
বাাংলাদেদে ট্রেড এন্ড ট্যারিফ করিেদেি বারষ িক কি িসম্পােে চুরি ২০২০-২১ বাস্তবায়দেি ২য় ত্রৈিারসক (অদটাবি-রডদসম্বি, ২০২০) অগ্রগরি প্ররিদবেে   

ট্রসকেে ৩  

     ট্রকৌেলগি উদেশ্য, অগ্রারিকাি, কার্ িক্রি, কি িসম্পােে সূচক এবাং লক্ষ্যিাৈাসমূহ                        িারিখ : ১০ জানুয়ারি ২০২০  

 
ট্রকৌেলগি 

উদেশ্য 

 

ট্রকৌেলগ

ি 

উদেদশ্যি 

িাে 

 

কার্ িক্রি 

 

কি িসম্পােে  

সূচক 

 

গণো 

পদ্ধরি 

 

 

একক 

 

কি িসম্পা

েে 

সূচদকি 

িাে 

 

 প্রকৃি অজিে 

 

লক্ষ্যিাৈা/রেণ িায়ক ২০২০-২১ ২য় ত্রৈিারসক অগ্রগরি  

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

অসািাি

ণ 

অরি 

উত্তি 

উত্তি চলরি 

িাে 

চলরি 

িাদেি 

রেদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

েপ্তি/সাংস্থাি ট্রকৌেলগি উদেশ্যসমূহ 

১. ট্রেেীয় রেদেি 

স্বার্ ি সাংিক্ষ্ণ। 

 

২০  

 

১.১ আদবেে/ সিকাদিি 

রেদে িেোি ট্রপ্ররক্ষ্দি 

প্ররিদবেে প্রণয়দেি লদক্ষ্য 

রেে প্ররিষ্ঠাে  পরিেে িে, িথ্য 

সাংগ্রহ, প্ররক্রয়াকিণ ও 

রবদেষণ। 

[১.১.১] 

প্ররিদবেে 

প্রণীি 

গড় % ৭ ১০০ ১০০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% অদ্যাবরি আগি ৫টি 

আদবেদেি িদে ৫টি 

সম্পন্ন কিা হদয়দে। 

         ১০০%   

 

১.২ আদবেে/সিকাদিি 

রেদে িেোি ট্রপ্ররক্ষ্দি শুল্ক ও 

ভ্যাট সাংক্রান্ত রবষদয় জািীয় 

বাদজদট প্রস্তাব ট্রপ্রিণ।  

[১.২.১] 

বাদজদট প্রস্তাব  

সিরি % ৭    ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১টি সম্পন্ন হদয়দে 

 ১.৩ ০১ (এক) টি শুল্ক 

সহায়িা সাংক্রান্ত িিরবরেিয় 

ও সদচিেিা বৃরদ্ধমূলক 

ট্রসরিোি আদয়াজে  

[১.৩.১] 

ট্রসরিোি  

অনুরষ্ঠি 

িারিখ িারিখ ৩ ০১-০৬-১৯ ০৪-০২-

২০ 
২৫.০৫.২১ ৩০.০৫.২১ ০১.০৬.২

১ 

১০.০৬.২১  ১৫.০৬.২১ রেি িারিি সিদয় কাজটি 

সম্পন্ন কিা হদব। 

১.৪ আদবেদেি ট্রপ্ররক্ষ্দি বা 

স্ব-উদদ্যাদগ ০১টি গণশুোরে 

অদয়াজে। 

[১.৪.১] 

গণশুোরে 

িারিখ িারিখ ৩ ২৫-০৫-১৯ ০১.০৩.২

০ 

২৫.০৫.২১ ৩০.০৫.২১ ০১.০৬.২১ ১০-০৬-

২১ 

১৫-০৬-

২১ 

রেি িারিি সিদয় কাজটি 

সম্পন্ন কিা হদব। 

২. জািীয় স্বার্ ি 

সাংিক্ষ্দণি লদক্ষ্য 

রিপারক্ষ্ক, আঞ্চরলক 

২০ 

 

 

[২.১] পিািে ি গ্রহদণি লদক্ষ্য 

ট্রেকদহাল্ডািদেি সিন্বদয় 

সভ্া আদয়াজে। 

[২.১.১] 

