
 

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ িারা অনুসারর আরধিধসএল এর  যাবতীয় তরথ্যর কযাটাগধর  ও কযাটালগ  

 

ক) স্বপ্রর াধিতভারব প্রকাশরযাগ্য তরথ্যর তাধলকা ও প্রকারশর মাধ্যম 

ক্রম. তরথ্যর ধববর  তরথ্যর উৎস ও  প্রকারশর মাধ্যম 

১। সাাংগঠধনক কাঠারমা মানবসম্পদ ও প্রশাসন ববভাগ  এবাং ওরয়বসাইট ৷ 

২। কম মকতমা ও কম মচারীরির িাধয়ত্ব  ও কতমব্য মানবসম্পদ ও প্রশাসন ববভাগ ও ওরয়বসাইট ৷ 

৩। কম মকতমা ও কম মচারীর ডাইরেক্টেী মানবসম্পদ ও প্রশাসন ববভাগ এবাং ওরয়বসাইট ৷ 

৪। কায মসম্পািরনর আরধিধসএল এর  ধনযন়্ত্রর  রধিত ও ব্যবহৃত আইন, 

ধবধি-ধবিান, ধনরি মশনা, ম্যানুরয়ল, ডকুরমন্ট এবাং ররকড ম 

ক াম্পানী সবিরবে দপ্তে ও ওরয়বসাইট ৷ 

৫। তথ্য কধমশন ও কধমশনাররির নাম, িিবী ও ঠিকানার ধবস্তাধরত 

ধববর  

অধিস/তথ্য প্রিান ইউধনরট মুধিত অনুধলধি এবং 

ওরয়বসাইট। 

৬। নাম, িিবী, ঠিকানা, রিান নম্বর এবাং প্ররযাজ্যরিরে  িযাক্স, ই-রমইল 

ঠিকানাসহ  িাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা, ধবকল্প িাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা, আধিল 

কর্তমিরির  তাধলকা 

রসবা প্রিান প্রধতশ্রুধত এবাং ওরয়বসাইট । 

৭। অধভরযাগ প্রিারনর ব্যবস্থা অধভরযাগ বক্স/ অনলাইন অধভরযাগ প্রধতকার ব্যবস্থািনা 

সিটওয়যার 

৮। তরেে জন্য নাগবের ে  াছ কের  প্রাপ্ত  আরবদন পরেে  অনুবিবপ, 

যাে মরে  বনরনাক্ত  তেসমূহ অন্তর্ভকু্ত ো রবেঃ   

( ) কয  র্তপুক্ষ  র্ত ু অনুরোধপেটি গৃহীত হরয়েরছ তাে নাম; (খ) ব  

তরেে জন্য অনুরোধ  ো হরয়েরছ তা েবক্ষত ো রব; (গ) অনুরোরধে 

তাবেখ ো রব। 

তথ্য প্রিান ইউধনরট মুধিত অনুধলধি, ওরয়বসাইট ৷ 

৯। বাবষ ু প্রবতরবদন ক াম্পানী সবিরবে দপ্তে এবং ওরয়বসাইট৷ 

১০। বনেীক্ষা প্রবতরবদন ক াম্পানী সবিরবে দপ্তে এবং ওরয়বসাইট ৷ 

১১। এবপএ চুবক্ত, বাস্তবায়ন অগ্রগবত ও মূল্যায়ন মানবসম্পদ ও প্রশাসন ববভাগ এবং ওরয়বসাইট। 

১২। িিমান ও ভববষ্যৎ প্র রেে তে সংবিষ্ট প্র ে পবেিাি   এবং ওরয়বসাইট ৷ 

১৩। অবিস আরদশ মানবসম্পদ ও প্রশাসন ববভাগ  এবং ওরয়বসাইট ৷ 

১৪। অনাপবিপে মানবসম্পদ ও প্রশাসন ববভাগ  এবং ওরয়বসাইট ৷ 

১৫। দেপে বপ এন্ড বস দপ্তে  এবং ওরয়বসাইট। 

১৬। এযাওয়াডসু (NOA) তাবি া বপ এন্ড বস দপ্তে  এবং ওরয়বসাইট। 

১৭। দদবন  ববদ্যযৎ উৎপাদন বেরপাট ু ও এন্ড এম দপ্তে  এবং ওরয়বসাইট। 

 

