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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 ৩০ জা য়াির ২০২০
সভার সময় সকাল ১১:৩০ িমিনট।

া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 ৩১
িডেস র ২০১৯ তািরেখ আেয়ািজত সভার কাযিববরণীর কােনা সংেশাধনী না থাকায় তা সবস িত েম
দৃিঢ়করণ করা হয়।
অতঃপর সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ িন প িস া  গৃহীত হয়।

মম আেলাচনাআেলাচনা গৃহীতগৃহীত  িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী  
কতপৃকতপৃ

১ তথতথ   অিধকারঅিধকার  আইনআইন  এবংএবং  এএ  সং াসং া   
িবিধিবিধ--িবধানিবধান  স েকস েক  জনসেচতনতাজনসেচতনতা  
বিৃ করণবিৃ করণ:: তথ  অিধকার আইন ২০০৯ 
এর সকল ধারা, উপধারা স েক জলা 
ও উপেজলা পযােয়র সকল কমকতােক 
জানেত হেব। এ সে েক জনগণেক 
জানােনার জ  িবিভ  সমােবেশ 
আেলাচনা করা যেত পাের।

ক) জলা পযােয়র সকল দ েরর 
কমকতাগণেক িবিভ  সময় সমােবশ েলােত 
জনগণেক জানােত হেব।
খ) উপেজলা পযােয় িতমােস তথ  অিধকার 
সং া  কতিট সভা/ সমােবশ করা হয় তার 
তথ  িতমােসর ০৫ তািরেখর মেধ  এ 
কাযালেয় রণ করেত হেব।

ক)। সকল 
দ র ধান
খ) উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 
ঠা রগঁাও।

২ তথতথ   অিধকারঅিধকার  ওও  তথতথ   কাশকারীকাশকারী  এবংএবং  
আেবদনকারীরআেবদনকারীর  র ার া  স েকস েক  
জনগণেকজনগণেক  েয়াজনীয়েয়াজনীয়  পরামশপরামশ  দানদান:: 
তথ  অিধকার আইন ২০০৯ অ যায়ী 
কান তথ সমহূ কাশ করেত হেব, 
কান কান তথ  দান করা যেত 

পাের এবং আইেনর কান ধারায়, 
আেবদনকারীর র া স েক 
জনগণেক েয়াজনীয় পরামশ দান 
করেত হেব।

ক) জলা পযােয়র েত কিট দ েরর 
দািয় া  কমকতা কতজনেক িতমােস 
পরামশ দান কেরেছন তার তথ  িতমােসর 
০৫ তািরেখর মেধ  এ কাযালেয় রণ করেত 
হেব।
খ) উপেজলা পযােয়র েত কিট দ েরর 
দািয় া  কমকতা কতজনেক িতমােস 
পরামশ দান কেরেছন তার তথ  িতমােসর 
০৫ তািরেখর মেধ  এ কাযালেয় রণ করেত 
হেব।

ক)। সকল 
দ র ধান
খ) উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 
ঠা রগঁাও।
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৩ জলারজলার  আওতাধীনআওতাধীন  সকলসকল  কতপকতপ   
কতকৃকতকৃ  দািয় াদািয় া   কমকতাকমকতা  িনেয়াগিনেয়াগ  
এবংএবং  তােদরতােদর  িশ েণরিশ েণর  ব ব াব ব া  

হণহণ: : িতিট কতপৃে 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।

জলা ও উপেজলার 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।

৪ তথতথ   অিধকারঅিধকার  িবষয়কিবষয়ক  জাতীয়জাতীয়  ওও  
আ জািতকআ জািতক  িদবসিদবস  উদযাপনউদযাপন:: 
আ জািতক তথ  অিধকার িদবস 
২০১৯ জলা ও উপেজলা পযােয় 
যথাযথভােব উদযাপন করা হেয়েছ।

পরবতী িনেদশনা াি  সােপে  জাতীয় ও 
আ জািতক িদবস উদযাপন করা হেব।

ক) জলা 
শাসন

খ) উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 
ঠা রগঁাও।

৫ জলাজলা  পযােয়পযােয়  তথতথ   অিধকারঅিধকার  আইনআইন  
বা বায়েনরবা বায়েনর  সেসে   সংিসংি   িবিভিবিভ   
সরকািরসরকাির  বসরকািরবসরকাির  সং ারসং ার  কায মকায ম  
সম য়সম য়:: জলা পযােয় তথ  অিধকার 
আইন বা বায়েনর সে  সংি  িবিভ  
সরকাির বসরকাির সং ার কায ম 
সম য় করেত হেব।

