
ছক-১ : দপ্তরেে স্ব-প্রর োদদতভোরে প্রকোশর োগ্য তথ্যেে তোদিকো ও প্রকোরশে মোধ্যম 

 

ক্রদমক  তরেে দেেে  প্রকোরশে মোধ্যম 

01 থ্যভোক্তো-অদিকোে সংেক্ষ  আইন, 2009, দেদিমোিো ও প্রদেদিমোিো ওরেেসোইট 

02 দপ্তরেে দমশন, দভশন ও কো যোেদি ওরেেসোইট 

03 দপ্তরেে সোংগঠদনক কোঠোরমো ওরেেসোইট 

04 
দপ্তরেে কম যকতযোগর ে নোম, পদদে, শোখো, দপ্তদেক ও আেোদসক থ্যটদির োন নম্বে, 

থ্যমোেোইি নম্বে ও ই-থ্যমইি। 
ওরেেসোইট 

05 দপ্তরেে কম যচোেীগর ে নোম, পদদে, শোখো, থ্যমোেোইি নম্বে ও ই-থ্যমইি।  ওরেেসোইট 

06 দপ্তরেে থ্যেিো কো যোিরেে সহকোেী পদেচোিকগর ে তোদিকো ওরেেসোইট 

07 দপ্তরেে েোতীে শুদ্ধোচোে থ্যকৌশি কম যপদেকল্পনো ওরেেসোইট ও মুদিত অনুদিদপ 

08 দপ্তরেে েোদষ যক কম যসম্পোদন চুদক্ত ওরেেসোইট ও মুদিত অনুদিদপ 

09 দপ্তরেে েোরেট ওরেেসোইট 

10 দপ্তরেে ক্রে পদেকল্পনো ওরেেসোইট 

11 দপ্তরেে দেপত্র দেজ্ঞদপ্ত ওরেেসোইট 

12 
দপ্তরেে েোদষ যক কম যসম্পোদন চুদক্ত ও েোতীে শুদ্ধোচোে থ্যকৌশি েোস্তেোেরন থ্য োকোি 

পরেন্ট কম যকতযো মরনোনেন 
ওরেেসোইট 

13 দপ্তরেে েোতীে শুদ্ধোচোে থ্যকৌশি েোস্তেোেরনে ননদতকতো কদমটি ওরেেসোইট 

14 দপ্তরেে তে প্রোদপ্তে আরেদনপত্র ওরেেসোইট 

15 দপ্তরেে তে প্রদোরনে দোদেত্বপ্রোপ্ত কম যকতযোে তোদিকো ওরেেসোইট 

16 দপ্তরেে অদভর োগ দনষ্পদি কম যকতযো ও আপীি কম যকতযো ওরেেসোইট 

17 অদভর োগ দনষ্পদি ব্যেস্থোপনো সংক্রোন্ত নীদতমোিো ও দনরদ যদশকো 2018 ওরেেসোইট 

18 দপ্তরেে দসটিরেন চোট যোে ওরেেসোইট 

19 দপ্তরেে থ্যসেো গ্রহীতোরদে মতোমত পদেেীক্ষ   েম ওরেেসোইট ও মুদিত অনুদিদপ 

20 অদভর োগ দোদখরিে  েম ওরেেসোইট 

21 দপ্তরেে অদভর োগ দোরেরেে পদ্ধদত ওরেেসোইট 

22 ই-প্রর োদনো তে  েম ওরেেসোইট 

23 অদিদপ্তরেে থ্যভোক্তো েোতোেন শীষ যক হটিোইন নম্বে-16121 ওরেেসোইট 

 

ছক-2: চোদহদোে দভদিরত প্রদোনর োগ্য তরেে তোদিকো 

 দপ্তরেে দেদভন্ন কো যোিে কর্তযক পদেচোদিত েোেোে অদভ োরনে সংখ্যো ও আদোেকৃত েদেমোনোে পদেমোর ে তে: 

 এ দপ্তে কর্তযক অর্ যেছরে দক পদেমো  েোেোে তদোেদক কেো হরেরছ এেং দক পদেমো  েদেমোনো আরেোপ ও আদোে কেো হরেরছ এ 

সম্পদকযত তে: 

 অদভর োগ প্রমোদনত হওেোে আদোেকৃত েদেমোনোে অর্ য থ্যর্রক কত েনরক 25% অর্ য প্রদোন কেো হরেরছ এ সম্পদকযত তে: 

 দোদখিকৃত অদভর োরগে পেেতী ব্যেস্থো সম্পদকযত তে: 

 এছোড়োও তে অদিকোে আইন, 2009 অনু োেী প্রদোনর োগ্য অন্যোন্য তে। 

 

ছক-3: প্রদোন েোধ্যতোমূিক নে, এমন তরেে তোদিকো:  

  থ্যকোন তে প্রকোরশে  রি েোংিোরদরশে দনেোপিো, অখন্ডতো ও সোে যরভৌমরত্বে প্রদত হুমদক হইরত পোরে এরূপ তে: 

 থ্যকোন তে প্রকোরশে  রি থ্যকোন র্ততীে পরক্ষে বুদদ্ধবৃদিক সম্পরদে অদিকোে ক্ষদতগ্রস্ত হইরত পোরে এরূপ েোদ দেিক েো ব্যেসোদেক 

অন্তদনদহত থ্যগোপনীেতো দেষেক, কদপেোইট েো বুদদ্ধবৃদিক সম্পদ (Intellectual property) সম্পদকযত তে: 

 থ্যকোন তে প্রকোরশে  রি প্রচদিত আইরনে প্ররেোগ েোিোগ্রস্ত হইরত পোরে েো অপেোি বৃদদ্ধ পোইরত পোরে এরূপ তে: 

 থ্যকোন তে প্রকোরশে  রি থ্যকোন ব্যদক্তে ব্যদক্তগত েীেরনে থ্যগোপনীেতো ক্ষুণ্ন হইরত পোরে এরূপ তে: 

 থ্যকোন তে প্রকোরশে  রি থ্যকোন ব্যদক্তে েীেন েো শোেীদেক দনেোপিো দেপদোপন্ন হইরত পোরে এরূপ তে: 

 থ্যকোন অপেোরিে তদন্ত প্রদক্রেো এেং অপেোিীে থ্যগ্র তোে ও শোদস্তরক প্রভোদেত কদেরত পোরে এইরূপ তে: 

 থ্যকোন ক্রে কো যক্রম সম্পূ য হইেোে পূরে য েো উক্ত দেষরে দসদ্ধোন্ত গ্রহর ে পূরে য সংদিস্ট ক্রে েো উহোে কো যক্রম সংক্রোন্ত থ্যকোন থ্যকোন তে: 

 থ্যকোন ব্যদক্তে আইন দ্বোেো সংেদক্ষত থ্যগোপনীে তে। 


