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                                                    গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাণণজয মন্ত্রণালয় 

আইন শাখা 

www.mincom.gov.bd 

 
 

 বাণণজয মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ েপ্তর/অণধেপ্তর/সাংস্থার  ২০১৭ সাদলর ইদনাদেশন কম মপণরকল্পনা ও 

অনলাইন সেবা ও সেবা েহজীকরণের বাস্তবায়ন অগ্রগতি :  

 
 

মন্ত্রণালয় /  

েপ্তর সাংস্থা 

উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনায় 

অন্তর্ভ মক্ত কাদজর নাম 

অনলাইন সেবা 

/সেবা 

েহজীকরণের 

তাণলকভুক্ত ণক 

না  

বাস্তবায়ন 

অগ্রগণত  

ণসদ্ধান্ত 

 বাতেজয 

র্ন্ত্রোলয় 

তিতজটাল হাতজরা চালুকরে হ্যা     সম্পন্ন   ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 

ভান্ডার ব্যবস্থা চালুকরে হ্যা প্রণিয়াধীন   ৩১/১২/২০১৭ এর মদে 

সম্পােন করদত হ্দব।  

র্ার্লার িযাশণবাি ম হ্যা প্রণিয়াধীন ৩১/১২/২০১৭ এর মদে 

সম্পােন করদত হ্দব। 

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা িযােণবাি ম হ্যা আইএমইণি এর 

সাদে য াগাদ াগ 

করা হ্দয়দে।  

৩১/১২/২০১৭ এর মদে 

সম্পােন করদত হ্দব। 

  

 

আর্দাতন 

ও রপ্তাতন 

প্রধান 

তনয়ন্ত্রণকর 

দপ্তর 

 

 

 

 

 

 

য  যকাদনা একটি যসবা (ই 

আর ণস) সহ্জীকরদণর 

ব্যবস্থা গ্রহ্ণ (পাইলট প্রদজক্ট) 

না ১ অদক্টাবর  

পাইলট প্রদজক্টটি 

চালু হ্দব।  

৩১/১২/২০১৭ এর মদে 

অগ্রগণত জানাদত হ্দব।  

Smart Office 

Management 

System এর আওতায় 

SMS এর মােদম যসবা 

কা মিম  (পাইলট প্রদজক্ট)  

না সম্পাণেত  ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব।  

প্রস্তাণবত ণবষয় 

  (গৃহ্ীতব্য কাদজর নাম) 

অনলাইন সেবা 

/সেবা েহজীকরণের 

তাণলকভুক্ত ণক না 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগণত 

ণসদ্ধান্ত 

Online Licensing 

Module (OLM) 

System এর আওতায়  

Online ণেণিক যসবা 

কা মিম চালুকরণ 

না ৯০% কাজ যশষ 

হ্দয়দে।  

৩১/১২/২০১৭ এর মদে 

সম্পােন করদত হ্দব। 

http://www.mincom.gov.bd/
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কম মকতমা-কম মচারীদের ণনকট 

যেদক উদ্ভাবনী ধারনা 

আহ্বান এবাং বাস্তবায়নদ াগ্য 

ধারনা ণনব মাচন 

না চলমান  ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 

দপ্তণরর েকল নতি ই-

ফাইতলিং এর র্াধ্যণর্ তনষ্পতি 

করা  

না  সম্পন্ন  ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 

জাতীয় 

সভাক্তা 

অতধকার 

েিংরক্ষে 

অণধেপ্তর  

ইদনাদেশন কণমটির সো  না চলমান  এই ধারা অব্যাহ্ত রাখদত হ্দব।  

সভাক্তা অতধকার েম্পতকমি 

সর্াবাইল অযাপে প্রস্তুি  

হ্যা এটুআই কর্তমক  

মদনানীত 

সফটওয়যার 

যকাম্পাণনদক োণয়ত্ব 

যেয়া হ্দয়দে।  

৩১/১২/২০১৭ এর মদে 

সম্পােন করদত হ্দব। 

তভতিও কনফাণরন্স এর 

র্াধ্যণর্ সভাক্তা োধারণের 

েতহি েিংণ াগ স্থাপন 

হ্যা সামাণজক জগাজগ 

মােম যফইসবুদকর 

লাইে ণেণিও এর   

র্াধ্যণর্ সভাক্তা 

োধারণের েতহি 

েিংণ াগ স্থাপন 

করদত হ্দব।  

৩১/১২/২০১৭ এর মদে 

৯ টি  

তভতিও কনফাণরন্স 

করদত হ্দব।  

ভতবষ্যি প্রজন্মণক সভাক্তা 

অতধকার েিংরক্ষে আইন, 

২০০৯ তবষয়ক ধারো 

প্রদাণনর তনতর্ি সভাক্তা 

অতধকার েম্পতকমি 

বহুর্াতিক সলখা প্রািতর্ক 

ও র্াধ্যতর্ক স্তণরর 

পাঠ্যপুস্তণক অন্তভূক্তকরে। 

না ণশক্ষা মন্ত্রণালদয় এ 

ণবষদয় ণচঠি যেয়া 

হ্দয়দে।  

পরবতী সোয় অগ্রগণত 

জানাদত হ্দব।  

ই-তজতপ চালু করে না      েম্পন্ন ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 