খ) চাধহিার ধভধিরত প্রিানরযাগ্য তরথ্যর তাধলকা : জ্নগর র চাধহিার ধভধিরত আরধিধসএল এর তে প্রদান ােী  ম ুতাু বননবিবখত 

তে বববেণী অনুযায়ী জনগরণে িাবহদাে বভবিরত তে প্রিান কররবনঃ- 

 

ক্রেঃ তরথ্যর ধববর  তরথ্যর উৎস 

১ স্বপ্রর াধিতভারব প্রকাধশত সকল তথ্য “ক”-এ বধন মত  স্বপ্রর াধিতভারব 

 প্রকাশরযাগ্য তরথ্যর উৎস  

২ ধবধভন্ন প্রশাসধনক ররধজ্স্টার খাতা মানবসম্পদ ও প্রশাসন ববভাগ 

৩ অধডট ধররিাট ম (জ্বাবসহ) মানবসম্পদ ও প্রশাসন ববভাগ 

৪ ক্রয় কায মক্রম সাংক্রান্ত তথ্য (ধসদ্ধান্ত গ্রহর র ির) বপ এন্ড বস দপ্তে 

৫ উিকাররভাগীর তাধলকা মানবসম্পদ ও প্রশাসন ববভাগ 

৬ অধডও-ধভজুয়াল  ডকুরমন্ট মানবসম্পদ ও প্রশাসন ববভাগ 

৭ ধনরয়াগ/বিধলর আরিশ মানবসম্পদ ও প্রশাসন ববভাগ 

৮ আরধিধসএল এর ধবধভন্ন ধনয়ম-কানূন, আইন/ ধবধি/ নীধতমালা ক াম্পানী সবিরবে দপ্তে 



৯ রিরশ বা ধবরিশ ভ্রমন সাংক্রান্ত তথ্যাধি মানবসম্পদ ও প্রশাসন ববভাগ 

১০ সাাংগঠধনক কাঠারমা ও কায মক্ররমর ধববর , কায মপ্র ালী ও িাধয়ত্বসমূহ মানবসম্পদ ও প্রশাসন ববভাগ 

১০ সাংধিষ্ট কর্তমিরির কম মকতমা ও কম মচারীরির িাধয়ত্ব ও কতমব্য মানবসম্পদ ও প্রশাসন ববভাগ 

 

 

 

গ) প্রিান বাধ্যতামূলক নয় এমন তরথ্যর ভাধলকা:  ধনম্নধলধখত তথ্যসমূহ প্রিান ও প্রকাশ কররত কর্তমিি বাধ্য থাকরব না- 

1। কমী ও উিকাররভাগীর ব্যধিগত জ্ীবরনর রগািনীয়তা প্রকাশ হয়, এরূি তথ্য; 

2। ধবচারািীন মামলার তথ্য যা ওই মামলার সুষ্ঠু ধবচার কায মরক ব্যাহত কররত িারর, এরূি তথ্য; 

3। তিন্তািীন ধবষয় সাংধিষ্ট রকারনা তথা, যার প্রকাশ তিন্তকারজ্ ধবঘ্ন ঘটারত িারর; 

4। রকারনা ক্রয় কায মক্ররমর ধবষরয় ধসদ্ধান্ত রনয়ার আরগ সাংধশষ্ট ক্রয় বা এর কায মক্রম সাংক্রান্ত রকারনা তথ্য; 

5। গরবষ ার সূে বা রকৌশল বা কাররা বুধদ্ধবৃধিক সম্পরির অধিকার িধতগ্রস্থ  হারত িারর, এরূি তথ্য; 

6। ধনরয়াগ ও িরিান্নধত িরীিাসহ সকল িাবধলক িরীিার প্রশ্নিে ও িরীিার িলািল সাংক্রান্ত আগাম তথ্য, ইতযাধি। 

 

 

 

তে প্রাবপ্ত /গ্রহণ কেবজস্টাে িেম্যাট: 

 

ক্রম. আরবদন ােী/ 

 র্তপুরক্ষে  নাম 

ইরমইি ও 

মুর ারিান নম্বে 

কয তরেে জন্য অনুরোধ  ো 

হরয়েরছ 

অনুরোরধে 

তাবেখ 

তে প্রদারনে 

তাবেখ 

মন্তব্য 


