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আমদানি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর 
 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনার ২০১৭-২০১৮ এর ১র্ ত্রৈর্ারিক অগ্রগরত প্ররতবেদন 

 

 

কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/প্রশািরন

ক ইউরনট 

রিরিেছ

র ২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ অগ্রগরত  

লক্ষ্যর্াৈা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ ককায়াট মার 

জুলাই/১৭-

কিবে/১৭ 

২য় ককায়াট মার 

অবটা/১৭-

রিবি/১৭ 

৩য় ককায়াট মার 

জানু/১৮-

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৮-

জুন/১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যেস্থা 

 ১.১ ত্রনরতকতা করর্টির িিা 

আবয়াজন 

অনুরষ্ঠত িিা িংখ্যা  ত্রনরতকতা 

করর্টি  

০৪ ০৪ লক্ষ্যর্াৈা  ০১ ০১ ০১ ০১ ১ টি িিা 

অনুরষ্ঠত 

হবয়বছ।  
প্রকৃত অজমন  ০১    

১.২ ত্রনরতকতা করর্টির িিার 

গৃহীত রিদ্ধান্ত োস্তোয়ন 

োস্তোরয়ত 

রিদ্ধাবন্তর হার 

% ত্রনরতকতা 

করর্টি 

-- ১০০% লক্ষ্যর্াৈা  ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

অরজমত।  প্রকৃত অজমন  ১০০%    

১.৩ শুদ্ধাচার ও সুশািবনর ির্স্যা 

রচরিতকরণ ও ির্াধাবনর লবক্ষ্য 

র্ন্ত্রণালবয় কপ্ররণ 

রচরিত 

অন্তরায়িমূহ 

তাররখ  ত্রনরতকতা 

করর্টি 

-- ৩০/০৬/২০১৮  লক্ষ্যর্াৈা  ৩০/০৯/২০১৭ ৩১/১২/২০১৭ ৩১/০৩/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৮ ২১/০৯/২০১৭ 

তাররবখ 

োরণজয 

র্ন্ত্রণালবয় 

কপ্ররণ করা 

হবয়বছ।  

প্রকৃত অজমন  ২১/০৯/২০১৭     

১.৪ অংশীজন 

(stakeholder) এর িাবর্ 

িিা আবয়াজন 

অনুরষ্ঠত িিা িংখ্যা  ত্রনরতকতা 

করর্টি 

-- ০১ লক্ষ্যর্াৈা  -- -- ০১ -- -- 

প্রকৃত অজমন  --    

২. িবচতনতা বৃরদ্ধ 

২.১ িকচতনতা বৃরদ্ধমূলক িিা  অনুরষ্ঠত িিা িংখ্যা  ত্রনরতকতা 

করর্টি 

-- ০২ লক্ষ্যর্াৈা  -- ০১ -- ০১ -- 

প্রকৃত অজমন  --    

২.২ শুদ্ধাচার ককৌশল োস্তোয়বন 

দপ্তবরর কর্ মকতমা/ কর্ মচারীবদর 

প্ররশক্ষ্ণ প্রদান। 

প্ররশক্ষ্ণার্ী িংখ্যা  প্রশািন শাখা  -- ৪ লক্ষ্যর্াৈা  ০১ ০১ ০১ ০১ ১ টি প্ররশক্ষ্ণ 

িম্পন্ন   

হবয়বছ।   

প্রকৃত অজমন  ০১    
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কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রশািরনক 

ইউরনট 

রিরিেছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ অগ্রগরত  

লক্ষ্যর্াৈা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ ককায়াট মার 

জুলাই/১৭-

কিবে/১৭ 

২য় ককায়াট মার 

অবটা/১৭-

রিবি/১৭ 

৩য় ককায়াট মার 

জানু/১৮-

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৮-

জুন/১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৩. জনবিো রনরিত করার লবক্ষ্য আইন/রেরধ/নীরতর্ালা প্রণয়ন ও িংস্কার 

৩.১ রনবয়াগ রেরধ 

প্রণয়ন  

মুদ্রণ ও প্রকাশ তাররখ প্রশািন শাখা  -- ৩০/০৬/২০১৮ লক্ষ্যর্াৈা  -- -- -- ৩০/০৬/২০১৮ কার্ মক্রর্ চলর্ান আবছ।   

