
 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

প্রধান ননব বাহী কর্ বকতবা, বাাংলাদেশ ফদরন ট্রেড ইন্সটিটিউট (নবএফটিআই) 

 

এবাং 

 

সনিব, বানণজয র্ন্ত্রণালয় 

এর র্দে স্বাক্ষনরত 

 

 

 

বানষ বক কর্ বসম্পােন চুনি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২০ – ৩০ জুন, ২০২১ 
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সূনিপত্র 

 

 

 

উপক্রর্নণকা 

 

৩ 

কর্ বসম্পােদনর সানব বক নিত্র 

 

৪ 

ট্রসকশন ১ :রূপকল্প , অনিলক্ষয, ট্রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং প্রধান কার্ বাবনল 

 

৫ 

ট্রসকশন ২  :নবনিয কার্ বক্রদর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব  ) Outcome/Impact( 

 

৬ 

ট্রসকশন ৩  :ট্রকৌশলগত উদেশ্য নিনিক কার্ বক্রর্  ,কর্ বসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযর্াত্রাসমূহ  

 

৭ 

সাংদর্াজনী ১:  শব্দসাংদক্ষপ 

 

১২ 

সাংদর্াজনী ২: কর্ বসম্পােন সূিদকর পনরর্াপ পদ্ধনত 

 

১৩ 

সাংদর্াজনী ৩: কর্ বসম্পােন লক্ষযর্াত্রা অজবদনর ট্রক্ষদত্র র্াঠ পর্ বাদয়র অন্যান্য কার্ বালদয়র ননকট        

সুনননে বষ্ট িানহো  

 

১৫ 
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উপক্রর্নণকা (Preamble) 

 

 

 সরকানর েপ্তর /সাংমূাসমূদহ র প্রানতষ্ঠাননক েক্ষতা বৃনদ্ধ ,স্বচ্ছতা ও জবাবনেনহ ট্রজারোর করা  ,সুশাসন 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার নননিতকরদণর র্ােদর্  রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর 

লদক্ষয- 

 

 

 

প্রধান ননব বাহী কর্ বকতবা, বাাংলাদেশ ফদরন ট্রেড ইন্সটিটিউট (নবএফটিআই) 

 

 

এবাং 

 

সনিব, বানণজয র্ন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এর র্দে ২০২০ সাদলর  জুলাই র্াদসর ২৭ তানরদে 

এই বানষ বক কর্ বসম্পােন চুনি স্বাক্ষনরত হল। 

 

 

এই  চুনিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ ননম্ননলনেত নবষয়সমূদহ সম্মত হদলন : 
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বাাংলাদেশ ফদরন ট্রেড ইন্সটিটিউট (নবএফটিআই) এর কর্ বসম্পােদনর সানব বক নিত্র 

(Overview of the Performance of the Bangladesh Foreign Trade Institute) 

 

সাম্প্রনতক অজবন, িযাদলঞ্জ এবাং িনবষ্যৎ পনরকল্পনা 

 সাম্প্রনতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজবনসমূহ 

বাাংলাদেশ ফদরন ট্রেড ইন্সটিটিউট (নবএফটিআই) এর সাম্প্রনতক অজবদনর র্দে উদেেদর্াগ্য 

নবষয়সমূহ হদচ্ছ - ‘নথাংক ট্াাংক’ নহদসদব ববদেনশক বানণজয র্ন্ত্রণালদয়র ব্যবমূাপনায় ট্রপশাোনরত্ব 

বৃনদ্ধর লদক্ষয প্রনশক্ষণ কার্ বক্রর্ পনরিালনা এবাং আন্তজবানতক বানণজয সাংক্রান্ত নবনিয তথ্য-উপাি 

সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ এবাং গদবষণা কার্ বানে পনরিালনা করা। তাছাড়া আন্তজবানতক বানণজয সাংক্রান্ত 

নবনিয পরার্শ এবাং র্তার্ত ট্রপ্ররণ কদর সরকার ও ট্রবসরকানর সাংমূাদক সহদর্ানগতা করা। 

সাম্প্রনতক সর্দয় নবএফটিআই কর্তবক WTO, Trade Policy Regime, GATS, TRIPS, 

DFQF, Trade Foundation Course for the Commercial Counsellors, 

আর্োনী-রপ্তাণী-কাস্টর্স নীনত এবাং আন্তজবানতক বানণজয ইতযানে নবষদয় ৫৩টি প্রনশক্ষণ কর্ বসূনি ও 

