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জ ির 
অিত গাপনীয়

ারক ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৪.৯৯.০১০.২১.৩৫৬ তািরখ: 
১৯ লাই ২০২১

৪ াবণ ১৪২৮

িবষয:় এএ  দ েররদ েরর   জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল  কমপিরক নাকমপিরক না  (NIS),   (NIS),  ২০২০২০২০--২০২১২০২১   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   অ গিতরঅ গিতর
ায়নায়ন   িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।

উপ  িবষেয় জনােনা যাে  য, আমদািন ও র ািন ধান িনয় ক দ েরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না
(NIS), ২০২০-২০২১ এর বা বায়ন ও অ গিতর ায়ন িতেবদন ( লাই/২০২০ - ন/২০২১) সদয় অবগিত ও
পরবিত কাযােথ িনেদশ েম এতদসংেগ রণ করা হেলা।

সংলি : বণনা মাতােবক।

১৯-৭-২০২১

সিচব, বািণজ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

মাঃ িসরা ল ইসলাম
সহকারী িনয় ক

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, বােজট শাখা, বািণজ  ম ণালয়

ারক ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৪.৯৯.০১০.২১.৩৫৬/১(২) তািরখ: ৪ াবণ ১৪২৮
১৯ লাই ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ধান িনয় ক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র , ঢাকা।
২) মা ার ফাইল , শাখা- ৪।

১৯-৭-২০২১
মাঃ িসরা ল ইসলাম 

সহকারী িনয় ক

১



দপ্/সংস্্ জ্তীয়শু্্্্চারকৌাল ক-পর্াল্্, ২০২০-২০২১
ব্র্ কা স-মূ্য়্ পরতচবদ্

পর্রকষ- ‘া’

দপ্/সংস্্ ্্ল:আলদ্র্ ও ্প্র্ প্্্ র্য়নচা্ দপ্, ব্রিজ্ লনি্ৌয়ণ
া্র কযচল্্্ল. াল কসস্দ্া্া া্চা্

ল্্
এাা ব্সব্য়চ্্

দ্রয়তপ্প
বরয/পদ

২০২০-২০২১
অর কববচ্্
ৌক্ল্য্

ব্সব্য়্অনঅরতপর্বীকি, ২০২০-২০২১ লনব

ৌক্ল্য্/
অজক্

১লচা্য়্্ ক্্ ২য়চা্য়্্ ক্
্

৩য়চা্য়্
্ ক্্

৪র কচা্
য়্্ ক্্

মল্্অ
জক্

অরজক
তল্
্

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

১. প্রতত্র্াববস্………………………………৮
১.১ন্রতাত্ারলট্সস্ অনরততসস্ ৪ সংখ্ ক্খ্-৪ ৪ ৌক্ল্য্ ১ ১ ১ ১ ৪ অরজকত

অজক্ ১ ১ ১ ১ ৪
১.২ন্রতাত্ারলট্সস্্রসু্নব্সব্য়
্

ব্সব্রয়তরসু্ন ৪ % সাৌক্খ্ ১০০ ৌক্ল্য্ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৪ অরজকত
অজক্ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

২. দকত্ওা্রতাত্্ারয়্……………………..…. ১০
২.১সক্স্ পরতত্্ র্রলত
অংকীজচ্্(stakeholders)
অংকন্চিসস্

অনরততসস্ ২ সংখ্ ক্খ্-১ ২ ৌক্ল্য্ ১ ১ ২ অরজকত
অজক্ ১ ১ ২

২.২ অংকীজচ্্অংকন্চিসস্্ রসু্ন
ব্সব্য়্

ব্সব্রয়তরসু্ন ২ % সাৌক্খ্ ১০০ ৌক্ল্য্ ১০০ ১০০ ২ অরজকত
অজক্ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

২.৩াল কাতক্ -
াল ক্ ্্ীচদ্অংকন্চি্্ার্ সংয্ন
রবরসর পরককিআচয়্জ্

পরককি্রষ ৩ সংখ্ ক্খ্-১ ৬০ ৌক্ল্য্ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ৩ অরজকত
অজক্ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ৬০

