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আমদার্ন ও রপ্তার্ন দপ্তবরর সাংর্িপ্ত ইর্ি াস 

 

          ১৯৭১ সাকের ১৬ নিকসম্বর বাাংোকদকশর অভ্যূদকয়র পর আমদানন ননয়ন্তণ ব্যবস্থা এবাং অর্ থনীনি সম্পূণ থরুকপ 

নবধ্যস্ত অবস্থায় নিে। ১৯৭২ সাকের ১০ জানুয়ারী স্বাধীনিার মহানায়ক, সব থকাকের সব থকেষ্ঠ বাঙ্গােী, জানির জনক 

বঙ্গবন্ধু শশখ মুনজবর রাহমান স্বাধীন বাাংোকদকশ পদাপ থন ককর নিনন শদকশর নবধ্যস্ত আমদানন ও রপ্তানন ব্যবস্থা ির্া 

ববকদনশক বানণকজূর উর গুরুত্বাকরাপ ককর এর উন্ননিককে নিনন মকনাক াগ শদন। িার স্বপ্ন নিে কৃনি ও নশে খাকির 

যুগপৎ উন্নয়কনর মাধ্যকম বাাংোকদকশর অর্ থনীনিকক শনিশােী নিনির উপর প্রনিষ্ঠা করা। এরই ধারাবানহকিায় ১৯৭৩ 

সাকে আমদানন ও রপ্তানন দপ্তর পুন থগঠন এবাং পণ্য আমদাননর োইকসনসাং ব্যবস্থা সহনজকরণ ককর ত্বনরি অর্ থনননিক 

প্রবৃনি অজথন, কম থসাংস্থান সৃনি এবাং জনগকণর আয় ও জীবন াত্রার মাকনান্নয়ন পদকেপ গ্রহণ ককরন। 

 

         বাাংোকদকশর অভ্যূদকয়র পূব থবিী সমকয় শদকশর আমদানন ননয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রায় অধ থ শিাব্দীকাে ধকর নবস্তৃি। 

Defense of India Rules এর অধীকন প্রদি েমিা বকে ১৯৪০ সাকে িারিবকি থর আমদা;নন ও রপ্তানন 

বানণকজূর উপর প্রর্ম ননয়ন্ত্রকণর সূচনা ককর। মূেিঃ নিিীয় মহাযুিকাকে শনৌ-পনরবহণ ব্যবস্থা মারাত্মক হুমনকর 

সম্মুখীন হকে িদানীী্নিন বৃটিশ সরকার িারি প্রনিরো নবনধ জানর ককর। এ ননয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মূখ্য উকেশ্য নিে 

সীনমি শনৌ-পনরবহকনর শপ্রনেকি শকবেমাত্র যুি প্রকচিার সাকর্ জনিি এবাং অনি প্রকয়াজনীয় পণ্য সামগ্রীকক 

পনরবহকণর অগ্রানধকার প্রদান করা। িারি নবিাকগর পর পানকস্থাকন ববকদনশক মুদ্রার মারাত্মক অিাব শদখা নদকে 

উপকরাি ননয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অব্যাহি রাখা হয় এবাং এর পনরনধ আরও নবস্তৃি করা হয়। এরই ধারাবানহকিায় আমদানন 

ও রপ্তানন (ননয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ জানর করা হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৫০ সাকের আমদানন ননয়ন্ত্রণ আইকনর শমৌনেক কাঠাকমা 

ঠিক শরকখ প্রর্ম সাংকশাধনী আকনন ১৯৭৪ সাকে। 

  

        আমদানন ও রপ্তানন (ননয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এর অধীকন প্রদি েমিা বকেই পণ্য আমদানন ননয়ন্তণ সাংক্রান্ত 

সকে সরকারী ননকদ থশাবেী এন্ড নবনধ নবধান প্রণীি ও জারী করা হকয় র্াকক। সমকয়র পনরবিথকনর পাকশ সামঞ্জস্য 

শরকখ এই সব নবনধ নবধানও প্রকয়াজন শবাকধ পনরবিথন ও সাংকশাধন করা হয়। বিথমাকন সাধারণিাকব আমদানন 

