
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয় 
বা রবান পাবত  জলা 
তথ  ও অিভেযাগ শাখা

তথ  অিধকার আইন, ২০০৯ বা বায়ন জারদারকরণ সং া  জলা উপেদ া কিমিটর সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মা: আসলাম হােসন 
জলা ম ািজে ট

সভার তািরখ ২২ এি ল, ২০১৮ ি :।
সভার সময় িবকাল ৩:০০ টা।

ান জলা শাসক এর সে লন ক ।
উপি িত পিরিশ  ‘ক’।
        
          সভার ারে  উপি ত সকলেক েভ া ও াগত জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। গত সভার কাযিববরণী
পাঠ করা হয়। কান সংেশাধণী না থাকায় কাযিববরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর আেলাচনাে  িনে া  িস া সমহূ গৃহীত
হয়ঃ

ঃনং আেলাচ  সূিচ িস া বা বায়ন

০১

সকল দ ের তথ  দানকারী
কমকতা ত িনেয়াগঃ 

য সকল দ ের তথ  দানকারী কমকতা নই স
সকল  দ ের তথ  দানকারী কমকতা িনেয়াগ করেত
হেব। তথ  দানকারী কমকতার নাম, পদবী ও ফান
ন র তথ  বাতায়েন আপেলাড করেত হেব।
িস া ানযুায়ী যথাযথ ব ব া হণ করার জন  এ
কাযালেয়র ারক নং-০৫. ৪২. ০৩০০. ০৪. ০০৬.
১৮. ২, তািরখ:০১/০২/২০১৮ মেূল প  দয়া হেয়েছ।

িবভাগীয় ধান
(সকল)

০২

সকল দ েরর তথ  বাতায়ন
হালনাগাদকরণঃ

য সকল দ েরর তথ  বাতায়ন হালনাগাদ করা হে না
স সকল দ েরর তথ  বাতায়েন তথ  হালনাগাদ

করার িবষেয় িস া  গৃহীত হয়। িস া ানযুায়ী যথাযথ
ব ব া হণ করার জন  এ কাযালেয়র ারক নং -০৫.
৪২. ০৩০০. ০৪. ০০৬. ১৮. ২, তািরখ:০১/০২/২০১৮
মেূল প  দয়া হেয়েছ।

িবভাগীয় ধান
(সকল)

০৩

উপেজলা সম য় সভার
আেলাচ  সূিচেত তথ  অিধকার
আইন, ২০০৯ িবষেয়
অ ভূ করণঃ 

  উপেজলা িনবাহী অিফসারগণ িবিভ  দ র,
সং া ও এনিজও িতিনিধেদর সম েয় তথ  অিধকার
আইন, ২০০৯ বা বায়ন এবং তথ  দােন জিটলতা
পিরলি ত হেল তা সমাধােনর চ া করেবন।

উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল)

            অতঃপর সভাপিত উপি ত সকলেক আ িরক ধন বাদ াপন কের সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

1



মা: আসলাম হােসন 
জলা ম ািজে ট

ারক ন র: ০৫.৪২.০৩০০.৪০৫.০৪.০০৬.১৭.৪২ তািরখ: 
২৬ এি ল ২০১৮

১৩ বশাখ ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। (দিৃ  আকষণ : উপসিচব, তথ  অিধকার
অিধশাখা)
২) ধান তথ  কিমশনার , তথ  কিমশন, শেরবাংলা নগর, ঢাকা।
৩) িবভাগীয় কিমশনার, চ াম িবভাগ, চ াম।
৪) ....................................................., ......................................................, বা রবান
পাবত  জলা।
৫) সহকারী া ামার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, বা রবান পাবত  জলা। ওেয়ব পাটােল

কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।
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