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১. ভূমভকা 

 

আভাথ্যদয ভান ংমফধান জনগণথ্যক যাথ্যেয ভামরক মথ্যথ্যফ যঘালনা কথ্যযথ্যছ।     র   র              ,  র   রর 

                               র ,              র ;        র র                   র             র, 

          র র                   র                র  র এ    ৬, ২০০৯    র          র    , ২০০৯ 

       র। যাথ্যে জনগথ্যণয ভামরকানা প্রমতষ্ঠাই এই আইথ্যনয অন্যতভ রক্ষয।   

তে অমধকায আইন ফাংরাথ্যদথ্যয প্রচমরত আইন মূথ্যয ভথ্যধ্য একটি ব্যমতক্রমভ  অনন্য আইন। ফাংরাথ্যদথ্য ফতমভাথ্যন কাম মকয 

আইন মূথ্যয ভথ্যধ্য অন্য কর আইন প্রণীত থ্যয়থ্যছ জনগথ্যণয উয প্রথ্যয়াগ কযায জন্য। আয তে অমধকায আইন থ্যরা 

একভাত্র আইন, যমটি জনগণ কর্তমথ্যক্ষয উয প্রথ্যয়াগ কথ্যয থাথ্যকন। মকন্তু এখন ম মন্ত জনগণ এই আইন ম্পথ্যকম ম মাপ্ত থ্যচতন 

নয়। াাাম মাযা তে প্রদান কযথ্যফন যই কর্তমথ্যক্ষয থ্যচতনতা  প্রস্তুমত কাংমিত ভাত্রা অজমন কযথ্যত ক্ষভ য়মন, মা 

তে অমধকায ফাস্তফায়থ্যনয জন্য একটি ফড় চযাথ্যরঞ্জ। 

        র             র   র                    র                    র                  

(Voluntary Disclosure)       র   এ       র   র  র                   র               র    

   র               । এ      র                   র   র          র     র           ;          

র           ।  

তে প্রদাথ্যন দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা যকান্ তে প্রদান কযথ্যফন, যকান তে প্রদান কযথ্যত মতমন ফাধ্য নন এফং কী ন্থায় তে প্রদান 

কযথ্যফন ইতযামদ মফলথ্যয় দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায কাথ্যছ যকাথ্যনা সুমনমদ মষ্ট মনথ্যদ মনা না থাকায় তাঁযা অথ্যনক যক্ষথ্যত্র মদ্ধান্তীনতায় 

ভূথ্যগ থাথ্যকন।    র           এ   জনগথ্যণয         র        র র              ঠ   র        । এ 

    র            র র   র                                 –এর    এ                          

 র র                র        । 

তে অফুকিকযণ নীমতভারা প্রণয়ন  এয চচ মা জনগথ্যণয যফায় ংমলিষষ্ট প্রমতষ্ঠাথ্যনয মদ্ায প্রভাণ যদয়। নাগমযকগথ্যণয 

আথ্যফদথ্যনয যপ্রমক্ষথ্যত তে প্রদান ফা স্ব-প্রথ্যণামদত তে প্রকাথ্য কর্তমথ্যক্ষয অবযন্তযীন প্রস্তুমতথ্যক সুদৃঢ কথ্যয। তাযই ধাযাফামকতায় 

মফএমএর তে প্রদান ফা স্ব-প্রথ্যণামদত তে প্রকাথ্যয জন্য তেমূথ্যয কযাটারগ  ইনথ্যডক্স প্রস্তুথ্যতয উথ্যযাগ গ্রন কথ্যযথ্যছ। 

 

২.   এ   এ -এর       

 

জামতয জনক ফঙ্গফন্ধু যখ ুকমজবুয যভান ১৯৭৫ াথ্যরয জুন ভাথ্য যফতবুমনয়ায় উগ্র ভূ-যকন্দ্র উথ্যবাধথ্যনয ভয় ভাকাথ্য 

যদথ্যয মনজস্ব স্যাথ্যটরাইট উৎথ্যক্ষথ্যণয যম স্বপ্ন যদথ্যখমছথ্যরন, তাযই সুথ্যমাগ্য কন্যা, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, জনথ্যনত্রী যখ ামনা 

“মডমজটার ফাংরাথ্যদ” এয রূকল্প ফাস্তফায়থ্যনয অং মথ্যথ্যফ ভাকাথ্য ফাংরাথ্যদথ্যয প্রথভ স্যাথ্যটরাইট উৎথ্যক্ষথ্যণয রক্ষয 