ট্রসনর্নার, ৮টি বড় র্াদপর গদবষণা কার্ বক্রর্ এবাং ৫টি ট্রসক্টর স্টানডর কাজ সম্পয হদয়দছ। এছাড়াও 

১টি গদবষণা কার্ বক্রর্ িলর্ান রদয়দছ। এোদন WTO Reference Centre, Bangladesh-

এর কার্ বক্রর্ শুরু হদয়দছ। এছাড়াও এই প্রনতষ্ঠান  UNCTAD, ITC & UNESCAP এর 

সহদর্াগী নহদসদব নবনিয ট্রসক্টদরর উযয়নমূলক গদবষণা কার্ক্রর্ পনরিালনা করদছ। এছাড়াও 

সরকাদরর নবনিয নিপানক্ষক, আঞ্চনলক ও বহুপানক্ষক বানণজয সাংক্রান্ত আদলািনার জন্য অবমূানপত্র 

প্রস্তুত কদরদছ। 

 

 সর্স্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ 

নবএফটিআই এর কার্ ব সম্পােদনর প্রধান সর্স্যা ও িযাদলঞ্জসমূহ হদচ্ছ –ট্রকান ননজস্ব িবন ট্রনই, 

প্রনশনক্ষত জনবদলর স্বল্পতা ও তহনবল সাংকট।  

 

 িনবষ্যৎ পনরকল্পনা 

বাাংলাদেশ ফদরন ট্রেড ইন্সটিটিউট (নবএফটিআই) এর িনবষ্যৎ পনরকল্পনার র্দে রদয়দছ ববদেনশক 

বানণজয ব্যবমূাপনায় সরকার ও ব্যবসায়ী সর্াদজর ট্রপশাোনরত্ব ও সক্ষর্তা বৃনদ্ধর লদক্ষয প্রনশক্ষণ, 

ট্রসনর্নার আদয়াজন এবাং গদবষণা কার্ বানে আদরা ট্রজারোর করা। আন্তজবানতক বানণজয সাংক্রান্ত 

নবনিয পরার্শ এবাং র্তার্ত ট্রপ্ররণ কদর সরকার ও ট্রবসরকানর সাংমূাদক সহদর্ানগতা করা এবাং 

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসনডনজ ২০৩০) এর কদয়কটি লক্ষয অজট্রন সহায়তা করা। আন্তজবানতক 

বানণজয নবষদয় স্নাতদকাির নশক্ষা কার্ বক্রর্ পনরিালনা এবাং WTO Reference Centre, 

Bangladesh-এর র্ােদর্ প্রনশনক্ষত জনবল বতরী করা। এছাড়াও নবনিয আন্তজবানতক সাংমূার 

সাদথ প্রকদল্পর র্ােদর্ ট্রসনর্নার, প্রনশক্ষণ এবাং গদবষণা কার্ বানে পনরিালনা কদর সরকার, ব্যবসায়ী 

সর্াজ, এবাং জনসাধারণদক আন্তজবানতক বানণজয নবষদয় প্রনশনক্ষত করা।     

 

২০২০-২১ অথ ববছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজবনসমূহ 

 
১. ববদেনশক বানণজয ব্যবমূাপনায় সরকার ও ব্যবসায়ী সর্াদজর ট্রপশাোনরত্ব ও সক্ষর্তা বৃনদ্ধর 

লদক্ষয প্রনশক্ষণ ও ট্রসনর্নার আদয়াজন করা। 

২. আন্তজবানতক বানণজয নবষদয় ট্রর্ৌনলক গদবষণা কার্ বানে পনরিালনা করা। 

৩. জাতীয় স্বাথ ব সাংরক্ষদণর লদক্ষয নিপানক্ষক, আঞ্চনলক ও বহুপানক্ষক বানণজয ট্রনদগানসদয়শদনর 

ট্রক্ষদত্র ট্রকৌশলগত সহায়তা, পরার্শ প্রোন এবাং অবমূানপত্র প্রণয়ন করা। 

৪. িানহো ট্রর্াতাদবক সরকার ও ট্রবসরকানর সাংমূাদক বানণজয নবষয়ক পরার্শ ও তথ্য উপাি করা। 
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ট্রসকশন ১ 

