
 

 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন 
এি 

স্বপ্রদ ারেতভাদব প্রকাশদ াগ্য তদেি তারলকা ও প্রকাদশি িাধ্যি 

 
ক্ররিক 

নাং 
তদেি রববি  ব ণনা তে প্রকাদশি িাধ্যি 

১। বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি সাাংগঠরনক কাঠাদিা ও 

কা ণক্রদিি রববি , কা ণপ্র ারল এবাং োরিত্বসমূহ 
সাাংগঠরনক কাঠাদিা ও 

কা ণাবরল, অগ ণাদনাগ্রাি, 

রসটিদেন চার্ ণাি 

ননাটিশ নবার্ ণ , তে প্রোন ইউরনদর্ 

মুরিত অনুরলরি, ওদিবসাইর্ 

২। বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি কি ণকতণা ও কি ণচািীদেি 

ক্ষিতা ও োরিত্ব 

করিশদনি কি ণকতণাদেি 

প্রশাসরনক ও আরথ ণক 

ক্ষিতা , েব নর্সরক্রিশন 

প্রদতেক অরফস/তে প্রোন 

ইউরনদর্ মুরিত অনুরলরি, 

ওদিবসাইর্ 

৩। রসদ্ধান্ত গ্রহদ ি িদ্ধরত, েবাবরেরহতা এবাং তত্ত্বাবধাদনি 

িাধ্যি 
             --- প্রদতেক অরফস/তে প্রোন 

ইউরনদর্ মুরিত অনুরলরি, 

ওদিবসাইর্ 

৪। বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি কি ণকতণা ও কি ণচািীি 

তে 

কি ণকতণা ও কি ণচািীি নাি 

ও িেবীি তারলকা, 

কি ণকতণাদেি ছরবসহ নাি-

িেবী-নর্রলদফান-

নিাবাইল-ইদিইল তারলকা 

তে প্রোন ইউরনদর্ মুরিত 

অনুরলরি, ওদিবসাইর্ 

৫। কা ণসম্পােদনি েন্য বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি 

রনিন্ত্রদ  িরক্ষত ও ব্যবহৃত আইন, রবরধ-রবধান, 

রনদে ণশনা, ম্যানুদিল, র্কুদিন্ট এবাং নিকর্ ণ 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশদনি আইন, রবরধ-

রবধান, ব্ররশিি 

তে প্রোন ইউরনদর্ মুরিত 

অনুরলরি, ওদিবসাইর্ 

৬। িরিকল্পনা প্র িন ও রসদ্ধান্ত বাস্তবািন সাংক্রান্ত ন  

নকাদনা িিািশ ণ/প্ররতরনরধত্ব,  া বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশন কর্তণক গৃহীত, এি রববি   

বারষ ণক কি ণিরিকল্পনা 

২০১৭-২০১৮ 

তে প্রোন ইউরনদর্ মুরিত 

অনুরলরি, ওদিবসাইর্ 

৭। নাগরিকদেি তে সাংগ্রদহি েন্য রবিােিান সুদ াগ-

সুরবধা সাংক্রান্ত রববি , েনসাধািদনি েন্য সাংিরক্ষত 

লাইদব্ররি/িড়াি কদক্ষি কা ণঘন্টা ইতোরে  

রবিােিান তে প্রারি ও 

লাইদব্ররি সুরবধা 

ননাটিশ নবার্ ণ, ওদিবসাইর্ ইতোরে 

৮। বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন এি বাদের্/সকল 

িরিকল্পনাি ধিন রচরিতকি , প্রস্তারবত খিচ এবাং 

প্রকৃত ব্যদিি উিি ততরি প্ররতদবেন 

বাাংলাদেশ ট্যারিফ 

করিশন এি ২০১৬-২০১৭ 

অথ ণ বছদিি বাদের্ 

নপ্রস রবজ্ঞরি মুরিত অনুরলরি, 

ননাটিশ নবার্ ণ ওদিবসাইর্ 

৯। নাি, িেবী, ঠিকানা, নফান নম্বি এবাং প্রদ ােে নক্ষদে 

ফোক্স নম্বি ও ই-নিইল ঠিকানাসহ োরিত্বপ্রাি 

কি ণকতণাি নাি 

োরিত্বপ্রাি তে 

প্রোনকািী কি ণকতণা ও 

রবকল্প কি ণকতণা 

ননাটিশ নবার্ ণ ও ওদিবসাইর্ 

১০। নাি, িেবী, ঠিকানা, নফান নম্বি এবাং প্রদ ােে নক্ষদে 

ফ্র্োক্স নম্বি ও ই-নিইল ঠিকানাসহ আরিল কর্তণিদক্ষি 

তারলকা 

আরিল কর্তণিক্ষ ননাটিশ নবার্ ণ, ওদিবসাইর্ ইতোরে 

১১। তদেি েন্য নাগরিদকি কাছ নথদক প্রাি সকল 

আদবেনিদেি অনুরলরি,  াি িদধ্য রনদনাক্ত তেসমূহ 

অন্তর্ভ ণক্ত থাকদব: 

(ক) ন  কর্তণিক্ষ কর্তণক অনুদিাধিেটি গৃহীত হদিদছ 

তাি নাি; 

(খ) রক তদেি েন্য অনুদিাধ কিা হদিদছ;এবাং 

(গ) অনুদিাদধি তারিখ 

নকান আদবেন িাওিা 

 ািরন।  

গৃহীত আদবেনিদেি একটি করি  

বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদনি 

ননাটিশ নবাদর্ ণ, ইন্টািদনদর্, 

িরিেশ ণদনি েন্য অরফদস িরক্ষত 

থাকদব। 

১২। বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশন কর্তণক সম্পারেত: 

(ক) সকল উন্নিন/প্রকল্প সাংক্রান্ত চুরক্ত; এবাং 

করিশদন বতণিাদন 

উন্নিন/প্রকল্প সাংক্রান্ত 

ননাটিশ নবার্ ণ, ওদিবসাইর্ ইতোরে 



 

 

(খ) প্রদতেক চুরক্তি সাংরক্ষি রববি  প্রাক্করলত ব্যি/ 

চুরক্তি নিিাে কাল ইতোরে 

নকান চুরক্ত নাই।  

 