মস্থয কথ্যযন এফং এযই ধাযাফামকতায় ২০০৯ াথ্যরয যভ ভাথ্য মফটিআযম’য কমভনায (এএভ)-যক আফায়ক কথ্যয গঠিত 

“স্যাথ্যটরাইট কমভটি” কর্তমক “ফঙ্গফন্ধু স্যাথ্যটরাইট” নাভকযথ্যণয ভাধ্যথ্যভ প্রকথ্যল্পয প্রস্তুমত ফ ম শুরু য়। উথ্যেখ্য যম, জাতীয় 

আইমটি মরম ২০০৯ অনুমায়ী ডাক, যটমরথ্যমাগাথ্যমাগ  তেপ্রযুমি ভন্ত্রণারয় এফং মফটিআযম ভাকাথ্য ফাংরাথ্যদথ্যয 

স্যাথ্যটরাইট উৎথ্যক্ষথ্যণয জন্য দাময়ত্ব প্রাপ্ত। 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয তে  প্রযুমি মফলয়ক উথ্যদষ্টা জনাফ জীফ আথ্যভদ য়াথ্যজদ এয ঐকামন্তক প্রথ্যচষ্টা  মনথ্যদ মনায় 

ফাংরাথ্যদ যটমরথ্যমাগাথ্যমাগ মনয়ন্ত্রণ কমভন (মফটিআযম)-এর                          ফ্রাথ্যেয “োথ্যর এথ্যরমনয়া 

যে” নাভক প্রমতষ্ঠাথ্যনয ভাধ্যথ্যভ ফঙ্গফন্ধু স্যাথ্যটরাইট-১ মনভ মাণ কথ্যয। যফতীথ্যত যুিযাথ্যেয “যেএক্স” নাভক প্রমতষ্ঠাথ্যনয 

উৎথ্যক্ষণকাযী যথ্যকট পযারকন-৯ এয ফ মথ্যল ংস্কযন ব্লক-৫ বুস্টায এয ভাধ্যথ্যভ স্থানীয় ভয় ১১ যভ ২০১৮ তামযথ্যখ দুপুয 
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৪:১৪ মভমনথ্যট (ফাংরাথ্যদ ভয় ১১ যভ মদফাগত যাত অথ মাৎ ১২ যভ যাত ২:১৪ মভমনথ্যট) “নাা” এয যলামযডাস্থ যক 

কযানাথ্যবযার যস্টন থ্যত অতযন্ত পরবাথ্যফ উৎথ্যক্ষণ কথ্যয। এয ভাধ্যথ্যভ স্যাথ্যটরাইট ক্লাথ্যফয ৫৭ তভ যদ মথ্যথ্যফ 

ফাংরাথ্যদথ্যয নাভ যুি য়।  

 

৩. তথ্যেয ংজ্ঞা  

 

‘‘তে’’ অথ ম  মফএমএর এয গঠন, কাঠাথ্যভা  দাপ্তমযক কভ মকান্ড ংক্রান্ত যম যকান স্মাযক, ফই, নকা, ভানমচত্র, চুমি, তে-

উাি, রগ ফই, আথ্যদ, মফজ্ঞমপ্ত, দমরর, নুকনা, ত্র, প্রমতথ্যফদন, মাফ মফফযণী, প্রকল্প প্রস্তাফ, আথ্যরাকমচত্র, অমড, মবমড, 

অমিত মচত্র, মপল্ম, ইথ্যরক্ট্র্রমনক প্রমক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত যম যকান ইনস্ট্রুথ্যভন্ট, মামন্ত্রকবাথ্যফ াঠথ্যমাগ্য দমররামদ এফং যবৌমতক গঠন  

বফমষ্টয-মনমফ মথ্যথ্যল অন্য যম যকান তেফ ফস্তু ফা এথ্যদয প্রমতমরম এয অন্তর্ভ মি থ্যফ; তথ্যফ তম থাথ্যক যম, দাপ্তমযক যনাটমট ফা 

যনাটমথ্যটয প্রমতমরম এয অন্তর্ভ মি থ্যফ না। 

 

৪. তথ্যেয ধযন এফং ধযন অনুাথ্যয তে প্রকা  প্রদান দ্ধমত 

 

মফএমএর এয ুকদয় তে মনথ্যনাি ৩টি যেণীথ্যত বাগ কযা থ্যফ এফং মনধ মামযত মফমধ-মফধান অনুস্মযণ পূফ মক তে প্রদান, প্রচায 

ফা প্রকা কযা থ্যফ :  

             ক. স্বপ্রথ্যণামদতবাথ্যফ প্রকাথ্যমাগ্য তে: 