সাংক্রান্ত নবনধ ও পিনি  র্া আমদাননকারকগকণর শেনণ নবন্যাস ও ননবন্ধন, আমদানন খাকি প্রকদয় নিস এবাং 

আমদানন সাংক্রান্ত নবিকয়র আকবদকনর ননস্পনি উপযুিথ আইকনর প্রদি েমিা বকে প্রণীি ২’টি আকদশ িারা ননয়নন্ত্রি 

হকে। এ ২’টি আকদশ হকে: 

 

(ক) The Importers, Exporters and Indentors (Registration) Orders, 1981; এবাং 

(খ) The Review, Appeal and Revision Order, 1977; 

  

         অনুরুপিাকব উপকরাি আইকন প্রদি েমিা বকে প্রণীি আমদানন বানণজূ ননয়ন্ত্রণ িিনসে, ১৯৮৮ (Import 

Trade Control Schedule 1988) এর মাধ্যকম ১ো জুোই ১৯৮৮ হকি হাকমান থাইজি পিনির অধীকন 

পকণ্যর নতুন শেনণ নবন্যাস প্রবনিথি হয়। এসব সাধারণিাকব প্রক াজূ নবনধ নবধান িািাও উপকরাি আইকনর েমিা 

বকে সরকার প্রনি ৩ (নিন) বির অন্তর আমদানন বানণজূ সাংক্রান্ত সুনননদ থি নবনধ নবধান সম্বনেি আমদানন নীনি 

আকদশ প্রণয়ন ককর র্াককন। প্রকৃিপকে এই আমদানন নীনিই আমদানন নীনি আকদশ হকো ববকদনশক বানণজূ 

ননয়ন্ত্রকণর মুখ্য হানিয়ার। আমদানন ও রপ্তানন (ননয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এর অধীকন প্রদি েমিাবকে সরকার কর্তথক 

প্রণীি ও আকদশ নহসাকব জানরকৃি আমদানন নীনি আকদশ আইনগিিাকব বাস্তবায়কনর দানয়ত্ব আমদানন ও রপ্তানন 

প্রধান ননয়ন্ত্রককর দপ্তকরর। 
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        বিথমাকন মুিবাজার অর্ থনীনিকি বাাংোকদকশর শপ্রোপকে ববকদনশক আমদানন বানণকজূর ভ্যনমকা অনি 

গুরুত্বপূণ থ। খাদ্যশস্য, কৃনি উপাদান, নশকের শমনশনারী, কাঁচামাে ও  ন্ত্রাাংশ, জ্বাোনী এবাং অন্যান্য ননিূ প্রকয়াজনীয় 

পকণ্যর চানহদার একটি বৃহৎ অাংশ নবকদশ শর্কক আমদাননর মাধ্যকমই নমোকনা হকয় র্াকক। জািীয় বাকজকের অর্ থ 

সাংস্থাকনর শেকত্র আমদানন উভূত ি কর ও ল্ক দ শদকশর অিূন্তরীণ সপদ দ আহরকনর প্রধানিম আকয়র উৎস। শদকশর 

অর্ থনীনিকি আমদানন বানণকজূর এই গুরুত্বপূণ থ ভ্যনমকা অদূর িনবষ্যকিও অব্যাহি র্াককব বকে ধারণা করা  ায়। 

আন্তজথানিক বানণকজূ িারসাম্য অজথন অর্ থাৎ রপ্তানন আকয়র তুেনায় আমদানন ব্যয় হ্রাস করা সরকাকরর শ ানিি নীনি 

এবাং এই পনরকপ্রনেকি সীনমি সািল্য অনজথি হকেও সাংগি কারকণই নবগি বির সমূকহ শমাে আমদানন ককেবর 

ক্রমান্বকয় বৃনি শপকয়কি এবাং িনবষ্যকিও বৃনি পাকব। িকব একেকত্র সাম্প্রনিক বির সমূকহ আমদাননর ববনশিূগি 

