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উপক্রমণিকা (Preamble) 

 

সরকাণর দপ্তর/সংস্থাসমূদ্দহর প্রাণতষ্ঠাণনক দক্ষ্তা বৃণি, স্বচ্ছতা ও জবাবণদণহ কজারদার করা, সুশাসন 

সংহতকরি এবং সম্পদ্দদর র্থার্থ ব্যবহার ণনণিতকরদ্দির মাধ্যদ্দম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ 

বাস্তবায়দ্দনর লদ্দক্ষ্য-   

 

 

প্রধান ননয়ন্ত্রক, আমোনন ও রপ্তানন প্রধান ননয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

 

এবাং 

 

সনিব, বানণজয মন্ত্রণালয়, গিপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদ্দদশ সরকার এর মদ্দধ্য ২০১৮ সাদ্দলর জুন মাদ্দসর ২১ 

তাণরদ্দে এই বাণষ যক কম যসম্পাদন চুণি স্বাক্ষ্ণরত হল। 

 

এই চুণিদ্দত স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ ণনম্নণলণেত ণবষয়সমূদ্দহ সম্মত হদ্দলন: 
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আমোনন ও রপ্তানন প্রধান ননয়ন্ত্রদকর েপ্তদরর কম িসম্পােদনর সানব িক নিত্র 
    (Overview of the Performance of Office of the Chief Controller of Imports & Exports) 

 

 

সাম্প্রনতক অজিন, িযাদলঞ্জ এবাং িনবষ্যত পনরকল্পনা 

 

 সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূেঃ  
 

রূপকল্প ২০২১ (Vision 2021) বাস্তবায়দনর উদেদশ্য বাাংলাদেশদক নিনজটাল বাাংলাদেদশ রূপান্তদরর মােদম োনরদ্র নবদমািন 

ও অনধক কম িসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃনষ্ট সরকাদরর অন্যতম প্রধান লক্ষয। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অজিন এবাং একটি সমৃদ্ধ ও 

আধুননক বাাংলাদেশ গদড় সতালার মােদম সেদশর জাতীয় অর্ িনননতক প্রবৃনদ্ধ ত্বরানিতকরদণর উদেশ্যদক সামদন সরদে এ েপ্তদরর 

দেননিন কার্ িক্রম পনরিানলত হদে। সরকারী নসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী এ েপ্তদরর সসবা প্রার্ীদের সসবা প্রোন নননিতকদল্প নসটিদজন 

িাট িার প্রণয়ন করা হদয়দে এবাং এ িাট িার অনুসাদর সসবাপ্রার্ীগণদক দ্রুততম সমদয় সসবা প্রোন করা হদে। েপ্তদরর কার্ িক্রদম 

েক্ষতা ও গনতশীলতা বৃনদ্ধর লদক্ষয e-governance এর আওতায় সের েপ্তরসহ আঞ্চনলক েপ্তরসমূহ ইদতামদে আধুননকায়ন 

করা হদয়দে ও Website িালু করাসহ সকল তথ্যানে ননয়নমতিাদব হালনাগাে করা হদে। তথ্য অনধকার আইদন সাংনিষ্ট 

নবধাদনর আদলাদক এ েপ্তর সাংক্রান্ত তথ্য প্রোদনর জন্য একজন সফাকাল পদয়ন্ট কম িকতিা মদনানীত করা হদয়দে। সসবা 

গ্রহীতাদের দ্রুত সসবা প্রোন নননিতকরণ এবাং েপ্তদরর কার্ িক্রদম স্বেতা আনয়দনর জন্য Online Licensing Module 

(OLM) প্রবতিদনর কাজ িলমান রদয়দে। এ েপ্তদরর গনতশীল কার্ িক্রদমর ফলশ্রুনতদত েপ্তদরর কর ব্যতীত রাজস্ব আয় উিদরাির 

বৃনদ্ধ পাদে এবাং রাজস্ব আয় বৃনদ্ধর প্রবাহমান ধারা অব্যাহত রাোর জন্য রাজস্ব আোদয়র কার্ িক্রম নননবড়িাদব মননটর করা 

হদে। ২০১৬-১৭ অর্ ি বেদর এ দপ্তদ্দরর ১০৭.৪৮ সকাটি টাকা রাজস্ব আয় হদয়দে, র্া ২০১৫-১৬ অর্ িবেদর ণিল ১০২.৩০ সকাটি।   

 

 সমস্যা ও চ্যাহেঞ্জসমূে: 
 

েপ্তদরর সাম্প্রনতক সমদয়র সমস্যা ও িযাদলঞ্জসমূদহর মদে অন্যতম হদে জনবল সাংকট। রাজস্ব আদয়র লক্ষযমাত্রা অজিদন 

মননটনরাং কার্ িক্রম গ্রহদণর জন্য প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক র্ানবাহদনর স্বল্পতা, জাণরকৃত ননবন্ধন সনেপত্রসমূহ একক কর্তিপক্ষ নহদসদব 

নবায়দনর সুদর্াগ না র্াকা এবাং নবনিন্ন শুল্ক সেশন ও জাতীয় রাজস্ব সবাদি ির সাদর্ আন্তসাংদর্াগ না র্াকায় দ্রুততম সমদয় 

আমোনন-রপ্তানন সাংক্রান্ত তথ্য না পাওয়া। 

 

 ভতবষ্যৎ পতরকল্পনাঃ 
 

অদটাদমশদনর মােদম েপ্তদরর সসবা প্রোন প্রনক্রয়া সহজীকরণসহ েপ্তদরর কার্ িক্রদম অনধকতর স্বেতা, গনতশীলতা ও েক্ষতা 

আনয়দনর লদক্ষয IFC এর সহায়তায় এবাং বানণজয মন্ত্রণালদয়র তত্ত্বাবধাদন অনলাইন লাইদসনসাং মনিউল (OLM)  এর সফল 

বাস্তবায়ন, েপ্তদরর কার্ িক্রম সুষ্ঠুিাদব সম্পােদনর নননমদি নতুন জনবল ননদয়াগ, কম িকতিা/কম িিারীদের প্রযুনিগত েক্ষতা বৃনদ্ধ ও 