২.৪ াল কাতক্ -
াল ক্ ্্ীচদ্অংকন্চিসক্স্সংয্নপরক
কিআচয়্জ্

পরককি্রষ ৩ সংখ্ ক্খ্-১ ৬০ ৌক্ল্য্ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ৩ অরজকত
অজক্ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ৬০

৩. শুদ্দাচারপদরতিদরঠায়স/ািাি/সীারমদলদ/মদযারলয়চলদপস/পাাপত-এািদসিদরসএিএচাপদরযাজাতকতষদচ্রস………….১০
৩.১ আসর আলদ্র্ ্ীরত আচদচক
দপচ্্ মসব্ সংর্ষ রব্চয় সংচক্্্ী/
সংচর্জ্ী্ জন লনি্ৌচয় পস্ব মপ্্

মপর্ত পস্ব ১০ % পর্া দপ্ ৩০.১২ .২০২
০

ৌক্ল্য্ ৩০.১২ .২০
২০

১০ অরজকত

অজক্ ২৬.০৯.২০২
০

২৬.০৯.২
০২০

৪. ওচয়বস্ইচ্ মসব্বক ্্ৌ্্অ্দা্ি..................................৮
৪.১মসব্ সংয্ন ম্্ৌ র্
্স্সম্সসতসব্ত্য়চ্ দৃল্্া্ি

