তাই 

সাংরেি রশদল্পাদযািা ও ব্যবসায়ীদের িাদে এ 

সকল রবষদয় সদেতনতা সৃরির প্রদয়াজন্ এলদক্ষয 

রবিাগীয় শহর, চেম্বার অব কিাস ি, কদপাদর িট 

প্ররতষ্ঠান এর সাদে চিাট ২টি সদেতনতা চসরিনার 

আদয়াজন। 

বাাংলাদেশ ট্যাররফ 

করিশদনর বারণজয 

প্ররতরবিান রবিাগ 

চনাটিশ, হারজরা শীট, 

র যাদপাটিয়ার 

প্ররতদবেন, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

চনাটিশ, হারজরা শীট, 

র যাদপাটিয়ার প্ররতদবেন, 

বারষ িক প্ররতদবেন 

[৩.৩] ০১ টি রবদশষারয়ত কি িশালা 

আদয়াজন 

[৩.৩.১] কি িশালা 

অনুরষ্ঠত 

আন্তিজারতক বারণজয হদত উদ্ভুত বারণজয প্ররতরবিান 

সাংক্রান্ত চিজাস ি রবষদয় রপ্তারনকারকদের েক্ষতা ও 

জ্ঞান বৃরদ্ধর লদক্ষয ০১ টি রবদশয়ারয়ত চসরিনার 

কি িশালা আদয়াজন। 

বাাংলাদেশ ট্যাররফ 

করিশদনর বারণজয 

প্ররতরবিান রবিাগ 

চনাটিশ, হারজরা শীট, 

র যাদপাটিয়ার 

প্ররতদবেন, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

চনাটিশ, হারজরা শীট, 

র যাদপাটিয়ার প্ররতদবেন, 

বারষ িক প্ররতদবেন 

[৪.১] রবরিন্ন চেদশর সাদে বাাংলাদেদশর 

PTA/FTA   গঠদনর লদক্ষয দুইটি 

সম্ভাব্যতা র্াোই প্ররতদবেন প্রণয়ন। 

[৪.১.১] সিীক্ষা 

প্ররতদবেন প্রণীত 

সিীক্ষা রবষয়ক প্রস্তাব প্রণয়ন, চিকদহাল্ডার 

প্রােরিক ও চসদকোরর তথ্য হদত তথ্য সাংগ্রহ 

রবদেষন ও প্ররক্রয়াকরণ কদর খসড়া প্ররতদবেন 

বাাংলাদেশ ট্যাররফ 

করিশদনর 

আন্তিজারতক 

প্রকারশত প্ররতদবেন, 

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

প্রকারশত প্ররতদবেন, 

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 
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প্রণয়ন করা । চুড়ান্ত প্ররতদবেন চসরিনাদর উপস্থাপন 

করার িােদি সিীক্ষা প্ররতদবেন সম্পােন। 

সহদর্ারগতা রবিাগ 

[৪.২] চসবা বারণজয সাংক্রান্ত উপ খাদতর 

উপর ০১ (এক) টি সিীক্ষা প্ররতদবেন 

প্রণয়ন। 

[৪.২.১] সিীক্ষা 

প্ররতদবেন প্রণীত 

সিীক্ষা রবষয়ক প্রস্তাব প্রণয়ন, চিকদহাল্ডার 

প্রােরিক ও চসদকোরর তথ্য হদত তথ্য সাংগ্রহ 

রবদেষন ও প্ররক্রয়াকরণ কদর খসড়া প্ররতদবেন 

প্রণয়ন করা । চুড়ান্ত প্ররতদবেন চসরিনাদর উপস্থাপন 

করার িােদি সিীক্ষা প্ররতদবেন সম্পােন। 

বাাংলাদেশ ট্যাররফ 

করিশদনর 

আন্তিজারতক 

সহদর্ারগতা রবিাগ 

প্রকারশত প্ররতদবেন, 

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

প্রকারশত প্ররতদবেন, 

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

[৫.১]  সরকাদরর রনদে িশনার চপ্ররক্ষদত 

প্ররতদবেন প্রণয়দনর লদক্ষয রশল্প প্ররতষ্ঠান  

পররেশ িন ,তথ্য সাংগ্রহ, প্ররক্রয়া করণ ও 

রবদেষণ, 

[৫.১.১] প্ররতদবেন 

প্রণীত 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক, েট্টগ্রাি কািিস হাউজ হদত 

