
স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো 

য ৌথ িিী কদিশি, বোাংলোণিশ 

পোদি সম্পি িন্ত্র োলয় 

 

তোদিখঃ ২৮/০৯/২০২০ দরঃ 

ক. স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোশণ োগ্য তণথ্যি তোদলকো ও প্রকোণশি িোধ্যি 

 

ক্রঃ 

িাং 

তণথ্যি দববি  তথ্য প্রকোণশি িোধ্যি 

১। য ৌথ িিী কদিশি, বোাংলোণিশ এি সোাংগঠদিক কোঠোণিো ও কো েক্রণিি 

দববি , কো েপ্র োলী এবাং িোদয়ত্বসমূহ 

যিোটিশ যবোর্ ে, প্রণতেক অদিস/তথ্য প্রিোি 

ইউদিণে মুদিত অনুদলদপ, ওণয়বসোইে। 

২। য ৌথ িিী কদিশি, বোাংলোণিশ এি কি েকতেো ও কি েচোিীি দর্ণিক্টিী অদিস/তথ্য প্রিোি ইউদিণে মুদিত অনুদলদপ 

৩। িোি, পিবী, ঠিকোিো, যিোি িম্বি এবাং প্রণ োজ্ে যেণে িেোক্স িম্বি ও ই-যিইল 

ঠিকোিোসহ তথ্য প্রিোিকোিী িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কি েকতেো/দবকল্প কি েকতেোি িোি 

যিোটিশ যবোর্ ে ও ওণয়বসোইে 

৪। িোি, পিবী, ঠিকোিো, যিোি িম্বি এবাং প্রণ োজ্ে যেণে িেোক্স িম্বি ও ই-যিইল 

ঠিকোিোসহ তথ্য প্রিোিকোিী আপীল কর্তেপণেি তোদলকো 

যিোটিশ যবোর্ ে, ওণয়বসোইে ইতেোদি 

৫। গঙ্গো পোদি বন্টি সাংক্রোন্ত তথ্যোদি ওণয়বসোইে/গ িোধ্যি ইতেোদি 
৬।  গঙ্গো িিীি পোদি বন্টি চুদি ওণয়বসোইে 
৭। BANCID Newsletter ওণয়বসোইে 
৮। দসটিণজ্ন্স চোে েোি ওণয়বসোইে 
৯। য ৌথ িিী কদিশি, বোাংলোণিশ এি বোদষ েক প্রদতণবিি ওণয়বসোইে 
১০। সিকোি দিণি েদশত দবদভন্ন যিোকোল পণয়ন্ট/দবকল্প যিোকোল পণয়ন্ট কি েকতেোি 

তথ্য 

ওণয়বসোইে 

১১। য ৌথ িিী কদিশি, বোাংলোণিশ এি স্ট্েোটিউে এবাং সোাংগঠদিক কোঠোণিো ওণয়বসোইে 
১২। হোলিোগোিকৃত সভোি তোদলকো ওণয়বসোইে 
১৩। িিপে, দিণয়োগ দবজ্ঞদপ্ত ওণয়বসোইে 

 

খ. চোদহিোি দভদিণত প্রিোিণ োগ্য তণথ্যি তোদলকোঃ 

 

দিম্নদলদখত তথ্যসমূহ জ্িগণ ি চোদহিোি দভদিণত প্রিোি কিো হণব- 

 

 বোণজ্ে সাংক্রোন্ত তথোদি (প্রকোশণ োগ্য) 

 ক্রয় কো েক্রি সাংক্রোন্ত তথ্য (দসদ্ধোন্ত গ্রহণ ি পি) 

 আন্তঃসীিোন্ত িিীি ব েিো, ম্যোপ ইতেোদি (প্রোকোশণ োগ্য) 

 

গ. প্রিোি বোধ্যতোমূলক িয়, এিি  তণথ্যি তোদলকোঃ 

 

এ দিণি েদশকোয় অন্যোন্য অনুণেণি  ো দকছুই থোকুক িো যকি য ৌথ িিী কদিশি, বোাংলোণিশ দিণম্নোি তথ্যসমূহ প্রিোি বো প্রকোশ বো 

প্রচোি কিণত বোধ্য থোকণবিো- 

 

 বোাংলোণিশ ও ভোিণতি িণধ্য অনুদিত অদভন্ন িিীসমূহ সাংক্রোন্ত য ৌথ িিী কদিশণিি দবদভন্ন প েোণয়ি দিপোদেক সভোি 

আণলোচিো ও দসদ্ধোন্তসমূহ। 

 কিী ও উপকোিণভোগীি ব্যদিগত জ্ীবণিি যগোপিীয়তো ক্ষুণ্ন হয়, এরূপ তথ্য। 

 দবচোিোধীি িোিলোি তথ্য  ো ঐ িোিলোি সুিু দবচোিকো েণক ব্যোহত কিণত পোণি, এরূপ তথ্য। 

 তিন্তিোধীি দবষয় সাংদিষ্ট যকোণিো তথ্য,  োি প্রকোশ তিন্ত কোণজ্ দবঘ্ন ঘেোণত পোণি। 

 যকোণিো ক্রয় কো েক্রণিি দবষণয় দসদ্ধোন্ত যিয়োি আণগ সাংদিষ্ট ক্রয় বো এি কো েক্রি সাংক্রোন্ত যকোণিো তথ্য। 

 গণবষ োি সূে বো যকৌশল বো কোণিো বুদদ্ধবৃদিক সম্পণিি অদধকোি েদতগ্রস্থ হণত পোণি, এরূপ তথ্য। 



 দিণয়োগ পিীেোি প্রশ্নপে ও পিীেোি িলোিল সাংক্রোন্ত আগোি তথ্যোদি। 

 আণলোচিোধীি চুদিি খসড়ো, সিণ োতো স্মোিক, দিপোদেক/বহুপোদেক সভোি কো েপে ইতেোদি। 

 যকৌশলগত গণবষ োপে/পদজ্শি যপপোি। 

 এছোড়ো তথ্য অদধকোি আইি এি ধোিো ৭ এ বদ েত তথ্যোদি। 

 