 
রূপকল্প , অনিলক্ষয, ট্রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, প্রধান কার্ বাবনল 

  

 

১.১ রূপকল্প   

 

বানণজয ও ব্যবসায় সম্পনকবত নবষয়গুনলদত সদব বাচ্চ র্াদনর নশক্ষা, গদবষণা, এবাং প্রনশক্ষণ প্রোদনর র্ােদর্ 

আন্তজবানতকিাদব স্বীকৃত একটি ‘ট্রসন্টার অব এনিদলন্স’ নহদসদব মূান কদর ট্রনয়া। 

 

১.২ অনিলক্ষয 

 

সদব বাচ্চ র্াদনর গদবষণা, নীনত পরার্শ ব, নশক্ষা ও প্রনশক্ষদনর র্ােদর্ সরকারী ও ট্রবসরকারী োদতর সাংনিষ্টদের 

ব্যবসা-বানণজয সম্পনকবত জ্ঞান নবকাদশর র্ােদর্ ট্রেদশর ববদেনশক বানণজয ব্যবমূাপনাদক ট্রপশাগতিাদব পনরিালনা 

করা। 

 

১.৩ ট্রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ: 

 

      ১.৩.১ েপ্তর /সাংমূা র ট্রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  

 

১. ট্রস্টকদহাল্ডারদের প্রনশক্ষণ, পরার্শ এবাং গদবষণা কার্ বানে পনরিালনার র্ােদর্ প্রনশনক্ষত জনবল বতরী ও 

র্ানব সম্পে উযয়ন করা। 

২. বহুপানক্ষক, আঞ্চনলক এবাং নিপানক্ষক বানণজয ট্রনদগানসদয়শদন ট্রকৌশলগত সহায়তা এবাং পরার্শ প্রোন। 

 

      ১.৩.২  আবনশ্যক ট্রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ : 

 

১. োপ্তনরক কর্ বকাদে স্বচ্ছতা বৃনদ্ধ ও জবাবনেনহ নননিতকরণ; 

২. কর্ বসম্পােদন গনতশীলতা আনয়ন ও ট্রসবার র্ান বৃনদ্ধ; 

৩. আনথ বক ও সম্পে ব্যবমূাপনার উযয়ন; 

 

 

১.৪ প্রধান কার্ বাবনল: 

 

১. ববদেনশক বানণজয নবষদয় প্রনশক্ষণ, ট্রসনর্নার, এবাং গদবষণা কার্ বক্রর্ পনরিালনা; 

২. WTO Reference Centre, Bangladesh-এ নশক্ষাথী, গদবষক, সরকার এবাং ব্যবসানয়ক  

     সাংগঠনদক আন্তজবানতক বানণজয সাংক্রান্ত হালনাগাে নবনিয তথ্য ও উপাি সরবরাহ করা  

৩. বহুপানক্ষক, আঞ্চনলক এবাং নিপানক্ষক বানণজয ট্রনদগানসদয়শদনর ট্রক্ষদত্র ট্রকৌশলগত সহায়তা, পরার্শ প্রোন 

এবাং অবমূানপত্র প্রণয়ন করা।
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ট্রসকশন ২   

 

 েপ্তর/সাংমূার নবনিয কার্ বক্রদর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব  ) Outcome/Impact( 

 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

)Outcome/Impact( 

 

কর্ বসম্পােন সূিকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

  

প্রকৃত অজবন 

 
লক্ষযর্াত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ   
ননধ বানরত  লক্ষযর্াত্রা অজবদনর 

ট্রক্ষদত্র ট্রর্ৌথিাদব োনয়ত্বপ্রাপ্ত  

র্ন্ত্রণালয়/নবিাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নার্ 

উপািসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

আন্তজবানতক বানণজয 

সম্প্রসারদণ সহায়তা প্রোন  

আন্তজানতক বানণজয 

সাংক্রান্ত নবষদয় 

ট্রকৌশলপত্র প্রস্তুত, 

নিফ/র্তার্ত প্রস্তুত, 

    র্ত-নবননর্য় সিা 

সাংখ্যা ১৫ ১৫ ১৫ ১৪ ১৫ বানণজয র্ন্ত্রণালয়  ,নবনিয 

সরকারী ও ট্রবসরকারী সাংমূা 

কার্ বক্রর্ নবষয়ক 

প্রনতদবেন,   

বানষ বক প্রনতদবেন 

প্রনশনক্ষত জনবল বতরী ও 

র্ানব সম্পে উযয়ন 

প্রনশক্ষণ, ট্রসনর্নার, এবাং 

গদবষণা কার্ বক্রর্ 

পনরিালনা  

সাংখ্যা ৮ ৭ ৭ ৮ ৯ বানণজয র্ন্ত্রণালয়,       

  য়       , WTO 

Cell, আন্তজবানতক সাংমূার 

প্রকল্প 

 