গদবষণামূলক কার্ িক্রম পনরিালনার জন্য উপযুি প্রনশক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবাং দ্রুততম সমদয়র মদে আমোনন ও রপ্তানন 

সাংক্রান্ত তথ্য/পনরসাংখ্যান প্রানপ্তর লদক্ষয নবনিন্ন শুল্ক সষ্টশন, বাাংলাদেশ ব্যাাংক, জাতীয় রাজস্ব সবাি ি ও রপ্তানী উন্নয়ন ব্যযদরার 

সাদর্ আন্তসাংদর্াগ ব্যবস্থা িালু করা।  

 
 

 ২০১৮-২০১৯ অর্জ বছহরর সম্ভাবয প্রধান অর্জনসমূে: 

 

 অনলাইন লাইদসনসাং মনিউল ব্যবস্থার মােদম সসবা প্রোন প্রনক্রয়া সহজীকরণ নননিত করা।  

 এ েপ্তদরর কর ব্যতীত রাজস্ব আয় বৃনদ্ধ করা।  

 সরকাদরর আমোনন নীনত আদেশ ও রপ্তানন নীনত র্র্ার্র্িাদব বাস্তবায়দন সহায়তা করা। 

 নতুন জনবল ননদয়াদগর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। 
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সসকশন  ১ 
 

রূপকল্প, অনিলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, প্রধান কার্ িাবনল 

 

১.১. রূপকল্প :  

দ্রুততম সমদয়র মদে আমোননকারক, রপ্তাননকারক ও ইদেন্টরদের অনুকূদল আমোনন ননবন্ধন সনেপত্র (আইআরনস), রপ্তানন 

ননবন্ধন সনেপত্র (ইআরনস), ইদেনন্টাং ননবন্ধন সনেপত্র জানরসহ জানরকৃত ননবন্ধন সনেপত্রসমূহ বানষ িক নবায়দনর মােদম 

সরকাদরর কর ব্যতীত রাজস্ব আয় বৃনদ্ধদত সনক্রয় ভূনমকা রাো।  

 

 

১.২. অনিলক্ষয :  

বতিমান নবশ্বব্যাপী অনুসৃত মুিবাজার অর্ িনীনত ও িনিউটিও সেমওয়াদকির আদলাদক আমোনন-রপ্তানন সাংক্রান্ত নীনত-পদ্ধনত 

সহজীকরদণর মােদম ব্যবসা-বানণজয, সম্প্রসারণ এবাং সেশীয় নশদল্পর স্বার্ ি সাংরক্ষণসহ নশল্প নবকাদশর মােদম জাতীয় প্রবৃনদ্ধ 

অজিদন গুরুত্বপূণ ি অবোন রাো।  

 

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ :  

(ক) েপ্তদরর সসবা প্রোন কার্ িক্রমসমূহ অদটাদমশদনর আওতায় আনা। 

(ে) সরকাদরর কর ব্যতীত রাজস্ব আয় বৃনদ্ধ করা।  

(গ) আমোননকারক, রপ্তাননকারক ও ইদেন্টরদের ননবন্ধন প্রোন সহজীকরণ এবাং দ্রুততম সমদয়র মদে সসবা প্রোন  

     নননিতকরণ।   

(ঘ) নশল্প প্রনতষ্ঠাদনর নবকাদশ সহায়ক ভূনমকা পালন। 

(ঙ) আমোনন নীনত আদেশ ও রপ্তানন নীনতর আদলাদক গণনবজ্ঞনপ্ত জানরসহ প্রদয়াজনীয় পরামশ ি, ব্যাখ্যা ও মতামত প্রোন।   

 

 

১.৪ প্রধান কার্ িাবনল : 
   

(ক) ব্যবসা-বানণজয বৃনদ্ধ ও নশদল্পর নবকাদশ আমোননকারক, রপ্তাননকারক ও ইদেন্টরদের অনুকূদল আমোনন ননবন্ধন সনেপত্র  

                (আইআরনস), রপ্তানন ননবন্ধন সনেপত্র (ইআরনস), ইদেনন্টাং ননবন্ধন সনেপত্র জানর এবাং নশল্প প্রনতষ্ঠাদনর নশল্প আমোনন  

                ননবন্ধন সনেপত্র জানরসহ জানরকৃত ননবন্ধন সনেপত্রসমূহ বানষ িক নবায়দনর মােদম সরকাদরর কর ব্যনতত রাজস্ব আয় বৃনদ্ধ  

                করা ।    

(ে) আমোনন নীনত আদেশ ও রপ্তানন নীনতর আদলাদক সমদয় সমদয় গণনবজ্ঞনপ্ত জানরসহ প্রদয়াজনীয় পরামশ ি, ব্যাখ্যা ও   

      মতামত প্রোনসহ ইহার বাস্তবায়দন সহায়তা করা।   

(গ) দবদেনশক নবননদয়াগ বৃনদ্ধর সক্ষদত্র সর্ৌর্ ও নবদেশী উদযাদগ প্রনতনষ্ঠত প্রনতষ্ঠানদক ব্যবসানয়ক সহায়তা প্রোন। 

(ঘ) সরকানর নবনিন্ন মন্ত্রণালয়, নবিাগ এবাং েপ্তর তর্া: শুল্ক কর্তিপক্ষ, নবননদয়াগ উন্নয়ন কর্তিপক্ষ, বস্ত্র েপ্তর, নবনসক ইতযানের  

                 কার্ িক্রদমর সাদর্ সহায়ক ভূনমকা পালন।  
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সসকশন  ২ 

েপ্তদরর নবনিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

 
 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কম ি সম্পােন সূিকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষপণ ননধ িানরত লক্ষযমাত্রা অজিদনর সক্ষদত্র 

সর্ৌর্িাদব োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/নবিাগ/সাংস্থাসমূদহর নাম 

উপািসূত্র 

[Sources of 

data] 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. আমোননকারক, রপ্তাননকারক 