পনরবিথন নবকশিিাকব েেূনীয়। স্বাধীনিার অব্যবনহি পরবিী বির সমূকহ বানি থক আমদাননর মকধ্য শিাগ্যপণ্য এবাং 

বিরী দ্রব্যানদর প্রাধান্য নিে। সাম্প্রনিককাকে এই প্রাধান্য ক্রমান্বকয় হ্রাস শপকয়কি এবাং তুেনামূেকিাকব নশকের 

কাঁচামাে,  ন্ত্রপানি এবাং  ন্ত্রাাংশ আমদাননর হার ও পনরমাণ বৃনি পাকে। বাাংোকদকশর অর্ থনীনির বিথমান 

পনরনস্থনিকি, নবকশি ককর রপ্তাননমূখী নশে এবাং আমদানন প্রনিকে নশকের ওপর প্রদি অগ্রানধকাকরর িকে এইরুপ 

আমদাননর হার ও পনরমাণ শ  আরও বৃনি পাকব িাকি শকান সকেহ নাই। কা থকরিাকব বাস্তবায়কনর েকেূ নীনিমাো 

প্রণয়কনর শেকত্র নবনিন্ন ধারায় শকৌশেগি পনরবিথন ও নবন্যাস করা হকয়কি। এ সময়কাকে শ  দৃশ্যমান নীনি পনরবিথন 

 কে িা হকো মুিবাজার অর্ থনীনিকি ধারাবানহক ও পিনিগিিাকব উিরণ। মুিবাজার অর্ থনীনিকি ব্যনিখািকক 

প্রধান চানেকাশনি নহকসকব নবকবচনা করা হকয়কি। কাকজই বাাংোকদকশর জানির নপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মনজবর 

রহমাকনর ল্রু করা অগ্রণী ভুনমকার িসে বাাংোকদকশর অর্ থনীনি এবাং ববকদনশক বানণকজূর বিথমান কা থক্রম 

বাাংোকদকশর েেূ ২০৪১ সাকে উন্নি রাকের সম্মান অজথন করা। 

 

আমদানন ও রপ্তানন প্রধান ননয়ন্ত্রককর দপ্তকরর রুপকেঃ 

 

রূপকে ২০২১ (Vision 2021) বাস্তবায়কনর উকেকশ্য বাাংোকদশকক নিনজোে বাাংোকদকশ রূপান্তকরর মাধ্যকম 

দানরদ্র নবকমাচন ও অনধক কম থসাংস্থাকনর সুক াগ সৃনি সরকাকরর অন্যিম প্রধান েেূ। সহস্রাব্দ উন্নয়ন েেূমাত্রা 

অজথন এবাং একটি সমৃি ও আধুননক বাাংোকদশ গকি শিাোর মাধ্যকম শদকশর জািীয় অর্ থনননিক প্রবৃনি ত্বরানন্বি 

করকণর উকেশ্যকক সামকন শরকখ এ দপ্তকরর বদননেন কা থক্রম পনরচানেি হকে।  

 
রূপকে (Vision) :  

ব্যবসা বানণজূ উদারীকরণ, সহনজকরণ এবাং সরকাকরর রাজস্ব আদাকয় গুরুত্বপূণ থ ভ্যনমকা রাখা। 

অনিেেূ (Mission): 

বিথমান নবশ্বব্যাপী অনুসৃি মুিবাজার অর্ থনীনি ও িনিউটিও শেমওয়াককথর আকোকক আমদানন-রপ্তানন সাংক্রান্ত নীনি-

পিনি সহজীকরকনর মাধ্যকম ব্যবসা বানণজূ সম্প্রসারন এবাং শদশীয় নশকের স্বার্ থ সাংরেনসহ নশে নবকাকশর মাধ্যকম 

জািীয় প্রবৃনি অজথকন গুরুত্বপূণ থ অবদান রাখা।  

শকৌশেগি উকেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১. রূপকে ২০২১ অজথকন দপ্তকরর সকে কা থক্রম অকোকমশকনর আওিায় আনা। 

