খসড়া তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেনিকা-২০১৯

বাাংলার্দি ততল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করর্ ার্রিি (র্ র্রাবাাংলা)
প র্রার্সন্টার, ৩ কাওরাি বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫

নরনিষ্ট-১:
স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকাির্ াগ্য তর্থ্যর তানলকা ও প্রকার্ির মাধ্যমঃ
ক্রম.

তর্থ্যর নববরণ

তথ্য প্রকার্ির মাধ্যম

০১।

প র্রাবাাংলার সাাংগ্ঠনিক কাঠার্মা ও কা েক্রর্মর নববরণ

ওর্েবসাইট,সাংনিষ্ট দপ্তর

০২।

প র্রাবাাংলার কমেকতো ও কমেচারীর্দর তথ্য

ওর্েবসাইট, সাংনিষ্ট দপ্তর

০৩।

কা েসম্পাদর্ির জন্য প র্রাবাাংলার নিেন্ত্রর্ণ রনিত ও বযবহৃত আইি,
ওর্েবসাইট, সাংনিষ্ট দপ্তর
নবনধ্-নবধ্াি, নির্দেিিা, মযানুর্েল, ডকুর্মন্ট এবাং পরকডে

০৪।

ভনবতবয কমেসূচী,
কা েক্রর্মর নববরণ

নরকল্পিা ও নসদ্ধান্তমত বাস্তবােি সাংক্রান্ত

ওর্েবসাইট, সাংনিষ্ট দপ্তর

০৫। তদনিক গ্যাস উৎ াদি সাংক্রান্ত তথ্যানদ

ওর্েবসাইট, সাংনিষ্ট দপ্তর

০৬। আনথ্েক তথ্য, প মি-আে/বযে সাংক্রান্ত নিসাব নববরণী

সাংনিষ্ট দপ্তর

িাগ্নরকর্দর তথ্য সাংগ্রর্ির জন্য নবরাজমাি সুর্ াগ্-সুনবধ্া সাংক্রান্ত
ওর্েবসাইট, প র্রাবাাংলার লাইর্েনর িাখা, সাংনিষ্ট
০৭। নববরণ, কমেকতো / কমেচারীর্দর জন্য সাংরনিত লাইর্েনর কর্ির কা ে
দপ্তর
ঘন্টা ইতযানদ (প্রর্ াজয পির্ে)
০৮।

িাম, দবী, নঠকািা, পফ্াি িম্বর এবাং প্রর্ াজয পির্ে ফ্যাক্স িম্বর ও ইওর্েবসাইট, সাংনিষ্ট দপ্তর
পমইল নঠকািাসি দানেত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর িাম

০৯।

িাম, দবী, নঠকািা, পফ্াি িম্বর এবাং প্রর্ াজয পির্ে ফ্যাক্স িম্বর ও ই- প্রর্তযক কততে র্ির পিানটি পবাডে, ওর্েবসাইট,
পমইল নঠকািাসি আন ল কততে র্ির তানলকা
সাংনিষ্ট দপ্তর ইতযানদ
তর্থ্যর জন্য িাগ্নরর্কর কাছ পথ্র্ক প্রাপ্ত সকল আর্বদি
অনুনলন , ার মর্ধ্য নির্নাক্ত তথ্যসমূি অমতভিেক্ত থ্াকর্বঃ

১০।

র্ের

(ক) প কততে ি কততকে অনুর্রাধ্ েনট গ্তিীত ির্ের্ছ তার িাম
(খ) নক তর্থ্যর জন্য অনুর্রাধ্ করা ির্ের্ছ

গ্তিীত আর্বদি
র্ের একনট কন
প্রর্তযক
কততে র্ির এবাং ওর্েবসাইর্ট রনিত থ্াকর্ব

(গ্) অনুর্রার্ধ্র তানরখ
সরকার, কততে ি কততেক সম্পানদত১১।

(ক) গ্যাসখার্ত সকল উন্নেি/প্রকল্প তথ্যাবলী
(খ) প্রর্তযক চুনক্তর সাংনিপ্ত নববরণ, প্রাক্কনলত বযে/চুনক্তর পমোদকাল
ইতযানদ (PSC বযনতত)