১) এই ধযথ্যনয তে মফএমএর-এয যনাটিথ্যফাড ম, থ্যয়ফাইট, ব্রময, ুকমিত ফই ফা প্রমতথ্যফদন, মফরথ্যফাড ম, াইন 

যফাড ম, মস্টকায, যাস্টায, বুকথ্যরট, মরপথ্যরট, মনউজ যরটায, প্রমত্রকায় মফজ্ঞমপ্তয ম্যাধথ্যভ প্রচাযণা অন্যান্য 

গ্রণথ্যমাগ্য ভাধ্যথ্যভ প্রকা  প্রচায কযথ্যফ। 

২) এই ধযথ্যনয তে যচথ্যয় যকান নাগমযক আথ্যফদন কযথ্যর তখন তা চামদায মবমিথ্যত প্রদানথ্যমাগ্য তে মথ্যথ্যফ 

মফথ্যফমচত থ্যফ এফং দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা মনধ মামযত ন্থায় আথ্যফদনকাযীথ্যক তা প্রদান কযথ্যফন। 

৩) মফএমএর প্রমত ফছয একটি ফামল মক প্রমতথ্যফদন প্রকা কযথ্যফ। ফামল মক প্রমতথ্যফদথ্যন তে অমধকায আইন, ২০০৯ 

এয ধাযা ৬(৩)-এ উমেমখত তেমূ ংথ্যমাজন কযথ্যফ। 

৪) মফএমএর স্বপ্রথ্যণামদতবাথ্যফ প্রকাথ্যমাগ্য তথ্যেয একটি তামরকা প্রস্ত্িত কযথ্যফ এফং থ্যয়ফাইথ্যট প্রকা  

প্রচায কযথ্যফ। থ্যয়ফাইট মনমদ মষ্ট ভয় যয ারনাগাদ কযা থ্যফ। 

            খ. চামদায মবমিথ্যত প্রদানথ্যমাগ্য তে:  

 

১) এই ধযথ্যনয তে যকাথ্যনা নাগমযথ্যকয আথ্যফদথ্যনয যপ্রমক্ষথ্যত তে অমধকায আইন-২০০৯ এ ফমণ মত দ্ধমত অনুযণ 

কথ্যয প্রদান কযথ্যত থ্যফ। 

২) মফএমএর চামদায মবমিথ্যত প্রদানথ্যমাগ্য তথ্যেয একটি তামরকা প্রস্ত্িত কযথ্যফ এফং তা থ্যয়ফাইথ্যট প্রকা  

প্রচায কযথ্যফ। 

৩) প্রমত মতন ভা অন্তয এই তামরকা ারনাগাদ কযা থ্যফ।  
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গ. প্রদান  প্রকা ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তে:  

এই মনথ্যদ মমকায অন্যান্য অনুথ্য্থ্যদ মা মকছুই থাকুক না যকন মফএমএর মনথ্যনাি তেমূ প্রদান ফা প্রকা ফা প্রচায 

কযথ্যত ফাধ্য থাকথ্যফ না : 

 যকান তে প্রকাথ্যয পথ্যর যকান র্ততীয় থ্যক্ষয বুমদ্ধবৃমিক ম্পথ্যদয অমধকায ক্ষমতগ্রস্থ থ্যত াথ্যয এরূ 

ফামণমজযক ফা ব্যফাময়ক অন্তমন মমত যগানীয়তা মফলয়ক, কমযাইট ফা বুমদ্ধবৃমিক ম্পদ (Intellectual 

Property Right) ম্পমকমত তে; 

 যকান তে প্রকাথ্যয পথ্যর যকান ব্যমিয ব্যমিগত জীফথ্যনয যগানীয়তা ক্ষুণ্ণ থ্যত াথ্যয এরূ তে; 

 তদন্তাধীন যকান মফলয় মায প্রকা তদন্ত কাথ্যজ মফঘ্ন ঘটাথ্যত াথ্যয এরূ তে; 

  যকান ক্রয় কাম মক্রভ ম্পূণ ম য়ায পূথ্যফ ম ফা এ মফলথ্যয় মদ্ধা  গ্রথ্যণয পূথ্যফ ম ংমলিষষ্ট ক্রয় ফা এয কাম মক্রভ 

ংক্রান্ত যকান তে; 

  যীক্ষায প্রশ্নত্র ফা যীক্ষায় প্রদি নম্বয ম্পমকমত আগাভ তে; 

 ভমন্ত্রমযলদ ফা, যক্ষত্রভত, উথ্যদষ্টা মযলথ্যদয বফঠথ্যক উস্থানীয় ায-ংথ্যক্ষ আনুলমঙ্গক দমররামদ এফং 