ও ইদেন্টদের অনুকূদল ননবন্ধন 

সনেপত্র প্রোন করা  

ননবনন্ধত আমোনন ও 

রপ্তাননকারদকর সাংখ্যা 

% ৬% ৬.৫% ৭% ৭.৫% ৮%  সকল আঞ্চনলক েপ্তর সকল আঞ্চনলক 

েপ্তর 

২. প্রদেয় ননবন্ধন সনেপত্রসমূহ 

নবায়ন  

নবায়দ্দনর সংখ্যা % ৪% ৫% ৬% ৬.৫ ৭% সকল আঞ্চনলক েপ্তর ও এনি ব্যাাংক সকল আঞ্চনলক 

েপ্তর ও এনি 

ব্যাাংক 

৩. ননবন্ধন সনেপত্র ইসুয ও 

নবায়দনর মােদম Non Tax 

Revenue আয়  

রাজস্ব আয় ককাটি টাকা ১০৭.৪৮ ৭৯.৩৫  ১২০.০০ ১৪১.৫৪ ১৫৭.৭৯  সকল আঞ্চনলক েপ্তর ও এনি ব্যাাংক সকল আঞ্চনলক 

েপ্তর ও এনি 

ব্যাাংক 

 

     *  সামনয়ক (provisional) তথ্য 
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সসকশন  ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্যনিনিক কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ  

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজযন লক্ষযমাত্রা/ননণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 2018-19) 

প্রদ্দক্ষ্পি  

(Projection)  

(২০১৯-২০) 

প্রদ্দক্ষ্পি  

(Projection)  

(২০২০-২১) ২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮* 

অসাধারণ অনত উিম উিম িলনত মান িলনত মাদনর 

ননদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১] কসবাসমূহ 

অদ্দটাদ্দমশদ্দনর 

আওতায় আনা  

১১ [১.১]  OLM System 

ব্যবস্থা প্রবতিন; 

[১.১.১]  OLM 

প্রবনতিত; 

তাণরে ৫ - - ৩১/১২/২০১৮ ০৭/০১/২০১৯ ১৪/০১/২০১৯ ২১/০১/২০১৯ ২৮/০১/২০১৯ - - 

[১.২] OLM System 

সাংক্রান্ত প্রনশক্ষণ/ 

কম িশালার ব্যবস্থা গ্রহণ; 

[১.২.১]  প্রনশক্ষণ/ 

কম িশালার 

অনুনষ্ঠত; 

তাণরে   ৪ - - ৩১/১০/২০১৮ ০৭/১১/২০১৮ ১৪/১১/২০১৮ ২১/১১/২০১৮ ২৮/১১/২০১৮ - - 

[১.৩] সমলা আদয়াজন;  [১.৩.১] 

আদয়ানজত সমলা  

তানরে ২ - - ৩০/০৯/২০১৮ ০৭/১০/২০১৮ ১৪/১০/২০১৮ ২১/১০/২০১৮ ২৮/১০/২০১৮ -- -- 

[২] আমদাণন 

অনুকূল 

পণরদ্দবশ সৃণি  

২১  [২.১] স্বয়ংসম্পূি য 

আদ্দবদন প্রাণপ্তর ০৩ 

ণদদ্দনর মদ্দধ্য আমোনন 

ননবন্ধন সনেপদত্রর 

আদবেন ননষ্পনিকরণ 

[২.১.১] ইসুযকৃত 

সনেপত্র 

% ৫ ১০০% ১০০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[২.২] আমদাণন ণনবন্ধন 

সনেপত্র নবায়ন 

[২.২.১] 

নবায়নকৃত 

সনেপত্র  

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

 [২.৩] আমোনন পারনমট 

জানর   

[২.৩.১] জাণরকৃত 

পারণমট  

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

[২.৪] আমোনন-

কারকদের িাটাদবজ 

প্রস্তুত  

[২.৪.১] প্রস্তুতকৃত 

ডাটাদ্দবজ  

তাণরে ৫ -- -- ৩১/১/১৯ ২৮/২/১৯ ৩০/৩/১৯  ৩০/৪/১৯ ৩০/৫/১৯ -- -- 

[২.৫] আমোনন 

পারনমদটর িাটাদবজ 

প্রস্তুত  

[২.৪.১] প্রস্তুতকৃত 

ডাটাদ্দবজ  

তাণরে ৫ -- -- ৩১/১/১৯ ২৮/২/১৯ ৩০/৩/১৯  ৩০/৪/১৯ ৩০/৫/১৯ -- -- 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজযন লক্ষযমাত্রা/ননণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 2018-19) 

প্রদ্দক্ষ্পি  

(Projection)  

(২০১৯-২০) 

প্রদ্দক্ষ্পি  

(Projection)  

(২০২০-২১) ২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮* 

অসাধারণ অনত উিম উিম িলনত মান িলনত মাদনর 

ননদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৩] রপ্তাণন 

সহায়ক 

কার্ যক্রম 

সম্পাদন  

 

 

২৩  

[৩.১] স্বয়ংসম্পূি য 

আদ্দবদন প্রাণপ্তর ০৩ 

ণদদ্দনর মদ্দধ্য রপ্তানন 

ননবন্ধন সনেপদত্রর 

আদবেন ননষ্পনিকরণ 

[৩.১.১] ইসুযকৃত 

সনেপত্র 

% ৫ ১০০% ১০০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৩.২] রপ্তাণন ণনবন্ধন 

সনেপত্র নবায়ন 

[৩.২.১] 

নবায়নকৃত 

সনেপত্র 

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

[৩.৩] রপ্তানন পারনমট 

জানর  

[৩.৩.১] জাণরকৃত 

পারণমট 

 

