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নং-২৬.০২.০০০০.০০৬.৫৫৯.১৫.২৩০                                                                  তাফরখঃ ০৩-০৫-২০১৬ ফরঃ 

সসানার বাংলা গড়ার প্রতুরয় প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল ও রূপকল্প ২০২১-এর যথাযথ বাস্তবায়নে সরকাররক 

সহর াফগতাকররণর প্রয়ারস ব্যুররার সাফব িক কর্ িকারে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধদ্ধকরণ, সম্পনদর যথাযথ ব্যবহার দ্ধেদ্ধিতকরণ এবং 

প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধেক সক্ষমতা উন্নয়নের লরযু ২০১৫-২০১৬ অর্ িবছরর বাফণজু র্ন্ত্রণালয় ও রপ্তাফন উন্নয়ন ব্যুররার র্রে স্বাযফরত বাদ্ধষ িক 

কম িসম্পাদে চুদ্ধি (APA) এবং জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল (NIS) এর ধারাবাফহকতায় ২০১৬-২০১৭  অর্ িবছররর APA এবং NIS 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রনয়াজেীয় সহায়তা প্রদাে করার জন্য ফনম্নরুপভারব একটি কফর্টি গঠন করা হরলাঃ 

০২।  কফর্টির গঠন t 

১। সফচব, রপ্তাফন উন্নয়ন ব্যুররা আহবায়ক  

২। পফরচালক (রর্লা ও প্রেশ িনী), রপ্তাফন উন্নয়ন ব্যুররা সেস্য  

৩। পফরচালক (বস্ত্র), রপ্তাফন উন্নয়ন ব্যুররা সেস্য  

৪। পফরচালক (পণ্য উন্নয়ন), রপ্তাফন উন্নয়ন ব্যুররা সেস্য  

৫। পফরচালক (নীফত ও পফরকল্পনা), রপ্তাফন উন্নয়ন ব্যুররা সেস্য  

৬। উপপফরচালক (প্রশাসন), রপ্তাফন উন্নয়ন ব্যুররা সেস্য ও সিাকাল পরয়ন্ট 

৭। প্রশাসফনক কর্ িকতিা, রপ্তাফন উন্নয়ন ব্যুররা ফবকল্প সিাকাল পরয়ন্ট 

০৩। কফর্টির Kg©cwiwat 

(ক) APA এবং NIS প্রণয়ন, বাস্তবায়নে ও পফরবীযরণ সহর াফগতাকরণ;  

(খ) ব্যুররার প্রধান কা িালয় ও আঞ্চফলক/শাখা কা িালরয়র র্রে APA স্বাযর, বাস্তবায়ন ও  

পফরবীযরণ সহর াফগতাকরণ;    

(গ) সংফিষ্ট সসক্টরর শুদ্ধাচার প্রফতষ্ঠার সযরে অফজিত সািল্য এবং অন্তরায় ফচফিতকরণ এবং ফচফিত অন্তরায় দূরীকররণ সর্য়াবদ্ধ 

Kg©পফরকল্পনা প্রণয়ন; 

 (ঘ) APA এবং NIS বাস্তবায়রনর অগ্রগফত সংক্রান্ত প্রফতরবেন বাফণজু র্ন্ত্রণালরয় সপ্ররণ ইতুাফে।  

০৪।  র্া র্ কর্তিপরযর অনুরর্ােনক্ররর্ এ আরেশ জারী করা হরলা  া অফবলরে Kvh©Ki হরব।                   ( স্বাযফরত) 

(রর্াঃ ইউছুি আলী) 

সফচব 



 

 

 

ফবতরণ (রজুষ্ঠতার ফভফিরত নয়)t 

 

 

(১) পফরচালক (রর্লা), রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুররা, ঢাকা। 

(২) পফরচালক (বস্ত্র), রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুররা, ঢাকা। 

(৩) পফরচালক (পণ্য উন্নয়ন),  রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুররা, ঢাকা। 

(৪) পফরচালক (নীফত ও পফরকল্পনা), রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুররা, ঢাকা।     

(৫) উপপফরচালক (প্রশাসন), রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুররা, ঢাকা। 

(৬) প্রশাসফনক কর্ িকতিা, রপ্তাফন উন্নয়ন ব্যুররা, ঢাকা। 

 

 

 

 

অনুফলফপ (সেয় জ্ঞাতারর্ ি)t 

 

(১) স্টাি অফিসার টু ভাইস সচয়ারম্যান, রপ্তাফন উন্নয়ন ব্যুররা, ঢাকা (ভাইস সচয়ারম্যান র্রহােরয়র সেয় অবগফতর জন্য)। 

(২) ফপ এ টু র্হাপফরচালক-১, রপ্তাফন উন্নয়ন ব্যুররা, ঢাকা (র্হাপফরচালক র্রহােরয়র সেয় অবগফতর জন্য)। 

 

  

 

 

 

 