২. সরকাকরর কর ব্যিীি রাজস্ব আদাকয় গুরুত্বপূণ থ ভ্যনমকা রাখা। 

৩. রপ্তানন প্রবৃনির মাধ্যকম আন্তজথানিক বানণকজূ িারসাম্য আনয়ন।   

৪. নশে প্রনিষ্ঠাকনর নবকাকশ সহায়ক ভ্যনমকা পােন। 

৫. নবকদশী নবননকয়াগ বৃনিকি সহায়ক ভ্যনমকা পােন।  
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 আবনশ্যক শকৌশেগি উকেূশ্যসমূহ: 

১. দেিার সাকর্ বানি থক কম থসপদ াদন চুনি বাস্তবায়ন। 

২.  প্রশাসননক সাংস্কার ও বননিকিার উন্নয়ন। 

৩. িথ্য অনধকার ও স্বপ্রকণানদি িথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন। 

৪. উভূতাবন ও অনিক াগ প্রনিকাকরর মাধ্যকম শসবার মান উন্নয়ন। 

৫. আনর্ থক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। 

           ৬. আমদানন ও রপ্তাননর  শিোকবজ গকি শিাো। 

           ৭. অনিে আপনিসমূহ দ্রুি ননষ্পনিকরণ।  

আমদার্ন ও রপ্তার্ন দপ্তবরর কা িাবলীোঃ 
 

এ দপ্তর ইবিাপুবব ি আমদার্ন ও রপ্তার্ন বার্নবজ্য র্নয়ন্ত্রবকর ভূর্মকা পাল করবিা। র্বশ্বায়ন ও পর্রবর্িিি র্বশ্ব 

বার্িবজ্যর লপ্রিাপবে বিিমাবন পূবব িকার র্নয়ন্ত্রি ব্যবস্থা বহুলাাংবশ র্শর্িল ও স র্জ্করবির মাধ্যবম বিিমাবন স ায়ক 

স ব াগী প্রর্িষ্ঠান র্ সাবব এ দপ্তর দার্য়ত্ব পালন করবে। এ দপ্তবরর বিিমান কা িাবলীর সাংর্িপ্ত বি িনা র্নবে প্রদত্ত 

 বলাোঃ  

 আমদার্ন নীর্ি আবদশ প্রিয়ন ও প্রকাশনায় বার্িজ্য মন্ত্রিারয়বক প্রিযি স ায়িা প্রদান ও িার বাস্তবায়ন; 

 The Importers , Exporters and Indentors (Registration ) Orders, 1981এর 

আওিায় বার্ির্জ্যক র্শল্প আমদার্নকারকবদর অনুকূবল আমদার্ন র্নবন্ধন সনদপত্র (IRC), রপ্তার্নকারবদর 

অনুকূবল রপ্তার্ন র্নবন্ধন সনদপত্র  (ERC) এবাং ইবেন্টরবদর অনুকূবল ইবের্ন্টাং সনদপত্র  (Indenting 

registration Cretificate) জ্ার্রকরি, নবায়ন ও র্বর্ধ বর্ ভূ িি কাবজ্র জ্ন্য র্নবন্ধন সনদপত্র 

স্থর্গি/বার্িলকরি; 

 র্নবন্ধন ও নবায়ন র্িস অঅদায় িদারর্ককরি এবাং এিদসাংক্রান্ত  পর্রসাংখ্যাি সাংগ্র  ও সাংরিি; 

 আমদার্ন ও রপ্তার্ন সাংক্রান্ত সাংসবদর প্রশ্নবত্তার তিরী সাংক্রান্ত সকল কাজ্; 

 আমদার্ন পারর্মে/রপ্তার্ন পারর্মে/র্িয়াবরন্স পার্রর্মে/লিরবির র্ভর্ত্তবি আমদার্ন পারর্মে / রপ্তার্ন কাম 

আমদার্ন পারর্মে সাংক্রান্ত সকল কাজ্; 

 আন্তজ্িার্িক ও আির্লক লমলা অনুষ্ঠাবির লিবত্র পারর্মে জ্ার্রকরি সাংক্রান্ত সকল কাজ্; 