অাংেীজে সভ্া 

আদয়াজে 

সিরি  সাংখ্যা ৫ ৯ ৬ ৩ ২ ১ ০ ০ ২  



ট্রকৌেলগি 

উদেশ্য 

 

ট্রকৌেলগ

ি 

উদেদশ্যি 

িাে 

 

কার্ িক্রি 

 

কি িসম্পােে  

সূচক 

 

গণো 

পদ্ধরি 

 

 

একক 

 

কি িসম্পা

েে 

সূচদকি 

িাে 

 

 প্রকৃি অজিে 

 

লক্ষ্যিাৈা/রেণ িায়ক ২০২০-২১ ২য় ত্রৈিারসক অগ্রগরি  

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

অসািাি

ণ 

অরি 

উত্তি 

উত্তি চলরি 

িাে 

চলরি 

িাদেি 

রেদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ও বহুপারক্ষ্ক বারণজয  

ট্রেদগারসদয়েদেি 

ট্রক্ষ্দৈ ট্রকৌেলগি 

সহায়িা প্রোে।   

  

 

 [২.২] রিফ/িিািি/ 

ট্রকৌেলপৈ/ ইেপুটস 

প্রস্তুিকিণ 

 

[২.২.১]রিফ/

িিািি/ 

ট্রকৌেলপৈ/ 

ইেপুটস ট্রপ্রিণ 

সিরি সাংখ্যা ১০ ২৫ ৩৮ ৩০ ২৬ ২৩ ২০ ১৭ ১৩ 

 [২.৩] রিপারক্ষ্ক, আঞ্চরলক 

ও বহুপারক্ষ্ক বারণজয সাংক্রান্ত 

ট্রেদগারসদয়েদে অাংেগ্রহণ 

[২.৩.১] 

ট্রেদগারসদয়ে

ট্রে অাংেগ্রহণ 

সিরি সাংখ্যা ৫ ৮ ৭ ২ ১ ০ ০ ০ ৬ 

৩. অিযাবশ্যকীয় 

পদেি মূল্য, চারহো, 

সিবিাহ পরিরস্থরি 

পর্ িদবক্ষ্ণপূব িক 

সিকািদক  সহায়িা 

প্রোে। 

১০  

  

[৩.১]  সিকাদিি রেদে িেোি 

ট্রপ্ররক্ষ্দি প্ররিদবেে প্রণয়দেি 

লদক্ষ্য রেে প্ররিষ্ঠাে  

পরিেে িে ,িথ্য সাংগ্রহ, 

প্ররক্রয়াকিণ ও রবদেষণ।  

[৩.১.১[ 

প্ররিদবেে 

প্রণীি 

ক্রিপুরিভূ

ি 

% ৪ ১০০ ৮৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫%  

[৩.২] িয়টাদস িি িােদি 

ত্রেরেক রভ্রত্তক অিযাবশ্যকীয় 

পদেি আন্তজিারিক বাজাি 

েি সাংগ্রহ ও রবদেষণপূব িক 

রবরভ্ন্ন িন্ত্রণালয় ও েপ্তদি 

ট্রপ্রিণ।  

[৩.২.১] 

ত্রেরেক 

আন্তজিারিক 

বাজািেি 

প্রণীি 

সিরি সাংখ্যা ৬   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩০ 

৪. আন্তজিারিক বারণজয 

সাংক্রান্ত সিীক্ষ্া 

পরিচালো। 

১০ [৪.১]  রবরভ্ন্ন ট্রেদেি সাদর্ 

বাাংলাদেদেি PTA/FTA 

গঠদেি লদক্ষ্য ০৫ (পাঁচ)টি  

সম্ভাব্যিা র্াচাই প্ররিদবেে 

প্রণয়ে। 

[৪.১.১] 

সিীক্ষ্া 

প্ররিদবেে  

িারিখ িারিখ ১০   ১৭.০৬.২

১ 

২১.০৬.২১  ২৪.০৬.২১ ২৮.০৬.২

১ 

৩০.০৬.২

১ 

অরজিি 

৫. এরি- ডারম্পাং, 

কাউিািদভ্ইরলাং ও 

১০ [৫.১] ট্রেেীয়  রেে 

প্ররিষ্ঠাদেি পূে িাঙ্গ আদবেদেি 

[৫.১.১] 

সুপারিে 

 গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০  ৬০ চলিাে 



ট্রকৌেলগি 

উদেশ্য 

 