উিরূ বফঠথ্যকয আথ্যরাচনা  মদ্ধা  ংক্রা  যকান তে;  

 তথ্যফ তম থাথ্যক যম, ভমন্ত্রমযলদ ফা, যক্ষত্রভত, উথ্যদষ্টা মযলদ কর্তমক যকান মদ্ধান্ত গৃীত য়ায য অনুরূ মদ্ধা  কাযণ 

এফং যম কর মফলথ্যয়য উয মবমি কথ্যয মদ্ধান্তটি গৃীত থ্যয়থ্যছ তা প্রকা কযা মাথ্যফ । 

আথ্যযা তম থাথ্যক যম, এই ধাযায অধীন তে প্রদান স্থমগত যাখায যক্ষথ্যত্র ংমলিষষ্ট কর্তমক্ষথ্যক তে কমভথ্যনয পূফ মানুথ্যভাদন গ্রণ 

কযথ্যত থ্যফ। 

 

৫. স্বপ্রথ্যণামদত তেমূথ্যয তামরকা প্রকা  প্রণয়থ্যনয যমৌমিকতা/উথ্যেশ্য 

 

         র                  র        র র         ।   এ   এ -এর         র           

    এর                   র                র    । এ          র      এ        র          

    র                      । 

      র                       র র          র  র       র      র                   র   রর 

                য   এ   এ   এ              র             র       র র। 

 

 

৬. তে ংগ্র, ংযক্ষণ  ব্যফস্থানা 

 

ক) তে ংযক্ষণ : মফএমএর তে ংযক্ষযণয জন্য মনথ্যভণাি দ্ধমত অনুযণ কযথ্যফ :  

(১) নাগমযথ্যকয তে অমধকায মনমিত কযায রথ্যক্ষয মাফতীয় তথ্যেয কযাটারগ এফং ইনথ্যডক্স প্রস্তুত কথ্যয মথামথবাথ্যফ 

ংযক্ষণ কযথ্যফ। 



     12 এর 6 

 

(২) যম-কর তে কমম্পউটাথ্যয ংযক্ষথ্যণয উযুি ফথ্যর ভথ্যন কযথ্যফ য-কর তে যুমিংগত ভয়ীভায ভথ্যধ্য 

কমম্পউটাথ্যয ংযক্ষণ কযথ্যফ এফং তে রাথ্যবয সুমফধাথ্যথ ম ভগ্র যদথ্য যনটয়াথ্যকময ভাধ্যথ্যভ তায ংথ্যমাগ স্থান 

কযথ্যফ। 

(৩)  তে ংযক্ষণ  ব্যফস্থানায জন্য তে অমধকায (তে ংযক্ষণ  ব্যফস্থানা) প্রমফধানভারা, ২০১০ অনুযণ 

কযথ্যফ। 

খ) তে ংগ্র  ব্যফস্থানা : মফএমএর তে ংগ্র  ব্যফস্থানায জন্য তে অমধকায (তে ংযক্ষণ  ব্যফস্থানা) 

প্রমফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযথ্যফ। 

গ) তথ্যেয বালা :  

(১) তথ্যেয মূর বালা থ্যফ ফাংরা। তে মমদ অন্য যকান বালায় উৎন্ন থ্যয় থাথ্যক তাথ্যর যটি যই বালায় ংযমক্ষত থ্যফ। 

দাপ্তমযক প্রথ্যয়াথ্যজন তে অনুফাদ কযা থ্যত াথ্যয। 

(২) তে যম বালায় ংযমক্ষত থাকথ্যফ যই বালাথ্যতই আথ্যফদনকাযীথ্যক যফযা কযা থ্যফ। আথ্যফদনকাযীয চামদায 

যপ্রমক্ষযত যকান তে অনুফাদ কযায দাময়ত্ব কর্তমক্ষ ফন কযথ্যফ না। 

ঘ) তথ্যেয ারনাগাদকযণ : মফএমএর প্রমতভাথ্য তে ারনাগাদ কযথ্যফ। 

৭. দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা মনথ্যয়াগ 

১) তে অমধকায আইন ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুাথ্যয মফএমএর তে প্রদাথ্যনয জন্য দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা মনথ্যয়াগ 

কযথ্যফ। দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায নাভ, দফী, ঠিকানা এফং প্রথ্যমাজয যক্ষথ্যত্র পযাক্স নম্বয  ই-যভইর ঠিকানা তামরকা প্রকা 

