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অগ্রগরি 

 

অাধার

ণ 

অরি 

উত্তম 

উত্তম চরি 

মাে 
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১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. কেলীয় রলদের স্বার্ ি 

াংরক্ষ্দণ প্ররিদবেে প্রণয়ে 

-১০টি 

 

১০ ১. রলে প্ররিষ্ঠাে  

পররেল িে ,িথ্য াংগ্র 

ও প্ররিয়া করণ 

প্ররিদবেে 

প্রণয়ে 

িাররখ ১০ ০২/৬/২০

১৬ 

০৯/৬/২

০১৬ 

১৬/৬/২

০১৬ 

২৩/৬২০

/১৬ 

৩০/৬/২

০১৬ 

১. গি ১২-০১-২০১৬ িাররদখ তবাগ 

যপ্তাননমুখী নল্পেয জন্য ২০% নগদ 

প্রাল্পর্াদনা প্রদান  নফলল্পয় সুানয 

ফানর্জয ভন্ত্রর্ারকয় প্রপ্রযর্ কযা ল্পয়ল্পে। 
২. গি ০৭-০১-২০১৬ িাররদখ ব্যাটাযী 

Re-melted lead যপ্তাননয 

উয Export Price ফা Levy  

শুল্ক আল্পযা ংক্রান্ত সুানয ফানর্জয 

ভন্ত্রর্ারকয় প্রপ্রযর্ কযা ল্পয়ল্পে। 
৩. গি ২৯-১২-২০১৫ িাররদখ 

আভদাননকৃত সুানয যপ্তাননয প্রেল্পয 

বযালু এনিল্পনয প্রকৃত নযভার্ এফং 

ইনল্পজি ফনভুতয এরাকায় সুানয 

যপ্তাননয ননল্পলধাজ্ঞা প্রতযাায/ফরফৎ 

যাখায নফলয় ম যাল্পরাচনা পূফ যক 

প্রনতল্পফদন  ফানর্জয ভন্ত্রর্ারকয় প্রপ্রযর্ 

কযা ল্পয়ল্পে। 
৪. গি ০৬-১০-২০১৫ িাররদখ প্রদীয় 

নল্পেয স্বার্ য যোল্পর্ য প্রভারান 

(এইচএ প্রকাি ১৭০.৩.১০.০০) 

আভদাননল্পত শুল্ক ায হ্রা নফলল্পয় 

সুানয নে ভন্ত্রর্ারয় ও জাতীয় 

যাজস্ব প্রফাি য এ প্রপ্রযর্ কযা ল্পয়ল্পে। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৫. গি ২০-১০-২০১৫ িাররদখ পায়ায 

এরাভ য এফং পায়ায প্রুপ প্রকফর 

(এইচএ প্রকাি ৮৫.৩১.১০.০০) এয 

আভদানন ফন্ধ অর্ফা শুল্ক ায হ্রা 

বৃনিয নফলল্পয় সুানয ফানর্জয 

ভন্ত্রর্ারয় এ প্রপ্রযর্ কযা ল্পয়ল্পে। 
৬. গি ২৩-১২-২০১৫ িাররদখ 

অপ্রচনরত গরু ভনল্পলয নানি ভু ুঁনি, 

নং, যগ ইতযানদ যপ্তাননয প্রেল্পে নগদ 

ায়তা ৫% প্রর্ল্পক ফানিল্পয় ১৫% 

কযায সুানয ফানর্জয ভন্ত্রর্ারয় এ 

প্রপ্রযর্ কযা ল্পয়ল্পে। 
৭. গি ৩১-০৮-২০১৫ িাররদখ  

ঔদধর কাঁচামা উৎপােেকারী 

রলদের স্বার্ ি াংরক্ষ্দণর জন্য সুপাররল 

জািীয় রাজস্ব কবাদড ি কপ্ররণ করা 

দয়দে।  
৮.  গি ০৯-০৯-২০১৫ িাররদখ ঔধ, 

খাদ্য, কবভাদরজ, প্রাধেী ইিযারে রলদে 

ব্যবহৃি মূধেী যন্ত্রপারি উৎপােেকারী 

রলদের স্বার্ ি াংরক্ষ্দণর জন্য সুপাররল 

জািীয় রাজস্ব কবাদড ি কপ্ররণ করা 

দয়দে। 
৯. গি ১৩-০৪-২০১৬ িাররদখ  

Quadricycle (micro 

car) আমোরেদি বরণ িি 

এইচএককাড এর রবপরীদি আদরারপি 

শুল্কার বা রবদয় সুপাররল জািীয় 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