তস ব্ত্য়চ্
দৃল্্মত

১ ত্র্খ ক্খ্- ৪ ৩০.১২.২০২০ ৌক্ল্য্ ৩০.১২.২০ ১ অরজকত
অজক্ ৩০.৯.২০২০ ৩০.৯.২০



৪.২সসওচয়বস্ইচ্শু্্্্চসব্বক্্ৌ্্
অ্দা্ি

মসব্বক্্ৌ্্অ্
দমত

২ ত্র্খ ক্খ্-৪ ৩০.৯.২০২০
৩১.১২.২০২০
৩১.০৩.২০২১
৩০.০৬.২০২১

ৌক্ল্য্ ৩০.৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.৩.
২১

৩০.০
৬.২১

২ অরজকত

অজক্
৩০.৯.২০২০

৩০.১২.২০২০
৩১.৩.
২০২১

৩০.০
৬.২১

৩০.৯.২০
৩১.১২.২০
৩১.৩.২১
৩০.৬.২১

৪.৩সসওচয়বস্ইচ্তসঅর্া্্চসব্বক
্্ৌ্্অ্দা্ি

মসব্বক্্ৌ্্অ্
দমত

২ ত্র্খ ক্খ্-৪ ৩০.৯.২০২০
৩১.১২.২০২০
৩১.০৩.২০২১
৩০.০৬.২০২১

ৌক্ল্য্ ৩০.৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩
.২১

৩০.০
৬.২১

২ অরজকত

অজক্ ৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩১.৩.
২০২১

৩০.০
৬.২১

৩০.৯.২০
৩১.১২.২০
৩১.৩.২১
৩০.৬.২১

৪.৪সসওচয়বস্ইচ্্অরসচর্অপরতা্্ব
বস্(GRS)মসব্বক্্ৌ্্অ্দা্ি

ওচয়বস্ইচ্
্্ৌ্্অ্দমত

২ ত্র্খ ক্খ্-৪
৩০.৯.২০২০
৩১.১২.২০২০
৩১.০৩.২০২১
৩০.০৬.২০২১

ৌক্ল্য্ ৩০.৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩
.২১

৩০.০
৬.২১

২ অরজকত

অজক্ ৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩১.৩.
২০২১

৩০.০
৬.২১

৩০.৯.২০
৩১.১২.২০
৩১.৩.২১
৩০.৬.২১

৪.৫সপচি্রদততসপা্ক র্চদ করকা্
্্ৌ্্অ্দ াচ্ ওচয়বস্ইচ্পা্ক ্্ৌ্্অ্দমতর্

চদ করকা্ওচয়বস্
ইচ্পা্রকত

১ ত্র্খ ক্খ্-৪ ৩০.৯.২০২০
৩১.১২.২০২০
৩১.০৩.২০২১
৩০.০৬.২০২১

ৌক্ল্য্ ৩০.৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩
.২১

৩০.০
৬.২১

১ অরজকত

অজক্ ৩০.৯.২০২০ ৩০.১২.২০২০ ৩১.০৩
.২০২১

৩০.০
৬.২১

৩০.৯.২০
৩১.১২.২০
৩১.৩.২১
৩০.৬.২১

৫. সক্স্ পরতত্……………………………..৬
৫.১াতল্্ ক্্ত্রৌা্পিয়্াচ্ স
সলনি্ৌয়/রবস্চঅচপ্ি

াতল্্ ক্্ত্রৌ
া্চপর্ত

৩ ত্র্খ ক্খ্ ৪ ৩০.১০.২০২০ ৌক্ল্য্ ৩০.১০.২০ ৩ অরজকত
অজক্ ২৮.১০.২০২০ ২৮.১০.২০

৫.২ অ্ৌ্ই্ রসচ্চল অরসচর্অ
র্সরতা্্

অরসচর্অ
র্সরতমত

৩ % ক্খ্-৪ ১০০ ৌক্ল্য্ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৩ অরজকত
অজক্ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

৬. পাচল্ মকচয শু্্্্...........................৬
৬.১পাচল্
ব্র্ কাযয়পর্াল্্অনচল্দ্

অনচল্রদতযয়প
র্াল্্

২ ত্র্খ ৌক্ল্য্ অয দপ্
্চত মা্্
পাল ন্ি
া্্ ্য়

অজক্

৬.২ পাচল্ব্সব্য়্অনঅরতপর্দক ক্ /
পর্বীকি

দ্রখৌমতপরতচব
দ্

২ সংখ্ ৌক্ল্য্
অজক্



্্ রব্্য়
৬্ং
পচর্জ্
্য়

৬.৩
পালপর্দক ক্ /পর্বীকিপরতচবদচ্্সপ্
র্কব্সব্য়্

ব্সব্য়চ্্্্্ ২ % ৌক্ল্য্
অজক্



৭. যয়চকচয শু্্্্...................৭
৭.১রপরপএ২০০৬-এ্্্্্১১(২)
ওরপরপআ্২০০৮-এ্রবর্১৬(৬)
অনর্য়ী২০১৯-২০ অর ক ববচ্্ যয়-
পর্াল্্ওচয়বস্ইচ্ পা্ক

যয়-
পর্াল্্ওচয়ব
স্ইচ্ পা্রকত

৩ ত্র্খ ক্খ্-১ ৩০.৯.২০
২৬ .৬.২১

ৌক্ল্য্ ৩০.৯.২০ ২৬.৬.২
১

৩ অরজকত

অজক্ ২৯.৯.২০২০ ২৫.০৬.
২১

২৯.৯.২০
২৫.৬.২১

৭.২ ই-ম্ন্চ্্ ল্ধচলযয়া্র কসস্দ্ ই-ম্ন্চ্ যয়
সসর

৪ % ক্খ্-১ ৫০ ৌক্ল্য্ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ -
অজক্ - -

৮. স্ত্ওজব্বরদর্করযক্ৌীা্ি…………………….১৪

৮.১সসচসব্পদ্্পরতদরত
(রসটচজ্ন্্্ ক্্) পিয়্/ ্্ৌ্্অ্দা্ি
ও ব্সব্য়্

মসব্পদ্্পরতদ
রত পিীত ও
ব্সব্রয়ত

৩ ত্র্খ ক্খ্-৪ ৩০.১২.২০ ৌক্ল্য্ ৩০.১২.২০ ৩ অরজকত
অজক্ ৩০.১২.২০ ৩০.১২.২

০
৮.২ক্খ্/অর্ক্খ্ এবং অ্ী্স
অরিসপর্দক ক্

পর্দক ক্
সসর

২ সংখ্ ক্খ্-১ ১২ ৌক্ল্য্ ৩ ৩ ৩ ৩ ২ অরজকত

অজক্ ৩ ৩ ৩ ৩ ১২
৮.৩ ক্খ্/অর্ক্খ্এবং অ্ী্স
অরিচস্পর্দক ক্ পরতচবদচ্্সপ্র্কব্স
ব্য়্