কযথ্যত থ্যফ। যকান দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা মযফতমন থ্যর নতুন দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা মনথ্যয়াথ্যগয ৫ মদথ্যনয ভথ্যধ্য তামরকা 

ারনাগাদ কযা থ্যফ। তামরকা কর্তমথ্যক্ষয থ্যয়ফাইথ্যট প্রকা কযা থ্যফ। 

৮. দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায দাময়ত্ব  কভ মমযমধ 

ক) তথ্যেয জন্য কাথ্যযা আথ্যফদথ্যনয যপ্রমক্ষথ্যত দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা : 

অ) আথ্যফদন গ্রণ  তে অমধকায আইন ২০০৯ মফমধ-৩ অনুাথ্যয আথ্যফদনত্র গ্রথ্যণয প্রামপ্ত স্বীকায কযথ্যফন; 

আ) অনুথ্যযাধকৃত তে, তে অমধকায আইন ২০০৯, ধাযা-৯ অনুাথ্যয মথামথবাথ্যফ যফযা কযথ্যফন; 

ই) তে প্রদাথ্যন অাযগতায যক্ষযত্র তে অমধকায আইন ২০০৯, ধাযা-৯(৩) অনুাথ্যয মথামথবাথ্যফ অাযগতা প্রকা 

কযথ্যফন। অাযগতায কাযণ তে অমধকায আইন ২০০৯ -এয াথ্যথ াভঞ্জস্যপূণ ম থ্যত থ্যফ; 

ঈ) যকান অনুথ্যযাধকৃত তে দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায মনকট যফযাথ্যয জন্য ভজুদ থাকথ্যর মতমন তে অমধকায আইন 

২০০৯, ধাযা-৯(৬)(৭) অনুাথ্যয উি তথ্যেয যুমিংগত মূল্য মনধ মাযণ কযথ্যফন এফং উি মূল্য অনমধক ৫ (াঁচ) 

কাম ম মদফথ্যয ভথ্যধ্য মযথ্যাধ কযায জন্য অনুথ্যযাধকাযীথ্যক অফমত কযথ্যফন;  

উ) যকান অনুথ্যযাধকৃত তথ্যেয াথ্যথ র্ততীয় থ্যক্ষয ংমলিষষ্টতা থাকথ্যর দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা তে অমধকায আইন 

২০০৯, ধাযা-৯(৮) অনুাথ্যয ব্যফস্থা গ্রণ কযথ্যফন; 

খ) তে অমধকায আইন ২০০৯ -এয তপমথ্যর মনধ মামযত আথ্যফদথ্যনয পযথ্যভট/পযভ ‘ক’ ংযক্ষণ  যকান নাগমযথ্যকয 

চামদায যপ্রমক্ষথ্যত যফযা; 

গ) আথ্যফদন পযভ পূযথ্যণ ক্ষভ নয়, এভন আথ্যফদনকাযীথ্যক আথ্যফদন পযভ পূযথ্যণ ায়তা; 

ঘ) যকান নাগমযথ্যকয চামদায যপ্রমক্ষথ্যত তাথ্যক আমর কর্তমক্ষ মনধ মাযথ্যণ ায়তা; 
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ঙ) ঠিক কর্তমক্ষ মনধ মাযথ্যণ র্ভর কথ্যযথ্যছ, এভন আথ্যফদনকাযীথ্যক ঠিক কর্তমক্ষ মনধ মাযথ্যণ ায়তা; 

চ) যকান াযীমযক প্রমতফন্ধী ব্যমিয তে প্রামপ্ত মনমিত কযথ্যত দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা তাথ্যক উযুি দ্ধমতথ্যত তে যথ্যত 

ায়তা কযথ্যফন। এথ্যক্ষথ্যত্র দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা উযুি অন্য যকান ব্যমিয ায়তা গ্রণ কযথ্যত াযথ্যফন;  

ছ) তে ংযক্ষণ, ব্যফস্থানা  স্বপ্রথ্যণামদত তে প্রকা তে অমধকায আইন ২০০৯-এয াথ্যথ াভঞ্জস্যপূণ মবাথ্যফ থ্য্ মক 

না তা মনধ মাযথ্যণ কর্তমক্ষথ্যক ায়তা প্রদান; 

জ) তে অমধকায আইন ২০০৯-এয াথ্যথ াভঞ্জস্যপূণ মবাথ্যফ ফামল মক প্রমতথ্যফদন প্রকাথ্য ায়তা কযা; 

ঝ) তথ্যেয জন্য প্রাপ্ত আথ্যফদনত্র এ-ংক্রান্ত প্রথ্যয়াজনীয় তে ংযক্ষণ, আথ্যফদনকাযীয যমাগাথ্যমাথ্যগয      র  তে 

