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‘তথ  অিধকার আইন বা বায়েন অেব ণ ( পারিভশন) ও পিরবী ণ’ জলা কিমিটর সভার কাযিববরণী

সভাপিত ড. ক এম কাম ামান সিলম 
 জলা শাসক, ঠা রগঁাও

সভার তািরখ ২৯ অে াবর ২০১৯
সভার সময় পুর ১২:০০ টা

ান জলা শাসেকর সে লন ক ।
উপি িত সদ গেণর তািলকা- পিরিশ  ‘ক’।
সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ আর  করা হয়। সভায় অিতির  জলা শাসক (িশ া ও
আইিসিট), ঠা রগঁাও ‘তথ  অিধকার আইন বা বায়েন অেব ণ ( পারিভশন) ও পিরবী ণ’ জলা কিমিটর
কায ম এবং তথ  অিধকার আইন ২০০৯ স েক িব ািরত তথ  উপি ত সকলেক অবিহত কেরন। সভায় ০৮
এি ল ২০১৯ তািরেখ আেয়ািজত সভার কাযিববরণীর কােনা সংেশাধনী না থাকায় তা সবস িত েম দৃিঢ়করণ
করা হয়।

অতঃপরঅতঃপর  সভায়সভায়  িব ািরতিব ািরত  আেলাচনাআেলাচনা  শেষশেষ  িন পিন প  িস ািস া   গৃহীতগৃহীত  হয়হয়।।
মম আেলাচনাআেলাচনা িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী  

কতপৃকতপৃ
১ তথতথ   অিধকারঅিধকার  আইনআইন  ২০০৯২০০৯  এরএর  

অনলাইনঅনলাইন  িশ ণিশ ণ:: জলা ও উপেজলা 
পযােয়র সকল সরকাির দ রসমেূহর 
দািয় া  কমকতা, আিপল কমকতাসহ 
অ া  কমকতাগেণর তথ  অিধকার 
আইন ২০০৯ স েক অনলাইন 
িরে শাস িশ ণ হণ করেত হেব। 
ইউিনয়ন িডিজটাল স টােরর 
উেদ া ােদর তথ  অিধকার িবষয়ক 

িশ েণর আেয়াজন করেত হেব।

জলা ও উপেজলা পযােয়র 
সরকাির দ রসমেূহর তথ  দানকারী 
কমকতা, আিপল কমকতাসহ অ া  
কমকতাগেণর িরে শাস িশ ণ হণ 
করেত হেব। ইউিনয়ন িডিজটাল স টােরর 
উেদ া ােদর তথ  অিধকার িবষয়ক 

িশ ণ আেয়াজেনর েয়াজনীয় ব ব া 
হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

১। সকল দ র 
ধান

২। উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 
ঠা রগঁাও।
৩। সহকারী 
কিমশনার, 
আইিসিট 
শাখা, জলা 

শাসেকর 
কাযালয়, 
ঠা রগঁাও।

২ তথতথ   অিধকারঅিধকার  আইনআইন  ২০০৯২০০৯  অ যায়ীঅ যায়ী  
তথতথ   দানদান:: তথ  অিধকার আইন ২০০৯ 
অ যায়ী িনধািরত ফরেম তেথ র জ  
আেবদন করার জ  জনগণেক উ ু  
করেত হেব এবং তথ  দান করেত হেব। 
তথ  দােনর িতেবদন িতমােস এ 
কাযালেয় রণ করেত হেব।

সকল কতপ েক তথ  অিধকার আইন 
২০০৯ অ যায়ী িনধািরত ফরেম ও িফ 

হণপূবক তথ  দান করার জ  অ েরাধ 
করা হেলা।

১। সকল দ র 
ধান

২। উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 
ঠা রগঁাও
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৩ তথতথ   দানকারীদানকারী  কমকতাকমকতা  ওও  আিপলআিপল  
কমকতাকমকতা  মেনানয়নমেনানয়ন: : িতিট কতপে র 
তথ  দানকারী কমকতা ও আিপল 
কতপৃ  বদিল/ পদায়েনর ে  নতনু 
কের মেনানয়ন দান করেত হেব। 
উে খ  য, জাতীয় তথ  বাতায়েন তথ  