প্রকৃত অজমন  --    

৪. শূদ্ধাচার চচ মার জন্য প্রবণাদনা প্রদান 

৪.১ উির্ চচ মার জন্য 

কর্ মকতমাবদর শুদ্ধাচার 

পদক প্রদান 

প্রদি পুরস্কার িংখ্যা  োছাই  

করর্টি  

-- ০৩ লক্ষ্যর্াৈা  -- -- -- ০৩ -- 

প্রকৃত অজমন  --    

৫. ই-গিবনর্ন্ম ও কিোর র্ান উন্নীতকরণ 

৫.১ অনলাইন 

করিপর্ন্ রিবের্ 

ব্যেহার   

ই-

কর্ইল/এিএর্এি-

এর র্াধ্যবর্ 

রনষ্পরিকৃত রেষয় 

% প্রশািন শাখা  -- ৭০% লক্ষ্যর্াৈা  ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% ই-কর্ইল/ 

এিএর্এি এর র্াধ্যবর্ ৭০% 

করিপর্ন্ করা হবে।  

প্রকৃত অজমন  ৭০%    

৫.২ রিরিও 

কনফাবরর্ন্/অনলাইন 

কনফাবরর্ন্ আবয়াজন 

অনুরষ্ঠত অনলাইন 

কনফাবরর্ন্ 

িংখ্যা প্রশািন শাখা  -- ০১ লক্ষ্যর্াৈা  -- -- -- ০১ -- 

প্রকৃত অজমন  --    

৫.৩ ই-ফাইল 

চালুকরণ 

ই-ফাইবল নরর্ 

রনষ্পরিকৃত 

% প্রশািন শাখা -- ৬০% লক্ষ্যর্াৈা  ৪০% ৪৫% ৫০% ৬০% ই-ফাইবলর র্াধ্যবর্ ৪০% 

দাপ্তররক কার্ ম রনষ্পরি করা 

হবে।   

প্রকৃত অজমন  ৪০%     

৫.৪ দাপ্তররক কাবজ 

োংলা 

ইউরনবকাি/রনকি 

ফন্ট ব্যেহার 

ইউরনবকাি 

ব্যেহার কবর 

দাপ্তররক কার্ ম 

িম্পাদন 

% প্রশািন শাখা -- ১০০% লক্ষ্যর্াৈা  ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ইউরনবকাি ব্যেহার কবর 

১০০% দাপ্তররক কার্ ম 

িম্পাদন করা হবে।  

প্রকৃত অজমন  ১০০%    

৫.৫ অনলাইন কিো 

চালুকরণ 

ন্যযনতর্ দুটি 

অনলাইন কিো 

চালুকৃত 

তাররখ  প্রশািন শাখা  -- ৩০/০৬/২০১৮ লক্ষ্যর্াৈা  -- -- -- ৩০/০৬/২০১৮ একটি অনলাইন কিো 

(এিএর্এি এর র্াধ্যবর্ 

আবেদন প্রারপ্ত ও িারি মি 

কিরলিারী কিোগ্রহীতাগণবক 

অেরহতকরণ) চালু করা 

হবয়বছ। 

প্রকৃত অজমন  ০১ টি     
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কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রশািরনক 

ইউরনট 

রিরিেছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ অগ্রগরত প্ররতবেদন  

লক্ষ্যর্াৈা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ 

ককায়াট মার 

জুলাই/১৭-

কিবে/১৭ 

২য় ককায়াট মার 

অবটা/১৭-

রিবি/১৭ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৮-

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৮-

জুন/১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৫.৬ ই-কটন্ডাবরর র্াধ্যবর্ 

