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ভূর্মকা 

 

িবথ্যর অবাি প্রবা রচনা ও জনগবণর িথ্য অর্িকার র্নর্িিকরবণর বেে িথ্য অর্িকার আইন, ২০০৯ প্রণীি ও কায িকর । এটি 

প্রজািবের ক েমিার মার্ক জনগবণর েমিাবনর আইন যা অনন্য, াব িজনীন ও অন্তভূ ির্িভক। লর্িলাী নাগর্রক বান্ধব এ 

আইনটি ব িস্তবরর নাগর্রকবক রাবের ব ি র্বব িথ্য পাওার আইনী র্ভর্ি ও কাঠাবমা রচনা কবর র্দববছ। গণিার্েক মাজ ও জনগবণর 

প্রর্ি ংববদনলী প্রর্িষ্ঠান র্বর্নম িাবণ আইনটি াক ভূর্মকা পান কবর যাবে। স্বেিা, জবাবর্দর্িা, িিা ও সুলান প্রর্িষ্ঠার 

অন্যিম ার্িার এ আইনটি প্রকৃিই আমাবদর মান ভৄর্িযুদ্ধ ও ংর্বিাবনর ভ স্চিনার প্রর্িিন। আইবনর লান, ামার্জক ও 

অর্ িননর্িক ন্যার্বচার, স্মৌর্ক মানবার্িকার র্নর্িি কবর চববছ। আইনটির প্রবাগ ও চচ িা ক কর্তিপবের জন্য বাধ্যিাভক অন্তি: 

দুনীর্ি ও মানাবর্িকার ংঘবনর স্েবত্র। আমাবদর অর্ভেে ২০২১ দরজা কড়া নাড়বছ, ২০৪১ খুব দূবর ন, এ.র্ড.র্জ স্িা আবছই। 

অন্যর্দবক স্কার্ভড-১৯ এর চোবঞ্জ র্বশ্বব্যাপী একটি কঠিন বাস্তবিা। স্য উন্নি মাজ প্রর্িষ্ঠার জন্য রকার্র-স্বরকার্র ব্যাপক কম িযজ্ঞ 

চবছ িার পর্রপূরক লর্ি র্ববব িথ্য অর্িকার আইন কায িকর রববছ। িাই জািী স্বাবর্ িই এ আইবনর ব্যাপক চচ িা ও প্রবাগ জরুর্র ব 

পবড়বছ। িথ্য অর্িকার আইন ব িবেবত্র বাস্তবাবন র্বভাগী কর্মলনাবরর কায িা, রংপুর দৃঢ় প্রর্িজ্ঞ।  ইর্িমবধ্য িথ্য অর্িকার আইবনর 

এক দলক পূর্িি ববছ।  

জনগবণর িথ্য অর্িকার বাস্তবাবন অববেণ (সুপারর্ভলন) ও পর্রবীেণ র্বভাগী কর্মটির ভা  র্বভাগ, স্জা ও উপবজা কর্মটিভবক 

“র্ডর্জটা বাংাবদল” এর াবর্ ংগর্ি স্রবে “অনাইন ট্র্োর্কং র্বেম” (অনাইবন আববদন, আপী ও অর্ভবযাগ দাবর ও ট্র্োর্কং 

করার পদ্ধর্ি) ম্পবকি অবর্ি করা বে।  
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আন্তজিার্িক িথ্য অর্িকার র্দব-২০২১ এর এবাবরর প্রর্িপাদ্য ও 

স্লাগান: 

 

 

  “িথ্য আমার অর্িকার,  

            জানা আবছ র্ক বার” 

 

 

এবং স্লাগান  

 

 

  “িথ্য আমার অর্িকার,  

               জানবি বব বার” 
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০১. বার্ িক প্রর্িববদবনর র্নব িাী ার-ংবেপ: 

গণপ্রজািেী বাংাবদবলর ংর্বিাবনর ৩৯ অনু্বেদ অনাবর র্চন্তা, র্বববক ও বাক্-স্বািীনিা নাগর্রবকর অন্যিম স্মৌর্ক অর্িকার। িথ্য 

প্রার্প্তর অর্িকার র্চন্তা, র্বববক ও বাক্-স্বািীনিার অর্ববেদ্য অংল র্ববব গণ্য। িথ্য অর্িকারবক জনগবণর েমিাবনর একটি অন্যিম 

