
  

স্বপ্রণ োদি তভোণ ে  প্র কোশণ  োগ্য তণ ের  তোদিকো াঃ 

ক্রমিক তথ্যের তামিকা 

১ মিথ্যয়াগ/বদিী/পদায়ি/থ্যেষণ/পদন্নমত সংক্রান্ত আথ্যদশ 

২ মবমিন্ন গুরুত্বপূণ ণ েশাসমিক আথ্যদশ, মবজ্ঞমি ও েজ্ঞাপি 

৩ মবথ্যদশ ভ্রিণ সংক্রান্ত তে 

৪ অমজণত এবং মবশ্রাি ও শ্রামন্ত মবথ্যিাদি ছুটিসহ অন্যান্য ছুটি 

৫ গুরুত্বপূণ ণ সিার মসদ্ধান্তাবিী 

৬ কি ণকতণা ও কি ণচারীথ্যদর িাি, পদবী ও ফ াি িম্বর 

৭ সাংগঠমিক কাঠাথ্যিা ও কার্ ণক্রথ্যির মববরণ 

৮ মবমিন্ন মবষথ্যয়র কমিটি ও ফ াকাি পথ্যয়ন্ট কি ণকতণাথ্যদর িাি, ঠিকািা ও ফ াি িম্বর 

৯ ফসবার মবষয় সম্পমকণত মসটিথ্যজন্স চার্ ণার 

১০ মবমিন্ন েমতথ্যবদি/েকাশিা  

১১ ইথ্যিাথ্যিশি সংক্রান্ত মবষয়ামদ 

১২ শুদ্ধাচার ফকৌশি বাস্তবায়ি সম্পমকণত তোমদ 

১৩ তে অমিকার সংক্রান্ত তোবিী 

১৪ বামষ ণক কি ণসম্পাদি চুমি সংক্রান্ত তে 

১৫ ক্রয় কার্ ণক্রি সংক্রান্ত তে 

১৬ বামষ ণক ক্রয় পমরকল্পিা 

১৭ ফর্ন্ডার/থ্যকাথ্যর্শি মবজ্ঞমি 

১৮ েী মো প দিদির  ধর ন  ও নো ম 

১৯ ি রের োহকৃত  েী মো পদি দি  প্র ী দম   োণমর  হোর  ি ংক্রোন্ত  ত ে 

২০ েী মো প দিদির  উ পকোদরত ো  ও  ম ম   োিকোি 

২১ দাবী সংক্রান্ত তোমদ/অমিষ্পন্ন বীিা দাবী সংক্রান্ত তোমদ 

২২ অমিথ্যর্াগ েমতকার ব্যবস্থাপিা সংক্রান্ত তোমদ 

২৩ মসমকউমরটিজ এবং মবমিথ্যয়াগ সংক্রান্ত তোমদ 
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স্বপ্রণ োদি তভোণ ে  প্র কোশণ  োগ্য তণ ের  তোদিকো াঃ 

ক্রমিক তথ্যের তামিকা তথ্যের োমিস্থাি তথ্যের িাধ্যি 

১ মিথ্যয়াগ/বদিী/পদায়ি/থ্যেষণ/পদন্নমত সংক্রান্ত আথ্যদশ িািব সম্পদ মবিাগ 
আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

২ মবমিন্ন গুরুত্বপূণ ণ েশাসমিক আথ্যদশ, মবজ্ঞমি ও েজ্ঞাপি িািব সম্পদ মবিাগ 
আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

৩ মবথ্যদশ ভ্রিণ সংক্রান্ত তে িািব সম্পদ মবিাগ 
আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

৪ অমজণত এবং মবশ্রাি ও শ্রামন্ত মবথ্যিাদি ছুটিসহ অন্যান্য ছুটি িািব সম্পদ মবিাগ 
আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

৫ গুরুত্বপূণ ণ সিার মসদ্ধান্তাবিী িািব সম্পদ মবিাগ 
আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

৬ কি ণকতণা ও কি ণচারীথ্যদর িাি, পদবী ও ফ াি িম্বর আইটি মবিাগ 
আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

৭ সাংগঠমিক কাঠাথ্যিা ও কার্ ণক্রথ্যির মববরণ িািব সম্পদ মবিাগ 
আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

৮ 
মবমিন্ন মবষথ্যয়র কমিটি ও ফ াকাি পথ্যয়ন্ট কি ণকতণাথ্যদর 

িাি, ঠিকািা ও ফ াি িম্বর 

িািব সম্পদ/আইটি 

মবিাগ 

আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

৯ ফসবার মবষয় সম্পমকণত মসটিথ্যজন্স চার্ ণার িািব সম্পদ মবিাগ 
আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

১০ মবমিন্ন েমতথ্যবদি/েকাশিা  
আইটি মবিাগ আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

১১ ইথ্যিাথ্যিশি সংক্রান্ত মবষয়ামদ 
আইটি মবিাগ আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

১২ শুদ্ধাচার ফকৌশি বাস্তবায়ি সম্পমকণত তোমদ িািব সম্পদ মবিাগ 
আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

১৩ তে অমিকার সংক্রান্ত তোবিী আইটি মবিাগ 
আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

১৪ বামষ ণক কি ণসম্পাদি চুমি সংক্রান্ত তে 
িািব সম্পদ/আইটি 

মবিাগ 

আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

১৫ ক্রয় কার্ ণক্রি সংক্রান্ত তে 
সম্পদ ব্যবস্থাপিা 

(সংস্থাপি) মবিাগ  

আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

১৬ বামষ ণক ক্রয় পমরকল্পিা 
সম্পদ ব্যবস্থাপিা 

(সংস্থাপি) মবিাগ  

আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

১৭ ফর্ন্ডার/থ্যকাথ্যর্শি মবজ্ঞমি 

িািব সম্পদ/সম্পদ 

ব্যবস্থাপিা (সংস্থাপি) 

মবিাগ  

আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

১৮ েী মো প দিদির  ধর ন  ও নো ম 

মবপণি, ব্যবসা উন্নয়ি ও 

দায়গ্রহণ মবিাগ/সকি 

ফজাি 

আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

১৯ ি রের োহকৃত  েী মো পদি দি  প্র ী দম   োণমর  হোর  ি ংক্রোন্ত  ত ে 

মবপণি, ব্যবসা উন্নয়ি ও 

দায়গ্রহণ মবিাগ/সকি 

ফজাি 

আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

২০ েী মো প দিদির  উ পকোদরত ো  ও  ম ম   োিকোি 
মবপণি, ব্যবসা উন্নয়ি ও আণেিন পত্র/ 



  

ক্রমিক তথ্যের তামিকা তথ্যের োমিস্থাি তথ্যের িাধ্যি 

দায়গ্রহণ মবিাগ/সকি 

ফজাি 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

২১ দাবী সংক্রান্ত তোমদ/অমিষ্পন্ন বীিা দাবী সংক্রান্ত তোমদ দাবী মবিাগ 
আণে িন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

২২ অমিথ্যর্াগ েমতকার ব্যবস্থাপিা সংক্রান্ত তোমদ 
অমিক/িািব সম্পদ 

মবিাগ 

আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

২৩ মসমকউমরটিজ এবং মবমিথ্যয়াগ সংক্রান্ত তোমদ 
এসমবমস মসমকউমরটিজ 

এন্ড ইিথ্যিস্টথ্যিন্ট মিঃ 

আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 

২৪ ই-ফিইিথ্যর্ন্যান্স আইটি মবিাগ আণেিন পত্র/ 

ই-ম মইি/ ওণেেি ো ইট। 
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