ক্রয়কার্ ম িম্পাদন  

ই-কটন্ডাবর 

িম্পারদত ক্রয় কার্ ম  

% প্রশািন 

শাখা  

-- ১০০ লক্ষ্যর্াৈা  ৫০ ৫০ ১০০ ১০০ এ পর্ মন্ত ককান কটন্ডার আহোন 

করা হয়রন।  প্রকৃত অজমন  --    

৫.৭ দাপ্তররক কাবজ 

কিাশ্যাল রর্রিয়ার ব্যেহার  

দাপ্তররক কিাশ্যাল 

রর্রিয়া কপজ চালু  

তাররখ িকল শাখা  -- ৩১/১২/২০

১৭ 

লক্ষ্যর্াৈা  -- ৩১/১২/২০১৭ -- -- দাপ্তররক কাবজ কিাশ্যাল রর্রিয়ার 

ব্যেহার করা হবে।  
প্রকৃত অজমন  --    

৬. জনবিো িহজীকরবণর লবক্ষ্য উদ্ভােনী উবযাগ ও কিো পদ্ধরত িহজীকরণ   

৬.১ োরষ মক উদ্ভােনী কর্ ম-

পররকল্পনা প্রণয়ন  

উদ্ভােনী 

কর্ মপররকল্পনা 

প্রণীত  

তাররখ ইবনাবিশন 

করর্টি  

-- ৩১/১২/২০

১৭ 

লক্ষ্যর্াৈা  -- ৩১/১২/২০১৭ -- -- রনধ মাররত ির্বয়র র্বধ্য োরষ মক 

উদ্ভােনী কর্ ম-পররকল্পনা প্রণয়ন 

করা হবে।  

প্রকৃত অজমন  --    

৬.২ উদ্ভােনী উবযাগ 

োস্তোয়ন  

োস্তোরয়ত উদ্ভােনী 

ধারণা 

তাররখ ইবনাবিশন 

করর্টি  

-- ৩০/০৬/২

০১৮ 

লক্ষ্যর্াৈা  -- -- -- ৩০/০৬/২০১৮ ৪ টি উদ্ভােনী উবযাগ োস্তোয়ন 

করা হবয়বছ।  প্রকৃত অজমন      

৬.৩ কিো পদ্ধরত 

িহজীকরবণর  উবযাগ 

গ্রহণ 

কিো পদ্ধরত 

িহজীকরণকৃত  

তাররখ ইবনাবিশন 

করর্টি  

-- ৩১/০৭/২

০১৭ 

লক্ষ্যর্াৈা  ৩১/০৭/২০১

৭ 

-- -- -- কিো পদ্ধরত িহজীকরবণর  

উবযাগ গ্রহণ করা হবয়বছ।  

প্রকৃত অজমন         --    

৭. জোেরদরহ শরিশালীকরণ 

৭.১ দ্রুত ির্বয় অরিবর্াগ 

রনষ্পরি  

অরিবর্াগ 

রনষ্পরিকৃত  

রদন  প্রশািন 

শাখা  

-- ৯০ লক্ষ্যর্াৈা  ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ দ্রুত ির্বয় অরিবর্াগ রনষ্পরি করা 

হবে।  
প্রকৃত অজমন  --    

৭.২ অরিবর্াগ রনষ্পরির 

রেষবয় িংরিষ্ট ব্যরিবক 

অেরহতকরণ  

রনষ্পরিকৃত 

অরিবর্াগ 

অেরহতকরণ  

রদন  প্রশািন 

শাখা  

-- ০৭ লক্ষ্যর্াৈা  ০৭ ০৭ ০৭ ০৭ রনধ মাররত ির্বয়র র্বধ্য অরিবর্াগ 

রনষ্পরির রেষবয় িংরিষ্ট ব্যরিবক 

অেরহত করা হবে।  
প্রকৃত অজমন  --    

৭.৩ অরিট আপরি 

রনষ্পরিকরণ  

রনষ্পরিকৃত অরিট 

আপরি  

% োবজট ও 

অরিট 

িংক্রান্ত 

শাখা-৩  

-- ৫০ লক্ষ্যর্াৈা  ২০ ৩০ ৪০ ৫০ অরিট আপরি রনষ্পরি কার্ মক্রর্ 

চলর্ান আবছ।  প্রকৃত অজমন  --    

৭.৪ দুনীরত প্ররতবরাধ 

িম্পরকমত কার্ মক্রর্  

গৃহীত কার্ মক্রর্  িংখ্যা  প্রশািন 

শাখা 

-- ০১ লক্ষ্যর্াৈা  -- -- -- ০১ দুনীরত প্ররতবরাধ িম্পরকমত 

কার্ মক্রর্ চলর্ান আবছ।  প্রকৃত অজমন  --    
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জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনার ২০১৭-২০১৮ এর ১র্ ত্রৈর্ারিক অগ্রগরত প্ররতবেদন 

 

কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রশািরনক 

ইউরনট 

রিরিেছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ অগ্রগরত  

লক্ষ্যর্াৈা/ 

প্রকৃত 

অজমন 

১র্ ককায়াট মার 

জুলাই/১৭-

কিবে/১৭ 

২য় ককায়াট মার 

অবটা/১৭-

রিবি/১৭ 

৩য় ককায়াট মার 

জানু/১৮-

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৮-

জুন/১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৭.৫ দপ্তর/িংস্থার দুনীরতর 

কক্ষ্ৈিমূহ (Grey Area) 

রচরিতকরণ  

রচরিত 

কক্ষ্ৈিমূহ 

িংখ্যা  প্রশািন শাখা -- ০১ লক্ষ্যর্াৈা  -- -- -- ০১ দুনীরতর কক্ষ্ৈিমূহ (Grey Area) 