জািীয় সভাক্তা অতধকার 

েিংরক্ষে অণধেপ্তদরর 

যফইসবুক যপইদজর মােদম 

যোক্তা সাধারণদক 

অবণহ্তকরণ ও তাদের 

মতামত গ্রহ্ণ  

হ্যা  

(ইদনাদেশন  কম ম 

পণরকল্পনায় যনই, 

তদবদসবা 

সহ্জীকরণ   

তাণলকায় রদয়দে) 

    েম্পন্ন ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 

প্রস্তাণবত ণবষয় 

  (গৃহ্ীতব্য কাদজর নাম) 

অনলাইন সেবা 

/সেবা 

েহজীকরণের 

তাণলকভুক্ত ণক না 

  বাস্তবায়ন    

অগ্রগণত 

ণসদ্ধান্ত 

ই যমইদলর মােদম 

অণেদ াগ গ্রহ্ণ ও পরবতী 

কা মিম সম্পদকম 

অবণহ্তকরণ  

হ্যা  

(ইদনাদেশন  কম ম 

পণরকল্পনায় যনই, 

তদবদসবা 

সহ্জীকরণ   

তাণলকায় রদয়দে) 

    েম্পন্ন ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 

ই-ফাইতলিং তবষণয় প্রতশক্ষে 

এবিং ই-ফাইতলিং চালু করে  

না     েম্পন্ন ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 
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ইণনাণভশন কতর্টির বাতষ মক 

প্রতিণবদন 

না     েম্পন্ন ওদয়বসাইদট হ্ালনাগাে তথ্য 

োকদত হ্দব।  

কম মকতমা-কম মচারীদের 

ণনকট যেদক উদ্ভাবনী ধারনা 

আহ্বান এবাং 

বাস্তবায়নদ াগ্য ধারনা 

ণনব মাচন 

না    চলমান  এই ধারা অব্যাহ্ত রাখদত হ্দব। 

েপ্তদরর সকল নণে ই-

ফাইণলাং এর মােদম 

ণনস্পণি করা এবাং 

যপপারদলস অণফস 

বাস্তবায়ন করা 

না    েম্পন্ন ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 

 

 

 

 

 

ইদনাদেশন টিদমর সো। না চলমান  এই ধারা অব্যাহ্ত রাখদত হ্দব। 

কম মচারীদের কণম্পউটার 

ব্যবহ্াণরক ণবষদয় প্রণশক্ষণ 

প্রোন 

না সম্পন্ন  এই ধারা অব্যাহ্ত রাখদত হ্দব। 

নন-যটক্সটাইল ণজএসণপ 

সনে জারী সাংিান্ত যসবা 

অদটাদমশদনর আওতায় 

আনয়ণ। 

হ্যা কা াদেশ যেয়া 

হ্দয়দে।  

৩১/১২/২০১৭ এর মদে 

সম্পােন করদত হ্দব। 

বুযদরার ইন্টারদনট যসবার 

মান উন্নয়দন নতুন কদর  

LAN তিরী 

না LAN ততণর 

সম্পন্ন,  

েপ্তদরর ৫ম তলায় 

ল্যান স্থাপন করা 

হ্দয়দে, ২ টি যলার 

এ  

ল্যান স্থাপদনর কাজ 

চলদে।  

৩১/১২/২০১৭ এর মদে 

সম্পােন করদত হ্দব। 

প্রস্তাণবত ণবষয় 

  (গৃহ্ীতব্য কাদজর নাম) 

অনলাইন সেবা 

/সেবা 

েহজীকরণের 

তাণলকভুক্ত ণক না 

  বাস্তবায়ন    

অগ্রগণত 

ণসদ্ধান্ত 

কর্ মকিমা/ কর্ মচারীণদর 

হাতজরা েফট্ওয়যার 

না  চলমান  ৩১/১২/২০১৭ এর মদে 

সম্পােন করদত হ্দব। 
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তথ্য তবভাণগর  এক্সদপাট মার 

িাইদরকটণর 

না  সম্পন্ন  এই ধারা অব্যাহ্ত রাখদত হ্দব। 

     ই-ফাইণলাং ণসদেম না  সম্পন্ন এই ধারা অব্যাহ্ত রাখদত হ্দব। 

বািংলাণদশ 

ট্যাতরফ 

কতর্শন 

উদ্ভাবন কম মপণরকল্পনা না  সম্পন্ন মণনটর করদত হ্দব    

ইদনাদেশন টিদমর সো না  চলমান  ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব।  