িত িতন মাস পর পর সংি  সকলেক িনেয় 
একিট সভা আেয়াজন করেত হেব।

সদ  সিচব, 
জলা কিমিট, 

ঠা রগঁাও।

৬ তথতথ   অিধকারঅিধকার  বা বায়নবা বায়ন  ওও  পিরবী ণপিরবী ণ  
উপেজলাউপেজলা  কিমিটকিমিট  কায েমরকায েমর  তদারিকতদারিক  
ওও  উৎসাহউৎসাহ  দানদান:: উপেজলা 
কিমিটসমেূহর সভা িতমােস 
আেয়াজন করেত হেব। সভার িস া  
বা বায়েনর ে  তৎপর হেত হেব।

উপেজলা কিমিটর সভা িতমােস আেয়াজন 
কের সভার কাযিববরণী এ কাযালেয় রণ 
করেত হেব।

উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 
ঠা রগঁাও।

৭ তথতথ   অিধকারঅিধকার  সং াসং া   িবেরাধিবেরাধ  িন িিন ি ,,  
তদে রতদে র  আেয়াজনআেয়াজন  ওও  এএ  আইনআইন  
বা বায়নবা বায়ন  তথতথ   কিমশনেককিমশনেক  েয়াজনীয়েয়াজনীয়  
সহায়তাসহায়তা  দানদান:: জলা ও উপেজলা 
পযােয়র েত কিট কতপৃ  থেক তথ  

দােনর ে  কােনা ধরেণর আইন 
অমা  করা যােব না।

তথ  অিধকার বা বায়েন সংি  সকলেক 
তৎপর হেত হেব।

১। সকল দ র 
ধান

২। উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 
ঠা রগঁাও।
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৮ নারীরনারীর  তথতথ   অিধকারঅিধকার  িনি তকেিনি তকে   
জলাজলা  পযােয়পযােয়  যথাযথযথাযথ  কায মকায ম  হণহণ:: 
জলা পযােয়র েত কিট কতপৃ  
থেক নারী কতকৃ চািহত তথ  

যথাযথভােব ত দান করেত হেব।

জলা কিমিট কতকৃ নারীেদর িনেয় তথ  
অিধকার িবষয়ক সমােবশ আেয়াজন করেত 
হেব।
নারী কতকৃ চািহত তথ ািদ যথাযথভােব ত 

দােনর জ  সকল কতপৃ েক অ েরাধ করা 
হয়।

১। জলা 
কিমিট
২। সকল 
দ র ধান
৩। উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 
ঠা রগঁাও।

৯ িবিবধিবিবধ: : তথতথ   অিধকারঅিধকার  আইনআইন  
বা বায়েনবা বায়েন  অনলাইনঅনলাইন  িশ ণিশ ণ  এবংএবং  
অ াঅ া   িবষেয়িবষেয়  আেয়াজনআেয়াজন:: জলা ও 
উপেজলা পযােয়র েত কিট কতপৃ  
কতকৃ িনেয়াগকতৃ দািয়  া  
কমকতা, িবক  দািয় া  
কমকতাসহ সকলেক তথ  অিধকার 
আইন ২০০৯ িবষয় অনলাইন িশ ণ 

হণ করেত হেব।

উ  িশ ণ হণ কের িতমােসর ০২ 
তািরেখর মেধ  এ কাযালয়েক জানােনার জ  
অ েরাধ করা হয়।

১। সকল দ র 
ধান

২। উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসার 
(সকল), 
ঠা রগঁাও।

            সভায় আর কােনা আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি
ঘাষনা কেরন।

 

ড. ক এম কাম ামান সিলম 
জলা শাসক, ঠা রগাঁও

ারক ন র: ০৫.৫৫.৯৪০০.০১২.০১.০০৩.১৬.২২ তািরখ: 
০২ ফ য়াির ২০২০

১৯ মাঘ 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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