রাজস্ব কবাদড ি কপ্ররণ করা দয়দে। 
১০. গি ১৩-০৪-২০১৬ িাররদখ মূক 

রেবন্ধেকৃি রলে প্ররিষ্ঠাদের কক্ষ্দত্র 

রমরে বাটে ব্যাটারী আমোরেদি 

আদরারপি ২০% ম্পূরক শুল্ক 

প্রিযাার রবদয় সুপাররল জািীয় 

রাজস্ব কবাদড ি কপ্ররণ করা দয়দে। 
১১. গি ১৩-০৪-২০১৬ িাররদখ 

রফরেলড ফাইবার অপটিক কযাবদর 

কাঁচামাদর শুল্ক ার হ্রা রবদয় 

সুপাররল জািীয় রাজস্ব কবাদড ি কপ্ররণ 

করা দয়দে। 
১২. গি ১৩-০৪-২০১৬ িাররদখ িাজা 

ফু আমোরে রেরুৎারি করার জন্য 

কাট ফ্লাওয়াদরর উপর ম্পূরক শুল্ক 

৩০% আদরাপ করার রবদয় সুপাররল 

জািীয় রাজস্ব কবাদড ি কপ্ররণ করা 

দয়দে। 
১৩. কয়ার ফাইবাদরর বিিমাে শুল্কার 

১০% কর্দক হ্রা কদর ৫% করা এবাং 

কয়ার করাপ ও কয়ার ফাইবাদরর জন্য 

আাো ট্যাররফ াইে করার  রবদয় 

সুপাররল গি ১৩-০৪-২০১৬ িাররদখ 

জািীয় রাজস্ব কবাদড ি কপ্ররণ করা 

দয়দে। 

১৪. গি ১৫-০৫-২০১৬ িাররদখ মলার 

কদয়দ ‘ব্যান্ডদরা াংদযাজে’ 

পদ্ধরিটি জািীয় রাজস্ব কবাদড ির 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

রবদবচোয় াভজেক দ কায িকর 

করার রবদয় সুপাররল জািীয় রাজস্ব 

কবাদড ি কপ্ররণ করা দয়দে। 

১৫. গি ১৫-০৫-২০১৬ িাররদখ কমইজ 

কণ িফ্লাওয়াদরর শুল্কার ১০% কর্দক 

বৃরদ্ধ কদর ২৫% করার রবদয় সুপাররল 

জািীয় রাজস্ব কবাদড ি কপ্ররণ করা দয়দে 

। 
১৬. গি ১৫-০৫-২০১৬ িাররদখ ভযাট 

কররজষ্টাড ি   এয়ার     কেলোর 

উৎপােেকারী রলে প্ররিষ্ঠাদের জন্য 

কাঁচামা – 

(ক) Tin Plated Cans , 

 (খ) Mixture of 

Odoriferous 

Substances  ও  

(গ) Valve Button  এর    

আমোরে শুল্ক ২৫% কর্দক হ্রা কাদর 

১০% করা র রবদয় সুপাররল জািীয় 

রাজস্ব কবাদড ি কপ্ররণ করা দয়দে। 

১৭. গি ১৫-০৫-২০১৬ িাররদখ ক) 

কেলীয় রলেদক ায়িার দক্ষ্য ভযাট  

রেবন্ধেকৃি  রলে  প্ররিষ্ঠাদের জন্য 

ভকাোইজড রাবার  কেড এন্ড কদড ির 

আমোরে শুল্ক ১০% কর্দক হ্রা কদর  

৫% করা  কযদি  পাদর।    

 খ) বদন্ডর মাদেদম আমোরেকৃি 

ভকাোইজড রাবার কেড  আমোরের 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

ময় রবরভন্ন জায়গায় কযমে ইেভদয়, 

কাট িে, কদভ প্ররিটি জায়গায় “বদন্ডর 

মােদম আমোরেকৃি ইা রবিয়দযাগ্য 

েদ”  বে িোটি উদেখ করার রবদয় 

সুপাররল জািীয় রাজস্ব কবাদড ি কপ্ররণ করা 

দয়দে।  

১৮. বফদ্যযনতক ট্রান্সপযভায  উৎাদল্পন  

ব্যবহৃি কাঁচাভার:-  

ক)ররকে ইদকরিকযা রি লীট  

(এইচএদকাড ৭২২৬.১১.০০),  

খ) িান্সফরমার অদয়  (এইচএদকাড 

২৭১০.১৯.৩৭) 