ট্রকৌেলগ

ি 

উদেদশ্যি 

িাে 

 

কার্ িক্রি 

 

কি িসম্পােে  

সূচক 

 

গণো 

পদ্ধরি 

 

 

একক 

 

কি িসম্পা

েে 

সূচদকি 

িাে 

 

 প্রকৃি অজিে 

 

লক্ষ্যিাৈা/রেণ িায়ক ২০২০-২১ ২য় ত্রৈিারসক অগ্রগরি  

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

অসািাি

ণ 

অরি 

উত্তি 

উত্তি চলরি 

িাে 

চলরি 

িাদেি 

রেদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ট্রসইফগাড ি ট্রিজাস ি 

সাংক্রান্ত কার্ িক্রি 
রভ্রত্তদি রবদেে হদি 

আিোরেকৃি পদেি উপি 

এরিডারম্পাং শুল্কাদিাদপি 

সুপারিে প্রোে। 

প্রোেকৃি 

[৫.২] ০২ টি সদচিেিা 

ট্রসরিোি  আদয়াজে। 
[৫.২.১] 

ট্রসরিোি  

অনুরষ্ঠি 

িারিখ িারিখ ৫ ৩১.০৫

.১৯ 

১৫.১.

২০ 

২৫.৫.২১ ০১.০৬.২১ ৫.৬.২১ ১০.৬.২

১ 

১৫.৬.২

১ 

রেি িারিি িারিদখ কাজটি 

সম্পন্ন কিা হদব। 

[৫.৩] ০১ টি রবদেষারয়ি 

ট্রসরিোি/কি িোলা আদয়াজে 
[৫.৩.১] 

ট্রসরিোি / 

কি িোলা  

অনুরষ্ঠি 

িারিখ িারি

খ 

৩ ৩১.০৫.১৯ ২৪.০২.২

০ 

২৫.০৫.২

১ 

০১.০৬.২১ ০৫.০৬.২১ ১০.০৬.২

১ 

  

১৫.০৬.২১ 

রেি িারিি িারিদখ কাজটি 

সম্পন্ন কিা হদব। 

৬. রেব িারচি সাব-

ট্রসটিসমূদহি প্রভ্াব 

মূল্যায়ে।  

৫ [৬.১] Prospect of 

stainless steel 

sector in 

Bangladesh সাংক্রান্ত 

সিীক্ষ্া প্ররিদবেে প্রণয়ে। 

[৬.১.১] 

প্ররিদবেে 

প্রণীি 

িারিখ িারি

খ 

৫ ০১.০৬.১৯ ২৫.০৫.

২০ 

০১.০৬.২

১ 

০৫.০৬.২১ ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২৫.০৫.২

২ 

চলিাে 

 

         আবরশ্যক ট্রকৌেলগি উদেশ্যসমূহ 

 

ট্রকৌেলগি উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ট্রকৌেলগি 

উদেদশ্যি 

িাে 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােে সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

গণো পদ্ধরি একক 

(Unit) 

কি িসম্পােে  

সূচদকি িাে 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃি 

অজিে 

২০১৮-

১৯ 

প্রকৃি 

অজিে 

২০১৯-

২০ 

লক্ষ্যিাৈাি িাে  ২০২০-২১ 

 

২য় ত্রৈিারসক অগ্রগরি 

অসািািণ 

(Excellent) 

অরি উত্তি 

(Very 

Good) 

উত্তি 

(Good) 

চলরি িাে 

(Fair) 

চলরিিাদেি 

রেদে 

(Poor) 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  



ট্রকৌেলগি উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ট্রকৌেলগি 

উদেদশ্যি 

িাে 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােে সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

গণো পদ্ধরি একক 

(Unit) 

কি িসম্পােে  

সূচদকি িাে 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃি 

অজিে 

২০১৮-

১৯ 

প্রকৃি 

অজিে 

২০১৯-

২০ 

লক্ষ্যিাৈাি িাে  ২০২০-২১ 

 

২য় ত্রৈিারসক অগ্রগরি 

অসািািণ 

(Excellent) 

অরি উত্তি 

(Very 

Good) 

উত্তি 

(Good) 

চলরি িাে 

(Fair) 