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

[৩.৪] রপ্তাণন-কাম 

আমদাণন পারণমট জাণর 

[৩.৪.১] জাণরকৃত 

পারণমট 

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

[৩.৫] রপ্তাননকারকদের 

িাটাদবজ প্রস্তুত 

[৩.৫.১] প্রস্তুতকৃত 

ডাটাদ্দবজ 

তাণরে ৫ -- -- ৩১/১/১৯ ২৮/২/১৯ ৩০/৩/১৯  ৩০/৪/১৯ ৩০/৫/১৯ -- -- 

[৩.৬] স্বয়ংসম্পূি য 

আদ্দবদন প্রাণপ্তর ০৩ 

ণদদ্দনর মদ্দধ্য ইদ্দেণটং 

ননবন্ধন সনেপদত্রর 

আদবেন ননষ্পনিকরণ 

[৩.৬.১] ইসুযকৃত 

সনেপত্র 

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

[৩.৭] ইদেনন্টাং ণনবন্ধন 

সনেপত্র নবায়ন 

 [৩.৭.১] 

নবায়নকৃত 

সনেপত্র 

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

[৪] ণশল্প 

সহায়ক 

পণরদ্দবশ 

উন্নয়ন  

১০ [৪.১] স্বয়ংসম্পূি য 

আদ্দবদন প্রাণপ্তর ০৩ 

ণদদ্দনর মদ্দধ্য এডহক ণশল্প 

আইআরণসর আদবেন 

ননষ্পনিকরণ 

[৪.১.১] 

সুপানরশকৃত 

এিহক নশল্প 

আইআরনস 

% ৫ ১০০% ১০০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৪.২] এডহক ণশল্প 

আইআরণস ণনয়ণমতকরি  

[৪.২.১] 

সুপানরশকৃত 

এিহক নশল্প 

আইআরনস 

ননয়নমতকরণ  

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

[৪.৩] নশল্প আমোনন 

ণনবন্ধন সনেপত্র নবায়ন 

[৪.৩.১] 

নবায়নকৃত 

সনেপত্র 

% ২ ১০০% ১০০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােন সূিদকর 

মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজযন লক্ষযমাত্রা/ননণ িায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 

2018-19) 

প্রদ্দক্ষ্পি  

(Projection)  

(২০১৯-২০) 

প্রদ্দক্ষ্পি  

(Projection)  

(২০২০-২১) 

২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮* 

অসাধারণ অনত 

উিম 

উিম িলনত 

মান 

িলনত 

মাদনর 

ননদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৫] কম যপণরদ্দবশ 

উন্নয়ন ও 

সহজীকরি  

১০ [৫.১] আমদাণন-রপ্তাণন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রদ্দমর উপর জনগদ্দির 

সদ্দতচনতা বৃণির লদ্দক্ষ্য ণলফদ্দলট 

ণবতরি 

[৫.১.১] ণবতরিকৃত 

ণলফদ্দলদ্দটর কণপ  

সংখ্যা  ৩ -- -- ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২০০০ ১০০০ ৫০০০ ৫০০০ 

[৫.২] সদ্দচতনতা বৃণিমূলক সিা 

আদ্দয়াজন  

[৫.২.১] আদ্দয়াজনকৃত 

সিা  

সংখ্যা ২ ২ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

[৫.৩] অণফস িবন পণরস্কার-

পণরচ্ছন্নতা রাো  

[৫.৩.১] পণরস্কার-

পণরচ্ছন্নকৃত অণফস িবন  

তাণরে ২          

[৫.৪] কম যকতযা-কম যচারীদ্দদর 

কসবা সহজীকরদ্দির প্রণশক্ষ্ি 

প্রদান  

[৫.৪.১] প্রদানকৃত প্রণশক্ষ্ি  সংখ্যা ২ ৩ ৪ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ ১০ 

[৫.৫] দপ্তদ্দরর রাজস্ব আয় 

ণনণিতকদ্দল্প প্রাপ্ত কেজারী চালান 

র্াচাইকরি  

[৫.৫.১] র্াচাইকৃত কেজারী 

চালান  

% ১ ১০০% ১০০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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েপ্তর/সাংস্থার আবনশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, ২০১৮-১৯  

(দমাট নম্বর-২৫) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােন সূিদকর 

মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রার মান ২০১৮-২০১৯ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

১০০% 

অনত উিম 

(Very 

Good) 

৯০% 

উিম 

(Good) 

৮০% 

িলনত মান 

(Fair) 

৭০% 

িলনত 

মাদনর  

ননদে 

(Poor) 

৬০% 

বানষ িক কম িসম্পােন 

চুনি বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ  

৩ মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র সদে ২০১৮-১৯ 

অর্ িবেদরর বানষ িক কম িসম্পােন চুনি স্বাক্ষর ও 

ওদয়বসাইট আপদলাি 

বানষ িক কম িসম্পােন 

চুনি স্বাক্ষনরত  

তানরে ০.৫ ২০ জুন, ২০১৮ ২১ জুন, 

২০১৮ 

২৪ জুন, 

২০১৮ 

 

-- 

 

-- 

২০১৮-১৯ অর্ িবেদরর বানষ িক কম িসম্পােন চুনির 

অধ ি-বানষ িক মূল্যায়ন প্রনতদবেন সাংনিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/নবিাদগ োনেল 

মূল্যায়ন প্রনতদবেন 

োনেলকৃত  

তানরে ০.৫  ১৭ জানুয়ানর, 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

২২ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

২৩ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র ২০১৮-১৯ অর্ িবেদরর 

বানষ িক কম িসম্পােন চুনির অধ িবানষ িক মূল্যায়ন 

প্রনতদবেন পর্ িাদলািনাদন্ত ফলাবতিক 

(feedback) মন্ত্রিালয়/ণবিাদ্দগ দাণেল 

ফলাবতিক 

(feedback) 

প্রেি  

তাণরে ১ ২৪ জানুয়ানর, 

২০১৯ 

৩১ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

০৪ 

সফব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

০৮ 

সফব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

১১ 

সফব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

সরকানর কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা পদ্ধনতসহ অন্যান্য 

নবষদয় কম িকতিা/কম িিারীদের জন্য প্রনশক্ষণ 

আদয়াজন। 

আদয়ানজত 

প্রনশক্ষদণর সময় 

জনঘন্টা  ১ ৬০ -- -- -- -- 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােন সূিক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

লক্ষযমাত্রার মান 

২০১৮-২০১৯ 

 

