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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

সািতক সমেয় িবএফআই কক WTO, Trade Policy Regime, GATS, TRIPS, DFQF, আমদানী-রাণী-
কামস নীিত এবং আজািতক বািণজ ইতািদ িবষেয় ৪০ িশণ কম িচ ও সিমনার, ৪ বড় মােপর গেবষণা কায ম এবং ৫
সর ািডর কাজ স হেয়েছ। এছাড়াও ৪ গেবষণা কায ম চলমান রেয়েছ। এখােন WTO Reference Centre,
Bangladesh-এর কায ম  হেয়েছ। এছাড়াও এই িতান UNCTAD, ITC & UNESCAP এর সহেযাগী িহেসেব
িবিভ সেরর উয়নলক গেবষণা কায ম পিরচালনা করেছ। এছাড়াও সরকােরর িবিভ িপািক, আিলক ও বপািক বািণজ
সংা আেলাচনার জ অবানপ ত কেরেছ।

সমা এবং চােলসহ:

িবএফআই এর কায  সাদেনর ধান সমা ও চােলসহ হে –কান িনজ ভবন নই, িশিত জনবেলর তা ও তহিবল সংকট।

ভিবৎ পিরকনা:

বাংলােদশ ফেরন ড ইউট (িবএফআই) এর ভিবৎ পিরকনার মে রেয়েছ বেদিশক বািণজ বাপনায় সরকার ও বসায়ী
সমােজর পশাদাির ও সমতা ির লে িশণ, সিমনার আেয়াজন এবং গেবষণা কায ািদ আেরা জারদার করা। আজািতক বািণজ
সংা িবিভ পরামশ  এবং মতামত রণ কের সরকার ও বসরকাির সংােক সহেযািগতা করা। আজািতক বািণজ িবষেয় াতেকার
িশা কায ম পিরচালনা এবং WTO Reference Centre, Bangladesh-এর মােম িশিত জনবল তরী করা।
এছাড়াও িবিভ আজািতক সংার সােথ কের মােম সিমনার, িশণ এবং গেবষণা কায ািদ পিরচালনা কের সরকার, বসায়ী
সমাজ, এবং জনসাধারণেক আজািতক বািণজ িবষেয় িশিত করা।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

বেদিশক বািণজ বাপনায় সরকার ও বসায়ী সমােজর পশাদাির ও সমতা ির লে িশণ ও সিমনার আেয়াজন
করা।
আজািতক বািণজ িবষেয় মৗিলক গেবষণা কায ািদ পিরচালনা করা।
জাতীয় াথ  সংরেণর লে িপািক, আিলক ও বপািক বািণজ নেগািসেয়শেনর ে কৗশলগত সহায়তা, পরামশ 
দান এবং অবানপ ণয়ন করা।
চািহদা মাতােবক সরকার ও বসরকাির সংােক বািণজ িবষয়ক পরামশ  ও ত উপা করা।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

ধান িনব াহী কম কতা, বাংলােদশ ফেরন ড ইনিউট

এবং

সিচব, বািণজ মণালয়-এর মে ২০১৯ সােলর লাই মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি
ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

বািণজ ও বসায় সিকত িবষয়িলেত সেব া মােনর িশা, গেবষণা, এবং িশণ দােনর মােম আজািতকভােব ীত
এক ‘সার অব এিেল’ িহেসেব ান কের নয়া।

১.২ অিভল (Mission)
সেব া মােনর গেবষণা, নীিত পরামশ , িশা ও িশেণর মােম সরকারী ও বসরকারী খােতর সংিেদর বসা-বািণজ
সিকত ান িবকােশর মােম দেশর বেদিশক বািণজ বাপনােক পশাগতভােব পিরচালনা করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. কেহাারেদর িশণ এবং গেবষণা কায ািদ পিরচালনার মােম িশিত জনবল তরী ও মানব সদ উয়ন
করা।
২. বপািক, আিলক এবং িপািক বািণজ নেগািসেয়শেনর ে কৗশলগত সহায়তা এবং পরামশ  দান

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বেদিশক বািণজ িবষেয় িশণ, সিমনার, এবং গেবষণা কায ম পিরচালনা;
২. WTO Reference Centre, Bangladesh-এ িশাথ, গেবষক, সরকার এবং বসািয়ক সংগঠনেক
আজািতক বািণজ সংা হালনাগাদ িবিভ ত ও উপা সরবরাহ করা;
৩. বপািক, আিলক এবং িপািক বািণজ নেগািসেয়শেনর ে কৗশলগত সহায়তা, পরামশ  দান এবং
অবানপ  ণয়ন  করা।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