মাধ্যম র্ববব র্বববচনা করা  এবং জনগবণর েমিাবনর মাধ্যবম রকার্র, স্বািলার্ি ও ংর্বর্িবদ্ধ ংস্থা এবং রকার্র বা 

র্ববদর্ল অর্ িাবন সৃষ্ট ও পর্রচার্ি স্বরকার্র ংস্থাভবর স্বেিা, জবাবর্দর্িা বৃর্দ্ধ করা ম্ভব বব র্বববচনা করা । আর িথ্য 

অর্িকাবরর মাধ্যবম এর বগুবা র্নর্িি করা স্গব স্দল বি দুনীর্ি হ্রা পাবব ও সুলান প্রর্ির্ষ্ঠি বব। 

িথ্য অর্িকার আইন অনাবর প্রর্ি বছর প্রবিেক কর্তিপেবক বার্ িক প্রর্িববদন প্রকাল করার র্বিান রববছ। স্ স্মািাববক র্বভাগী 

কর্মলনাবরর কায িা, রংপুর িথ্য অর্িকার আইন, ২০০৯ বাস্তবান পর্রর্স্থর্ি, এ আইন অনাবর প্রাপ্ত আববদন ও িথ্য প্রদাবনর ংখ্যা, 

এিদংক্রান্ত আপী ও র্নষ্পর্ির ংখ্যা, িথ্য অর্িকার আইন বাস্তবান ংক্রান্ত র্বর্ভন্ন ভা, স্র্মনার ও আবাচনা, প্রর্িববদন প্রভৃর্ি এ 

বার্ িক প্রর্িববদবন তুব িরা ববছ। ওববাইবট অবনক গুরুত্বপূণ ি িথ্যাবী স্ব-উবদ্যাবগ প্রকাল করা ববছ যা এ বার্ িক প্রর্িববদবন তুব 

িরা ববছ। আন্তজিার্িক িথ্য অর্িকার র্দব ২০২১ উদযাপন ংক্রান্ত র্বর্ভন্ন কম িসূর্চর স্বর্চত্র িথ্য তুব িরা ববছ। 
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০২. িথ্য অর্িকার আইন বাস্তবাবন রংপুর র্বভাবগর র্বভাগী পয িাবর অর্িভ ও স্জা পয িাবর অর্িভ     

      কর্তিক গৃীি কায িক্রম: 

ক্র. নং কর্তিপবের/দপ্তবরর নাম কর্তিপে কর্তিক গৃীি র্বর্ভন্ন কায িক্রবমর র্ববররণ 

1.  র্বভাগী কর্মলনাবরর 

কায িা, রংপুর 

১। এ কায িাবর মন্বব স্জা ও উপবজা পয িাব িথ্য অর্িকার র্দব ২০২১ উদযাপন করা 

ববছ। 

২। মর্েপর্রদ র্বভাবগর র্নবদ িলনা স্মািাববক িথ্য অর্িকার স্বাবক্স ানাগাদ আবছ।  

৩। অভেন্তরীণ প্রর্লেবণর আওিা এ কায িাব িথ্য অর্িকার আইন, ২০০৯ র্বব প্রর্লেণ 

আবাজন করা ববছ। 

৪। িথ্য প্রদানকারী দার্ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিাবদর অনাইন প্রর্লেবণর র্বব র্নর্মি র্নবদ িলনা 

স্দওা বে।  

৫। ওববাইবটর র্নি িার্রি ববক্স স্বপ্রবণার্দি িথ্য প্রকাল করা ববছ। 

2.  আঞ্চর্ক োদ্য র্নেক, 

রংপুর র্বভাগ 

১। র্টিবজন চাট িার অর্ি ভববনর মু্মবে ও ওবব স্পাট িাব প্রদল িন। 

২। োদ্যবান্ধব কম িসূর্চর উপকারবভাগীর িার্কা ওবববপাট িাব প্রদল িন। 

৩। আমন/২০২০-২১ ংগ্রবর েেমাত্রা ওবববপাট িাব প্রদল িন। 

৪। কম িকিিা ও কম িচারীগবণর িথ্যার্দ ওবববপাট িাব প্রদল িন। 

৫। িথ্য প্রদানকারী কম িকিিার িথ্যার্দ ওবব স্পাট িাব প্রদল িন।  

৬। আপী কর্তিপবের নাম, পদর্ব ও ঠিকানা র্টিবজন চাট িাবর প্রদল িন। 

3.  র্বভাগী পর্রবার 

পর্রকল্পনা কায িা, 

রংপুর 

র্বভাবগর অিীনস্ত ক স্জা ও উপবজা পয িাবর দপ্তবর িথ্য প্রদানকারী কম িকিিা/কম িচারীর 