লক্ষযমাত্রার মান ২০১৮-২০১৯ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

১০০% 

অনত উিম 

(Very 

Good) 

৯০% 

উিম 

(Good) 

৮০% 

িলনত মান 

(Fair) 

৭০% 

িলনত মাদনর  

ননদে 

(Poor) 

৬০% 

কার্ িপদ্ধনত, 

কম যপণরদ্দবশ ও 

সসবার মাদনান্নয়ন 

১০ ই-ফাইনলাং পদ্ধনত বাস্তবায়ন ফ্রট কডদ্দস্কর মাধ্যদ্দম গৃহীত ডাক ই-

ফাইণলং ণসদ্দেদ্দম আপদ্দলাডকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০  ৫৫ ৫০ 

ই-ফাইদ্দল নণথ ণনষ্পণিকৃত** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-ফাইদল পত্র জারীকৃত*** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

েপ্তর/সাংস্থা কর্তিক অনলাইন সসবা 

িালু করা 

নূন্যতম একটি নতুন ই-সাণি যস চালুকৃত তাণরে ১ ১০ জানুয়ানর, 

২০১৯ 

২৪ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

২৮ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

৩১ মাি ি, 

২০১৯ 

৩০ এনপ্রল, 

২০১৯ 

দপ্তর/সংস্থা ও অধীনস্ত 

কার্ যালয়সমূদ্দহর উদ্ভাবনী উদ্দযাগ ও 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প  (SIP) বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উদ্দযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প  

(SIP) সমূদ্দহর হালনাগাদকৃত 

ডাটাদ্দবইজ ওদ্দয়বসাইদ্দট প্রকাণশত 

তাণরে ১  ০৩ কফব্রুয়াণর, 

২০১৯ 

১১ 

কফব্রুয়াণর, 

২০১৯ 

১৮ 

কফব্রুয়াণর, 

২০১৯ 

২৫ 

কফব্রুয়াণর, 

২০১৯ 

০৪ মাচ য, 

২০১৯ 

ডাটাদ্দবজ অনুর্ায়ী নূন্যতম দুটি নতুন 

উদ্ভাবনী উদ্দযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃত 

তাণরে ১ ০৮ এণপ্রল, 

২০১৯ 

২২ এণপ্রল, 

২০১৯ 

০২ কম, 

২০১৯ 

১৬ কম, 

২০১৯ 

৩০ কম, 

২০১৯ 

ণসটিদ্দজনস্ চাট যার বাস্তবায়ন হালনাগাদ ণসটিদ্দজনস্ চাট যার অনুর্ায়ী 

প্রদি কসবা 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

কসবাগ্রহীতাদ্দদর মতামত পণরবীক্ষ্ি 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

তাণরে ০.৫ ৩১ ণডদ্দসম্বর, 

২০১৮ 

১৫ 

জানুয়াণর, 

২০১৯ 

০৭ 

কফব্রুয়াণর, 

২০১৯ 

১৭ 

কফব্রুয়াণর, 

২০১৯ 

২৮ 

কফব্রুয়াণর, 

২০১৯ 

অণিদ্দর্াগ প্রণতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ণনণদ যি সমদ্দয়র মদ্দধ্য অণিদ্দর্াগ 

ণনষ্পণিকৃত 

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

ণপআরএল শুরুর ২ মাস পূদ্দব য সংণিি 

কম যচারীর ণপআরএল ও ছুটি 

নগদায়নপত্র জাণর করা 

ণপআরএল আদ্দদশ জাণরকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- 

ছুটি নগদায়নপত্র জাণরকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌশলগত উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােন সূিক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

লক্ষযমাত্রা/ননণ িায়ক 

২০১৮-২০১৯ 

লক্ষযমাত্রার মান ২০১৮-২০১৯ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

১০০% 

অনত উিম 

(Very 

Good) 

৯০% 

উিম 

(Good) 

৮০% 

িলনত মান 

(Fair) 

৭০% 

িলনত 

মাদনর  

ননদে 

(Poor) 

৬০% 

আনর্ িক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

৯ অনিট আপনি ননষ্পনি কার্ িক্রদমর 

উন্নয়ন 

নত্রপক্ষীয় সিায় অনিট আপনি 

ননষ্পনির জন্য সুপানরশকৃত 

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অনিট আপনি ননষ্পনিকৃত  % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পণির 

হালনাগাদ তাণলকা প্রস্তুত করা 

স্থাবর সম্পণির তাণলকা 

হালনাগাদকৃত  

তাণরে ১ ০৩ কফব্রয়াণর, 

২০১৯ 

১১ 

কফব্রয়াণর, 

২০১৯ 

১৮ 

কফব্রয়াণর, 

২০১৯ 

২৫ 

কফব্রয়াণর, 

২০১৯ 

০৪ মাচ য, 

২০১৯ 

অস্থাবর সম্পণির তাণলকা 

হালনাগাদকৃত  

তাণরে ১ ০৩ কফব্রয়াণর, 

২০১৯ 

১১ 

কফব্রয়াণর, 

২০১৯ 

১৮ 

কফব্রয়াণর, 

২০১৯ 

২৫ 

কফব্রয়াণর, 

২০১৯ 

০৪ মাচ য, 

২০১৯ 

বাণষ যক উন্নয়ন কম যসূণচ বাস্তবায়ন বাণষ যক উন্নয়ন কম যসূণচ বাস্তবাণয়ত  % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অব্যবহৃত/অদ্দকদ্দজা র্ানবাহন 

ণবযমান নীণতমালা অনুর্ায়ী 

ণনষ্পণিকরি 

ণনষ্পণিকৃত  তাণরে ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

বদ্দকয়া ণবদুযৎ ণবল পণরদ্দশাধ করা ণবদুযৎ ণবল পণরদ্দশাণধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শূন্য পদ্দদর ণবপরীদ্দত ণনদ্দয়াগ প্রদান ণনদ্দয়াগ প্রদানকৃত  সংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০  

জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল ও 

তথ্য অনধকার বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ  

৩ 

 