এটুআই কম মসূণচ যেদক 

প্রদয়াজনীয় সফটওয়যার 

সহ্ায়তা পাওয়া  সাদপদক্ষ  

কণমশদনর শাখা সমূদহ্র 

ণবদ্যমান ফাইল ই-ফাইদলর 

মােদম ণনষ্পণির জন্য 

অগ্রাণধকার ণেণিদত 

ণচণিৃতকরণ এবাং 

প মায়িদম সকল ফাইল ই-

ফাইদলর মােদম ণনষ্পণির 

ব্যবস্থা গ্রহ্ণ। 

না    সম্পন্ন  ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব।  

কণমশদনর যসবাসমূহ্ 

অণধকতর জনবান্ধব করার 

লদক্ষয সকল প মাদয়র 

কম মকতমা ও কম মচারীদের 

ণনকট  হ্দত উদ্ভাবনী ধারণা 

ণনয়ণমত প্রাণপ্তর উদেদে 

যটন্ডার বদক্সর অনুরূপ 

একটি ইদনাদেশন বক্স চালু 

করা।   

না      সম্পন্ন  ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 

প্রস্তাণবত ণবষয় 

  (গৃহ্ীতব্য কাদজর নাম) 

অনলাইন সেবা 

/সেবা 

েহজীকরণের 

তাণলকভুক্ত ণক না 

  বাস্তবায়ন    

অগ্রগণত 

ণসদ্ধান্ত 

কণমশদন সকল কম মকতমার 

মে ইদনাদেশন সাংিান্ত 

প্রণশক্ষদণর আদয়াজন করা। 

না      সম্পন্ন  ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 
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info@btc.gov.bd 

ইণর্ইল এর র্াধ্যণর্ সেবার 

আণবদন গ্রহে ও ট্র্যাতকিং 

নাম্বার প্রদান  

হ্যা  

(ইদনাদেশন  কম ম 

পণরকল্পনায় যনই, 

তদব অনালাইন  

যসবার তাণলকায় 

রদয়দে)  

     সম্পন্ন ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 

অনলাইন যহ্ল্প যিস্ক স্থাপন  হ্যা  

(ইদনাদেশন  কম ম 

পণরকল্পনায় যনই, 

তদব অনালাইন  

যসবার তাণলকায়  

রদয়দে) 

 প্রণিয়াধীন  ৩১/১২/২০১৭ এর মদে 

সম্পােন করদত হ্দব। 

অনলাইন মণনটণরাং ণসদেম 

চালুকরণ  

হ্যা  

(ইদনাদেশন  কম ম 

পণরকল্পনায় যনই, 

তদব অনালাইন  

যসবার তাণলকায়  

রদয়দে) 

  

কণমশদনর কম মকতমা/ 

কম মচারীদের জন্য EFT  

বাস্তবায়ন 

হ্যা  

(ইদনাদেশন  কম ম 

পণরকল্পনায় যনই, 

তদবদসবা 

সহ্জীকরণ   

তাণলকায় রদয়দে)  

   

 কণমশদনর কম মকতমাগদণর 

উদ্ভাবনী উদদ্যাগ বাস্তবায়দন 

সহ্ায়তা প্রোন করার জন্য 

সহ্ায়তা ফান্ড গঠদনর 

প্রস্তাব প্রশাসণনক মন্ত্রণালদয় 

যপ্ররণ করা। 

না      সম্পন্ন  ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 

স ৌিমূলধন 

সকাম্পাতন 

ও 

ফার্ মেমূণহর 

অতধদপ্তর 

ণিণজটাল িাইণর প্রচলন না 

 

     সম্পন্ন  ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 

কণমশদন কম মরত আইণিয়া 

প্রোনকারী যসরা কম মকতমা-

কম মচারীদের মদে পুরষ্কার 

প্রোন। 

না   চলমান  এই ধারা অব্যাহ্ত রাখদত হ্দব। 

যসবা পদ্ধণত সহ্জীকরণ, 

ই-ফাইণলাং, ইদনাদেশন 

ইতযাণে ণবষদয় প্রণশক্ষণ 

প্রোদনর জন্য এটুআই ও 

সাংণিে অন্যান্য 

প্রণতষ্ঠান/অাংশীজন 

ণচণিৃতকরণ ও তাদের 

সদে য াগাদ াগ। 

না    সম্পন্ন এই ধারা অব্যাহ্ত রাখদত হ্দব। 

যসবায় উদ্ভাবন প্রণিয়ার 

ণবষদয় মতামত গ্রহ্দণর 

জন্য  ই-যমইল ব্যবহ্াদরর 

পাশাপাণশ অন্যান্য 

সামাণজক মােদম ব্যবহ্ার 

ণনণিত করা। 

হ্যা     সম্পন্ন  ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 

mailto:info@btc.gov.bd
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ই-গেদম মন্ট প্রণকউরদমন্ট 

