
 

 

 

 

ব্যবস্থাপনা ও তথ্য ববভাগ 

 

 

কায যক্রম নং-১.৪ এর 

 

প্রমাণক 

 

তথ্য অবিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ িারা অনুসারর যাবতীয় তরথ্যর কযাটাগ ও ইনরেক্স ততবর/হানাগাদকরণ  

(০১ জুাই, ২০২২ হতে ৩০ সেতেম্বর, ২০২২ পয যন্ত) 

 

ক্রমমক 

নং 

কমমটি গঠতনর 

োমরখ 

মামেক েমন্বয় েভার 

সনাটিল প্রদাতনর োমরখ 

েভার কায যক্রম েম্পাদতনর ও কায যমিিরণীর 

োমরখ 

০১ ০৩-০৭-২০২২  

(কমপ েংযুক্ত) 

জুাইঃ ২৪/০৭/২০২২ জুাইঃ ২৫/০৭/২০২২ 

আগস্টঃ ০৮/০৮/২০২২ আগস্টঃ ১০/০৮/২০২২ 

সেতেম্বরঃ ২৫/০৯/২২ সেতেম্বরঃ ২৬/০৯/২২ 

 

      

(সমাল্যা সমাঃ সরজাউ কমরম) 

    Ef-jq¡hÉhÙÛ¡fL 

ও 

       সভাপবত 

   তথ্য অবিকার ববষরয় বাবষ িক কম িপবরকল্পনা  

বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কবমটি 

 

 















 

 

 



 

iƒcvjx e¨vsK লরলভটটড 
যাবতীয় তরথ্যর কযাটাগ ও ইনরেক্স ততবর/হানাগাদকরণ 

µwgK bs Z‡_¨i K¨vUvMwi Z‡_¨i  weeiY 

1 iƒcvjx e¨vsK cwiwPwZ 

K.mswÿß cwiwPwZ 

L. kvLv mg~n 

2 evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ 

K. evwl©K g~j¨vqb 

L. ‰ÎgvwmK AR©b 

3 RvZxq ï×vPvi †KŠkj 

K.  ï×vPvi সফাফক্স 

L. †dvKvj Kg©KZ©v 

M. Kg© cwiKíbv 

4 D™¢vebx Kvh©µg 

K. B‡bv‡fkb লরস্ট 

L. evwl©K D™¢veb Kg© cwiKíbv 

M. D™¢vebx cÖKímg~n 

5 Z_¨ AwaKvi 

K. Z_¨ cÖ`vb BDwbU 

Z_¨ AwaKvi আইন 

L. `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 

M. Av‡e`b I Avwcj dig 

N. evwl©K Kg©cwiKíbv 

6 সফা প্রদান প্রলিশ্রুলি (ললটটজন  চাটটায) সফা প্রদান প্রলিশ্রুলি 
7 গ্রাক সফা ও অলবটমাগ ফযফস্থানা সর ক. কলভলট  
8 ফযাাংটকয ফাললটক প্রলিটফদন ক. ফাললটক প্রলিটফদন  
9 সফটর-III ক. লডক্লজায  
10 ভালনরন্ডালযাং ক. ভালনরন্ডালযাং ও সটটযালযস্ট লপনযালসাং  

11 লডটালজট 

ক. চরলি লাফ  
খ. ঞ্চয়ী লাফ  
গ. এএনলড 
ঘ. ভালক সলফাং লডটালজট (RMSS)  
ঙ. লিভ ভূ 

12 ঋণ ও অলগ্রভ 

ক. কৃলল ঋণ ও ল্লী ঋণ 
খ. কু্ষদ্র ও ভাঝালয লল্প ঋণ  
গ. গৃ লনভটাণ/ফ্ল্যাট ঋণ 
ঘ. ফযফায়ীক ঋণ 
ঙ.যকালয কভটচালয  গৃ লনভটাণ ঋণ 
চ. সাজীফী ঋণ 



µwgK bs Z‡_¨i K¨vUvMwi 
Z‡_¨i  weeiY 

13 সফা ভূ 

ক. এলটএভ সফা  
খ. রূারী লউয কযা  
গ. সযলভটযাস 
ঘ. আযলটলজএ 
ঙ. ুইপট 
চ. অটটাটভটটড চারান লটস্টভ 
ছ. এএভএ অযারাটট সফা 
জ. জািীয় ঞ্চয়ত্র 
ঝ. অনরাইন ফযাাংলকাং 
ঞ. রকায সফা 
ট. ইউলটলরলট লফর াংগ্র 

14   ললডউর অফ চাটজট   ক. ললডউর অফ চাটজট  

15 পটযন সযলভটযাস 

ক. লযলচলি ও ুলফধা ভূ  
খ. ইটনলটয়লটব পয সযলভটযাস 
গ. এক্সটচঞ্জ সকাম্পালন/ফযাাংক 
ঘ. এক্সটচঞ্জ সযট  

16 এক্সটাটট ক. সপ্রাডাক্ট ভূ  
17 ইভটাটট ক. সপ্রাডাক্ট ভূ  
18 উাখা ফযাাংলকাং ক. উাখা ফযাাংলকাং 

19 

লভলডয়া ক. লনউজ 
  খ. দযত্র 
  গ. সনালট 

20 

পযভ ভূ ক. পযভ  
  খ. পাইর  

21 াকুটরায ক. াকুটরায ভূ 
২২ রূারী ফযাাংক ভুলজফ কনটায  ক. ভুলজফ কনটায  

    

   

(সমাল্যা সমাঃ সরজাউ কমরম) 

    Ef-jq¡hÉhÙÛ¡fL 

ও 

       সভাপবত 

   তথ্য অবিকার ববষরয় বাবষ িক কম িপবরকল্পনা  

বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কবমটি 

 