কার্ বক্রর্ নবষয়ক 

প্রনতদবেন, 

বানষ বক প্রনতদবেন  
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ট্রসকশন ৩ 

 

ট্রকৌশলগত উদেশ্যনিনিক কার্ বক্রর্  ,কর্ বসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযর্াত্রাসমূহ  

 

 
ট্রকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ট্রকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ বক্রর্ 

(Activities) 

কর্ বসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধনত 

(Calculatio

n method)  

 

একক 

(Unit) 

কর্ বসম্পােন  

সূিদকর র্ান 

(Weight of 
Performanc

e 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

লক্ষযর্াত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষপণ 

)nortcejorP

( 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 

)nortcejorP(  

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 
২০১৯-২০ 

অসাধারণ অনত 

উির্ 

উির্ িলনত 

র্ান 

িলনত 

র্াদনর 

ননদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 েপ্তর/সাংমূার ট্রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১] 

ট্রস্টকদহাল্ডারদের 

প্রনশক্ষণ এবাং 

গদবষণা কার্ বানে 

পনরিালনার র্ােদর্ 

প্রনশনক্ষত জনবল 

বতরী ও র্ানব 

সম্পে উযয়ন করা। 

 

৪৫ [১.১] প্রনশক্ষণ 

আদয়াজন 

[১.১.১] 

প্রনশক্ষণাথীর  

সাংখ্যা 

সাংখ্যা সাংখ্যা ১৫ ৯০ ১০০ ১১০ ১০৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ১২০ ১৩০ 

[১.২] ট্রসনর্নার 

আদয়াজন 

[১.২.১] 

অাংশগ্রহনকারী

র সাংখ্যা 

সাংখ্যা সাংখ্যা ১৫ ৫০ ৬০ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০ ৭৫ 

[১.৩] গদবষণা 

কার্ বানে 

সম্পােন 

[১.৩.১] 

গদবষণা 

প্রনতদবেন 

প্রকাশ 

তানরে তানর

ে 

১০ ৩০.০৫.১

৯ 

- ৩০.৫.২১ ৩০.৬.১ - - - ৩০.৫.২

২ 

৩০.৫.২৩ 

[১.৪] ডনিউটিও 

ট্ররফাদরন্স 

ট্রসন্টার, 

বাাংলাদেশ,-ট্রক  

ব্যবহার 

উপদর্াগী রাো 

[১.৪.১] 

ব্যবহারকারীর 

সাংখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                                     

সাংখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                                     সাংখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                                     ৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৩ ৫০ ৫০ ৫০ ৬০ ৬৫ 
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ট্রকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ট্রকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ বক্রর্ 

(Activities) 

কর্ বসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধনত 

(Calculatio

n method)  

 

একক 

(Unit) 

কর্ বসম্পােন  

সূিদকর র্ান 

(Weight of 
Performanc

e 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

লক্ষযর্াত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষপণ 

)nortcejorP

( 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 

)nortcejorP(  

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 
২০১৯-২০ 

অসাধারণ অনত 

উির্ 

উির্ িলনত 

র্ান 

িলনত 

র্াদনর 

ননদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[২] বহুপানক্ষক, 

আঞ্চনলক এবাং 

নিপানক্ষক বানণজয 

ট্রনদগানসদয়শদনর 

ট্রক্ষদত্র ট্রকৌশলগত 

সহায়তা এবাং 

পরার্শ প্রোন 

৩০ [২.১] পরার্শ ব 

গ্রহদণর লদক্ষয 

সরকার ও 

ট্রস্টকদহাল্ডারদে

র সর্ন্বদয় র্ত-

নবননর্য় সিা 

আদয়াজন 

[২.১.১] সিা 

অনুনষ্ঠত 
সাংখ্যা সাংখ্যা ১০ ৩ ৩ ৩ ২ ১ - - ৪ ৫ 

[২.২] 