অতযাবশ্যকীয় পদণ্যর ইনবে ও আউটবে তথ্য 

উপাত্ত রনদয় চেশীয় বাজারমূল্য চর্ৌরিক পর্ িাদয় ও 

সরবরাদহ সঠিক িাত্রায় আদছ কীনা তা রবদেষন 

এবাং রয়ট িাস চেদক আন্তিজারতক বাজার ের সাংগ্রহ 

ও সাংরেি অাংশীজনদের সাদে সিা কদর 

অতযাবশ্যকীয় পদণ্যর মূদল্যর ওপর প্ররতদবেন 

প্রণয়ন। 

বাাংলাদেশ ট্যাররফ 

করিশদনর বারণজয 

নীরত রবিাগ 

প্রকারশত প্ররতদবেন, 

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 

প্রকারশত প্ররতদবেন, 

ওদয়ব সাইট, বারষ িক 

প্ররতদবেন 
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সাংদর্াজনী ৩:  অন্যান্য িন্ত্রণালয়/রবিাদগর /অরিেপ্তর/সাংস্থা-এর রনকট প্রতযারশত সুরনরে িি কি িসম্পােন সহায়তাসমূহ 

 

প্ররতষ্ঠাদনর  িরণ 

প্ররতষ্ঠাদনর নাি 

 সাংরেি কি িসম্পােন সূেক উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট সাংরেি 

িন্ত্রণালয়/ রবিাদগর প্রতযারশত 

সহায়তা  

প্রতযাশার 

চর্ৌরিকতা 

প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য 

প্রিাব 

িন্ত্রণালয় বারণজয িন্ত্রণালয় চনদগারসদয়শদন অাংশগ্রহণ 
বাদজট, আইন, রবরি-রবিান, গাইড 

লাইন, নীরতিালা, তথ্য-উপাত্ত 
রবদেষণ 

কি িসম্পােদন সিস্যা ও 

রবলম্ব হদত পাদর 

িন্ত্রণালয় বারণজয িন্ত্রণালয় প্ররতদবেন প্রণীত 
রবরি-রবিান, গাইড লাইন, নীরতিালা, 

তথ্য-উপাত্ত 
রবদেষণ 

কি িসম্পােদন সিস্যা ও 

রবলম্ব হদত পাদর 

িন্ত্রণালয় বারণজয িন্ত্রণালয় প্ররতদবেন প্রণীত গাইড লাইন, নীরতিালা, তথ্য-উপাত্ত রবদেষণ কি িসম্পােদন সিস্যা ও 

রবলম্ব হদত পাদর 

অন্যান্য জাতীয় রাজস্ব চবাড ি প্ররতদবেন প্রণীত 
রবরি-রবিান,গাইড লাইন, নীরতিালা, 

তথ্য-উপাত্ত রবদেষণ কি িসম্পােদন সিস্যা ও 

রবলম্ব হদত পাদর 

অন্যান্য বাাংলাদেশ ব্যাাংক প্ররতদবেন প্রণীত গাইড লাইন,  তথ্য-উপাত্ত রবদেষণ 
কি িসম্পােদন সিস্যা ও 

রবলম্ব হদত পাদর 

রডপাট িদিি বাাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যযদরা চনদগারসদয়শদন অাংশগ্রহণ গাইড লাইন, নীরতিালা, তথ্য-উপাত্ত রবদেষণ 
কি িসম্পােদন সিস্যা ও 

রবলম্ব হদত পাদর 

রডপাট িদিি বাাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যযদরা 
রিফ/িতািত/চকৌশলপত্র/ইনপুটস 

প্রস্তুত 
গাইড লাইন, নীরতিালা, তথ্য-উপাত্ত রবদেষণ 

কি িসম্পােদন সিস্যা ও 

রবলম্ব হদত পাদর 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