 ইবম্পাে ি লেড কবরাল র্সর্ডউল (আইটির্স) সাংক্রান্ত কর্মটির কাজ্; 

 এইিএস লকাড নম্বর , পবের লের্ন র্বন্যাস অিবা র্ববরি সম্পবকি র্ববরাধস  অন্যান্য র্বষবয় শুল্ক কর্তিপবির 

সবে আমদার্নকারকবদর উদ্ভুি সমস্যা র্নস্পর্ত্তকরি; 

 আমদার্ন নীর্ি আবদবশর র্বধানসমূ  সম্পবকি সৃষ্ট ল  লকান জ্টিলিার ব্যাখ্যা প্রদান; 

 র্বরাজ্মান অি িননর্িক ও বার্ির্জ্যক পর্রর্স্থর্ির লপ্রিাপবে প্রির্লি আমদার্ন নীর্ি আবদবশর ধারা /উপ- 

ধারার সাংস্কার ও পর্রবিিন সাংক্রান্ত  র্বষবয় বার্িজ্য মন্ত্রিালয়বক প্রবয়াজ্নীয় পরামশ ি প্রদান; 

 আমদার্ন নীর্ি আবদবশর ল  লকান পর্রবিিন, সাংব াজ্ন, সাংবশাধন সাংক্রান্ত গির্বজ্ঞর্প্ত জ্ার্রকরি এবাং 

আমদার্ন নীর্ি আবদবশর আবলাবক বার্িজ্য মন্ত্রিালয় কর্তিক প্রদত্ত র্সদ্ধান্তসমূ  বাস্তবায়ন; 

 আমদার্ন ও রপ্তার্ন সাংক্রান্ত িথ্যার্দ র্ববেষি এবাং িদুনু ায়ী সরকারবক অবর্ িকরি; 

 তববদর্শক সা ায্যপুযষ্ট প্রকল্প, র্ববদশী ও বহুজ্ার্িক লকাম্পার্নসমূব র আমদার্ন ও রপ্তার্ন র্নবন্ধন সনদপত্র 

জ্ার্র এবাং উক্ত প্রর্িষ্ঠানসমূব র অনুকূবল র্ববদশী উবযাক্তা কর্তিক ইকুযর্য়টি লশয়াবরর র্বপরীবি পে 

আমদার্নর জ্ন্  পারর্মে/ অনুমর্িপত্র প্রদান সাংক্রান্ত সকল কাজ্; 

 র্বর্ভন্ন বার্ির্জ্যক ব্যাাংক লিবক প্রাপ্ত ঋনপবত্রর কর্প পরীিকরি ও িদনু ায়ী ব্যবস্থা গ্র ি, প িাবলািনা ও 

সাংরিি; 
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 পররাষ্ট্র মন্ত্রিালবয়র সুপার্রবশর র্ভর্ত্তবি বাাংলাবদবশ অবর্স্থি র্ববদশী দূিাবাসসমূব / াইকর্মশবন কম িরি 

কম িকিিা/কম িিারীবদর অনুকূবল ব্যর্ক্তগি মালামাবলর জ্ন্য রপ্তার্ন পারর্মে জ্ার্রকরি; এবাং  

 আমদার্ন ব্যয় এবাং রাজ্স্ব আবয়র পর্রসাংখ্যাি সাংক্রান্ত কা িক্রম ইিযার্দ। 
 

আমদার্ন ও রপ্তার্ন দপ্তবরর সাংগঠর্নক কাঠাবমা র্বন্যাস ও পর্রসাংখ্যািোঃ  

 

আমদার্ন ও রপ্তার্ন প্রধান র্নয়ন্ত্রবকর দপ্তর সৃর্ির পর দপ্তবরর অগ িাবনাগ্রাম অনুসাবর লমাে জ্নবল ২৭৫ জ্ন। লমাে 

জ্নববলর মবধ্য বিিমাবন  কম িরি আবেন ৯৪ জ্ন। বিিমাবন ১৮১ টি পদ শূে রবয়বে। আমদার্ন ও রপ্তার্ন দপ্তবর 

