
বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন এি ইদনাদেশন রবষয়ক  কিমপরিকল্পনা – ২০১৬- ২০১৭  

ক্রম  প্রস্তারবত রবষয়  বাস্তবায়নকাল দায়য়ত্বপ্রাপ্ত কম মকর্মা  প্রর্যায়ির্ ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন 

হলল গুণগর্ বা পয়িমাণগর্ কী 

পয়িবর্মন আসলব)  

পয়িমাপ (প্রর্যায়ির্ ফলাফল 

তর্য়ি হলয়লে য়ক না র্া 

পয়িমালপি মানদন্ড) 

 

শুরুি র্ায়িখ  

 

সমায়প্তি র্ায়িখ  

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ইদনাদেশন রট্দিি সো  মম ২০১৬  য়িলসম্বি ২০১৬  ইদনাদেশন রট্ি  গৃহীত কার্মক্রদিি অগ্রগরত 
পর্মাদলাচনা কিা।  

সভাি কার্ ময়ববিণী  

২ অনলাইদন হহল্প হেস্ক স্হাপন মম ২০১৬ অগাস্ট ২০১৬  ইদনাদেশন অরফসাি ও 
প্রশাসন  

হহল্প হেস্ক সফট্ওয়যাি এি 
িাধ্যদি রবনা খিদচ নাগরিদকি 
প্রদেি উত্তি প্রধ্ান।  

হহল্প হেস্ক সফট্ওয়যাি 

৩ হিাবাইল রেরত্তক কল হসন্ট্াি 
স্হাপন 

মম ২০১৬ অগাস্ট ২০১৬ ইদনাদেশন অরফসাি ও 
প্রশাসন 

একরট্ রনরেষ্ট হিাবাইল নাম্বাি এ 
কল কিাি িাধ্যদি রবনা র্াতায়দত 
নাগরিদকি প্রদেি উত্তি প্রধ্ান। 

রনরেষ্ট হিাবাইল নাম্বাি ও 
এক জন কিমকতমাি নাি 
প্রকাশ।  

৪ info@btc.gov.bd ইদিইল 
এি িাধ্যদি হসবাি 
আদবেন গ্রহণ ও ট্র্যারকাং 
নাম্বাি প্রধ্ান।   

জুলাই ২০১৬  য়িলসম্বি ২০১৬  ইদনাদেশন অরফসাি ও 
প্রশাসন 

রবনা খিদচ ও রবনা র্াতায়দত 
নাগরিদকি প্রতযারশত হসবাি 
আদবেন গ্রহণ ।  

আদবেন গ্রহণ ও ট্র্যারকাং 
নাম্বাি প্রধ্ান সাংক্রান্ত 
সফট্ওয়যাি হিরজস্টাি ।   

৫ অনলাইন অরেদর্াগ গ্রহণ 
ও বযবস্হাপনা 

জুলাই ২০১৬ অলটাবি ২০১৬  ইদনাদেশন অরফসাি ও 
রজআিএস হফাকাল পদয়ন্ট্ 
কিমকতমা   

অনলাইন অরেদর্াগ গ্রহণ কিা 
ও সরিক োদব ঐ সকল 
অরেদর্াগ বযবস্হাপনা কিা।  

িন্ত্রীপরিষে প্রবরতমত 
রজআিএস সফট্ওয়যাি 
হদত ইউজাি হনইি ও 
পাসওয়ােম  সাংগ্রহ কিা।  

৬ ওদয়বসাইট্ এি জন্য ৫ রট্ 
ইদনাদেরট্ব বযানাি রেজাইন 
কিা।  

মম ২০১৬ জুলাই ২০১৬  ইদনাদেশন রট্ি ও প্রশাসন প্রেরশমত বযানাি হেদখ করিশন এি 
কাজ সম্পদকম অবরহত হওয়া  

৫ রট্ বযানাি এি সফট্ 
করপ।  

৭ রিরেয়া গাইেলাইন অনুসিণ 
কদি হফইসবকু হপইজ রট্ 
পরিচালনা কিা।   

মম ২০১৬  য়িলসম্বি ২০১৬  ইদনাদেশন অরফসাি ও 
হফইসবুক হপইজ অযােরিন   

হফইসবুক হপইজ বযানাি , 
কনদট্ন্ট্,রনিাপত্তা রবষয়ক রবষয়ারে  

বযানাি, কনদট্ন্ট্,রনিাপত্তা 

৮ প্রাইজ িরনট্রিাং সফট্ওয়যাি  মম ২০১৬ য়িলসম্বি ২০১৬ িরনট্রিাং হসল ও ইদনাদেশন বাদজট্ পাওয়া সাদপদে প্রদসস িযাপ,ইনপুট্ ফিি, 

mailto:info@btc.gov.bd


 

 

 

    

মমাোঃ আকিাম মহালসন 

য়সলস্টম এনায়লস্ট ও 

মফাকাল পলয়ন্ট কম মকর্মা (ইলনালভিন সংক্রান্ত) 

বাংলালদি ট্যায়িফ কয়মিন 

 

 

এি সফট্ওয়যাি েকুদিদন্ট্শন 
প্রস্তরত।  

অরফসাি সফট্ওয়যাি উন্নয়ন এি জন্য 
প্রদয়াজনীয় ইনপুট্স ।  

রিদপাট্ম ,োট্া ইন হলা ও 
আউট্ হলা এি তথ্য প্রবাহ 
রচত্র, ইউস হকইস এি 
োয়াগ্রাি । 

৯  কিমকতমাদেি অরফরসয়াল 
ইদিইল এ উদ্ভাবনী সেিতা 
বৃরি ও তথ্যি রনিাপত্তা 
রবষয়ক িারসক রনউজদলট্াি 
হপ্রিণ ।  

মম ২০১৬ য়িলসম্বি ২০১৬ ইদনাদেশন অরফসাি উদ্ভাবনী সেিতা ও রনিাপে 
ইন্ট্ািদনট্ বযবহাি  বৃরি  পাদব।  

রনউজদলট্াি সাংখযা  

১০  ইদনাদেশন রট্দিি বারষমক 
প্ররতদবেন  

 জানুয়ািী ২০১৭  ইদনাদেশন রট্ি বারষমক অজমনসিূদহি রচত্র  প্ররতদবেন করপ ও 
ওদয়বসাইট্ এ প্রকাশ।  

 


