
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ িারা অনুযায়ী  বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবধরয়াদের যাবতীয় 

তদথ্যর কযাটাগরী ও কযাটালগ ততধর 

কযাটাগধর - ক 

ক্রে ধববরণ েন্তব্য  

০১ বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবধরয়াে (বান্যাহা) স্থাপন প্রকদের ধপধপ    

০২ বান্যাহা- এর ধনদয়াগ, পদোন্নধতর প্রজ্ঞাপন ২০০৫  

০৩ বান্যাহা- এর সাাংগঠধনক কাঠাদো /পেধবন্যাস /গঠনতন্ত্র  

০৪ হারদবধরয়াদে পেসমূদহর কাদের ধববরণ  

০৫ বান্যাহা- এর কে মকতমা-কে মচারীদের ব্যাধিগত নধি  

০৬ প্রধতষ্ঠাদনর কে মচারীদের সাধভ মস ররকর্ ম  

০৭ বান্যাহা- এর ভূধে সাংক্রান্ত েধলল   

০৮ বান্যাহা- এর ভবদনর নকশা   

০৯ বান্যাহা- এর স্থাবর, অস্থাবর সম্পে ধববরণী   

১০ তথ্যায়ন ধবভাদগ সাংরধিত রপপার ধিধপাং, ধবধভন্ন ররকর্ ম   

১১ প্রধশিণ রকাস মসমূদহর ম্যানুদয়ল/ ধনদে মধশকা   

১২ ধবধভন্ন সেয় ও রেয়াদে প্রকাধশত প্রকাশনা   

১৩ প্রকাধশত রলারা অব বাাংলাদেশ ধসধরে সমূহ    

১৪ বুদলটিন অব ন্যাশনাল হারদবধরয়াে োন মাল সমূহ  

১৫ ধবধভন্ন েন্ত্রনালয়/ েপ্তর হদত প্রাপ্ত েধলল, তথ্য অি মাৎ রযাগাদযাদগর তথ্য   

১৬ প্রধত অি মবছদর সম্পাধেত গদবষণাকদে মর চূড়ান্ত প্রধতদবেন  

১৭ পধরচালক পধরচাধলত ব্যাংক ধহসাব ব্যবস্থাপনা   

১৮ সরকাধর ক্রয় নীধতোলা ও অনুসরণীয় তথ্য   

১৯ অধর্ট সাংক্রান্ত ধববরণী   

২০ বান্যাহা- এর কে মকতমা-কে মচারীদের রপনশন সাংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য   

২১ বান্যাহা- এর কে মকতমা-কে মচারীদের ধবধভন্ন ছুটি সাংক্রান্ত তথ্য   

২২ বান্যাহা- এর কে মকতমা-কে মচারীদের কল্যাণ তহধবল/ আধি মক সাহায্য সাংক্রান্ত 

তথ্য  

 

২৩ বান্যাহা- এর কে মকতমা-কে মচারীদের ধেধপএফ চূড়ান্ত ধহসাব   

২৪ বান্যাহা- এর কে মকতমা-কে মচারীদের রবতন ভাতা, ধফদেশন ও আয়কর   

২৫ বান্যাহা- এর স্বল্প, মধ্য ও দীর্ ঘমময়াদদ কম ঘপদিকল্পনা ও সিকামিি 

পঞ্চবাদষ ঘক পদিকল্পনাি আম ামক বান্যাহা- এর পদিকল্পনা দবষয়ক তথ্য  

 

২৬ হারদবধরয়াে সীদটর তথ্য   

২৭ ধফল্ডদনাট বুদকর তথ্য   

২৮ হারদবধরয়াে সীট এেদসশন নম্বদরর ররধেস্ট্রার   

২৯ হারদবধরয়াে সীট ধর্ এেদসশধনাং ররধেস্ট্রার   

৩০ হারদবধরয়াে সীট রলান ররধেস্ট্রার   



৩১ বান্যাহা- এর গ্রন্থাগাদর সাংগ্রহীত গ্রদন্থযর তাধলকা   

৩২ বান্যাহা- এর গদবষকদের বাাংলাদেদশর েন্য নতুন আধবষ্কৃত উধিদের 

তাধলকা  

 