বিিমাবন র্বগি ল  লকান সমবয়র তুলনায় সার্ব িক কাবজ্র পর্রর্ধ অবনক বৃর্দ্ধ লপবয়বে। র্কন্তু লস তুলনায় জ্নবল বৃর্দ্ধ 

করা  য়র্ন। িবল জ্নববলর সীমাবদ্ধিা র্নবয়ই দপ্তবরর সার্ব িক কম িকাে পর্রিার্লি  বে। এ দপ্তবরর সাাংগঠর্নক 

কাঠাবমা অনুসাবর বিিমাবন পবদর র্বন্যাস ও  র্বস্তার্রি র্ববরি র্নেরুপোঃ 
 

অনুকমানদি পদ, নবদ্যমান ও শূন্য পকদর নববরণঃ  
  
 

 

পকদর নাম শগ্রি অগ থাকনাগ্রাম অনু ায়ী 

পকদর সাংখ্যা 

বিথমাকন ননয়নজি শমাে 

কম থকিথা কম থচারীর সাংখ্যা 

শূন্য পকদর সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

প্রধান ননয়ন্ত্রক ২ ১ ১ ০ 

ননয়ন্ত্রক ৪ ৩ ১ ২ 

যুগ্ম-ননয়ন্ত্রক ৫ ২ ১ ১ 

উপ-ননয়ন্ত্রক ৬ ৫ ৩ ২ 

সহকারী ননয়ন্ত্রক ৯ ১১ ৭ ৪ 

ননব থাহী অনিসার ১০ ৪২ ২১ ২১ 

সাঁে-নেনপকার কাম-কনপদ উোর 

অপাকরের 

১৩ ৬ ১ ৫ 

সাঁে-মুদ্রােনরক কাম-কনপদ উোর 

অপাকরের 

১৪ ৫ ৩ ২ 

উচ্চমান সহকারী  ১৪ ৪৯ ২৯ ২০ 

গািী চােক ১৫ ৩ ২ ১ 

অনিস সহকারী-কাম-কনপদ উোর 

অপাকরের 

১৬ ৫৭ ৮ ৪৯ 

অনিস সহায়ক (প্রািন দপ্তরী) ১৯ ৬ ০ ৬ 

অনিস সহায়ক (প্রািন এমএেএসএস)  ২০ ৮৪ ১৭ ৬৭ 

অনিস সহায়ক (প্রািন দাকরায়ান) ২০ ১ ০ ১ 

সব থকমাে ২৭৫ ৯৪ ১৮১ 

 
      নবদ্যমান পকদর শেনন অনুসাকর পকদর নবন্যাসঃ 

   
      বিিমাবন সাাংগঠর্নক কাঠাবমার আওিায় লের্ি অনুসাবর পবদর র্বন্যাস র্নেরুপোঃ-  

 
 

শেণী শগ্রি পকদর নাম পকদর সাংখ্যা  

১ ২ ৩ ৪ 

* শেণী-১ 

(কূািার + 

নন-কূািার) 

শগ্রি-০১-০৯ এবাং 

অন্যান্য 

প্রধান ননয়ন্ত্রক ১ 

ননয়ন্ত্রক ৩ 

যুগ্ম-ননয়ন্ত্রক ২ 

উপ-ননয়ন্ত্রক ৫ 

সহকারী ননয়ন্ত্রক ১১ 

* শেণী-২ শগ্রি-১০ এবাং অন্যান্য ননব থাহী অনিসার ৪২ 
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* শেণী-৩ 

 

শগ্রি-১১-১৬ এবাং 

অন্যান্য 

সাঁে-নেনপকার কাম-কনপদ উোর অপাকরের (নপএ) ১ 

সাঁে-নেনপকার কাম-কনপদ উোর অপাকরের ৫ 

সাঁে-মুদ্রােনরক কাম-কনপদ উোর অপাকরের ৫ 

উচ্চমান সহকারী ৪৯ 

অনিস সহকারী কাম-কনপদ উোর অপাকরের ৫৭ 

ড্রাইিার ৩ 

অনিস সহায়ক (দপ্তরী) ৬ 

* শেণী-৪ 

 