জাতীয় শুদ্ধািার কম িপনরকল্পনা ও 

পনরবীক্ষণ কাঠাদমা বাস্তবায়ন 

**** 

ত্রত্রমাণসক প্রণতদ্দবদন দাণেলকৃত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ -- -- -- 

জাতীয় শুদ্ধািার কম িপনরকল্পনা ও 

পনরবীক্ষণ কাঠাদমায় অন্তর্ভ িি 

লক্ষযমাত্রা বাস্তবানয়ত   

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ সকল অনলাইন কসবা তথ্য 

বাতায়দ্দন সংদ্দর্াণজত  

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- 

েপ্তর/সাংস্থার ২০১৭-১৮ অর্ িবেদরর 

বানষ িক প্রনতদবেন প্রণয়ন ও 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

বানষ িক প্রনতদবেন ওদয়বসাইদট 

প্রকানশত 

তানরে ০.৫ ১৮ অদটাবর, 

২০১৮ 

৩১ 

অদটাবর, 

২০১৮ 

১৫ নদিম্বর, 

২০১৮ 

২৯ নদিম্বর, 

২০১৮ 

০৬ 

নিদসম্বর 

২০১৮ 

 

*   জনপ্রশাসন প্রণশক্ষ্ি ম্যানুয়াল অনুর্ায়ী উি প্রণশক্ষ্ি আদ্দয়াজন করদ্দত হদ্দব। 

** মণন্ত্রপণরষদ ণবিাদ্দগর ই-গিন্যযান্স অণধশাো হদ্দত প্রাপ্ত প্রণতদ্দবদন। 

*** মণন্ত্রপণরষদ ণবিাদ্দগর ই-গিন্যযান্স অণধশাো হদ্দত প্রাপ্ত প্রণতদ্দবদন। 

**** মণন্ত্রপণরষদ ণবিাদ্দগর শুিাচার অণধশাো হদ্দত প্রাপ্ত প্রণতদ্দবদন। 
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আনম, প্রধান ননয়ন্ত্রক, আমোনন ও রপ্তানন প্রধান ননয়ন্ত্রদকর েপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় 

মন্ত্রী, বানণজয মন্ত্রণালয় এর প্রনতনননধ সনিব, বানণজয মন্ত্রণালয় এর ননকট অেীকার করনে সর্, এই চুনিদত 

বনণ িত ফলাফল অজিদন সদিষ্ট র্াকব।  

 

 

আনম, সনিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় মন্ত্রী, বানণজয মন্ত্রণালয় এর প্রনতনননধ নহসাদব প্রধান 

ননয়ন্ত্রক, আমোনন ও রপ্তানন প্রধান ননয়ন্ত্রদকর েপ্তর এর ননকট অেীকার করনে সর্, এই চুনিদত বনণ িত 

ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ানগতা প্রোন করব। 

 

 

 

স্বাক্ষনরতঃ  

 

 

 

 

 

                                                         

.................................................. 

প্রধান ননয়ন্ত্রক                                তানরে 

আমোনন ও রপ্তানন প্রধান ননয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

 

 

 

 

 

 

 

 

সনিব                          তানরে            

বানণজয মন্ত্রণালয়                                                                         
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সাংদর্াজনী-১ 

শব্দসাংদক্ষপ  

ক্রনমক নম্বর শব্দ সাংদক্ষপ 

 

নববরণ/পূণ িরূপ 

১ BIDA Bangladesh Investment Development Authority 

২ CCI&E Chief Controller of Imports & Exports 

৩ CP Clearance Permit. 

৪ EP Export Permit 

৫ ERC Export Registration Certificate 

৬ IP Import Permit 

৭ IND IRC Industrial Import Registration Certificate 

৮ IRC Import Registration Certificate 

৯ IPO Import Policy Order 

১০ LCA Letter of Credit Authorisation 

১১ LC Letter of Credit 

১২ TR Challan Treasury Challan 

১৩ TIN Tax Identification Number 

১৪ VAT Value Added Tax 

১৫ OLM Online Licensing Module 
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সাংদর্াজনী ২ :  

কম িসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্ িালয়সমূহ এবাং পনরমাপ পদ্ধনত 