 এবাং  

গ) ইেসুদদটড কপপার কবাড ি ও কপপার  

(এইচএদকাড ৪৮১১.৯০.২০) এর 

কক্ষ্দত্র-  

ভযাট  রেবন্ধেকৃি  রল ে প্ররিষ্ঠাদের 

জন্য আমোরে শুল্ক  ১০% কর্দক হ্রা 

কদর ৫% করার রবদয় সুপাররল 

জািীয় রাজস্ব কবাদড ি কপ্ররণ করা 

দয়দে,(১৫-০৫-২০১৬)।  

১৯. গি ১৫-০৫-২০১৬ িাররদখ  

কেলীয় রপ্র-কপদমন্ট রকদাওয়াট 

আওয়ার ববদ্যযরিক রমটার এর যন্ত্রাাংল 

(এইচ এ ককাড ৯০২৮.৯০.১০)  

আমোরের কক্ষ্দত্র ভযাট কররজষ্টাড ি 

রেবন্ধেকৃি রলে  প্ররিষ্ঠাদের জন্য 

১০% কর্দক ৫% করার রবদয় 
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উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

ককৌলগি 

উদেদশ্যর 

মাে 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কম িম্পােে  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িম্পােে  

সূচদকর 

মাে 

(Weight of 
Performanc

e 

Indicators) 

ক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

 

 

 

অগ্রগরি 

 

অাধার

ণ 

অরি 

উত্তম 

উত্তম চরি 

মাে 

চরি 

মাদের 

রেদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

সুপাররল জািীয় রাজস্ব কবাদড ি কপ্ররণ 

করা দয়দে।  

২০. গি ১৫-০৫-২০১৬ িাররদখ  

গৃস্থাী কাদজ ব্যবহৃি কাই 

কমরলদের অন্যান্য যন্ত্রপারি আমারেকৃি 

এইচ এ ককাড ৮৪৫২.৯০.৯০কি 

আমোরে শুল্ক ার ১% কর্দক বৃ রদ্ধকদর 

৫% করার রবদয় সুপাররল জািীয় 

রাজস্ব কবাদড ি কপ্ররণ করা দয়দে।  

২১. গি ১৭-০৪-২০১৬ িাররদখ  

ম্যাঙ্গানীল্পজয উয আল্পযানত ২৫% 

প্রযগুল্পরটযী শুল্ক হ্রা কল্পয ১০%- এ 

ননধ যাযর্ রবদয় সুপাররল জািীয় রাজস্ব 

কবাদড ি কপ্ররণ করা দয়দে। 

২২. গি ১৭-০৪-২০১৬ িাররদখ 

ননরল্পকান এফং প্রপল্পযা ননরল্পকা 

ম্যাঙ্গানীল্পজয উয আল্পযানত ২৫% 

প্রযগুল্পরটযী শুল্ক হ্রা কল্পয ১০%- এ 

ননধ যাযর্ রবদয় সুপাররল জািীয় রাজস্ব 

কবাদড ি কপ্ররণ করা দয়দে। 

২৩. গি ১৭-০৪-২০১৬ িাররদখ  

প্রযনিজাল্পযটয নল্পেয জন্য মূক 

অব্যানতয প্রভয়াদ ৩০ জুন ২০১৮ ম যন্ত 

বৃনি করার রবদয় সুপাররল জািীয় 

রাজস্ব কবাদড ি কপ্ররণ করা দয়দে। 

২৪. গি ১৭-০৪-২০১৬ িাররদখ 

এয়াযকনিন উৎাদনকাযী নল্পেয 

জন্য মূক অব্যানতয প্রভয়াদ ৩০ জুন 



ককৌলগি 

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

ককৌলগি 

উদেদশ্যর 

মাে 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কম িম্পােে  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িম্পােে  

সূচদকর 

মাে 

(Weight of 
Performanc

e 

Indicators) 

ক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

 

 

 

অগ্রগরি 

 