আন্তজানতক 

বানণজয সাংক্রান্ত 

নবষদয় 

নিফ/র্তার্ত 

এবাং 

ট্রনদগানসদয়শদন

র ট্রকৌশলপত্র   

প্রস্তুতকরণ 

[২.২.১] নিফ/ 

র্তার্ত ও 

ট্রকৌশলপত্র 

প্রস্তুত 

 

সাংখ্যা সাংখ্যা ২০ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৩ ১৪ 
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         আবনশ্যক ট্রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 
ট্রকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 
ট্রকৌশলগত উদেদশ্যর 

র্ান 

(Weight of Strategic 
Objectives) 

কার্ বক্রর্ 

(Activities) 
কর্ বসম্পােন সুিক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কর্ বসম্পােন 

সূিদকর র্ান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

লক্ষযর্াত্রার র্ান  ২০২০-২১ 

 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অনত উির্ 

(Very 
Good) 

উির্ 

(Good) 

িলনত র্ান 

(Fair) 

িলনতর্াদনর 

ননদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তনরক কর্ বকাদে 

স্বচ্ছতা বৃনদ্ধ ও জবাবনেনহ 

নননিতকরণ 

১০ 

  [১.১] বানষ বক কর্ বসম্পােন 

চুনি (এনপএ) বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এনপএ’র সকল বত্রর্ানসক 

প্রনতদবেন ওদয়বসাইদট প্রকানশত 
সাংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এনপএ টিদর্র র্ানসক সিা অনুনষ্ঠত সাংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২] শুদ্ধািার/উির্ িি বার 

নবষদয় অাংশীজনদের সদে 

র্তনবননর্য়  

[১.২.১] র্তনবননর্য় সিা অনুনষ্ঠত সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অনিদর্াগ প্রনতকার ব্যবমূা 

নবষদয়  ট্রসবাগ্রহীতা 

/অাংশীজনদের অবনহতকরণ 

[১.৩.১]অবনহতকরণ সিা আদয়ানজত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] ট্রসবা প্রোন প্রনতশ্রুনত 

নবষদয়  ট্রসবাগ্রহীতাদের 

অবনহতকরণ  

[১.৪.১]অবনহতকরণ সিা আদয়ানজত            সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 
 

- 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাে 

সাংক্রান্ত বত্রর্ানসক প্রনতদবেন 

উর্ধ্বতন কর্তবপদক্ষর ননকট ট্রপ্ররণ 

[১.৫.১]  বত্রর্ানসক প্রনতদবেন ট্রপ্রনরত         সাংখ্যা  ২ ৪ ৩    

 [২] কর্ বসম্পােদন 

গনতশীলতা আনয়ন ও 

ট্রসবার র্ান বৃনদ্ধ 

৯ 

[২.১]ই-ননথ বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-ননথদত ট্রনাট ননষ্পনিকৃত  % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] নডনজটাল ট্রসবা  িালুকরণ [২.২.১] একটি নতুন নডনজটাল ট্রসবা িালুকৃত সাংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] ট্রসবা সহনজকরণ 
[২.৩.১] একটি  সহনজকৃত ট্রসবা অনধদক্ষদত্র 

বাস্তবানয়ত 
সাংখ্যা ২ ২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ - 
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[২.৪] কর্ বিারীদের প্রনশক্ষণ প্রোন 

[২.৪.১] প্রদতযক  কর্ বিানরর জন্য প্রনশক্ষণ 

আদয়ানজত 
জনঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

[২.৪.২] ১০র্ ট্রগ্রড ও তদুর্ধ্ব প্রদতযক 

কর্ বিারীদক এনপএ নবষদয়  প্রেি প্রনশক্ষণ 
জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৫] এনপএ বাস্তবায়দন প্রদনােনা 

প্রোন 

[২.৫.১] নুযনতর্ একটি আওতাধীন েপ্তর/ 

একজন কর্ বিারীদক এনপএ বাস্তবায়দনর জন্য 

প্রদনােনা প্রোনকৃত 

সাংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আনথ বক ও সম্পে 

ব্যবমূাপনার উযয়ন 
৬ 

 

[৩.১]  বানষ বক ক্রয় পনরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় পনরকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় 

সম্পানেত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বানষ বক উযয়ন কর্ বসূনি 

(এনডনপ)/বাদজট বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বানষ বক উযয়ন কর্ বসূনি (এনডনপ) 