ক্রণমক কার্ িক্রম কম ি সম্পােন 

সূিকসমূহ 

নববরণ বাস্তবায়নকারী শাো/েপ্তর পনরমাপ পদ্ধনত এবাং 

উপািসূত্র 

সাধারণ 

মন্তব্য 

১ ১.১ স্বয়ংসম্পূি য আদ্দবদন প্রাণপ্তর ০৩ ণদদ্দনর মদ্দধ্য 

আমোনন ননবন্ধন সনেপদত্রর আদবেন ননষ্পনিকরণ 

ইসুযকৃত 

সনেপত্র  

সেদশর িানহো সমটাদত দ্রুততম সমদয়র মদে পণ্য আমোননর লদক্ষয 

আমোননকারকদের অনুকূদল আমোনন ননবন্ধন সনেপত্র জানর করা হদে।  

নসনসআইএেই ও এর আওতাধীন 

আঞ্চনলক কার্ িালয়।  

আমোনন সনেপত্র ইসুয 

সরনজোর  

-- 

১.২ আমদাণন ণনবন্ধন সনেপত্র নবায়ন নবায়নকৃত 

সনেপত্র  

সরকাদরর রাজস্ব আয় বাড়াদনার লদক্ষয সাংনিষ্ট সেণীর নবপরীদত ননধ িানরত 

নফ আোয়পূব িক সনেপত্র নবায়ন করা হদে।  

নসনসআইএেই  এর আওতাধীন 

আঞ্চনলক কার্ িালয় ও এনি ব্যাাংক 

নবায়ন সাংক্রান্ত সরনজোর -- 

১.৩  আমোনন পারনমট জানর   জাণরকৃত 

পারণমট  

সরকাদরর নবনিন্ন উন্নয়ন প্রকদল্পর জন্য আমোননকৃত মালামাল োলাদস 

আমোনন পারনমট জানর করা হদে।    

নসনসআইএেই ও এর আওতাধীন 

আঞ্চনলক কার্ িালয়। 

আমোনন পারনমট ইসুয 

সরনজোর  

-- 

১.৪ আমোনন-কারকদের িাটাদবজ প্রস্তুত  প্রস্তুতকৃত 

ডাটাদ্দবজ  

সেদশর নবননদয়াগ, নশল্পায়ন ও কম িসাংস্থান বৃনদ্ধর লদক্ষয দ্রুততম সমদয়র 

মদে নশল্প আমোনন  ননবন্ধন সনেপত্র প্রোন করা হদে।  

নসনসআইএেই ও এর আওতাধীন 

আঞ্চনলক কার্ িালয়। 

নশল্প আমোনন সনেপত্র 

ইসুয সরনজোর  

-- 

২ ২.১ স্বয়ংসম্পূি য আদ্দবদন প্রাণপ্তর ০৩ ণদদ্দনর মদ্দধ্য রপ্তানন 

ননবন্ধন সনেপদত্রর আদবেন ননষ্পনিকরণ 

ইসুযকৃত 

সনেপত্র 

সেদশর নবননদয়াগ, নশল্পায়ন ও কম িসাংস্থান বৃনদ্ধর লদক্ষয দ্রুততম সমদয়র 

মদে নশল্প আমোনন  ননবন্ধন সনেপত্র প্রোন করা হদে।  

নসনসআইএেই ও এর আওতাধীন 

আঞ্চনলক কার্ িালয়। 

নশল্প আমোনন সনেপত্র 

ইসুয সরনজোর  

-- 

২.২ রপ্তাণন ণনবন্ধন সনেপত্র নবায়ন নবায়নকৃত 

সনেপত্র 

সেদশর রাজস্ব ও রপ্তানন আয় বৃনদ্ধর  লদক্ষয  রপ্তাননকারকদের অনুকূদল 

রপ্তানন  ননবন্ধন সনেপত্র জানর করা হদে।   

নসনসআইএেই ও এর আওতাধীন 

আঞ্চনলক কার্ িালয়। 

রপ্তানন সনেপত্র ইসুয 

সরনজোর  

-- 

২.৩ রপ্তানন পারনমট জানর  জাণরকৃত 

পারণমট 

নমুনা, নবজ্ঞাপন সামগ্রী ও উপহার দ্রব্য রপ্তাননর জন্য রপ্তানন পারনমট জানর 

করা হদে।  

নসনসআইএেই ও এর আওতাধীন 

আঞ্চনলক কার্ িালয়। 

রপ্তানন পারনমট ইসুয 

সরনজোর 

-- 

২.৪ রপ্তাণন-কাম আমদাণন পারণমট জাণর জাণরকৃত 

পারণমট 

সমনশনারী, ইক্যযইপদমন্ট ও নসনলোর সমরামত, নরনফনলাং ও সমইনদটদনদসর 

প্রদয়াজদন রপ্তানন-কাম আমোনন পারনমট জানর করা হদে।  

নসনসআইএেই ও এর আওতাধীন 

আঞ্চনলক কার্ িালয়। 

রপ্তানন-কাম আমোনন 

পারনমট ইসুয সরনজোর  

-- 

২.৫  রপ্তাননকারকদের িাটাদবজ প্রস্তুত প্রস্তুতকৃত 

ডাটাদ্দবজ 

    

২.৬ স্বয়ংসম্পূি য আদ্দবদন প্রাণপ্তর ০৩ ণদদ্দনর মদ্দধ্য 

ইদ্দেণটং ননবন্ধন সনেপদত্রর আদবেন ননষ্পনিকরণ 

ইসুযকৃত 

সনেপত্র 

দ্রুততম সমদয়র মদে ইদেন্টদের অনুকূদল ইদেনন্টাং  ননবন্ধন সনেপত্র জানর 

করা হদে।  

নসনসআইএেই ও এর আওতাধীন 

আঞ্চনলক কার্ িালয়। 

নশল্প আমোনন সনেপত্র 

ইসুয সরনজোর 

-- 

২.৭ ইদেনন্টাং ণনবন্ধন সনেপত্র নবায়ন নবায়নকৃত 

সনেপত্র 

সরকাদরর রাজস্ব আয় বাড়াদনার লদক্ষয সাংনিষ্ট সেণীর নবপরীদত ননধ িানরত 

নফ আোয়পূব িক সনেপত্র নবায়ন করা হদে।  

নসনসআইএেই  এর আওতাধীন 

আঞ্চনলক কার্ িালয় ও এনি ব্যাাংক 

নবায়ন সাংক্রান্ত সরনজোর -- 
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ক্রণমক কার্ িক্রম কম ি সম্পােন সূিকসমূহ নববরণ বাস্তবায়নকারী শাো/েপ্তর পনরমাপ পদ্ধনত এবাং 

উপািসূত্র 

সাধারণ 

মন্তব্য 

৩ ৩.১ স্বয়ংসম্পূি য আদ্দবদন প্রাণপ্তর ০৩ ণদদ্দনর মদ্দধ্য 

এডহক ণশল্প আইআরণসর আদবেন ননষ্পনিকরণ 

সুপানরশকৃত এিহক নশল্প 

আইআরনস 

সেদশর নবননদয়াগ, নশল্পায়ন ও কম িসাংস্থান বৃনদ্ধর লদক্ষয দ্রুততম 

সমদয়র মদে নশল্প আমোনন  ননবন্ধন সনেপত্র প্রোন করা হদে।  

নসনসআইএেই ও এর আওতাধীন 

আঞ্চনলক কার্ িালয়। 

নশল্প আমোনন সনেপত্র 

ইসুয সরনজোর  

-- 

৩.২ এডহক ণশল্প আইআরণস ণনয়ণমতকরি  সুপানরশকৃত এিহক নশল্প 

আইআরনস ননয়নমতকরণ  

সেদশর নবননদয়াগ, নশল্পায়ন ও কম িসাংস্থান বৃনদ্ধর লদক্ষয দ্রুততম 

সমদয়র মদে নশল্প আমোনন  ননবন্ধন সনেপত্র প্রোন করা হদে।   

নসনসআইএেই ও এর আওতাধীন 

আঞ্চনলক কার্ িালয়। 

নশল্প আমোনন সনেপত্র 

ইসুয সরনজোর  

-- 

৩.৩ নশল্প আমোনন ণনবন্ধন সনেপত্র নবায়ন নবায়নকৃত সনেপত্র সরকাদরর রাজস্ব আয় বাড়াদনার লদক্ষয সাংনিষ্ট সেণীর নবপরীদত 