অাধার

ণ 

অরি 

উত্তম 

উত্তম চরি 

মাে 

চরি 

মাদের 

রেদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

২০১৮ ম যন্ত বৃনি কযায রবদয় 

সুপাররল জািীয় রাজস্ব কবাদড ি কপ্ররণ 

করা দয়দে। 

২৫. গি ১৭-০৪-২০১৬ িাররদখ প্রভাটয 

াইল্পকর নল্পেয প্রেল্পে মূক 

অব্যানতয প্রভয়াদ ৩০ জুন ২০১৮ ম যন্ত 

বৃনি কযায রবদয় সুপাররল জািীয় 

রাজস্ব কবাদড ি কপ্ররণ করা দয়দে। 

২৬. গি ১৫-০৫-২০১৬ িাররদখ 

ফ্লাল্পসা/প্রেনবউয়ায োায কানরয 

জন্য (কার ও যনির্) শুল্ক ২৫%, 

ননয়ন্ত্রর্মূরক শুল্ক ৪%, মূক ১৫%, 

অেীভ আয় কয ৫%, ও অেীভ প্রট্রি 

বযাট ৪% আল্পযা কযায রবদয় 

সুপাররল জািীয় রাজস্ব কবাদড ি কপ্ররণ 

করা দয়দে। 

২. অিযাবশ্যকীয় পদের 

মূল্য পয িদবক্ষ্ণ ও 

প্ররিদবেে প্রণয়ে -৩ টি 

 

৬ ১. রলে প্ররিষ্ঠাে  

পররেল িে ,িথ্য াংগ্র 

ও প্ররিয়া করণ 

প্ররিদবেে 

প্রণয়ে 

িাররখ ৬ ০২/৬/২০

১৬ 

০৯/৬/২

০১৬ 

১৬/৬/২

০১৬ 

২৩/৬২০

/১৬ 

৩০/৬/২

০১৬ 

১. গি ২৪ -০৮-২০১৫ িাররদখ 

রিঁয়াদজর উপর প্ররিদবেে প্রণয়ে কদর  

বারণজয মন্ত্রণাদয় কপ্ররণ করা দয়দে। 

২. গি ১৪-১০-২০১৫ িাররদখ  

কযাল্পনারা অল্পয়র আভদাননল্পত শুল্ক ায 

হ্রা নফলল্পয়  প্রনতল্পফদন ফানর্জয 

ভন্ত্রর্ারয় এ প্রপ্রযর্ কযা ল্পয়ল্পে। 
৩. গি ১০-০১-২০১৬ িাররদখ ভশুয 

িাল্পরয উৎাদন, আভদানন, চানদা 

এফং আন্তজযানতক ও স্থানীয় ফাজায 

মূল্পেয উয প্রনতল্পফদন ফানর্জয 

ভন্ত্রর্ারকয় প্রপ্রযর্ কযা ল্পয়ল্পে। 



ককৌলগি 

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

ককৌলগি 

উদেদশ্যর 

মাে 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কম িম্পােে  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িম্পােে  

সূচদকর 

মাে 

(Weight of 
Performanc

e 

Indicators) 

ক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

 

 

 

অগ্রগরি 

 

অাধার

ণ 

অরি 

উত্তম 

উত্তম চরি 

মাে 

চরি 

মাদের 

রেদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৪.গি ০৬-০৩-২০১৬ িাররদখ নফে 

যভজান ২০১৬ প্রক াভল্পন প্রযল্পখ 

কনতয় ননতযপ্রল্পয়াজনীয় ণ্য 

াভেীয ভজুদ, যফযা ও মূে 

নযনস্থনত ম যাল্পরাচনা নফলয়ক 

প্রনতল্পফদন ফানর্জয ভন্ত্রর্ারকয় প্রপ্রযর্ 

কযা ল্পয়ল্পে। 
৩. াব-কক্টর মীক্ষ্া 

প্ররিদবেে প্রণয়ে - ৪টি 

১০ ১. রলে প্ররিষ্ঠাে  

পররেল িে ,িথ্য াংগ্র 

ও প্ররিয়া করণ  

প্ররিদবেে 

প্রণয়ে 

িাররখ ১০ ০২/৬/২০

১৬ 

০৯/৬/২

০১৬ 

১৬/৬/২

০১৬ 

২৩/৬২০

/১৬ 

৩০/৬/২

০১৬ 

গি ৩০/০৫/২০১৬ িাররদখ ৪ টি 

মীক্ষ্া প্ররিদবেে প্রণয়ে ম্পন্ন 

দয়দে: 

(১) A study on Steel 

Industries (MS road and 

billet) in Bangladesh. 

(২) A study on Sugar 

Industries in 

Bangladesh.  

(৩) The Affects of Negative 

socio cultural impact of 

Tourism on local 

residents: A case study 

on the sea beach of 

Cox’s Bazar.  