নাম ও স্মাবাই নম্বর প্রদল িণ করা বে।  

4.  র্বএটিআই র্বভাগী 

অর্ি, রংপুর 

ক) িথ্য অর্িকার আইন অনযাী দার্ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা ও র্বকল্প কম িকিিা র্নবাগ করা ববছ। 
ে) িথ্য অর্িকার আইবনর উপর অনাইন প্রর্লেণ কম িলাা দুইজন কম িকিিা অংলগ্রণ 

কবরবছ।  
গ) ওান েপ ার্ভ ি ও অনাইবনর মাধ্যবম িথ্য প্রদান করা বে। 
ঘ) অত্রার্িব গৃীি র্বর্ভন্ন কায িক্রবমর র্ববরণ মার্ক প্রর্িববদন প্রিান কায িাব  প্ররণ করা 

বে। 
ঙ) িথ্য অর্িকার আইন বাত্মবাবনর র্নর্মবি চারটি আবাচনা ভা করা ববছ। 

5.  জািী স্ভািা অর্িকার 

ংরেণ অর্িদপ্তর, 

রংপুর র্বভাগী কায িা 

১। িথ্য অর্িকার আইবনর আওিা দার্ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা ও র্বকল্প কম িকিিার অনাইন প্রর্লেণ 

ম্পাদন  

২। স্পাট িাব িথ্য বািান র্নর্মি ানাগাদকরণ 

6.  র্বভাগী পাবপাট ি ও 

র্ভা অর্ি, রংপুর 

১। িথ্য অর্িকার আইন, ২০০৯ এর আবাবক িবথ্যর দ্রুি র্নষ্পর্িকরবণ পৃর্ক স্বা গঠন। 

২। ওববাইবট প্রদর্ল িি িবথ্যর আবাবক স্নাটিলববাড ি ও র্টিবজন চাট িার উত্থাপন 

7.  ইার্মক িাউবেলন, 

র্বভাগী কায িা, রংপুর 

১। র্টিবজন চাট িার  প্রদল িন করা ববছ।  
২। ওববাইট ানাগাদকরণ করা বে।  

8.  র্বভাগী িথ্য অর্ি, 

রংপুর 

১। ৬০ ঘণ্টা প্রর্লেবণর অংল র্ববব িথ্য অর্িকার আইন র্বব কম িকিিা-কম িচারীবদর 

প্রর্লেণ স্দওা ববছ। 

২। প্রর্বর্িমাা, ২০১০ এর িির্ ১,২ বণ িনামবি স্বপ্রবণার্দি িথ্য আঞ্চর্ক িথ্য অর্ি, 

রাজলাীর িথ্য বািান ও িথ্য প্রদান ইউর্নবট ভৄর্িি অনূর্র্প রাো আবছ। 

9.  স্জা প্রলাবকর 

কায িা, পঞ্চগড় 

১। প্রর্ি দুইমাব িথ্য অর্িকার বাস্তবাবন অববেণ ও পর্রবীেণ স্জা কর্মটির ভা অনর্ষ্ঠি 

ব র্াবক। ভার কায ির্ববরণী ংর্িষ্ট কবক স্প্ররণ স্পাট িাবর র্নি িার্রি র্ংবক আপবাড 

করা ব র্াবক। 

২। স্জার দার্ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা, র্বকল্প দার্ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা এবং আপী কম িকিিার ক িথ্য 

স্পাট িাবর র্নি িার্রি র্ংবক আপবাড করা আবছ। 

৩। পঞ্চগড় স্জা স্পাট িাব িথ্য অর্িকার আইন ২০০৯  স্বপ্রবণার্দি িথ্য প্রকাল র্নবদ ির্লকা, 