৩৩ বান্যাহা- এর গদবষকদের পৃধিবীর েন্য নতুন আধবষ্কৃত উধিদের তাধলকা    

৩৪ অন্য প্রধতষ্ঠাদনর সাদি MoU (সেদযাতা স্মারক চুধি)    

৩৫ ধনদয়াগ সাংক্রান্ত রগাপনীয় তথ্য   

   

 

 

 কযাটাগধর – খ  

ক্রে ধববরণ েন্তব্য  

০১ ইদনাদভশন আইধর্য়া ধবষয়ক তথ্য   

০২ ধবধভন্ন সেদয় োধরকৃত সরকাধর অধ্যাদেশ রোতাদবক ভযাট, ট্যাে ও 

অন্যান্য সরকাধর আদয়র হার সাংক্রান্ত তথ্য  

 

০৩ বান্যাহা- এর ধবধভন্ন প্রকাশনা ধবক্রয় হদত আদয়র তথ্য   

০৪ ধবধভন্ন প্রধশিদণর প্রধশিণ ভাতার হার এর তথ্য   

০৫ ধবধভন্ন প্রধশিদণর ধকট এলাউন্স সাংক্রান্ত তথ্য  

০৬ অনলাইন সভা, রসধেনার, কে মশালা পধরচালনার ভাতার হার সাংক্রান্ত তথ্য   

০৭ অনলাইন প্রধশিণ পধরচালনার ভাতার হার সাংক্রান্ত তথ্য  

০৮ বাধষ মক উন্নয়ন কে মসূধচর আদলাদক স্বীয় পধরকেনা   

০৯ স্টক ররধেস্টার স্থাবর   

১০ ধবধভন্ন প্রকদের প্রকে েধলল   

   

   

   

 

কযাটাগধর – গ 

ক্রে ধববরণ েন্তব্য  

০১ ধবধভন্ন রসধেনার বা কে মশালার সম্মানী   

০২ ধবল হদত ভযাট ও আয়কর কতমদনর ধববরণী   

০৩ ধসএও অধফদস রপ্ররণকৃত ধবল ভাউচার প্রস্তুতকৃত ধবল ও ধহসাব ধববরণী   

০৪ সরকাধর ধবধি রোতাদবক ক্রয় কায মক্রে   

০৫ প্রধতবছদরর সভা, রসধেনার, কে মশালার পধিকা ও পধরকেনা   

০৬ প্রধতবছদরর প্রধশিণ পধিকা ও পধরকেনা  

০৭ সভা, রসধেনার, কে মশালা ও প্রধশিদণ অাংশগ্রহণকারীদের প্রদয়ােনীয় তথ্য   



০৮ এধপএ চুধি ও বাস্তবায়দনর তথ্য   

০৯ এধপএ, শুদ্ধাচার ও অন্যান্য পুরস্কার প্রাপ্তদের তাধলকা   

১০ সরকাদরর রূপকে বাস্তবায়দন প্রাধতষ্ঠাধনক কে মপধরকেনা   

১১ স্বে রেয়ােী পধরকেনা   

১২ ভ্রেণ/ ধফল্ডধিপ সাংক্রান্ত অধফস আদেশ   

১৩ প্রধশিণ সাংক্রান্ত অধফস আদেশ   

১৪ কর ব্যতীত প্রধপ্ত (NTR)  

১৫ োতীয় রােস্বদবার্ ম বধহভূ মত কর সমূহ (Non NBR Tax)   

১৬ ইএফটিএন- এর োধ্যদে ধবল পধরদশাি ধববরণী  

১৭ বাদেট প্রণয়ন  

১৮ বাদেট বাস্তবায়ন  

১৯ বাধষ মক ক্রয় পধরকেনা   

২০  রর্র্ স্টক ররধেস্টার তথ্য   

২১ স্টক ররধেস্ট্রার অস্থাবর   

 

 

 

কযাটাগধর – ঘ 

ক্রে ধববরণ েন্তব্য  

০১ োতীয় ও আন্তেমাধতক ধেবস উেযাপদনর তথ্য   

০২ বান্যাহা- এর ধবধভন্ন অনুষ্ঠাদনর আেন্ত্রণপত্র   

০৩ রযাগাদযাগ ধবষয়ক তথ্য   

০৪ তনধেধিক ছুটির তথ্য   

০৫ রসবাপ্রািীদের রসবা গ্রহণ তথ্য   

   

   

   

   

   

   

 