(৪) Hide & skin, leather & 

leather goods  

manufacturing industry 

in Bangladesh 

 

৪.এরন্ট-ডারম্পাং, ১০ ১. ০৩টি দচিেিা করমোর িাররখ ১০ ০২/৬/২০ ০৯/৬/২ ১৬/৬/২ ২৩/৬২০ ৩০/৬/২ টিদকভবে (কারওয়াে বাজার),  



ককৌলগি 

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

ককৌলগি 

উদেদশ্যর 

মাে 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কম িম্পােে  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িম্পােে  

সূচদকর 

মাে 

(Weight of 
Performanc

e 

Indicators) 

ক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

 

 

 

অগ্রগরি 

 

অাধার

ণ 

অরি 

উত্তম 

উত্তম চরি 

মাে 

চরি 

মাদের 

রেদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

কাউন্টারদভইরাং, 

কইফগাড ি াংিান্ত 

দচিেিা কম িসূরচ 

 

করমোর আদয়াজে অনুরষ্ঠি ১৬ ০১৬ ০১৬ /১৬ ০১৬ BKMEA (োরায়েগজ্ঞ) এবাং  

েওয়াপাড়া জুট রম (যদলার) এ  

এরন্ট-ডারম্পাং, কাউন্টারদভইরাং, 

কইফগাড ি াংিান্ত ৩টি দচিেিা  

কম িসূরচ অনুরষ্ঠি দয়দে। 
৫. এরন্ট-ডারম্পাং, 

কাউন্টারদভইরাং, 

কইফগাড ি াংিান্ত  

প্ররলক্ষ্ণ কম িসূরচ 

 

৬ ১.  ০২ টি প্ররলক্ষ্ণ 

আদয়াজে 

 প্ররলক্ষ্ণ 

অনুরষ্ঠি 

িাররখ ৬ ০২/৬/২০

১৬ 

০৯/৬/২

০১৬ 

১৬/৬/২

০১৬ 

২৩/৬২০

/১৬ 

৩০/৬/২

০১৬ 

এরন্ট-ডারম্পাং, কাউন্টারদভইরাং, 

কইফগাড ি াংিান্ত ২টি প্ররলক্ষ্ণ 

কম িসূরচ অনুরষ্ঠি দয়দে। 

৬. রেব িারচি খািমূদর 

রবস্তাররি প্রভাব মূল্যায়ে 

(Impact Analysis) 

১০ ০২ টি মীক্ষ্া প্ররিদবেে 

প্রণয়ে 

িাররখ 

 

 

 

 

 

 

 

১০ ০২/৬/২০

১৬ 

০৯/৬/২

০১৬ 

১৬/৬/২

০১৬ 

২৩/৬২০

/১৬ 

৩০/৬/২

০১৬ 

গি ৩০/০৫/২০১৬ িাররদখ ২টি াব-

কক্টদরর রবস্তাররি প্রভাব মূল্যায়ে 

রবয়ক প্ররিদবেে প্রণয়ে ম্পন্ন 

দয়দে: ১. Study on Growth 

Potential & Export of 

Ceramic industries in 

Bangladesh 

২. An analysis of assistance 

to domestic producers of 

energy saving bulb in 

Bangladesh 

৭. জািীয় স্বার্ ি াংরক্ষ্দণর 

দক্ষ্য রিপারক্ষ্ক, আঞ্চরক 

ও বহুপারক্ষ্ক বারণজয 

কেদগারদয়লদের কক্ষ্দত্র 

ককৌলগি ায়িা প্রোে 

করা 

১৫ ১. পরামল ি গ্রদণর 

দক্ষ্য 

কিকদাল্ডারদের 

মন্বদয় ভা 

আদয়াজে করা 

ভা অনুরষ্ঠি  াংখ্যা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ পরামল ি গ্রদণর দক্ষ্য 

কিকদাল্ডারদের মন্বদয় ৯টি ভা 

অনুরষ্ঠি দয়দে। 

২. কেদগারদয়লদের 

ককৌলপত্র  

ককৌলপত্র 

প্রস্তুি 

াংখ্যা ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬টি ককৌলপত্র প্রস্তুি করা দয়দে। 
 



ককৌলগি 

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

ককৌলগি 

উদেদশ্যর 

মাে 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কম িম্পােে  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িম্পােে  

সূচদকর 

মাে 

(Weight of 
Performanc

e 

Indicators) 

ক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

 

 

 

অগ্রগরি 

 

অাধার

ণ 

অরি 

উত্তম 

উত্তম চরি 

মাে 

চরি 

মাদের 

রেদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

প্রস্তুিকরণ  

৩. রিফ/মিামি/ 

ইেপুট  

প্রস্তুিকরণ 

রিফ/মিামি

/ ইেপুট 

প্রস্তুি 

াংখ্যা ৭ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৩৫টি রিফ/মিামি/ ইেপুট প্রস্তুি 

করা দয়দে। 
  

৪. রবরভন্ন 

কেদগারদয়লদে 

অাংলগ্রণ করা 

 