িথ্য প্রার্প্তর আববদন এিদংক্রান্ত র্বর্ভন্ন িরমভ, র্বর্িমাা, আইন র্নি িার্রি র্ংবক 

আপবাড করা আবছ। 

৪। ২৮ স্বেম্বর ২০২১ িার্রে আন্তজিার্িক িথ্য অর্িকার র্দব ২০২১ উপবে স্জা ও ক 

উপবজা মাইর্কং এর মাধ্যবম ংর্িষ্ট র্বটি ব্যাপক প্রচারণা চাাবনা  এবং র্দবটিবি 

র্বর্ভন্ন পয িাবর ব্যর্িবদর মন্বব আবাচনা ভার আবাজন করা । 
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ক্র. নং কর্তিপবের/দপ্তবরর নাম কর্তিপে কর্তিক গৃীি র্বর্ভন্ন কায িক্রবমর র্ববররণ 

10.  স্জা প্রলাবকর 

কায িা, ঠাকুরগাঁও 

১। র্বর্ভন্ন ভা স্র্মনাবর িথ্য অর্িকার র্বব আবাকপাি করা ।  

২। লবরর গুরুত্বপূণ ি স্থাবন িথ্য অর্িকার র্বব প্রচারণার উবেবে ব্যানার ও স্িস্টুন াগাবনা 

ববছ।  

৩। স্জা উন্নন মন্ব ভা িথ্য অর্িকার র্বব পৃর্ক আবাচে সূর্চ র্নি িারণ করা ববছ।  

৪। আন্তজিার্িক িথ্য অর্িকার র্দব উদযাপবনর জন্য স্জা পয িাব র্বর্ভন্ন কম িসূর্চ গ্রণ করা 

ববছ।  

11.  স্জা প্রলাবকর 

কায িা, র্দনাজপুর 

১। িথ্য অর্িকার আইন-২০০৯ র্বক র্নর্মি র্িমার্ক ভা আবাজন এবং প্রচারণা করা 

।  

২। আন্তজিার্িক িথ্য অর্িকার র্দব ২০২১ উদযাপন। 
৩। আন্তজিার্িক িথ্য অর্িকার র্দব ২০২১ উপবে আবাচনা ভা আবাজন। 
৪। িথ্য অর্িকার আইন র্বক কুইজ প্রর্িবযার্গিা আবাজন। 
৫। িথ্য অর্িকার আইন ২০০৯ র্বব জনবচিনিা বৃর্দ্ধর বেে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা।  

৬। িথ্য অর্িকার আইন র্বব অবর্িকরণ ভা আবাজন। 

12.  স্জা প্রলাবকর 

কায িা, নীিামারী 

০১। িথ্য অর্িকার র্দব ২০২১ উদযাপন  

০২। িথ্য অর্িকার আইন ২০০৯ বাস্তবাবন অববেণ (সুপারর্ভলন) ও পর্রবীেণ স্জা কর্মটির 

ভা  

০৩। অর্ভবযাগ প্রর্িকার ব্যবস্থা র্বব স্বা গ্রর্িা/অংলীজনবদর অবর্ি করণ ভা  

০৪। দৃেমান স্থাবন অর্ভবযাগবক্স/স্বাবক্স স্থাপন করা ববছ।  

13.  স্জা প্রলাবকর 

কায িা, ামর্নরাট 

১। জনবহু ও গুরুত্বপূণ ি স্থানভব আন্তজিার্িক িথ্য অর্িকার র্দববর ব্যনার স্িস্টুন স্থাপন ও 

প্রদল িন ও আবাচনা ভা অনষ্ঠান আবাজন করা ।  
২। র্বর্ভন্ন জনবহু স্থাবন সুর্িি গাড়ী িারা র্দবটির িাৎপয ি তুব িবর মাইর্কং এর মাধ্যবম 

প্রর্িপাদ্য র্ব “ িথ্য আমার অর্িকার, জানা আবছ র্ক বার” ও স্লাগান “িথ্য আমার 

অর্িকার, জানবি বব বার” অর্ডও স্রকড ি প্রচার করা ।  

14.  স্জা প্রলাবকর 

কায িা, রংপুর 

১। িথ্য প্রদানকারী কম িকিিা ও র্বকল্প িথ্য প্রদানকারী কম িকিিা র্নবাগ স্দা আবছ 

২। স্জা প্রলাবনর ওববাইবট িথ্য প্রদানকারী কম িকিিা ও র্বকল্প িথ্য প্রদানকারী কম িকিিার 