চলরিিাদেি 

রেদে 

(Poor) 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

[১] োপ্তরিক কি িকাদন্ড 

স্বচ্ছিা বৃরদ্ধ ও 

জবাবরেরহ রেরিিকিণ 

১০ 

[১.১] বারষ িক 

কি িসম্পােে চুরি 

(এরপএ) বাস্তবায়ে। 

[১.১.১] এরপএ’ি 

সকল ত্রৈিারসক 

প্ররিদবেে 

ওদয়বসাইদট 

প্রকারেি 

 

সিরি 
সাংখ্যা ২ 

  

৪ - - - - 

১ 

[১.১.২] এরপএ 

টিদিি িারসক সভ্া 

অনুরষ্ঠি 

 

সিরি 
সাংখ্যা ১ 

  

১২ ১১ - - - 

৪ 

[১.২] শুদ্ধাচাি/উত্তি 

চচ িাি রবষদয় 

অাংেীজেদেি সদঙ্গ 

িিরবরেিয়  

[১.২.১] িিরবরেিয় 

সভ্া অনুরষ্ঠি 

 

সিরি সাংখ্যা ২ 

  

৪ ৩ ২ - - 

চলিাে  

[১.৩]অরভ্দর্াগ প্ররিকাি 

ব্যবস্থা রবষদয়  

ট্রসবাগ্রহীিা/ 

/অাংেীজেদেি 

অবরহিকিণ 

[১.৩.১]অবরহিকিণ 

সভ্া আদয়ারজি 

 

 

সিরি সাংখ্যা ১ 

  

৪ ৩ ২ - - 

চলিাে  

[১.৪] ট্রসবা প্রোে 

প্ররিশ্রুরি রবষদয়  

ট্রসবাগ্রহীিাদেি 

অবরহিকিণ  

[১.৪.১]অবরহিকিণ 

সভ্া আদয়ারজি   

 

 

সিরি সাংখ্যা ২ 

  

৪ ৩ ২  - 

চলিাে  

[১.৫] িথ্য বািায়ে 

হালোগাে সাংক্রান্ত 

ত্রৈিারসক প্ররিদবেে 

উর্ধ্িিে কর্তিপদক্ষ্ি 

রেকট ট্রপ্রিণ 

 

 

 

 

 

[১.৫.১]  

ত্রৈিারসক 

প্ররিদবেে ট্রপ্ররিি 

   

    

সিরি সাংখ্যা ২ 

  

৪ ৩    

১ 



ট্রকৌেলগি উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ট্রকৌেলগি 

উদেদশ্যি 

িাে 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােে সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

গণো পদ্ধরি একক 

(Unit) 

কি িসম্পােে  

সূচদকি িাে 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃি 

অজিে 

২০১৮-

১৯ 

প্রকৃি 

অজিে 

২০১৯-

২০ 

লক্ষ্যিাৈাি িাে  ২০২০-২১ 

 

২য় ত্রৈিারসক অগ্রগরি 

অসািািণ 

(Excellent) 

অরি উত্তি 

(Very 

Good) 

উত্তি 

(Good) 

চলরি িাে 

(Fair) 

চলরিিাদেি 

রেদে 

(Poor) 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 [২] কি িসম্পােদে 

গরিেীলিা আেয়ে ও 

ট্রসবাি িাে বৃরদ্ধ 

৯ 

[২.১]ই-েরর্ বাস্তবায়ে 
[২.১.১] ই-েরর্দি 

ট্রোট রেষ্পরত্তকৃি  

 

সিরি 
% ২ 

  

৮০ ৭০ ৬০ - - 

৮০% 

[২.২] রডরজটাল ট্রসবা  

চালুকিণ 

[২.২.১] একটি েতুে 

রডরজটাল ট্রসবা 

চালুকৃি 

 

িারিখ িারিখ ২ 

  

১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

চলিাে  

[২.৩] ট্রসবা সহরজকিণ 

[২.৩.১] একটি  

সহরজকৃি ট্রসবা 

অরিদক্ষ্দৈ বাস্তবারয়ি 

 

িারিখ িারিখ ২ 

  

২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ - 

চলিাে  

[২.৪] কি িচািীদেি 

প্ররেক্ষ্ণ প্রোে 

[২.৪.১] প্রদিযক  

কি িচারিি জন্য 

প্ররেক্ষ্ণ 

আদয়ারজি 

 