দানকারী কমকতার তথ  হালনাগাদ 
করেত হেব।

সকল কতপৃ েক তথ  অিধকার আইন 
২০০৯ অ যায়ী তথ  দানকারী কমকতা 
ও আিপল কতপৃ  মেনানয়নপূবক তথ  
কিমশন ও এ কাযালয়েক অবিহত করার 
জ  অ েরাধ করা হেলা। জাতীয় তথ  
বাতায়েন তথ  দানকারীর তথ  
হালনাগাদ করেত েয়াজেন আইিসিট 
শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, 
ঠা রগঁাও এ যাগােযাগ করার জ  
অ েরাধ করা হেলা।

১। সকল দ র 
ধান

২। উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 
ঠা রগঁাও
৩। সহকারী 
কিমশনার, 
আইিসিট 
শাখা, জলা 

শাসেকর 
কাযালয়, 
ঠা রগঁাও।

৪ তথতথ   অিধকারঅিধকার  আইনআইন  ২০০৯২০০৯  স েকস েক  
জনগণেকজনগণেক  জানােনাজানােনা:: তথ  অিধকার আইন 
২০০৯ স েক জনগণেক জানােনার জ  
 জলা ও িতিট উপেজলায় সিমনার/ 
মলা আেয়াজন করা যেত পাের।

তথ  অিধকার আইন ২০০৯ স েক 
জনগণেক জানােনার জ  সিমনার/ মলা 
আেয়াজন করেত হেব। 

১। উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 
ঠা রগঁাও
২। সহকারী 
কিমশনার, 
আইিসিট 
শাখা, জলা 

শাসেকর 
কাযালয়, 
ঠা রগঁাও।

৫ উপেজলাউপেজলা  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা  আেয়াজনআেয়াজন:: 
উপেজলা পযােয় গিঠত ‘তথ  অিধকার 
বা বায়েন অেব ণ ( পারিভশন) ও 
পিরবী ণ’ উপেজলা কিমিটর িনয়িমত 
সভা আেয়াজন করেত হেব।

‘তথ  অিধকার বা বায়েন অেব ণ 
( পারিভশন) ও পিরবী ণ’ উপেজলা 
কিমিটর সভা িত ০২ ( ই) মােস একবার 
আেয়াজন কের সভার কাযিববরণী 
মি পিরষদ িবভাগ, তথ  কিমশন, িবভাগীয় 
কিমশনােরর কাযালয় ও এ কাযালেয় 

রণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা। 

১। উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 
ঠা রগঁাও

আেলাচ সিূচআেলাচ সিূচ--২২::
জলার সকল সরকাির দ রসমেূহর দািয় া  কমকতা ও আিপল কতপৃ  এর জ  তথ  অিধকার িবষয়ক

িরে শাস িশ ণ আেয়াজন করেত হেব।

আেলাচ সিূচআেলাচ সিূচ--৩৩::
ঠা রগঁাও জলায় কমরত বসরকাির উ য়ন সং া (এনিজও) এর িতিনিধ, সাংবািদক ও নারী সাংবািদকগণ এর
জ  তথ  অিধকার িবষয়ক িশ ণ আেয়াজন করেত হেব।

সভায় আর কােনা আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষনা
কেরন।
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ড. ক এম কাম ামান সিলম 
জলা শাসক, ঠা রগাঁও

ারক ন র: ০৫.৫৫.৯৪০০.০১২.০১.০০৩.১৬.২০৮ তািরখ: 
০৩ নেভ র ২০১৯

১৮ কািতক ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব এর দ র, মি পিরষদ িবভাগ 
২) ধান তথ  কিমশনার , তথ  কিমশন, শেরবাংলা নগর, ঢাকা
৩) সিচব, তথ  ম ণালয়
৪) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
৫) ...................................................
,......................................................................., ঠা রগাঁও।

 

মাঃ নূর তুবলু আলম 
অিতির  জলা শাসক
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