ংযক্ষণ, তে অফুকিকযণ ংক্রান্ত প্রমতথ্যফদন ংকমরত কযা, তে মূল্য আদায়, মাফ যক্ষণ  যকাময যকালাগাথ্যয 

জভাকযণ এফং কর্তমক্ষ ফা তে কমভথ্যনয চামদায যপ্রমক্ষথ্যত এ ংক্রান্ত তে যফযা কযা; ইতযামদ। 

 

৯. মফকল্প দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা মনথ্যয়াগ 

 

১) ফদরী ফা অন্য যকান কাযথ্যণ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায অনুমস্থমতথ্যত দাময়ত্বারথ্যনয জন্য মফএমএর একজন মফকল্প 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা মনথ্যয়াগ কযথ্যফ। দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায অনুমস্থমতথ্যত দাময়ত্বারনকারীন আইন অনুাথ্যয মতমন 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা মথ্যথ্যফ মফথ্যফমচত থ্যফন। মফকল্প দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায নাভ, দফী, ঠিকানা এফং প্রথ্যমাজয যক্ষথ্যত্র পযাক্স 

নম্বয  ই-যভইর ঠিকানা তামরকা প্রকা কযথ্যত থ্যফ। যকান দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা মযফতমন থ্যর নতুন দাময়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা মনথ্যয়াথ্যগয ৫ মদথ্যনয ভথ্যধ্য তামরকা ারনাগাদ কযা থ্যফ। তামরকা কর্তমথ্যক্ষয থ্যয়ফাইথ্যট প্রকা কযা থ্যফ। 

 

১০. মফকল্প দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায দাময়ত্ব  কভ মমযমধ 

 

ক) দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায অনুমস্থতকারীন ভথ্যয় ‘মফকল্প দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা’ ‘দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা’ মথ্যথ্যফ দাময়ত্ব 

ারন কযথ্যফন; 

খ) দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা মথ্যথ্যফ দাময়ত্ব ারনকারীন ভথ্যয় ‘দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায দাময়ত্ব  কভ মমযমধ’ তায জন্য 

প্রথ্যমাজয থ্যফ। 

 

১১. তোমদ মযদ মন এফং প্রকামত প্রমতথ্যফদন মফক্রথ্যয়য সুথ্যমাগ 

 

মফএমএর কর্তমক প্রণীত প্রমতথ্যফদন মফনামূথ্যল্য ফ মাধাযথ্যণয মযদ মথ্যনয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ কযথ্যফ এফং নাভভাত্র মূথ্যল্য 

মফক্রথ্যয়য জন্য ভজুদ যাখথ্যফ।  

১২. জনগুরুত্বপূণ ম মফলথ্যয় যপ্র মফজ্ঞমপ্ত 

 

মফএমএর জনগুরুত্বপূণ ম মফলয়ামদ যপ্র মফজ্ঞমপ্তয ভাধ্যথ্যভ অথফা অন্য যকান ন্থায় প্রচায ফা প্রকা কযথ্যফ।  
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১৩. মযমষ্ট 

 

মযমষ্ট-১ :     র র   র            

 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা: 

ক্রমভক 

নং 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায নাভ  

দমফ 
যপান, যভাফাইর, পযাক্স, ই-যভইর যমাগাথ্যমাথ্যগয ঠিকানা 

১. 

     র        র    

    র               র  

          

 

          ০১৬৭২৬৯৬৯৬৫ 

     : ০২-৪১০৩০০৯২ 

 -    : tanvir.rezvi@bcscl.com.bd 

মফএমএর, ১১৬ 

কাজী নজরুর 

ইরাভ অযামবমনউ, 

ঢাকা। 

 

আমর কর্তমক্ষ: 

ক্রমভক 

নং 
আমর কর্তমথ্যক্ষয নাভ  দমফ যপান, যভাফাইর, পযাক্স,  ই-যভইর যমাগাথ্যমাথ্যগয ঠিকানা 

১                  

          র              

  

        : ০১৯৭৭৫০০০৩৩ 

 -    : managing.director@bcscl.com.bd  

 

মফএমএর, ১১৬ 

কাজী নজরুর 

ইরাভ অযামবমনউ, 

ঢাকা। 

 

মযমষ্ট-২: মফএমএর-এয মফমবন্ন টিভ ফা কমভটি, যপাকার থ্যয়ন্ট কভ মকতমা  দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমাাঃ 

