খড়া তথয অফভুক্তকযণ ননর্দেনকা- ২০১৮

ফাাংরার্দ ততর, গযা ও খননজ ম্পদ কযর্ার্যন (পর্রাফাাংরা)
পর্রার্ন্টায, ৩ কাওযান ফাজায ফা/এ, ঢাকা-১২১৫

নযনষ্ট-১:
স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকার্মাগয তর্থযয তানরকা ও প্রকার্য ভাধযভঃ
ক্রভ.
০১।

তর্থযয নফফযণ

তথয প্রকার্য ভাধযভ

পর্রাফাাংরায াাংগঠননক কাঠার্ভা ও কামেক্রর্ভয নফফযণ

ওর্েফাইট, াংনিষ্ট দপ্তয

০২। পর্রাফাাংরায কভেকতো ও কভেচাযীর্দয তথয

ওর্েফাইট, াংনিষ্ট দপ্তয

০৩।

কামেম্পাদর্নয জন্য পর্রাফাাংরায ননেন্ত্রর্ণ যনিত ও ফযফহৃত আইন,
নফনধ-নফধান, ননর্দেনা, ভযানুর্ের, ডকুর্ভন্ট এফাং পযকডে

০৪।

বনফতফয কভেূচী,
কামেক্রর্ভয নফফযণ

নযকল্পনা ও নদ্ধান্তভত ফাস্তফােন াংক্রা

ওর্েফাইট, াংনিষ্ট দপ্তয
ন্ত

ওর্েফাইট, াংনিষ্ট দপ্তয

০৫। তদননক গযা উৎাদন াংক্রান্ত তথযানদ

ওর্েফাইট, াংনিষ্ট দপ্তয

০৬।

আনথেক তথয, পমভন-আে/ফযে াংক্রান্ত নাফ নফফযণী

াংনিষ্ট দপ্তয

০৭।

নাগনযকর্দয তথয াংগ্রর্য জন্য নফযাজভান সুর্মাগ-সুনফধা
াংক্রান্ত
ওর্েফাইট, পর্রাফাাংরায রাইর্েনয াখা, াংনিষ্ট
নফফযণ, কভেকতো / কভেচাযীর্দয জন্য াংযনিত রাইর্েনয কর্িয কামে
দপ্তয
ঘন্টা ইতযানদ (প্রর্মাজয পির্ে)

০৮।

নাভ, দফী, নঠকানা, পপান নম্বয এফাং প্রর্মাজয পির্ে পযাক্স নম্বয ও
ই-পভইর নঠকানা দানেত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নাভ

ওর্েফাইট, াংনিষ্ট দপ্তয

০৯।

নাভ, দফী, নঠকানা, পপান নম্বয এফাং প্রর্মাজয পির্ে পযাক্স নম্বয ও
ই-পভইর নঠকানা আনর কতৃের্িয তানরকা

প্রর্তযক কতৃের্িয পনানট পফাডে, ওর্েফাইট,
াংনিষ্ট দপ্তয ইতযানদ

তর্থযয জন্য নাগনযর্কয কাছ পথর্ক প্রাপ্ত কর আর্ফদন র্েয
অনুনরন, মায ভর্ধয ননর্নাক্ত তথযভূ অভতবেক্ত থাকর্ফঃ
১০।

(ক) পম কতৃেি কতৃকে অনুর্যাধেনট গৃীত র্ের্ছ তায নাভ
(খ) নক তর্থযয জন্য অনুর্যাধ কযা র্ের্ছ

গৃীত আর্ফদন র্েয একনট কন প্রর্তযক
কতৃের্িয এফাং ওর্েফাইর্ট যনিত থাকর্ফ

(গ) অনুর্যার্ধয তানযখ
যকায, কতৃেি কতৃেক ম্পানদত১১।

(ক) গযাখার্ত কর উন্নেন/প্রকল্প তথযাফরী
(খ) প্রর্তযক চুনক্তয াংনিপ্ত নফফযণ, প্রাক্কনরত ফযে/চুনক্তয পভোদকার
ইতযানদ (PSC ফযনতত)

ওর্েফাইট, াংনিষ্ট দপ্তয

১২।

পর্রাফাাংরায অধীনস্থ পকাম্পানী কতৃেক গযা াংর্মার্গয তথয ও এরাকা

পর্রাফাাংরায ওর্েফাইট ও স্ব স্ব পকাম্পাননয
ওর্েফাইট

১৩।

পর্রাফাাংরায নাগনযক পফা াংক্রাভত (পমভন পটন্ডায পনানট, নফর্ল
ভর্ে নএননজ নপনরাং পষ্টন ফন্ধ ও পখারায নফজ্ঞনপ্ত, জ্বারানন ননযত্তা
নদফর্য নফজ্ঞনপ্ত ইতযানদ)