পর্দক ক্ পরতচবদ
চ্্সপ্র্কব্স

ব্রয়ত

২ % ক্খ্-১ ১০০ ৌক্ল্য্ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ২ অরজকত
অজক্ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

৮.৪সর্ব্ৌয়র্চদ ককল্ৌ্২০১৪অনর্য়ী্রর
্চ্রিরবন্সা্ি

্ররচ্রিরবন্স
মত

২ % ক্খ্-১ ১০০ ৌক্ল্য্ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ২ অরজকত
অজক্ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

৮.৫ ম্রিরবন্সমত্রররব্ষা্ি ্রররব্রষমত ২ % ক্খ্-১ ১০০ ৌক্ল্য্ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ২ সাৌ
া্জ
অ্ৌ্ইচ্
সসর
্চ্

অজক্

৮.৬ প্রতত্র্া অিশ্্্ী আচয়্জ্ প্রতত্র্া
অিশ্্্ী
আচয়্রজত

৩ সংখ্ ক্খ্-১ ৪ ৌক্ল্য্ ১ ১ ১ ১ ৩ অরজকত
অজক্ ১ ১ ১ ১ ৪



৯.শু্্্্সংর্ষএবংি্ষরতপরতচ্্চ্স্্য়াঅন্না্র কযল……………..১৫ (অন্র্া্্ রসরতচত ন্্তল পা্ট া্র কযল)
৯.১মসব্ন্ীত্চদ্ সরব্্চর কQuery
Box for Query and
Complain System ্্লা্ি

া্র কযল
্্লা্্

৩ ত্র্খ ক্খ্-৪ ৩১.০৫.২০২১ ৌক্ল্য্ ৩১.৫.২
০২১

৩ অরজকত

অজক্ ৩১.৮.২০২০ ৩১.৮.২০
৯.২মসব্ন্ীত্্ আচবদ্ দত র্ষরত্
ৌচক্ PendingWarning
System ্্লা্্

া্র কযল
্্লা্্

৩ ত্র্খ ক্খ্-৪ ৩১.০৫.২০২১ ৌক্ল্য্ ৩১.৫.২
০২১

৩ অরজকত

অজক্ ১০.৪.২০
২১

১০.৪.২১

৯.৩ মসব্ সংর্ষ ্ত্
জ্র্মত্ অরিস আচদক / রবজরপ
জ্্্চ্্্ ৌচক্ মসব্ন্ীত্্ আইরিচত
ম্্টরিচাক্ ্্লা্ি

া্র কযল
্্লা্্

৩ ত্র্খ ক্খ্- ৪ ৩১.০৫.২০২১ ৌক্ল্য্ ৩১.৫.২
১

৩ অরজকত

অজক্ ১/০৭/২০২০ ১/৭/২০

৯.৪ মসব্ন্ীত্চদ্ র্চয় দপচ্্
রসটচজ্ ্্্ ক্্ সসচাক অবর্তা্ি
সস্ আচয়্জ্ া্্

সস্ আচয়্জ্ ৩ সংখ্ ক্খ্- ৪ ২ ৌক্ল্য্ ১ ১ ৩ অরজকত
অজক্ ১ ১ ২

৯.৫ দপচ্্OLMমসব্ সসচাক
মসব্নর্ত্চদ্ অবর্তা্চি্ জন
রৌিচৌ্ ও বরকয়্্ রবত্্

রৌিচৌ্
রবত্্মত

৩ সংখ্ ক্খ্ ৪ ৮০০০ ৌক্ল্য্ ২০০০ ২০০০ ২০০০ ২০০০ ৩ অরজকত
অজক্ ২০০০ ২০০০ ২০০০ ২০০০ ৮০০০