/বাদজট বাস্তবানয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অনডট আপনি ননষ্পনি 

কার্ বক্রদর্র উযয়ন 

[৩.৩.১] নত্রপক্ষীয় সিায় উপমূাপদনর জন্য 

র্ন্ত্রণালদয় প্রস্তাব ট্রপ্রনরত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[৩.৩.২] অনডট আপনি ননষ্পনিকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগােকৃত মূাবর ও 

অমূাবর সম্পনির তানলকা 

র্ন্ত্রণালয়/নবিাদগ ট্রপ্ররণ  

[৩.৪.১] হালনাগােকৃত মূাবর ও অমূাবর 

সম্পনির তানলকা র্ন্ত্রণালয়/নবিাদগ ট্রপ্রনরত 
তানরে ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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সাংদর্াজনী ১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ  

 

ক্রনর্ক নাং শব্দসাংদক্ষপ 

(Acronyms) 

নববরণ 

১ ডনিউটিও ওয়াল্ডব ট্রেড ওগ বানাইদজশন 

২ নজএটিএস ট্রজনাদরল এনগ্রদর্ন্ট অন ট্রেড ইন সানি বস 

৩ টিআরআইনপএস  ট্রেড-নরদলদটড অযাসদপক্টস অি ইন্টাদলক্চচুয়াল প্রপাটি ব রাইটস 

৪ নডএফনডনকউ নডউটি-নি-ট্রকাটা-নি 

৫ ইউএননসটিএনড ইউনাইদটড ট্রনশনস কন্ফাদরন্স অন ট্রেড এে ট্রডিালপদর্ন্ট   

৬ আইটিনস ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ট্রসন্টার 

৭ ইউএনএসনসএনপ ইউনাইদটড ট্রনশনস ইদকাননর্ক এে ট্রসাশাল কনর্শন ফর এনশয়া এে দ্যা প্যানসনফক 
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সাংদর্াজনী ২        

 
কর্ বসম্পােন সূিকসমূহ ,বাস্তবায়নকারী কার্ বালয়সমূহ এবাং পনরর্াপ পদ্ধনত -এর নববরণ  

 

ক্রনর্ক 

নম্বর 

কার্ বক্রর্ কর্ বসম্পােন সূিক কার্ বক্রদর্র নববরণ বাস্তবায়নকারী 

অনুনবিাগ  ,অনধশাো,  

শাো 

প্রেি প্রর্াণক প্রর্াণদকর উপাি 

সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 [১.১] প্রনশক্ষণ 

আদয়াজন 

[১.১.১] প্রনশক্ষণাথীর  

সাংখ্যা 

আন্তজবানতক বানণজয, ডনিউটিও, নজএটিএস, 
টিআরআইনপএস, নডএফনডনকউ, ট্রেড পনলনস 

ট্ররজীর্, এবাং আর্োনী-রপ্তাণী-কাস্টর্স নীনত 

ইতযানে নবষদয় সরকার ও ব্যবসায়ী সর্াদজর 

ট্রপশাোনরত্ব ও সক্ষর্তা বৃনদ্ধর জন্য ৪টি  

প্রনশক্ষণ আদয়াজন করা। 

নবএফটিআই ট্রনাটিশ, 

অাংশগ্রহনকারীর 

তানলকা, 

ওদয়ব সাইট 

বানষ বক প্রনতদবেন 

 [১.২] ট্রসনর্নার 

আদয়াজন 

[১.২.১] 

অাংশগ্রহনকারীর 

সাংখ্যা 

আন্তজবানতক বানণজয, ডনিউটিও, নজএটিএস, 
টিআরআইনপএস, নডএফনডনকউ, ট্রেড পনলনস 

ট্ররজীর্, এবাং আর্োনী-রপ্তাণী-কাস্টর্স নীনত 

ইতযানে নবষদয় সরকার ও ব্যবসায়ী সর্াদজর 

ট্রপশাোনরত্ব ও সক্ষর্তা বৃনদ্ধর জন্য  ২টি 

ট্রসনর্নার আদয়াজন করা। 

নবএফটিআই ট্রনাটিশ, 

অাংশগ্রহনকারীর 

তানলকা, 

বানষ বক প্রনতদবেন 

 [১.৩] গদবষণা 

কার্ বানে সম্পােন 

[১.৩.১] গদবষণা 

প্রনতদবেন প্রকাশ 

আন্তজবানতক বানণজয সাংক্রান্ত নবষদয় ০১ টি 

গদবষণা কার্ বানে সম্পােন। 

নবএফটিআই গদবষণা 

প্রনতদবেন,   

বানষ বক প্রনতদবেন 

 [১.৪] ডনিউটিও 

ট্ররফাদরন্স ট্রসন্টার, 

বাাংলাদেশ,-ট্রক  

ব্যবহার উপদর্াগী 

রাো 

[১.৪.১] 