ননধ িানরত নফ আোয়পূব িক সনেপত্র নবায়ন করা হদে।  

নসনসআইএেই  এর আওতাধীন 

আঞ্চনলক কার্ িালয় ও এনি ব্যাাংক 

নবায়ন সাংক্রান্ত 

সরনজোর 

-- 

৪ ৪.১ আমদাণন-রপ্তাণন সংক্রান্ত কার্ যক্রদ্দমর উপর 

জনগদ্দির সদ্দতচনতা বৃণির লদ্দক্ষ্য ণলফদ্দলট 

ণবতরি 

ণবতরিকৃত ণলফদ্দলদ্দটর কণপ  আমদাণন-রপ্তাণন সংক্রান্ত কার্ যক্রদ্দমর উপর জনগদ্দির সদ্দতচনতা 

বৃণির লদ্দক্ষ্য জনগদ্দির মাদ্দে ণলফদ্দলট ণবতরি করা হদ্দচ্ছ।  

নসনসআইএেই ও এর আওতাধীন 

আঞ্চনলক কার্ িালয়। 

নবতরণ সরনজোর  -- 

৪.২ সদ্দচতনতা বৃণিমূলক সিা আদ্দয়াজন  আদ্দয়াজনকৃত সিা  সদ্দচতনতা বৃণিমূলক সিা আদ্দয়াজন করা হদ্দচ্ছ।  নসনসআইএেই ও এর আওতাধীন 

আঞ্চনলক কার্ িালয়। 

সিা  আদয়াজদনর 

সাংখ্যা  

-- 

৪.৩ অণফস িবন পণরস্কার-পণরচ্ছন্নতা রাো  পণরস্কার-পণরচ্ছন্নকৃত অণফস 

িবন  

অণফস িবন পণরস্কার-পণরচ্ছন্ন রাো হদ্দচ্ছ।  নসনসআইএেই ও এর আওতাধীন 

আঞ্চনলক কার্ িালয়। 

অনফস িবন  -- 

৪.৪ কম যকতযা-কম যচারীদ্দদর কসবা সহজীকরদ্দির 

প্রণশক্ষ্ি প্রদান  

প্রদানকৃত প্রণশক্ষ্ি  কম যকতযা-কম যচারীদ্দদর কসবা সহজীকরদ্দির প্রণশক্ষ্ি প্রদান করা 

হদ্দচ্ছ 

নসনসআইএেই ও এর আওতাধীন 

আঞ্চনলক কার্ িালয়। 

প্রনশক্ষদণর সাংখ্যা  -- 

৪.৫ দপ্তদ্দরর রাজস্ব আয় ণনণিতকদ্দল্প প্রাপ্ত কেজারী 

চালান র্াচাইকরি  

র্াচাইকৃত কেজারী চালান   দপ্তদ্দরর রাজস্ব আয় ণনণিতকদ্দল্প প্রাপ্ত কেজারী চালান র্াচাইকরি 

করা হদ্দচ্ছ।  

নসনসআইএেই ও এর আওতাধীন 

আঞ্চনলক কার্ িালয়। 

অনলাইদন র্ািাইকৃত -- 
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সাংদর্াজনী ৩:  

 

কম িসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজিদনর সক্ষদত্র মাঠ পর্ িাদয়র অন্যান্য কার্ িালদয়র ননকট সুনননে িষ্ট িানহো 

 

 

প্রনতষ্ঠাদনর ধরণ প্রনতষ্ঠাদনর নাম সাংনিষ্ট কম িসম্পােন 

সূিক 

উি প্রনতষ্ঠাদনর ননকট সাংনিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/নবিাদগর প্রতযানশত 

সহায়তা 

প্রতযাশার সর্ৌনিকতা উি প্রনতষ্ঠাদনর ননকট 

প্রতযাশার মাত্রা উদেে 

করুন 

প্রতযাশা পূরণ না 

হদল সম্ভাব্য প্রিাব 

অন্যান্য বাাংলাদেশ 

নবননদয়াগ উন্নয়ন 

কর্তিপক্ষ  

নশল্প প্রনতষ্ঠাদনর আমোনন 

ননবন্ধন সনেপত্র জানরর 

সুপানরশ 

নশল্প প্রনতষ্ঠাদনর কাঁিামাদলর 

তানলকা ও বাৎসনরক আমোনন 

সীমা ননধ িারণ 

তেন্তকারী কম িকতিা কর্তিক নশল্প প্রনতষ্ঠাদনর 

কারোনা পনরেশ িন, কাঁিামাদলর তানলকা  ও 

উৎপােন ব্যবস্থার উপর আমোনন সীমা ননধ িারণ 

ব্যনতদরদক নশল্প আইআরনস জানর করা র্ায় না। 

৬০% প্রতযানশত নবননদয়াগ 

হদব না।  

অন্যান্য বস্ত্র পনরেপ্তর নশল্প প্রনতষ্ঠাদনর আমোনন 

ননবন্ধন সনেপত্র জানরর 

সুপানরশ 

নশল্প প্রনতষ্ঠাদনর কাঁিামাদলর 

তানলকা ও বাৎসনরক আমোনন 

সীমা ননধ িারণ 

তেন্তকারী কম িকতিা কর্তিক সাংনিষ্ট সপাষাক নশল্প 

কারোনা পনরেশ িদনর মােদম কাঁিামাদলর তানলকা  

ও উৎপােন ব্যবস্থার উপর আমোনন সীমা ননধ িারণ 

ব্যনতদরদক নশল্প আইআরনস জানর করা র্ায় না। 

৪০% প্রতযানশত নবননদয়াগ 

হদব না।  

 