আজািতক বািণজ সসারেণ
সহায়তা দান

আজািতক বািণজ সংা িবষেয়
কৗশলপ ত, িফ/মতামত/ ইনটস
ত, মত-িবিনময় সভা

সংা ১২ ১৫ ১৫ ১৬ ১৭
বািণজ মণালয়, িবিভ সরকারী ও
বসরকারী সংা

কায ম িবষয়ক
িতেবদন, বািষ ক
িতেবদন

িশিত জনবল তরী ও মানব
সদ উয়ন

িশণ, সিমনার, এবং গেবষণা
কায ম পিরচালনা

সংা ৭ ৮ ৮ ৯ ১০
বািণজ মণালয়, রািন উয়ন েরা,
WTO Cell, আজািতক সংার ক

কায ম িবষয়ক
িতেবদন, বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] কেহাারেদর
িশণ এবং গেবষণা
কায ািদ পিরচালনার
মােম িশিত
জনবল তরী ও মানব
সদ উয়ন করা।

৫৫

[১.১] িশণ আেয়াজন
[১.১.১] িশণাথর
সংা

সমি সংা ১৫ ৮০ ৯০ ১০০ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৮৫ ১০৫ ১১০

[১.২] সিমনার আেয়াজন
[১.২.১]
অংশহণকারীর
সংা

সমি সংা ১৫ ৪০ ৫০ ৬০ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৫ ৬৫ ৭০

[১.৩] গেবষণা কায ািদ
সাদন

[১.৩.১] গেবষণা
িতেবদন কাশ

তািরখ তািরখ ২০ ৩১.০৫.১৮ ৩০.০৫.১৯ ৩০.০৫.২০ ৩০.০৬.২০ ৩০.০৫.২১ ৩০.০৫.২২

[১.৪] ডিউও রফাের
সার, বাংলােদশ- ক
বহার উপেযাগী রাখা

[১.৪.১]
াবহারকারীর
সংা

সমি সংা ৫ ৫০ ৫৫ ৫৫ ৫৩ ৫০ ৫০ ৫০ ৬০ ৬৫

[২] বপািক,
আিলক এবং
িপািক বািণজ
নেগািসেয়শেনর
ে কৗশলগত
সহায়তা এবং পরামশ 
দান

২০

[২.১] পরামশ  হেণর লে
সরকার ও কেহাারেদর
সমেয় মত-িবিনময় সভা
আেয়াজন

[২.১.১] সভা
অিত

সমি সংা ৫ ২ ৩ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫

[২.২] নেগািসেয়শেনর
কৗশলপ তকরণ

[২.২.১] কৗশলপ
ত

সমি সংা ৫ ৪ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[২.৩] আজািতক বািণজ
সংা িবষেয়
িফ/মতামত/ ইনটস
তকরণ

[২.৩.১]
িফ/মতামত/
ইনটস ত

সমি সংা ১০ ৬ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ৯



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১২, ২০১৯ ১৪:২০ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, ন ১২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১২, ২০১৯ ১৪:২০ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, ন ১২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১২, ২০১৯ ১৪:২০ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, ন ১২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১২, ২০১৯ ১৪:২০ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, ন ১২, ২০১৯

আিম, ধান িনব াহী কম কতা, বাংলােদশ ফেরন ড ইনিউট, সিচব, বািণজ মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ
য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, বািণজ মণালয় িহসােব ধান িনব াহী কম কতা, বাংলােদশ ফেরন ড ইনিউট-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

ধান িনব াহী কম কতা
বাংলােদশ ফেরন ড ইনিউট
বািণজ মণালয়

তািরখ

সিচব
বািণজ মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১২, ২০১৯ ১৪:২০ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, ন ১২, ২০১৯

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ডিউও ওয়া ড ওগ ানাইেজশন

২ িজএএস জনােরল এিেম অন ড ইন সািভ স

৩ আরআইিপএস ড-িরেলেটড অাসেপস অভ ইােলয়াল পা  রাইটস

৪ িডএফিডিকউ িডউ-ি-কাটা-ি

৫ ইউএনিসএিড ইউনাইেটড নশনস কফাের অন ড এ ডভালপেম

৬ আইিস ইারাশনাল ড সার

৭ ইউএনএসিসএিপ ইউনাইেটড নশনস ইেকানিমক এ সাশাল কিমশন ফর এিশয়া এ া ািসিফক



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১২, ২০১৯ ১৪:২০ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, ন ১২, ২০১৯