ওর্েবসাইট, সাংনিষ্ট দপ্তর

প র্রাবাাংলার ওর্েবসাইট ও স্ব স্ব পকাম্পানির
ওর্েবসাইট

১২।

প র্রাবাাংলার অধ্ীিস্থ পকাম্পািী কততেক গ্যাস সাংর্ ার্গ্র তথ্য ও এলাকা

১৩।

প র্রাবাাংলার িাগ্নরক পসবা সাংক্রামত (র্ মি পটন্ডার পিানটি, নবর্িষ
সমর্ে নসএিনজ নফ্নলাং পষ্টিি বন্ধ ও পখালার নবজ্ঞনপ্ত, জ্বালানি নির ত্তা ওর্েবসাইট, সাংনিষ্ট দপ্তর
নদবর্সর নবজ্ঞনপ্ত ইতযানদ)
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নরনিষ্ট-২
চানিদার নভনত্তর্ত প্রদাির্ াগ্য তর্থ্যর তানলকাঃ
নিননলনখত তথ্যসমূি জিগ্র্ণর চানিদার নভনত্তর্ত প্রদাি করা ির্ব (কততে র্ির নসদ্ধান্ত গ্রির্ণর র):
➢ স্বপ্রর্ণানদতভার্ব প্রকানিত সকল তথ্য
➢ নবনভন্ন িীনত
➢ আনথ্েক তথ্য, প মি-আে/বযে সাংক্রান্ত নিসাব নববরণী
➢ অনডট নরর্ াটে (জবাবসি)
➢ প্রকর্ল্পর তথ্য
➢ ক্রে কা েক্রম সাংক্রান্ত তথ্য
➢ উ কারর্ভাগ্ীর তানলকা
➢ নির্োগ্ বদনলর আর্দি
➢ পদর্ি বা নবর্দি ভ্রমণ সাংক্রান্ত তথ্যানদ
➢ প্রদাি বাধ্যতামূলক িে, এমি তথ্য ( নরনিষ্ট-৩) বযতীত অন্য সকল তথ্য
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নরনিষ্ট-৩:
প্রদাি বাধ্যতামূলক িে, এমি তর্থ্যর তানলকাঃ
(ক) পকাি নবর্দিী সরকার্রর নিকট পথ্র্ক প্রাপ্ত পকাি পগ্া িীে তথ্য;
(খ) পকাি তথ্য প্রকার্ির ফ্র্ল পকাি তততীে র্ির বতনদ্ধবতনত্তক সম্পর্দর অনধ্কার িনতগ্রস্থ ির্ত ার্র এরু বানিনজযক বা
বযবসানেক অন্তনিেনিত পগ্া িীেতা নবষেক, কন রাইট বা বুনদ্ধবতনত্তক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পনকেত তথ্য;
(গ্) পকাি তথ্য প্রকার্ির ফ্র্ল পকাি নবর্িষ বযনক্ত বা সাংস্থার্ক লাভবাি বা িনতগ্রস্থ করর্ত ার্র এরু তথ্য, থ্াঃঅ) আেকর, শুল্ক, ভযাট ও আবগ্ারী আইি বাজেট বা করহার পররবর্তন সংক্রান্ত ককান আগাম র্থ্য;
আ) মুদ্রার রবরনমে ও সুজের হার পররবতেিেরনর্ ককান আগাম র্থ্য;
ই) বযাৎকসহ আরথ্তক প্ররর্ষ্ঠানসমূর্ির পররচালনা ও র্োররক সংক্রান্ত ককান আগাম র্থ্য;
(ঘ) ককান র্থ্য প্রকাজের ফজল ককান বযরির বযরিগর্ েীবজনর কগাপনীয়র্া ক্ষুন্ন হজর্ পাজর এরূ র্থ্য;
(ঙ) ককৌেলপর্ ও বারিরেযক 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 আইি দ্বারা সংররক্ষর্ কগাপনীয় র্থ্য;
(ে) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষার প্রেত্ত নম্বর সম্পরকতর্ আগাম র্থ্য;
(ঝ) সাইসনমক, কূ , নফ্ল্ড সম্পনকেত তথ্য;
নরনিষ্ট-৪:
দানেত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর নববরণ:
কমতকর্তার নাম
: োহীন আিার
পেনব
: উ -মিাবযবস্থা ক (র্বাডে)
কফান
: +৮৮০১৭০৬০০২১৯৩, +৮৮০২৯১৩৫৯৯০
ই-কমইল
: board@petrobangla.org.bd
রিকানা
: পবাডে নড াটের্মন্ট, ৮ম তলা, প র্রাবাাংলা, ঢাকা-১২১৫।
নবকল্প
দানেত্বপ্রাপ্ত কমেকতোর নববরণ:
কমতকর্তার নাম
: তনরকুল ইসলাম খাি
পেনব
: বযবস্থা ক (জিসাংর্ াগ্)
কফান
: +৮৮০১৭১২১৬৩৪৩৪
ই-কমইল
: petrobanglapr@petrobangla.org.bd
রিকানা
: জিসাংর্ াগ্ নড াটের্মন্ট, ৮ম তলা, প র্রাবাাংলা, ঢাকা-১২১৫।
নরনিষ্ট-৫:
আরপল কততে র্ির রববরি:
পেনব
কফান
ই-কমইল
রিকানা

:
:
:
:

পচোরমযাি, প র্রাবাাংলা
+৮৮০২৮১৮৯৯৪৪
petchair@petrobangla.org.bd, petrochair@gmail.com
পচোরমযাি-এর দপ্তর, ৪থ্ে তলা, প র্রাবাাংলা, ঢাকা-১২১৫।
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