শগ্রি-১৭-২০ এবাং 

অন্যান্য 

অনিস সহায়ক (এমএেএসএস) ৮৪ 

অনিস সহায়ক (দাকরায়ান) ১ 

সব থকমাে= ২৭৫ 
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আমদার্ন ও রপ্তার্ন দপ্তকরর অগ থাকনাগ্রাম 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

SL No Name of Post Sanctioned Post Existing Revised 
1 Chief Controller 1 1 1 

2 Controller 3 3 3 

3 Joint Controller 2 2 2 

4 Deputy Controller 5 5 5 

5 Assistant Controller 23 11 11 

6 Executive Offi 42 42 42 

7 Class 111 
 

126 126 126 

8 Class 1V 85 85 85 

 Total 287 275 275 

Office of the Chief Controller of Imports and Exports (CCI&E) 

Ministry of Commerce 

 

Chief Controller 

HEAD  

OFFICE 
 

 

Person 
1 x Chief Controller 

1x Controller 

1x Dy. Controller 

4x Asstt. Controller 

9x Executive Offi. 

1x Stenographer (PA) 

1x Stenographer 

1x Steno typist 

13xxUDA 

12x LDA-Cum-Typist 

2x Driver  

2x Daftary  

1x Darwan 

19x MLSS 

TOTAL - 68 

 

 

Office of the 

Controller of 

Imports and 

Exports 

(Dhaka Divn) 

 

 

Person 
1x Controller 

1x Dy.. Controller 

2x Asstt. Controller 

8x Executive 

Officer 

1x Stenographer 

1x Steno typist 

9xUDA 

12x LDA-Cum-

Typist 

1x Driver 

1x Daftary 

14x MLSS  

TOTAL - 51 

 

Office of the 

Controller 

of Imports 

and Exports 

(Cttg. Divn) 

Person 
1x Joint 

Controller 

1x Dy. Controller 

2x Executive 

Officer 

1x Stenographer 

1x Steno typist 

2xUDA 

2x LDA-Cum-

Typist  

1x Daftary 

4x MLSS  

TOTAL - 15 

 

Office of the 

Assistant 

Controller 

Imports and 

Exports 

( Rangpur 

Divn) 

 

Person 
1x Controller 

1x Dy.. Controller 

3x Asstt. Controller 

8x Executive 

Officer 

1x Stenographer 

1x Steno typist 

10xUDA 

13x LDA-Cum-

Typist1x Daftary 

14x MLSS  

TOTAL -53 

 

 

Person 
1x Asstt. 

Controller 

2x Executive 

Officer 

2xxUDA 

2x LDA-Cum-

Typist  

4x MLSS  

TOTAL -11 

 

Office of 

the 

Assistant 

Controller 

Imports 

and 

Exports 

( Sylhet 

Divn.) 

 
Person 

1xJoint Controller 

1x Dy. Controller 

2x Executive 

Officer 

1x Stenographer 

1x Steno typist 

3xxUDA 

3x LDA-Cum-

Typist  

1x Daftary 

6x MLSS  

TOTAL - 19 

 

Person 
1x Asstt. 

Controller 

2x Executive 

Officer 

1xUDA 

2x LDA-Cum-

Typist  

4x MLSS  

TOTAL -10 

 

Office of the 

Joint 

Controller 

of Imports 

and Exports 

(Raj. Divn.) 

 

Office of the 

Joint 

Controller of 

Imports and 

Exports 

(Khulna 

Divn.) 

 

Office of the 

Assistant 

Controller 

of Imports 

and Exports 

(Barisal 

Divn.) 