রচরিতকরণপূে মক ২১/০৯/২০১৭ 

তাররবখ োরণজয র্ন্ত্রণালবয় কপ্ররণ 

করা হবয়বছ।   

প্রকৃত 

অজমন  

--    

৭.৬ তথ্য অরধকার আইবনর 

আওতায় দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ মকতমার অনলাইন প্ররশক্ষ্ণ  

অনলাইন 

প্ররশক্ষ্বণ 

িনদপ্রাপ্ত 

তাররখ  প্রশািন শাখা -- ৩১/১২/২০১

৭ 

লক্ষ্যর্াৈা  -- ৩১/১২/২০১৭ -- -- তথ্য অরধকার আইবনর আওতায় 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমার অনলাইন 

প্ররশক্ষ্ণ িম্পন্ন হবয়বছ।   
প্রকৃত 

অজমন  

--    

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশবল উরিরখত র্ন্ত্রণালয়/রেিাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠাবনর কার্ মক্রর্ (প্রবর্াজয কক্ষ্বৈ) 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

৯. দপ্তর/িংস্থার ত্রনরতকতা করর্টি কর্তমক রনধ মাররত শূদ্ধাচার িংরিষ্ট অন্যান্য কার্ মক্রর্ 

৯.১ গণকর্ মচারী শৃঙ্খলা 

(রনয়রর্ত উপরস্থরত) 

অধ্যাবদশ, ১৯৮২ ও িরকারী 

কর্ মচারী (আচরণ) রেরধর্ালা, 

১৯৭৯ কর্ মকতমা কর্ মচারীবদর 

অেরহতকরণ/প্ররশক্ষ্ণ  

প্ররশক্ষ্বণর 

ির্য় 

জনঘন্টা  প্রশািন শাখা  -- ৩০ লক্ষ্যর্াৈা  ৫ ৫ ১০ ১০ অরজমত।  

প্রকৃত 

অজমন  

৫    

৯.২ িরকারী কর্ মচারী 

(শৃঙ্খলা ও আপীল) রেরধর্ালা, 

১৯৮৫ ও দুনীরত আইন 

িম্পবকম অেরহতকরণ/প্ররশক্ষ্ণ  

প্ররশক্ষ্বণর 

ির্য় 

জনঘন্টা  প্রশািন শাখা  -- ৩০ লক্ষ্যর্াৈা  ৫ ৫ ১০ ১০ অরজমত।  

প্রকৃত 

অজমন  

৫     

৯.৩ োরষ মক ক্রয়-পররকল্পনা 

প্রণয়ন 

প্রণীত ক্রয় 

পররকল্পনা 

তাররখ  প্রশািন শাখা -- ৩১/১২/২০১

৭ 

লক্ষ্যর্াৈা  -- ৩১/১২/২০১৭ -- -- -- 

প্রকৃত 

অজমন  

--    

১০. অর্ ম েরাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচার ককৌশল ও 

কর্ মপররকল্পনা োস্তোয়বনর 

লবক্ষ্য োবজট চারহদা কপ্ররণ 

েরাদ্দকৃত 

অর্ ম 

লক্ষ্ 

টাকা  

োবজট িংক্রান্ত  

শাখা-৩  

-- ৫ (পাঁচ) লক্ষ্ 

টাকা  

লক্ষ্যর্াৈা  ১ (এক)  ১ (এক) ১ (এক) ২ (দুই)  শুদ্ধাচার ককৌশল ও কর্ মপররকল্পনা 

োস্তোয়বনর লবক্ষ্য োবজট চারহদা 

র্ন্ত্রণালবয় কপ্ররণ করা হবয়বছ।  
প্রকৃত 

অজমন  

--    
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জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনার ২০১৭-২০১৮ এর ১র্ ত্রৈর্ারিক অগ্রগরত প্ররতবেদন  

 

 

কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ 

প্রশািরনক ইউরনট 

রিরিেছর 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ 

অর্ মেছবরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০১৭-২০১৮ অগ্রগরত  

লক্ষ্যর্াৈা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ 

ককায়াট মার 

জুলাই/১৭-

কিবে/১৭ 

২য় ককায়াট মার 

অবটা/১৭-

রিবি/১৭ 

৩য় ককায়াট মার 

জানু/১৮-

র্াচ ম/১৮ 

৪র্ ম ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৮- 

জুন/১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১১. পররেীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা 

