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তথ  অিধকার আইন,২০০৯ বা বায়েন সহায়তা দােনর লে  গিঠত “ জলা উপেদ া
কিমিট’র” আগ , ২০১৭ মােসর সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ আ লু আওয়াল 
জলা শাসক

সভার তািরখ ২০ আগ , ২০১৭ ি া ।
সভার সময় বলা ১২:৩০০ ঘিটকা।

ান জলা শাসেকর সে লন ক ।
উপি িত উপি ত সদ গেণর তািলকা- পিরিশ  ‘ক’।
সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ আর  করা হয়। সভািট জলা উ য়ন সম য়
সভার সােথ সােথই অ ি ত হওয়ার তথ  অিধকার আইন, ২০০৯ স েক িবশদ ধারনা দান কেরন
অিতির  জলা শাসক (সািবক), ঠা রগঁাও। “তথ  পাওয়া জনগেণর অিধকার ” ক ক  কের য
সকল তথ  জনগণেক দান করা যােব বা যসকল তথ  কাশ করা যােব না স সে েক সকলেক
অবিহত করা হয়। িব ািরত আেলাচনার পের িন প িস া  গৃহীত হয়।

 

মম িস ািস া  সমহূসমহূ বা বায়নকারীবা বায়নকারী

১ তথ  অিধকার আইন, ২০০৯ স েক িবশদ জানেত
হেব। সকল দ ের একিট কের তথ  অিধকার আইেনর
পুি কা রণ করেত হেব।

তথ  দানকারী কমকতা,
জলা শাসেকর কাযালয়,

ঠা রগঁাও।

২ তথ  অিধকার আইন অ যায়ী তথ  িনধািরত ফরেম
দান করেত হেব। তথ  দােনর ে  িনধািরত িফ

সরকােরর িনধািরত কােড চালানমেূল জমা দান
করেত হেব। িতমােসর ০৫ তািরেখ তথ  দান
স িকত িতেবদন এ কাযালেয় রণ িনি ত করেত
হেব।

১। সকল দ র ধান

২। উপেজলা িনবাহী অিফসার
(সকল)

{উপেজলাধীন সকল অিফেস
অবগত করােনার অ েরাধসহ}

৩ সকল দ েরর তথ  দানকারী কমকতা মেনানয়নপূব
একাযালেয় রণ িনি ত করেত হেব।

সকল দ র ধান

           

            সভায় আর কােনা আেলাচনা না থাকায় তথ  অিধকার আইন সং া  িবেরাধ িন ি ,
তদে র েয়াজন ও এ আইন বা বা েয় সবার সহেযািগতা কামনা কের সকলেক ধ বাদ জািনেয়
সভার কায ম সমাি  করা হয়।
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মাঃ আ লু আওয়াল 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৫৫.৯৪০০.০১২.০১.০০৩.১৬.৬৫ তািরখ: 
২৩ আগ , ২০১৭

৮ ভা , ১৪২৪

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
২) সিচব, তথ  কিমশন, আগারগাঁও, শর-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
৪) িনবাহী পিরচালক, া পােরি  ই টার াশনাল বাংলােদশ, ঢাকা।
৫) ................................................., ....................................................

২০১৭-০৮-২৩

মাঃ জ ল ইসলাম 
অিতির  জলা শাসক
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