ব্যবহারকারীর সাংখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                                     

নশক্ষাথী, গদবষক, সরকার এবাং ব্যবসানয়ক 

সাংগঠনদক আন্তজবানতক বানণজয সাংক্রান্ত 

হালনাগাে নবনিয তথ্য ও উপাি সরবরাহ করা। 

নবএফটিআই ব্যবহারকারীর 

তানলকা, 

বানষ বক প্রনতদবেন 

 [২.১] পরার্শ ব [২.১.১] সিা নিপানক্ষক, আঞ্চনলক ও বহুপানক্ষক বানণজয নবএফটিআই ট্রনাটিশ, বানষ বক প্রনতদবেন 
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গ্রহদণর লদক্ষয 

সরকার ও 

ট্রস্টকদহাল্ডারদের 

সর্ন্বদয় র্ত-নবননর্য় 

সিা আদয়াজন  

অনুনষ্ঠত ট্রনদগানসদয়শদনর ট্রক্ষদত্র ট্রকৌশলগত সহায়তা ও 

পরার্শ ব প্রোদনর লদক্ষয সরকার ও এ সাংক্রান্ত 

গুরুত্বপূণ ব ট্রস্টকদহাল্ডার ট্রর্র্ন:এফনবনসনসআই, 

নডনসনসআই, এর্নসনসআই,  সাংনিষ্ট 

র্ন্ত্রালয়/েপ্তর এবাং এদসানসদয়শদনর সর্ন্বদয় 

র্তনবননর্য় সিা/দসনর্নার আদয়াজন করা। 

অাংশগ্রহনকারীর 

তানলকা, 

 [২.২]আন্তজানতক 

বানণজয সাংক্রান্ত 

নবষদয় নিফ/র্তার্ত 

ও ট্রনদগানসদয়শদনর 

ট্রকৌশলপত্র 

প্রস্তুতকরণ 

[২.২.১]নিফ/র্তার্ত 

ওদকৌশলপত্র প্রস্তুত 

 

নিপানক্ষক, আঞ্চনলক ও বহুপানক্ষক বানণজয 

ট্রনদগানসদয়শদনর ট্রক্ষদত্র তথ্য-উপাি নবদিষণ, 

বানণজয চুনি এবাং আইন ও নবনধ-নবধাদনর 

আদলাদক অথ ব ও বানণজয নবষদয় নিফ/র্তার্ত 

ও ট্রকৌশলগত সহায়তা প্রোদন ট্রকৌশলপত্র প্রস্তুত 

করা। 

নবএফটিআই প্রস্তুতকৃত 

নিফ/র্তার্ত ও 

ট্রকৌশলপত্র, 

বানষ বক প্রনতদবেন 
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সাংদর্াজনী ৩ 

  

অন্য র্ন্ত্রণালয় /নবিাগ/ েপ্তর /সাংমূার  ননকট সুনননে বষ্ট কর্ বসম্পােন িানহোসমূহ 

 