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] িশণ আেয়াজন
[১.১.১] িশণাথর
সংা

আজািতক বািণজ, ডিউও, িজএএস, আরআইিপএস, িডএফিডিকউ, ড পিলিস
রজীম, এবং আমদানী-রাণী-কামস নীিত ইতািদ িবষেয় সরকার ও বসায়ী
সমােজর পশাদাির ও সমতা ির জ ৪ িশণ আেয়াজন করা।

িবএফআই িশণাথর সংা
নাশ, অংশহনকারীর
তািলকা, ওেয়ব সাইট, বািষ ক
িতেবদন

[১.২] সিমনার আেয়াজন
[১.২.১] অংশহণকারীর
সংা

আজািতক বািণজ, ডিউও, িজএএস, আরআইিপএস, িডএফিডিকউ, ড পিলিস
রজীম, এবং আমদানী-রাণী-কামস নীিত ইতািদ িবষেয় সরকার ও বসায়ী
সমােজর পশাদাির ও সমতা ির জ ২ সিমনার আেয়াজন করা।

িবএফআই িশণাথর সংা
নাশ, অংশহনকারীর
তািলকা, বািষ ক িতেবদন

[১.৩] গেবষণা কায ািদ সাদন
[১.৩.১] গেবষণা
িতেবদন কাশ

আজািতক বািণজ সংা িবষেয় ০২  গেবষণা কায ািদ সাদন। িবএফআই
ড়া গেবষণা
িতেবদন দািখল

গেবষণা িতেবদন, বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] ডিউও রফাের সার,
বাংলােদশ- ক বহার উপেযাগী
রাখা

[১.৪.১] াবহারকারীর
সংা

িশাথ, গেবষক, সরকার এবং বসািয়ক সংগঠনেক আজািতক বািণজ সংা
হালনাগাদ িবিভ ত ও উপা সরবরাহ করা।

িবএফআই িশিত বহারকারী
বহারকারীর তািলকা, বািষ ক
িতেবদন

[২.১] পরামশ  হেণর লে
সরকার ও কেহাারেদর
সমেয় মত-িবিনময় সভা
আেয়াজন

[২.১.১] সভা অিত

িপািক, আিলক ও বপািক বািণজ নেগািসেয়শেনর ে কৗশলগত সহায়তা
ও পরামশ  দােনর লে সরকার ও এ সংা ণ  কেহাার
যমন:এফিবিসিসআই, িডিসিসআই, এমিসিসআই, সংি মালয়/দর এবং
এেসািসেয়শেনর সমেয় মতিবিনময় সভা/সিমনার আেয়াজন করা।

িবএফআই
সভা/ সিমনার
অিত

নাশ, অংশহনকারীর
তািলকা, বািষ ক িতেবদন,

[২.২] নেগািসেয়শেনর কৗশলপ
তকরণ

[২.২.১] কৗশলপ ত
িপািক, আিলক ও বপািক বািণজ নেগািসেয়শেনর ে ত-উপা িবেষণ,
বািণজ ি এবং আইন ও িবিধ-িবধােনর আেলােক কৗশলগত সহায়তা দােন
কৗশলপ ত করা।

িবএফআই কৗশলপ ত
তত কৗশলপ, বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] আজািতক বািণজ
সংা িবষেয় িফ/মতামত/
ইনটস তকরণ

[২.৩.১] িফ/মতামত/
ইনটস ত

িপািক, আিলক ও বপািক বািণজ নেগািসেয়শেনর ে ত-উপা িবেষণ
এবং আইন ও িবিধ-িবধােনর আেলােক অথ  ও বািণজ িবষেয় িফ/মতামত/ ইনটস
ত করা।

িবএফআই
িফ/মতামত/
ইনটস ত

তত িফ/মতামত/
ইনটস, প, বািষ ক িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

িডপাট েম
বাড  শাসন অিবভাগ, জাতীয়
রাজ বাড 

িফ/মতামত/ ইনটস ত িবিধ-িবধান, নীিতমালা, ত-উপা, িশণাথ িবেষণ/ িশণাথ কম সাদেন সমা ও িবল হেত পাের

িডপাট েম
বাড  শাসন অিবভাগ, জাতীয়
রাজ বাড 

িশণ অিত িবিধ-িবধান, নীিতমালা, ত-উপা, িশণাথ িবেষণ/ িশণাথ কম সাদেন সমা ও িবল হেত পাের