এ ম এ টিভাঃ 

ক্রমভক 

নং 
নাভ  দমফ টিথ্যভ অফস্থান            র    -     

১              র       

    র           ,   র       

     

    +৮৮ ০১৫৫০১৫৫০৮০  

bakhtiar.ahmed@bcscl.com.bd 

২)      এ  এ                

                         

            +৮৮ ০১৬৭৮০৩৪২০০ 

aziz@bcscl.com.bd 

৩)                            র   

    র 

             (   র র        ) 

    +৮৮ ০১৯৩৯৯০০৩০৪  

dastgir@bcscl.com.bd 

৪                   র র      

                    র   

  এ   এ  

    +৮৮ 

muntasir@bcscl.com.bd 

৫                                 

               র       

    +৮৮ ০১৮১৭১৮১৩১৯ 

hamed.mohiuddin@bcscl.com.b

d 

৬                 

                  র       

  এ   এ  

           

            

+৮৮ ০১৭১১০৮৪২৬৪ 

asad.yusuf@bcscl.com.bd 
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ক্রমভক 

নং 
নাভ  দমফ টিথ্যভ অফস্থান            র    -     

১        এ  এ                

                         

  এ   এ । 

    
01678034200 

aziz@bcscl.com.bd 

২) 
     র        র      

          র          

  এ   এ । 

            01787698228 

rehenuma.tarannum@bcs

cl.com.bd 

 

৩)                    

                   র        

  এ   এ । 

    
01711084264 

asad.yusuf@bcscl.com.bd 

৪              র           

    র                     

         র     এ   এ । 

    01737598757 

arafin@bcscl.com.bd 

  

৫                        

    র                    

      র     এ   এ । 

           

            

01550156657 

shamim.shaon@bcscl.com

.bd 

 

এন আই এ টিভাঃ 

 

ক্রমভক 

নং 
আমর কর্তমথ্যক্ষয নাভ  দমফ টিথ্যভ অফস্থান            র    -     

৫।               

                

  এ   এ  

                   : ০১৭২৬২২৫৮১৪ 

 -      nujhat.tanjina@bcscl.com.bd 

৬।              

    র       র           

  এ   এ  

                        : ০১৭১৫০৩২১৪২ 

 -      sadia.islam@bcscl.com.bd 

 

             এ                        র                   

 

ক্রমভ

ক নং 
আমর কর্তমথ্যক্ষয নাভ  দমফ টিথ্যভ অফস্থান  যপান, যভাফাইর,  ই-যভইর  

১।                  

          র      

  এ   এ  

                   ০২-৪১০৩০০৯২   

 -      

managing.director@bcscl.com.bd 

২।               

                  র       

  এ   এ   

        

      র          

       

         ০১৭১১০৮৪২৬৪ 

e-mail: asad.yusuf@bcscl.com.bd 

৩।               

                     র  

               র         

  এ   এ  

             

      র          

       : ০১৭২৬২২৫৮১৪ 

 -      

nujhat.tanjina@bcscl.com.bd  
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                   র                    র       

 

   

  

  র 

                                  র    -     

১            র       

    র           ,   র       

     

      +৮৮ ০১৫৫০১৫৫০৮০  

bakhtiar.ahmed@bcscl.com.bd 

২      এ  এ                

             (         ) 

    +৮৮ ০১৬৭৮০৩৪২০০ 

aziz@bcscl.com.bd 

৩                          

  র       র 

             (   র র        ) 

    +৮৮ ০১৯৩৯৯০০৩০৪  

dastgir@bcscl.com.bd 

৪                 

     র           

    +৮৮ ০১৭৫৫৫৭৬১৮৯ 

saif.mahmood@bcscl.com.bd 

৫                        

        

       (       র     ) 

   -     +৮৮ ০১৮১৭১৮১৩১৯ 

hamed.mohiuddin@bcscl.com.bd 

 

 

 

                                     এ                             

 

                               র              

        

                               র                   

        

           র       

    র               র           ,  

  এ   এ । 

 

           

      +৮৮ ০২-৪১০৩০০৯২ 

       : +৮৮ ০১৫৫০১৫৫০৮০ 

    : +৮৮ ০২ ১০৩০০৯৩ 

 -      bakhtiar.ahmed@bcscl.com.bd 

                                

               র      ,  

  এ   এ   

 

           

      +৮৮ ০২-৪১০৩০০৯২ 

          +৮৮ ০১৮১৭১৮১৩১৯ 

    : +৮৮ ০২ ১০৩০০৯৩  

 -      hamed.mohiuddin@bcscl.com.bd 
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মযমষ্ট-৩: স্বপ্রথ্যণামদতবাথ্যফ প্রকাথ্যমাগ্য তথ্যেয তামরকা  প্রকাথ্যয ভাধ্যভ  