সিরি  জেঘিা ১ 

  

৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 
২৩ জেঘিা  

 

[২.৪.২] ১০ি ট্রগ্রড 

ও িদুর্ধ্ি প্রদিযক 

কি িচািীদক এরপএ 

রবষদয়  প্রেত্ত 

প্ররেক্ষ্ণ 

 

সিরি 
জেঘিা ১ 

  

৫ ৪ - - - 

৫ জেঘিা 

[২.৫] এরপএ বাস্তবায়দে 

প্রদোেো প্রোে 

[২.৫.১] নুযেিি 

একটি আওিািীে 

েপ্তি/ একজে 

কি িচািীদক এরপএ 

বাস্তবায়দেি জন্য 

প্রদোেো  

 

 

 

প্রোেকৃি 

 

সিরি 

সাংখ্যা ১ 

 

 

 

 

 

 

 

১ - - - - 

চলিাে 

 

 

 

 

 

 
 ৩ আরর্ িক ও সম্পে ব্যবস্থাপোি উন্নয়ে-৬ 

[৩] আরর্ িক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপোি উন্নয়ে 
৬ 

[৩.১]  বারষ িক ক্রয় 

পরিকেো বাস্তবায়ে 

 

[৩.১.১] ক্রয় 

পরিকেো অনুর্ায়ী 

ক্রয় সম্পারেি 

 

সিরি % ১ 

  

১০০ ৯০ ৮০ - - 
 

১০% 



ট্রকৌেলগি উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ট্রকৌেলগি 

উদেদশ্যি 

িাে 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােে সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

গণো পদ্ধরি একক 

(Unit) 

কি িসম্পােে  

সূচদকি িাে 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃি 

অজিে 

২০১৮-

১৯ 

প্রকৃি 

অজিে 

২০১৯-

২০ 

লক্ষ্যিাৈাি িাে  ২০২০-২১ 

 

২য় ত্রৈিারসক অগ্রগরি 

অসািািণ 

(Excellent) 

অরি উত্তি 

(Very 

Good) 

উত্তি 

(Good) 

চলরি িাে 

(Fair) 

চলরিিাদেি 

রেদে 

(Poor) 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

[৩.২] বারষ িক উন্নয়ে 

কি িসূরচ (এরডরপ)/বাদজট 

বাস্তবায়ে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ 

 

[৩.২.১] বারষ িক 

উন্নয়ে কি িসূরচ 

(এরডরপ) /বাদজট 

বাস্তবারয়ি 

ক্রি 

পুরিভূি % ২ 

  

১০০ ৯০ ৮০ - - 

প্রদর্াজয েয়  

[৩.৩] অরডট আপরত্ত 

রেষ্পরত্ত কার্ িক্রদিি 

উন্নয়ে 

[৩.৩.১] রৈপক্ষ্ীয় 

সভ্ায় উপস্থাপদেি 

জন্য িন্ত্রণালদয় 

প্রস্তাব ট্রপ্ররিি 

ক্রি 

পুরিভূি 
% ১ 

  

৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

ট্রকাে অরডট আপরত্ত ট্রেই  

 
[৩.৩.২] অরডট 

আপরত্ত রেষ্পরত্তকৃি 

      ক্রি 

পূরিভূি 
% ১ 

  

৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

ট্রকাে অরডট আপরত্ত ট্রেই 

[৩.৪] স্থাবি ও অস্থাবি 

সম্পরত্তি িারলকা প্রস্তুি 

ও হালোগােকিণ।  

[৩.৪.১] 

হালোগােকৃি স্থাবি 

ও অস্থাবি সম্পরত্তি 

িারলকা প্রস্তুিকৃি 

এবাং হালাগােকৃি  

 

 

    িারিখ িারিখ ১ 

  

১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 

হালোগােকৃি স্থাবি ও 

অস্থাবি সম্পরত্তি িারলকা 

প্রস্তুদিি কাজ সম্পন্ন 

 

 

 

 

 

মুঃ আকিাি ট্রহাদসে 

রসদেি এোরলে 

ও 

এরপএ,এেআইএস রবকে ট্রফাকাল পদয়ি 

বাাংলাদেে ট্রেড এন্ড ট্যারিফ করিেে 
ই -ট্রিইল : systemanalyst@btc.gov.bd 

 