িডপাট েম
বাড  শাসন অিবভাগ, জাতীয়
রাজ বাড 

কৗশলপ ত িবিধ-িবধান, নীিতমালা, ত-উপা, িশণাথ িবেষণ/ িশণাথ কম সাদেন সমা ও িবল হেত পাের

িডপাট েম
বাড  শাসন অিবভাগ, জাতীয়
রাজ বাড 

সভা অিত িবিধ-িবধান, নীিতমালা, ত-উপা, িশণাথ িবেষণ/ িশণাথ কম সাদেন সমা ও িবল হেত পাের

িডপাট েম বাংলােদশ রানী উয়ন েরা সিমনার অিত বােজট, গাইড লাইন, নীিতমালা, ত-উপা, িশণাথ িবেষণ কম সাদেন সমা ও িবল হেত পাের

িডপাট েম বাংলােদশ রানী উয়ন েরা িফ/মতামত/ ইনটস ত বােজট, গাইড লাইন, নীিতমালা, ত-উপা, িশণাথ িবেষণ কম সাদেন সমা ও িবল হেত পাের

িডপাট েম বাংলােদশ রানী উয়ন েরা কৗশলপ ত বােজট, গাইড লাইন, নীিতমালা, ত-উপা, িশণাথ িবেষণ কম সাদেন সমা ও িবল হেত পাের

িবভাগীয় অিফস ঢাকা িবিবালয় িশিত বহারকারী িশাথ, গেবষক, িশণাথ
আজািতক বািণজ
সংা িবিভ ত ও
উপা সরবরাহ করা।

কম সাদেন সমা ও িবল হেত পাের

মণালয় বািণজ মণালয় গেবষণা িতেবদন কাশ
বােজট, আইন, িবিধ-িবধান, গাইড লাইন, নীিতমালা, ত-উপা, িশণাথ,
গেবষণা কায ম

িবেষণ কম সাদেন সমা ও িবল হেত পাের

মণালয় বািণজ মণালয় সিমনার অিত
বােজট, আইন, িবিধ-িবধান, গাইড লাইন, নীিতমালা, ত-উপা, িশণাথ,
গেবষণা কায ম

িবেষণ কম সাদেন সমা ও িবল হেত পাের

মণালয় বািণজ মণালয় িফ/মতামত/ ইনটস ত
বােজট, আইন, িবিধ-িবধান, গাইড লাইন, নীিতমালা, ত-উপা, িশণাথ,
গেবষণা কায ম

িবেষণ কম সাদেন সমা ও িবল হেত পাের

মণালয় বািণজ মণালয় িশণ অিত
বােজট, আইন, িবিধ-িবধান, গাইড লাইন, নীিতমালা, ত-উপা, িশণাথ,
গেবষণা কায ম

িবেষণ কম সাদেন সমা ও িবল হেত পাের

মণালয় বািণজ মণালয় কৗশলপ ত
বােজট, আইন, িবিধ-িবধান, গাইড লাইন, নীিতমালা, ত-উপা, িশণাথ,
গেবষণা কায ম

িবেষণ কম সাদেন সমা ও িবল হেত পাের

মণালয় বািণজ মণালয় সভা অিত
বােজট, আইন, িবিধ-িবধান, গাইড লাইন, নীিতমালা, ত-উপা, িশণাথ,
গেবষণা কায ম

িবেষণ কম সাদেন সমা ও িবল হেত পাের

অা বসায়ী সংগঠন গেবষণা িতেবদন কাশ বােজট, নীিতমালা, ত-উপা, িশণাথ, গেবষণা কায ম িবেষণ কম সাদেন সমা ও িবল হেত পাের

অা বসায়ী সংগঠন সিমনার অিত বােজট, নীিতমালা, ত-উপা, িশণাথ, গেবষণা কায ম িবেষণ কম সাদেন সমা ও িবল হেত পাের
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িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব
অা বসায়ী সংগঠন িফ/মতামত/ ইনটস ত বােজট, নীিতমালা, ত-উপা, িশণাথ, গেবষণা কায ম িবেষণ কম সাদেন সমা ও িবল হেত পাের

অা বসায়ী সংগঠন িশণ অিত বােজট, নীিতমালা, ত-উপা, িশণাথ, গেবষণা কায ম িবেষণ কম সাদেন সমা ও িবল হেত পাের


