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তযতি-৪ : স্বপ্রদণাতদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তদথ্যয তাতরকা  প্রকাদয ভােভ 

ক্রভ তদথ্যয তফফযণ তথ্য প্রকাদয ভােভ 

১ তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণারদয াাংগঠতনক কাঠাদভা প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

২ তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণারদয তবন, তভন  কাম চাফতর প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

৩ কভ চকতচা/কভ চচাতযদদয যভতা  দাতত্ব প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

৪ কভ চকতচা/কভ চচাতযদদয দমাগাদমাদগয নম্বয নাদভয তাতরকা প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

৫ তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত ভন্ত্রণার কর্তচক প্রণীত আইন, নীততভারা, তফতধভারা, 

প্রতফধানভারা ইতোতদ; 

প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

৬ প্রততদদন  প্রকানা প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

৭ তথ্য অতধকায আইদনয আতা দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা  আতর 

কর্তচদযয নাভ, ঠিকানা, দপান নম্বয, ই-দভইর  পোক্স নম্বয 

প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

৮ অতবদমাগ প্রততকায ব্যফস্থানায  আতা দাতত্বপ্রাি কভ চকতচা   

আতর কর্তচদযয  নাভ, ঠিকানা, দপান নম্বয, ই-দভইর  পোক্স নম্বয 

প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

৯ তফতবন্ন তফলদয দপাকারদন্ট-এয নাভ, ঠিকানা  দপান নম্বয প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

১০ ভন্ত্রণারদয তফতবন্ন কতভটি াংক্রাি তথ্য প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

১১ গুরুত্বপূণ চ বায তদ্ধািাফতর প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

১২ কর প্রকায দনাটি, তফজ্ঞতি  প্রজ্ঞান প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ 

াইট/দনাটি দফাড চ/ তদতনক তত্রকা 

১৩ দপদরাত  অনুদান প্রদান াংক্রাি তথ্য প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

১৪ ক্র কাম চক্রভ াংক্রাি তথ্য প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

১৫ তটিদজন চাট চায প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

১৬ তফদদদ ভ্রভণাদদ াংক্রাি তথ্য; প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

১৭ উন্নন প্রকল্প  কভ চসূতচ াংক্রাি তথ্য; প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

১৮ ফাদজট ফযাে  ফাতল চক ক্র তযকল্পনা; প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

১৯ দটণ্ডায তফজ্ঞতি, দপ্র তফজ্ঞতি; প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ 

াইট/দনাটি দফাড চ/ তদতনক প্রতত্রকা 

২০ ইদনাদবন াংক্রাি তথ্য প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

২১ ফাতল চক কভ চম্পাদন াংক্রাি তথ্য প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

২২ শুদ্ধাচায াংক্রাি তথ্য প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

২৩ ব্লু-ইদকানতভ াংক্রাি তথ্য প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

২৪ এতডতজ াংক্রাি তথ্য প্রদতেক অতপ/তথ্য প্রদান ইউতনদট/দফ াইট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