কেদগারদয়ল

কে অাংলগ্রণ 

াংখ্যা ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৭টি কেদগারদয়লদে অাংলগ্রণ করা 

দয়দে। 
 

৮. মুি বারণজয চুরি / 

অগ্রারধকারমূক বারণজয 

চুরি (FTA/PTA) 

গঠদের ম্ভাব্যিা যাচাই 

রবয়ক মীক্ষ্া পররচাো 

করা এবাং তৃিীয় ককাে 

পদক্ষ্র এফটিএ ম্পােদের 

প্রভাব রবদেণ।  

১৫ ১. বাাংাদেল-

মাদয়রলয়া রিপারক্ষ্ক 

মুি বারণজয চুরি 

গঠদের ম্ভাব্যিা  

যাচাই াংিান্ত মীক্ষ্া 

পররচাো করা 

মীক্ষ্া 

ম্পন্ন 

িাররখ ৩ ০১/০৩/২

০১৬ 

১৫/০৩/

২০১৬ 

৩১/০৩/ 

২০১৬ 

১৪/০৪/২

০১৬ 

২৪/০৪/২

০১৬ 

গি ১৩/১২/২০১৫ িাররদখ মীক্ষ্া 

ম্পন্ন করা দয়দে। 

২.বাাংাদেল-

কমরদডারেয়া 

রিপারক্ষ্ক 

মুি/অগ্রারধকারমূক 

বারণজয চুরি গঠদে 

ম্ভাব্যিা মীক্ষ্ার 

জন্য ডাটা াংগ্র ও 

িথ্য পয িাদাচো করা 

মীক্ষ্া 

ম্পন্ন 

িাররখ ৩ ০৩/০৪/২

০১৬ 

১৮/০৪/

২০১৬ 

০২/০৫/২

০১৬ 

১৭/০৫/২

০১৬ 

৩১/০৫/২

০১৬ 

গি ১১/১১/২০১৫ িাররদখ মীক্ষ্া 

ম্পন্ন করা দয়দে। 

 ৩. বাাংাদেল-চীে 

রিপারক্ষ্ক মুি 

বারণজয চুরি গঠদে 

ম্ভাব্যিা মীক্ষ্ার 

জন্য  ডাটা াংগ্র ও 

িথ্য পয িাদাচো করা 

মীক্ষ্া 

ম্পন্ন 

িাররখ ৩ ১৮/০৪/২

০১৬ 

০২/০৫/

২০১৬ 

২৫/০৫/২

০১৬ 

০৪/০৬/২

০১৬ 

২২/০৬/২

০১৬ 

গি ০৩/০৩/২০১৬ িাররদখ মীক্ষ্া 

ম্পন্ন করা দয়দে। 



ককৌলগি 

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

ককৌলগি 

উদেদশ্যর 

মাে 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কম িম্পােে  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িম্পােে  

সূচদকর 

মাে 

(Weight of 
Performanc

e 

Indicators) 

ক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

 

 

 

অগ্রগরি 

 

অাধার

ণ 

অরি 

উত্তম 

উত্তম চরি 

মাে 

চরি 

মাদের 

রেদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৪. Trans Pacific 

Partnership 

(TPP) চুরির প্রভাব 

রবদেদণ ডাটা াংগ্র 

ও িথ্য পয িাদাচো 

করা 

মীক্ষ্া 

ম্পন্ন 

িাররখ ৩ ২৭/০৪/২

০১৬ 

১১/০৫/

২০১৬ 

২৫/০৫/২

০১৬ 

০৮/০৬/

২০১৬ 

২২/০৬/২

০১৬ 

গি ১৫/০৩/২০১৬ িাররদখ মীক্ষ্া 

ম্পন্ন করা দয়দে। 

৫. াফটাভুি 

কেলমূদর মদে 

বারণজয ম্প্রারদণ 

িার প্রভাব রবদেদণ 

(Impact 

analysis) মীক্ষ্ার 

জন্য  ডাটা াংগ্র ও 

িথ্য পয িাদাচো করা 

 

