
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

বাংলােদশ ড এ ািরফ কিমশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

এি-ডািং,
কাউারেভইিলং ও
সইফগাড  মজাস 
এবং আিথ ক
েণাদনা সংা
কায ম হণ

১৯

[১.১] আিথ ক েণাদনা/অসা
বািণজ িতেরাধ/এস িপ এস ও
িব /িশ সহায়তা িবষেয়
মতামত/ িতেবদন রণ

[১.১.১]
িতেবদন িরত

% ৪ ২৫-০৫-২০২৩ ০১-০৬-২০২৩ ০৫-০৬-২০২৩ ১১-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩

[১.২] রানীত প বািণজ
িতিবধান বার সুখীন হেল
সরকারেক েয়াজনীয়
মতামত/িফ/িতেবদন রণ

[১.২.১]
িতেবদন িরত

% ৪ ২৫-০৫-২০২৩ ০১-০৬-২০২৩ ০৫-০৬-২০২৩ ১১-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩

[১.৩] বািণজ িতিবধান
সংা সেচতনতালক
সিমনার আেয়াজন

[১.৩.১] অিত
সিমনার

সংা ৪ ২ ১ ০ ০ ০ ১

১ম
সিমনার
২০
সপেটর
২০২২
তািরেখ
অিত
হেয়েছ।

[১.৪] বািণজ িতিবধান
সংা এক িবেশষািয়ত
কম শালার আেয়াজন

[১.৪.১] কম শালা
আেয়ািজত

তািরখ ২ ২৫-০৫-২০২৩ ০১-০৬-২০২৩ ০৫-০৬-২০২৩ ১১-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩

[১.৫] এি-ডািং মালা
রণ সংা এক িবেশষািয়ত
িশণ আেয়াজন

[১.৫.১] িশণ
আেয়ািজত

তািরখ ২ ২৫-০৫-২০২৩ ০১-০৬-২০২৩ ০৫-০৬-২০২৩ ১১-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২৪-১০-২০২২

িশণ
 ২৯
আগ
২০২২
অিত
হেয়েছ।

[১.৬] বািণজ িতিবধান
বা/এসিপএস-িব/ আিথ ক
েণাদনা/িশ সহায়তা িবষেয়
দতা িেত
অভরীণ/আজািতক িশেণ
অংশহণ

[১.৬.১] িশেণ
অংশহণত

সংা ৩ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

জাতীয় াথ 
সংরেণর লে
িপািক,
আিলক ও
বপািক বািণজ
নেগািসেয়শেনর
ে কৗশলগত
সহায়তা দান

১৭

[২.১] িফ/মতামত/ কৗশলপ/
ইনটস তকরণ

[২.১.১]
িফ/মতামত/
কৗশলপ/
ইনটস িরত

সংা ৬ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১৪

[২.২] িপািক, আিলক ও
বপািক বািণজ সংা
নেগািসেয়শেন অংশহণ

[২.২.১]
নেগািসেয়শেন
অংশহণত

সংা ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২

[২.৩] অংশীজন সভার মােম
পরামশ  হণ

[২.৩.১] মতামত
সংহীত

সংা ৪ ৩ ২ ১ ০ ০

[২.৪] নেগািশেয়সেন দতা
িকে অভরীণ /বেদিশক
িশেণ অংশহণ

[২.৪.১]
অংশহণত
িশণাথ

সংা ২ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩

৩

অতাবকীয়
পের ,
চািহদা, সরবরাহ
পিরিিত
পয েবণব ক
সরকারেক সহায়তা
দান

১৪

[৩.১] রয়টােস র মােম
অতাবকীয় পের
আজািতক বাজার দর
সংহব ক িবিভ মণালয় ও
দের রণ

[৩.১.১]
বাজারদর িরত

সংা ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.২] মািসক িভিেত
অতাবকীয় পের
আজািতক বাজার দর ও
সরবরাহ চইন সংা
িতেবদন মণালেয় রণ

[৩.২.১]
িতেবদন িরত

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

[৩.৩] সাাই চইন বাপনা
সংা অভরীণ িশণ

[৩.৩.১]
অংশহণত
িশণাথ

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০

[৩.৪] ই-কমাস  সংা
অভরীণ/আজািতক িশণ

[৩.৪.১]
অংশহণত
িশণাথ

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

৪
দশীয় িশের াথ 
সংরণ

১০

[৪.১] চািহত আেবদন/সরকােরর
িনেদ শনার পিরেিেত
িতেবদন ণয়ন

[৪.১.১]
িতেবদন ণীত

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.২] চািহত আেবদন/সরকােরর
িনেদ শনার পিরেিেত ,
ভাট ও আয়কর িবষেয় জাতীয়
বােজেট াব রণ

[৪.২.১] াব
িরত

% ৩ ০১-০৪-২০২৩ ০৭-০৪-২০২৩ ১৮-০৪-২০২৩ ০১-০৫-২০২৩ ১০-০৫-২০২৩

[৪.৩]  সহায়তা সংা
মতিবিনময় ও সেচতনতা
িলক সিমনার আেয়াজন

[৪.৩.১] অিত
সিমনার

সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ২

[৪.৪]  সহায়তা ও  নীিত
ণয়েনর দতা িেত
অভরীণ িশণ

[৪.৪.১]
অংশহণত
িশণাথ

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

িনব ািচত সাব-
সরসেহর ভাব
ায়ন এবং
আজািতক বািণজ
সংা সমীা
পিরচালনা

১০

[৫.১] িবিভ দেশর সােথ
বাংলােদেশর PTA/FTA
গঠেনর লে সাতা যাচাই

[৫.১.১]
PTA/FTA
সমীা িতেবদন
ণীত

সংা ৫ ২ ১ ০ ০ ০ ১

[৫.২] PTA/FTA সাতা
যাচাই িতেবদন ণয়েন িবিভ
মেডিলং েয়াগ সংা
অভরীণ/বেদিশক িশণ

[৫.২.১]
অংশহণত
িশণাথ

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৫.৩] Dry Fish : An
Emerging Addition
in export Basket
সংা সমীা িতেবদন
ণয়ন

[৫.৩.১] সমীা
িতেবদন ণীত

তািরখ ৩ ৩০-০৪-২০২৩ ৩০-০৫-২০২৩ ০৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ২৫-০৬-২০২৩

গেবষণা
াব
ণয়ন
করা
হেয়েছ ।
উিিখত
তািরেখর
মে
কাজ
স
করা হেব।



া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০
মানক বািণজ মণালেয়র
সংি কম কতার িনকট রণ
করা হেয়েছ।

[এম.১.২] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০
মানক বািণজ মণালেয়র
সংি কম কতার িনকট রণ
করা হেয়েছ।

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৪
মানক বািণজ মণালেয়র
সংি কম কতার িনকট রণ
করা হেয়েছ।

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৩
মানক বািণজ মণালেয়র
সংি কম কতার িনকট রণ
করা হেয়েছ।

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩
মানক বািণজ মণালেয়র
সংি কম কতার িনকট রণ
করা হেয়েছ।

*সামিয়ক (provisional) ত