ও োস্তোয়ন পররেীক্ষ্ণ 

কাঠাবর্া প্রণয়ন 

পররেীক্ষ্ণ 

কাঠাবর্া 

প্রণয়ন 

তাররখ  ত্রনরতকতা করর্টি   -- ১১/০৭/২০১৭ লক্ষ্যর্াৈা  ১১/০৭/২০১৭ -- -- -- জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-

পররকল্পনা ও োস্তোয়ন পররেীক্ষ্ণ 

কাঠাবর্া প্রণয়ন করা হবয়বছ।  

প্রকৃত অজমন      

১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা 

ও োস্তোয়ন পররেীক্ষ্ণ 

প্ররতবেদন োরণজয 

র্ন্ত্রণালবয় দারখল 

পররেীক্ষ্ণ 

প্ররতবেদন 

দারখলকৃত 

িংখ্যা  ত্রনরতকতা করর্টি   ০৪ ০৪ লক্ষ্যর্াৈা  ০১ ০১ ০১ ০১ অরজমত।  

প্রকৃত অজমন  ০১    

১১.৩ দপ্তর/িংস্থার 

আওতাধীন 

কার্ মালয়িমূবহর জাতীয় 

শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-

পররকল্পনা ও োস্তোয়ন 

পররেীক্ষ্ণ কাঠাবর্া 

প্রণয়ন 

পররেীক্ষ্ণ 

কাঠাবর্া 

প্রণীত 

তাররখ  ত্রনরতকতা করর্টি   -- ৩০/০৬/২০১৮ লক্ষ্যর্াৈা  -- -- -- ৩০/০৬/২০১৮  -- 

প্রকৃত অজমন  --    

১১.৪ দপ্তর/িংস্থার 

আওতাধীন 

কার্ মালয়িমূবহর জাতীয় 

শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-

পররকল্পনা ও োস্তোয়ন 

পররেীক্ষ্ণ প্ররতবেদন 

র্ন্ত্রণালবয় দারখল  

পররেীক্ষ্ণ 

প্ররতবেদন 

দারখলকৃত 

িংখ্যা  ত্রনরতকতা করর্টি   -- --- লক্ষ্যর্াৈা   -- -- -- -- -- 

প্রকৃত অজমন  --    
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাকদশ সরোর 

আমদানি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর 

জাতীয় ক্রীড়া পনরষদ (NSC) ভবি, ললকভল-১৫ 

৬২/৩, পুরািা পল্টি, ঢাো-১০০০ । 

www.ccie.gov.bd  

 

িাং-২৬.০৩.০০০০.০০৩.৯৮.০০৭.১৭-১২৫১                                                         তানরখঃ                        

 

 

নবষয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার লেৌশল েম মপনরেল্পিার ২০১৭-২০১৮ এর ১ম ত্রৈমানসে অগ্রগনত প্রনতকবদি  

                    লপ্ররণ প্রসকে।  
সূৈঃ োরণজয র্ন্ত্রণালবয়র পৈ নং-নং-২৬.০০.০০০০.০৯৬.৯৩.০২৯.১৭-১৬৭, তাররখঃ ১৭/০৯/২০১৭।  

 

 

উপর্য মক্ত নবষকয় সূকৈ বনণ মত পকৈর লপ্রনিকত আমদানি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রকের দপ্তকরর জাতীয় শুদ্ধাচার লেৌশল 

েম মপনরেল্পিার ২০১৭-২০১৮ এর ১ম ত্রৈমানসে অগ্রগনত প্রনতকবদি সদয় অবগনত ও প্রকয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহকণর জন্য রনবদ মশক্রবর্ 

এতদিবে কপ্ররণ করা হবলা।     

 

িংযুরিঃ েণ মনা কর্াতাবেক।  

 

 

                                                                                           

            (লমাঃ লরজাউল ইসলাম) 

সহোরী নিয়ন্ত্রে 

আমদানি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাো। 

                                                                    ac3.ho@ccie.gov.bd 

                                                        ল াি-৯৫৫০২৮৯ 

                                                                     

সনচব মকহাদয় 

বানণজয মন্ত্রণালয় 

বাাংলাকদশ সনচবালয় 

ঢাো-১০০০।  

(দৃ আঃ জিাব সাহািা, উপ-সনচব, বাকজট অনধশাখা)  

 

     ০৬ আনিি ১৪২৪   . 

     ২১ লসকেম্বর ২০১৭ 

http://www.ccie.gov.bd/
mailto:ac3.ho@ccie.gov.bd