 

Person 
1x Executive 

Officer 

1xUDA 

1x LDA-

Cum-Typist  

3x MLSS  

TOTAL - 7 

 

DISTRICT OFFICE 

 

Office of the 

Assistant 

Controller 

of  Imports and 

Exports and 

Exports 

Mymenshing 
 

Person 
1x Executive Officer 

1xUDA 

2x LDA-Cum-Typist 

3x MLSS  

TOTAL - 7 

 

Office of the 

Assistant 

Controller 

of  Imports and 

Exports and 

Exports 

Pabna 
 

Person 
1x Executive Officer 

1xUDA 

1x LDA-Cum-Typist 

2x MLSS  
TOTAL - 5 

 

Office of the 

Assistant 

Controller 

of  Imports and 

Exports and 

Exports 

Sherajganj 
 

Person 
1x Executive Officer 

1xUDA 

1x LDA-Cum-Typist 

2x MLSS  

TOTAL - 5 

 

Office of the 

Assistant 

Controller 

of  Imports and 

Exports and 

Exports 

Bogra 
 

Person 
1x Executive Officer 

1xUDA 

1x LDA-Cum-Typist 

2x MLSS  

TOTAL - 5 

 

Office of the 

Assistant 

Controller 

of  Imports 

and Exports 

and Exports 

Naogaon 
 

Person 
1x Executive 

Officer 

1xUDA 

1x LDA-Cum-

Typist 

2x MLSS  

TOTAL - 5 

 

Office of the 

Assistant 

Controller 

of  Imports and 

Exports and 

Exports 

Dinajpur 
 

Person 
1x Executive Officer 

1xUDA 

1x LDA-Cum-Typist 

2x MLSS  

TOTAL - 5 

 

Office of the 

Assistant Controller 

of  Imports and 

Exports and 

Exports 

Comilla 

 

Person 
2x Executive Officer 

2xUDA 

2x LDA-Cum-Typist 

3x MLSS  

TOTAL - 9 

 

 

Authorization of Transports , Major 

Equipment and Other Miscellaneous 

Points are Shown in Another Page-2 
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Page No-02 

AUTHORIZATION OF TRANSPORTS  MAJOR OFFICE EQUIPMENT AND  

MISCELANEOUS POINTS ARE  

1. Transport:  This Department  is to Retained: 

 

 1x Jeep for the official use of the Chief Controller 

 Ix Microbus for use of the official duties of the officers of Head Office 

and inspection of other officers of Head office and Regional office, 

Dhaka.  

 3 x Car containing as follows:  

 Ix car for the official use of the Controller and senior officers of 

Regional office, Dhaka.  

 Ix car for the official use of the Controller and  senior officials of Head 

Office. 

 Ix car for official use by the controller, Chittagong Regional office.  

 

2. Use and Authorization of Transport will be as per Government Orders     

     issued from time to time.  
 

3. Major office equipment: This Department is to retained: 
 

A. 
 

(i) 5 X Duplicating Machine-one each at Headquarter and the Divisional  

       offices Remaining 3 to be handed over to the Central Stationary office  

(ii)  12 X Calculating machine  

(iii) 37 X Typewriter instead of 39 
 

B.  
 

(i) 2XComputer  

(ii) 1 X Printer 

(iii) 2 XUPS  
 

C. 
 

(i) 1 X Laptop  

(ii) 18 X computer  

(iii) 5 X Photocopy machine 
 

D.  
 

(I) 65 X Computer  

(ii) 12 X Printer  

(iii) 21 X Scanner  

(iv) 66 x UPS   

 

This inclusion is made with the concurrence of Ministry of Public Administration, Finance 

Division and Ministry of Commerce vide their letter no. নাং-সম/সওব্য/টিম-৬(২) 

 স-৮৩/৮৯-১৩০ িাাং-২৯/০৪/৩০, নাং-০৪/০১/২০০৯ এবাং নতুন সাংব াজ্ন *নাং-২৬.০০.০০০০.০৮৮.২৮০০৫.১১/২৬৮, ০৪ জ্ানুয়ার্র ২০১৭ (১ 

টি জ্ীপ ও ১ টি মাইবক্রাবাস ও * ২৬.০০.০০০০.০৮৮.২৮.০০৫.১১/২৫৭ িার্রখ ১৯ নবভম্বর ২০১৬ (কর্ম্বপউোর ও অন্যান্য  ন্ত্রপার্ি) 

Respectively. 

 

 