১০. শু্্্্ ্্ ক্্ জন প্র্্পদ্্..............................৩

১০.১ শু্্্্ প্র্্ পদ্্ এবং
প্র্্ প্পচদ্ ত্রৌা্ ওচয়বস্ইচ্
পা্ক

পদত প্র্্ ৩ ত্র্খ ক্খ্-৪ ২৫.০৬ .২১ ৌক্ল্য্ ২৫.০৬ .
২১

৩ অরজকত

অজক্ ২০.০৬.
২১

২০.৬.২১

১১. াল ক-পর্চবকারয়্..........................................................২

১১.১ াল ক-পর্চবক ারয়্ (স্স্রবর্
অনস্ি/টওএনই্য অচাচজ্
ল্ৌ্ল্ৌ রব্ষা্ি/পর্ষ্্-পর্্রত্
বরু ইত্্রদ)

ারত াল ক-
পর্চবক

২ সংখ্
ও

ত্র্খ

ক্খ্ ১ ৪ট
৩০.৯.২০২০
৩১.১২.২০২০
৩১.০৩.২০২১
৩০.০৬.২০২১

ৌক্ল্য্ ১
৩০.৯.২০২০

১
৩১.১২.২০২০

১
৩১.৩.
২১

১
৩০.৬.২
১

২ অরজকত

অজক্ ১
৩০.৯.২০২০

১
৩০.৯.২০২০

১
৩১.৩.
২১

১
৩০.৬.২
১

৩০.৯.২০
৩১.১২.২০
৩১.৩.২১
৩০.৬.২১

১২. অর ক ব্্দ....................................................................৩
১১.১ শু্্্্ াল ক-পর্াল্্য় অনক্য
রবরসর া্র কযল ব্সব্য়চ্্ জন
ব্্দমত অচর ক্ আনল্র্া পর্ল্ি

ব্্দমত অর ক ৩ ৌক
্্া্

ক্খ্-১ ১.৫ ৌক্ল্য্ ১.৫ ৩ অরজকত
অজক্ ১.৫ ১.৫

১৩ . পর্বীকিওমূ্য়্…………………………….৮



১৩.১দপ্/সংন্্ ারকা পিীত
জ্তীয়শু্্্্চারকৌাল ক-পর্াল্্,
২০১৯-২০স স লনি্ৌয় এবং
ওচয়বস্ইচ্ আপচৌ্িা্ি

পিীতাল ক-
পর্াল্্আপ
চৌ্িমত

২ ত্র্খ ক্খ্-৪ ১০.০৮.২০ ৌক্ল্য্ ১০.০৮.২০ ২ অরজকত

অজক্ ১০.৮.২০২০ ১০.৮.২
০

১৩.২র্্ ক্র্তসলচয়াযল্রসাপর্বীকিপ
রতচবদ্সংর্ষ লনি্ৌয়/রবস্চঅ দ্রখৌ
ও স স ওচয়বস্ইচ্ আপচৌ্িা্ি

নযল্রসাপরতচব
দ্দ্রখৌমত ও
আপচৌ্িমত

২ সংখ্ ক্খ্-৪
৪

ৌক্ল্য্ ১ ১ ১ ১ ২ অরজকত

অজক্ ১ ১ ১ ১ ৪
১৩.৩ আওত্্ী্ আঞরৌা/ল্ঠ পর ক্চয়্
া্র ক্ৌয় ারকা
দ্রখৌমতজ্তীয়শু্্্্চারকৌাল ক-
পর্াল্্ ও
পর্বীকিপরতচবদচ্্ওপ্রিিব্াপদ্
্

রিিব্া
সস্/াল কক্ৌ্
অনরতত

৪ ত্র্খ
- -

ৌক্ল্য্ ল্ঠপর ক্চয়জ্ব
ৌসংা্র্া্য়
াল কপর্াল্্প
িয়্া্্ ্য়র্
রব্্য় ১২.৩
পচর্জ্ ্য়ণ

অজক্

আলদ্র্ ও ্প্র্ প্্্ র্য়নচা্ দপচ্্ জন পচর্জ্ ল্্ = ৯০

অরজকত ল্্= ৮৬

মল্্ অজকচ্্ কতা্্ ্্্ = ৯৫.৫৬%