 

        র        তে প্রকাথ্যয ভাধ্যভ 

১                                           তে প্রদান ইউমনথ্যট ুকমিত অনুমরম, থ্যয়ফাইট। 

২                                          তে প্রদান ইউমনথ্যট ুকমিত অনুমরম, থ্যয়ফাইট। 

৩                    তে প্রদান ইউমনথ্যট ুকমিত অনুমরম, থ্যয়ফাইট। 

৪                র   র                    র তে প্রদান ইউমনথ্যট ুকমিত অনুমরম, থ্যয়ফাইট। 

৫     ঠ      ঠ              র    র  তে প্রদান ইউমনথ্যট ুকমিত অনুমরম, থ্যয়ফাইট। 

৬            র                             র      

               র 

তে প্রদান ইউমনথ্যট ুকমিত অনুমরম, থ্যয়ফাইট। 

৭     র                         র তে প্রদান ইউমনথ্যট ুকমিত অনুমরম, থ্যয়ফাইট। 

৮                       তে প্রদান ইউমনথ্যট ুকমিত অনুমরম, থ্যয়ফাইট। 

৯                        তে প্রদান ইউমনথ্যট ুকমিত অনুমরম, থ্যয়ফাইট। 

১০      র                            তে প্রদান ইউমনথ্যট ুকমিত অনুমরম, থ্যয়ফাইট। 

১১         র              তে প্রদান ইউমনথ্যট ুকমিত অনুমরম, থ্যয়ফাইট। 

১২                              তে প্রদান ইউমনথ্যট ুকমিত অনুমরম, থ্যয়ফাইট। 

১৩                    তে প্রদান ইউমনথ্যট ুকমিত অনুমরম, থ্যয়ফাইট। 

১৪             র     তে প্রদান ইউমনথ্যট ুকমিত অনুমরম, থ্যয়ফাইট। 

১৫     র               তে প্রদান ইউমনথ্যট ুকমিত অনুমরম, থ্যয়ফাইট। 

১৬ মফএমএর-এয ফাথ্যজট, প্রস্তামফত খযচ এফং প্রকৃত ব্যথ্যয়য 

উয বতময মযথ্যাট ম। 

তে প্রদান ইউমনথ্যট ুকমিত অনুমরম, থ্যয়ফাইট। 

 

 

 

 

মযমষ্ট-৪: চামদায মবমিথ্যত প্রদানথ্যমাগ্য তথ্যেয তামরকা: 

 

                      র-  ১      র        ২                 এ   ৩      র      । 

 

 

         র     

১          র         র  র                       । 

২             র          । 

৩                । 

৪                                । 
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মযমষ্ট-৫ : প্রদান ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তথ্যেয তামরকা 

 

মননমরমখত তেমূ প্রদান  প্রকা কযথ্যত কর্তমক্ষ ফাধ্য থাকথ্যফ না-  

 যকান তে প্রকাথ্যয পথ্যর ফাংরাথ্যদথ্যয মনযািা, অখন্ডতা  াফ মথ্যবৌভথ্যত্বয প্রমত হুভমক থ্যত াথ্যয এরূ তে; 

 কভী  উকাযথ্যবাগীয ব্যমিগত জীফথ্যনয যগানীয়তা ক্ষুণ্ন য়, এরূ তে। 

 মফচাযাধীন ভাভরায তে মা ই ভাভরায সুষ্ঠু মফচাযকাম মথ্যক ব্যাত কযথ্যত াথ্যয, এরূ তে। 

 তদন্তাধীন মফলয় ংমলিষষ্ট যকাথ্যনা তে, মায প্রকা তদন্তকাথ্যজ মফঘ্ন ঘটাথ্যত াথ্যয। 

 যকাথ্যনা ক্রয় কাম মক্রথ্যভয মফলথ্যয় মদ্ধান্ত যনয়ায আথ্যগ ংমলিষষ্ট ক্রয় ফা এয কাম মক্রভ ংক্রান্ত যকাথ্যনা তে।  

 গথ্যফলণায সূত্র ফা যকৌর ফা কাথ্যযা বুমদ্ধবৃমিক ম্পথ্যদয অমধকায ক্ষমতগ্র  থ্যত াথ্যয, এরূ তে। 

 মনথ্যয়াগ যীক্ষায প্রশ্নত্র  যীক্ষায পরাপর ংক্রা  আগাভ তে, ইতযামদ। 

 