ওর্েফাইট, াংনিষ্ট দপ্তয
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নযনষ্ট-২
চানদায নবনত্তর্ত প্রদানর্মাগয তর্থযয তানরকাঃ
ননননরনখত তথযভূ জনগর্ণয চানদায নবনত্তর্ত প্রদান কযা র্ফ (কতৃের্িয নদ্ধান্ত গ্রর্ণয য):
 স্বপ্রর্ণানদতবার্ফ প্রকানত কর তথয
 নফনবন্ন নীনত
 আনথেক তথয, পমভন-আে/ফযে াংক্রান্ত নাফ নফফযণী
 অনডট নযর্াটে (জফাফ)
 প্রকর্ল্পয তথয
 ক্রে কামেক্রভ াংক্রান্ত তথয
 উকাযর্বাগীয তানরকা
 ননর্োগ ফদনরয আর্দ
 পদর্ ফা নফর্দ ভ্রভণ াংক্রান্ত তথযানদ
 প্রদান ফাধযতাভূরক নে, এভন তথয (নযনষ্ট-৩) ফযতীত অন্য কর তথয
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নযনষ্ট-৩:
প্রদান ফাধযতাভূরক নে, এভন তর্থযয তানরকাঃ
(ক) পকান নফর্দী যকার্যয ননকট পথর্ক প্রাপ্ত পকান পগানীে তথয;
(খ) পকান তথয প্রকার্য পর্র পকান তৃতীে র্িয ফৃনদ্ধফৃনত্তক ম্পর্দয অনধকায িনতগ্রস্থ র্ত ার্য এরু ফানননজযক ফা
ফযফানেক অন্তননেনত পগানীেতা নফলেক, কনযাইট ফা ফুনদ্ধফৃনত্তক ম্পদ (Intellectual Property Right) ম্পনকেত তথয;
(গ) পকান তথয প্রকার্য পর্র পকান নফর্ল ফযনক্ত ফা াংস্থার্ক রাবফান ফা িনতগ্রস্থ কযর্ত ার্য এরু তথয, মথাঃঅ) আেকয, শুল্ক, বযাট ও আফগাযী আইন বাজজট বা করহার পররবর্তন সংক্রান্ত ককান আগাম র্থ্য;
আ) মুদ্রার রবরনভে ও সুজের হার পররফতেনজরনর্ ককান আগাম র্থ্য;
ই) বযাৎকসহ আরথ্তক প্ররর্ষ্ঠানভূর্র পররচালনা ও র্োররক সংক্রান্ত ককান আগাম র্থ্য;
(ঘ) ককান র্থ্য প্রকাজের ফজল ককান বযরির বযরিগর্ জীবজনর কগাপনীয়র্া ক্ষুন্ন হজর্ পাজর এরূ র্থ্য;
(ঙ) ককৌেলপর্ ও বারিরজযক কারজি কগাপন রাখা বাঞ্চনীয় এরূপ কাররগরর বা ববজ্ঞারনক গজবষিালব্ধ ককান র্থ্য;
(চ) ককান ক্রয় কার্তক্রম সম্পূিত হওয়ার পূজবত বা এ রবষজয় রসদ্ধান্ত গ্রহজির পূজবত সংরিষ্ট ক্রয় বা এর কার্তক্রম সংক্রান্ত ককান র্থ্য;
(ছ) ককান বযরির আইন দ্বারা সংররক্ষর্ কগাপনীয় র্থ্য;
(জ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষার প্রেত্ত নম্বর সম্পরকতর্ আগাম র্থ্য;
(ঝ) াইনভক, কূ, নপল্ড ম্পনকেত তথয;
নযনষ্ট-৪:
দানেত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নফফযণ:
কমতকর্তার নাম : পভাঃ আভজাদ পার্ন
পেনফ
: উ-ভাফযফস্থাক (এইচআয)
কফান
: +৮৮০১৫৫২৩১৫২৯৬
ই- কমইল
: hrd@petrobangla.org.bd
রিকানা
: এইচআয নডাটের্ভন্ট, ৩ে তরা, পর্রাফাাংরা, ঢাকা-১২১৫।
নফকল্প
দানেত্বপ্রাপ্ত কভেকতোয নফফযণ:
কমতকর্তার নাম : তনযকুর ইরাভ খান
পেনফ
: ফযফস্থাক (জনাংর্মাগ)
কফান
: +৮৮০১৭১২১৬৩৪৩৪
ই- কমইল
: petrobanglapr@petrobangla.org.bd
রিকানা
: জনাংর্মাগ নডাটের্ভন্ট, ৮ভ তরা, পর্রাফাাংরা, ঢাকা-১২১৫।
নযনষ্ট-৫:
আরপল কতৃের্িয রববরি:
কমতকর্তার নাম
পেনফ
কফান
ই- কমইল
রিকানা

:
:
:
:
:

পভাঃ রুহুর আভীন
পচোযভযান, পর্রাফাাংরা
+৮৮০২৮১৮৯৯৪৪
petchair@petrobangla.org.bd
পচোযভযান-এয দপ্তয , ৪থে তরা, পর্রাফাাংরা, ঢাকা-১২১৫।
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