মীক্ষ্া 

ম্পন্ন 

িাররখ ৩ ০৪/০৫/২

০১৬ 

১৮/০৫/

২০১৬ 

০২/০৬/২

০১৬ 

১৬/৬/২

০১৬ 

৩০/৬/২

০১৬ 

গি ০৪/০৫/২০১৬ িাররদখ মীক্ষ্া 

ম্পন্ন করা দয়দে। 

৯. েক্ষ্িার াদর্ বার িক 

কম িম্পােে চুরি 

বাস্তবায়ে 

৩ বার িক কম িম্পােে 

চুরি স্বাক্ষ্র 

রেধ িাররি 

ময়ীমার 

মদে চুরি 

স্বাক্ষ্ররি 

িাররখ ১ ১৫ 

অদক্টাবর 

১৯ 

অদক্টাব

র 

২২ 

অদক্টাবর 

২৬ 

অদক্টাবর 

২৯ 

অদক্টাবর 

গি ২২ কপ্টম্বর’১৫ িাররদখ বার িক 

কম িম্পােে চুরি স্বাক্ষ্র করা দয়দে। 

বার িক কম িম্পােে 

চুরি বাস্তবায়ে 

পররবীক্ষ্ণ 

োরখকৃি 

অধ িবার িক ও 

বত্রমারক 

প্ররিদবেে  

াংখ্যা ২ ৫ ৪ ৩ ২ - ৫টি অধ িবার িক ও বত্রমারক প্ররিদবেে 

োরখ করা দয়দে। 

১০. েক্ষ্িা ও বেরিকিার 

উন্নয়ে  

৩ কম িকিিা/কম িচারীদের 

প্ররলক্ষ্ণ আদয়াজে 

প্ররলক্ষ্দণর 

ময় 

জেঘ

ন্টা 

১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৮৪ জেঘন্টা প্ররলক্ষ্ণ প্রোে করা 

দয়দে। 

জািীয় শুদ্ধাচার 

ককৌল বাস্তবায়ে 

বাাংাদেল 

ট্যাররফ 

করমলদে 

িাররখ ১ ২৯ 

অদক্টাবর 

০৮ 

েদভম্বর 

১৫ 

েদভম্বর 

২১ 

রডদম্বর 

২৮ 

রডদম্বর 

১৩-০৪-২০১৪ িাররদখ করমটি গঠে 

করা দয়দে। 



ককৌলগি 

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

ককৌলগি 

উদেদশ্যর 

মাে 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কম িম্পােে  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িম্পােে  

সূচদকর 

মাে 

(Weight of 
Performanc

e 

Indicators) 

ক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

 

 

 

অগ্রগরি 

 