প্রনতষ্ঠাদনর  

নার্  

সাংনিষ্ট কার্ বক্রর্ কর্ বসম্পােন সূিক উি প্রনতষ্ঠাদনর ননকট 

িানহো /প্রতযাশা  

িানহো /প্রতযাশার 

ট্রর্ৌনিকতা 

প্রতযাশা পূরণ না 

হদল সম্ভাব্য প্রিাব 

বানণজয 

র্ন্ত্রণালয় 

পরার্শ ব গ্রহদণর লদক্ষয ট্রস্টকদহাল্ডারদের 

সর্ন্বদয় র্তনবননর্য় সিা আদয়াজন করা, 

ট্রকৌশলপত্র প্রস্তুতকরণ, নিফ/র্তার্ত/ 

ইনপুটস প্রস্তুতকরণ, প্রনশক্ষণ ও ট্রসনর্নার 

আদয়াজন, গদবষণা কার্ বানে 

সিা অনুনষ্ঠত, ট্রকৌশলপত্র প্রস্তুত, 

নিফ/র্তার্ত/ প্রস্তুত, সর্ীক্ষা 

প্রনতদবেন প্রণীত, প্রনশক্ষণ ও 

ট্রসনর্নার সম্পােন, গদবষণা 

প্রনতদবেন  

বাদজট, আইন, নবনধ-

নবধান, গাইড লাইন, 

নীনতর্ালা, তথ্য-উপাি, 

প্রনশক্ষণাথী, গদবষণা 

কার্ক্রর্, প্রনশক্ষণ কর্সূিী 

নবদিষণ  কর্ বসম্পােদন 

সর্স্যা ও নবলম্ব 

হদত পাদর 

জাতীয় রাজস্ব 

ট্রবাড ব 

পরার্শ ব গ্রহদণর লদক্ষয ট্রস্টকদহাল্ডারদের 

সর্ন্বদয় র্তনবননর্য় সিা আদয়াজন করা, 

ট্রকৌশলপত্র প্রস্তুতকরণ, নিফ/র্তার্ত/ 

ইনপুটস প্রস্তুতকরণ 

সিা অনুনষ্ঠত, ট্রকৌশলপত্র প্রস্তুত, 

নিফ/র্তার্ত/ প্রস্তুত, সর্ীক্ষা 

প্রনতদবেন প্রণীত 

নবনধ-নবধান, নীনতর্ালা, 

তথ্য-উপাি, প্রনশক্ষণাথী 

নবদিষণ/ প্রনশক্ষণাথী কর্ বসম্পােদন 

সর্স্যা ও নবলম্ব 

হদত পাদর 

রপ্তানন উযয়ন 

ব্যযদরা 
পরার্শ ব গ্রহদণর লদক্ষয ট্রস্টকদহাল্ডারদের 

সর্ন্বদয় র্তনবননর্য় সিা আদয়াজন করা, 

ট্রকৌশলপত্র প্রস্তুতকরণ, নিফ/র্তার্ত/ 

ইনপুটস প্রস্তুতকরণ 

সিা অনুনষ্ঠত, ট্রকৌশলপত্র প্রস্তুত, 

নিফ/র্তার্ত/ প্রস্তুত, সর্ীক্ষা 

প্রনতদবেন প্রণীত 

বাদজট, গাইড লাইন, 

নীনতর্ালা, তথ্য-উপাি, 

প্রনশক্ষণাথী 

নবদিষণ কর্ বসম্পােদন 

সর্স্যা ও নবলম্ব 

হদত পাদর 

ব্যবসায়ী 

সাংগঠন 

পরার্শ ব গ্রহদণর লদক্ষয ট্রস্টকদহাল্ডারদের 

সর্ন্বদয় র্তনবননর্য় সিা আদয়াজন করা, 

নিফ/র্তার্ত/ ইনপুটস প্রস্তুতকরণ, প্রনশক্ষণ 

ও ট্রসনর্নার আদয়াজন, গদবষণা কার্ বানে 

সিা অনুনষ্ঠত, নিফ/র্তার্ত/ 

প্রস্তুত, প্রনশক্ষণ ও ট্রসনর্নার 

সম্পােন, গদবষণা প্রনতদবেন  

বাদজট, নীনতর্ালা, তথ্য-

উপাি, প্রনশক্ষণাথী, 

গদবষণা কার্ক্রর্ 

নবদিষণ  কর্ বসম্পােদন 

সর্স্যা ও নবলম্ব 

হদত পাদর 

নবনিয 

নবশ্বনবদ্যালদয়র 

নশক্ষাথী, 

গদবষক 

WTO Reference Centre, 

Bangladesh এর র্ােদর্ 

আন্তজবানতক বানণজয সাংক্রান্ত হালনাগাে 

নবনিয তথ্য ও উপাি সরবরাহ করা। 

প্রনশনক্ষত ব্যবহারকারী নশক্ষাথী, গদবষক, 

প্রনশক্ষণাথী 

আন্তজবানতক বানণজয 

সাংক্রান্ত নবনিয তথ্য 

ও উপাি সরবরাহ 

করা। 

কর্ বসম্পােদন 

সর্স্যা ও নবলম্ব 

হদত পাদর 

 