(ই-ণজণপ) ণসদেম এর 

আওতায় কণমশদনর 

কমপদক্ষ ৫টি লদটর যটন্ডার 

প্রণিয়া দ্রুত, স্বচ্ছতা ও কম 

সমদয় করার ণনণমি 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহ্ণ। 

হ্যা      সম্পন্ন ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 

কম মকতমা ও কম মচারীদের 

ণিণজটাল হ্াণজরা ব্যবস্তা 

করা।  

না  চলমান  ৩১/১২/২০১৭ এর মদে 

সম্পােন করদত হ্দব। 

বািংলাণদশ 

টি সবাি ম 

অনলাইণনর র্াধ্যণর্ চা 

লাইণেন্স (আর্দাতন-

রপ্তাতন) ইস্যযকরে । 

হ্যা  প্রণিয়া শুরু হ্য়ণন  ৩১/১২/২০১৭ এর মদে 

অগ্রগণত জানাদত হ্দব।  

টি তরণোট ম এর বুতকিং 

অনলাইন করা  

হ্যা  

(ইদনাদেশন  কম ম 

পণরকল্পনায় যনই, 

তদবদসবা 

সহ্জীকরণ   

তাণলকায় রদয়দে) 

৮০% কাজ সম্পন্ন 

হ্দয়দে।  

৩১/১২/২০১৭ এর মদে 

অগ্রগণত জানাদত হ্দব। 

রপ্তানী লাইদসন্স ও 

আমোণন অনুমণত প্রোন 

অনলাইদন করা।  

হ্যা  

(ইদনাদেশন  কম ম 

পণরকল্পনায় যনই, 

তদবদসবা 

সহ্জীকরণ   

তাণলকায় রদয়দে) 

প্রণিয়াধীন  ৩১/০৫/২০১৮  এর মদে 

সম্পােন করদত হ্দব। 

মানব সম্পে উন্নয়দন 

ণপণজণি যকাদস মর 

যরণজদেশন অনলাইদন 

করা 

হ্যা  

(ইদনাদেশন  কম ম 

পণরকল্পনায় যনই, 

তদব অনলাইন 

যসবার  তাণলকায় 

রদয়দে)  

প্রণিয়াধীন  ৩১/০৫/২০১৮  এর মদে 

সম্পােন করদত হ্দব। 

সট্র্তিিং 

কণপ মাণরশন 

অব 

বািংলাণদশ 

আঞ্চণলক কা মালয় ও 

প্রধান কা মালদয়র 

কর্ মকিমা/কর্ মচারী ের্ন্বয় 

কম মশালা আদয়াজন 

না সম্পন্ন  এই ধারা অব্যাহ্ত রাখদত হ্দব। 

ই-ফাইণলাং চালুকরদণর 

লদক্ষয প্রণশক্ষণ 

না সম্পন্ন ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 

ইদতামদে প্রদকৌশল শাখায় 

চালুকৃত 

ই-ণজণপ অন্যান্য শাখায় 

চালু করা 

না সম্পন্ন ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 
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                                                                                                                       (স্বাক্ষতরি)   

             রুণহ্োস জোর  

যুগ্মসণচব ( প্রশাসন-১) 

 

 

 

 

 

 

ই-ণিও পাইলট পূণ ম 

বাস্তবায়ন 

হ্যা ফান্ড সমস্যা  সাণে মস  

ইদনাদেশন ফাদন্ড ণলখদত হ্দব।  

RSPS এর মােদম 

কণতপয় ণনতয প্রদয়াজনীয় 

পদের বাজার ের প্রোন 

না প্রােণমক কাজ 

সম্পন্ন। 

৩১/১২/২০১৭ এর মদে 

অগ্রগণত জানাদত হ্দব। 

ইদনাদেশন টিদমর বাণষ মক 

প্রণতদবেন 

না সম্পন্ন  ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 

 ই-ণজণপ চালুকরণ  হ্যা  

(ইদনাদেশন  কম ম 

পণরকল্পনায় যনই, 

তদব অনলাইন 

যসবার  তাণলকায় 

রদয়দে) 

সম্পন্ন  ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 

 অনলাইন যহ্ল্প যিস্ক  হ্যা  

(ইদনাদেশন  কম ম 

পণরকল্পনায় যনই, 

তদব অনলাইন 

যসবার  তাণলকায় 

রদয়দে) 

সম্পন্ন  ণনয়ণমত মণনটর করদত হ্দব। 
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