অাধার

ণ 

অরি 

উত্তম 

উত্তম চরি 

মাে 

চরি 

মাদের 

রেদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

বেরিকিা 

করমটি গঠিি 

করমলদে 

শুদ্ধাচার 

কম িপররকে

ো প্রেীি 

িাররখ ১ ০১ 

রডদম্বর 

০৭ 

রডদম্বর 

১৪ 

রডদম্বর 

২১ 

রডদম্বর 

২৮ 

রডদম্বর 

শুদ্ধাচার কম িপররকেো (জানুয়ারী 

২০১৫ - জুে ২০১৬) প্রণয়ে কদর 

ওদয়বাইদট প্রকারলি দয়দে। 

১১. িথ্য অরধকার ও 

স্বপ্রদণারেি িথ্য প্রকাল 

বাস্তবায়ে 

২ িথ্য প্রকাল েীরিমাা 

বাস্তবায়ে  

করমলদের 

িথ্য প্রকাল 

েীরিমাা 

প্রণয়ে ও 

ওদয়বাইদট 

প্রকারলি 

িাররখ ১ ১ জুে 

২০১৬ 

৮ জুে 

২০১৬ 

১৫ জুে 

২০১৬ 

২২ জুে 

২০১৬ 

২৯ জুে 

২০১৬ 

করমলদের িথ্য প্রকাল েীরিমাা 

প্রণয়ে কদর ওদয়বাইদট প্রকারলি  

দয়দে। 

আওিাধীে 

েপ্তর/াংস্থায় 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা 

রেদয়াগ 

করমলদের 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম িকিিার 

োম ও 

কযাগাদযাদগর 

ঠিকাোর 

াংকে 

ওদয়বাইদট 

প্রকারলি 

িাররখ ০.৫ ১৫ 

অদক্টাবর 

২৯ 

অদক্টাব

র 

১৫ 

েদভম্বর 

৩০ 

েদভম্বর 

১৫ 

রডদম্বর 

করমলদের োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিার োম 

ও কযাগাদযাদগর ঠিকাোর াংকে 

ওদয়বাইদট প্রকারলি দয়দে। 

করমলদের বার িক 

প্ররিদবেে প্রণয়ে 

করমলদের 

বার িক 

প্ররিদবেে 

ওদয়বাইদট 

প্রকারলি 

িাররখ ০.৫ ০১ 

েদভম্বর 

০৮ 

েদভম্বর 

১৫ 

েদভম্বর 

২২ 

েদভম্বর 

২৯ 

েদভম্বর 

করমলদের বার িক প্ররিদবেে 

ওদয়বাইদট প্রকারলি দয়দে। 

১২. উদ্ভাবে ও অরভদযাগ 

প্ররিকাদরর মােদম কবার 

৫ পররবরিিি ফরদমদট 

মন্ত্রণায়/রবভাগ এবাং 

পররবরিিি 

ফরদমদট 

িাররখ ১ ০১  

রডদম্বর 

০৮  

রডদম্বর 

১৫ 

রডদম্বর 

২২ 

রডদম্বর 

২৯ 

রডদম্বর 

পররবরিিি ফরদমদট করমলদের 

রটিদজে চাট িার ওদয়বাইদট 



ককৌলগি 

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

ককৌলগি 

উদেদশ্যর 

মাে 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কম িম্পােে  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িম্পােে  

সূচদকর 

মাে 

(Weight of 
Performanc

e 

Indicators) 

ক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

 

 

 

অগ্রগরি 

 

অাধার

ণ 

অরি 

উত্তম 

উত্তম চরি 

মাে 

চরি 

মাদের 

রেদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

মাে উন্নয়ে করমলদের রটিদজে 

চাট িার প্রণয়ে 

করমলদের 

রটিদজে 

চাট িার 

ওদয়বাইদট 

প্রকারলি 

প্রকারলি দয়দে।  

অরভদযাগ প্ররিকার 

ব্যবস্থা বাস্তবায়ে 

করমলদের 

অরভদযাগ 

প্ররিকার 

কফাকা 

পদয়ন্ট 

রেদয়াগকৃি 

িাররখ ১ ০১ 

েদভম্বর 

০৮ 

েদভম্বর 

১৫ 

েদভম্বর 

২২ 

েদভম্বর 

২৯ 

েদভম্বর 

অরভদযাগ প্ররিকার কফাকা পদয়ন্ট 

রেদয়াগকৃি ও  ওদয়বাইদট প্রকারলি 

দয়দে। 

োগররদকর 

রেকট দি 

প্রাপ্ত 

অরভদযাগ 

রেষ্পরত্তকৃি 

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ককাে অরভদযাগ পাওয়া যায়রে। 

কবার প্ররিয়ায় 

উদ্ভাবে কায িিম 

বাস্তবায়ে 

করমলদে 

কমপদক্ষ্ 

একটি কবা 

প্ররিয়া 

চালুকৃি 

িাররখ ১ ১ জুে 

২০১৬ 

৮ জুে 

২০১৬ 

১৫ জুে 

২০১৬ 

২২ জুে 

২০১৬ 

২৯ জুে 

২০১৬ 

বাস্তবারয়ি 

করমলদে 

কমপদক্ষ্ 

একটি কবা 

প্ররিয়া 

জীকৃি 

িাররখ ১ ১ জুে 

২০১৬ 

৮ জুে 

২০১৬ 

১৫ জুে 

২০১৬ 

২২ জুে 

২০১৬ 

২৯ জুে 

২০১৬ 

বাস্তবারয়ি 

১৩. আরর্ িক ব্যবস্থাপোর 

উন্নয়ে 

২ ১. বাদজট বাস্তবায়ে 

করমটির কম িপরররধ 

বাদজট 

বাস্তবায়ে 

াংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ বাস্তবারয়ি ও ৪টি প্ররিদবেে কপ্ররণ 

করা দয়দে। 



ককৌলগি 

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

ককৌলগি 

উদেদশ্যর 

মাে 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কম িম্পােে  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িম্পােে  

সূচদকর 

মাে 

(Weight of 
Performanc

e 

Indicators) 

ক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

 

 

 

অগ্রগরি 

 

অাধার

ণ 

অরি 

উত্তম 

উত্তম চরি 

মাে 

চরি 

মাদের 

রেদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

যর্াযর্ভাদব অনুরণ পররকেো 

(Budget 

Impleme

ntation) 

Plan 

প্রণীি ও 

বত্রমারক 

বাদজট 

বাস্তবায়ে 

প্ররিদবেে 

োরখকৃি 

  ২. অরডট আপরত্ত 

রেষ্পরত্ত কায িিম 

উন্নয়ে 

বেদর 

রেষ্পরত্তকৃি 

অরডট 

আপরত্তর 

লিকরা ার 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২০টি অরডট আপরত্তর মদে ১০টি 

অরডট আপরত্ত রেস্পরত্ত দয়ে। 

 

 