নাম, স্মাবাই নম্বর ও ইবম নম্বর স্দা আবছ 

৩। র্নর্মি িথ্য অর্িকার আইন, ২০০৯ অনযাী স্জা অববেণ (সুপারর্ভলন) ও পর্রবীেণ 

কর্মটির ভা র্নর্মি অনর্ষ্ঠি ব র্াবক 

৪। ২৮ স্বেম্বর ২০২১ িার্রে যর্াবযাগ্য ময িাদার র্ি আন্তজিার্িক িথ্য অর্িকার র্দব 

উদযার্পি ববছ 

৫। র্টিবজন চাট িার ওববাইবট প্রকাল করা ববছ এবং অত্র কায িাবর বড় িরবমবট দৃেমান 

স্থাবন র্বববাবড ি স্থাপন করা ববছ 

৬। অত্র কায িাবর ওববাইট র্নর্মি ানাগাদ করা  

৭। স্জা প্রলাবনর ভা স্র্মনার, র্বজ্ঞার্প্ত, স্নাটিল, র্নবাগ, কম িলাা র্বর্ভন্ন  র্চঠি পত্র 

ওববাইবট প্রকাল করা  

৮। স্জা প্রলাবনর কম িকিিা ও কম িচারীবদর পর্রর্চর্ি ও স্মাবাই নম্বর আপবাড স্দা আবছ 

15.  স্জা প্রলাবকর 

কায িা, কুর্ড়গ্রাম 

১। িথ্য অর্িকার আইন বাস্তবাবন িথ্য অর্িকার র্দব পান, আবাচনা ভা, রচনা 

প্রর্িবযার্গিা ও র্চত্রাংকন প্রর্িবযার্গিা আবাজন করা । 
২। র্তণভ পয িাব িথ্য অর্িকার আইন, ২০০৯ ম্পবকি মাইবকর মাধ্যবম ব্যাপক প্রচার করা ।  
৩। িথ্য অর্িকার র্দব-২০২১ এর প্রর্িপাদ্য ও স্িাগান ব্যাপক প্রচার করা ।  
৪। ামার্জক স্যাগাবযাগ মাধ্যবম িথ্য অর্িকার র্দব-২০২১ এর িাৎপয ি ব্যাপক প্রচার করা ।   
৫। িথ্য অর্িকার র্দব-২০২১ উপবে স্িস্টুন, ব্যানার, প্লাকাড ি জনপ্রর্ির্নর্ি, রকার্র 

কম িকিিা, রাজননর্িক স্নর্তবৃন্দ, র্লোর্ী, এনর্জও এবং গণমাধ্যমকমী ব িািারবণর 

অংলগ্রবণ িথ্য অর্িকার আইন, ২০০৯ র্বক আবাচনা ভার আবাজন করা । 

16.  স্জা প্রলাবকর 

কায িা, গাইবান্ধা 

১। স্জা উন্নন মন্ব ভা িথ্য অর্িকার র্বব আাদা আবাচে সূর্চ র্নি িারণ করা ববছ।  

২। আন্তজিার্িক িথ্য অর্িকার র্দব উদযাপবনর জন্য স্জা পয িাব স্িস্টুন, ব্যানার, প্লাকাড ি  

র্বর্ভন্ন কম িসূর্চ গ্রণ করা ববছ। 
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০৩. িথ্য অর্িকার বাস্তবাবন রংপুর র্বভাবগর স্জা ও উপবজা পয িাবর অর্িভ কর্তিক গৃীি র্বর্ভন্ন কায িক্রবমর র্চত্র:  

স্জা: কুর্ড়গ্রাম 

 

 

স্জা প্রলান, র্দনাজপুবরর উবদ্যাবগ আন্তজিার্িক িথ্য অর্িকার র্দব ২০২১ উদযাপন। 

 

স্জা: র্দনাজপুর 
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স্জা প্রলান, র্দনাজপুবরর উবদ্যাবগ িথ্য অর্িকার র্বব ব্যাপক প্রচার প্রচারণার র্চত্র।  

 

 

স্জা প্রলান, র্দনাজপুবরর উবদ্যাবগ িথ্য অর্িকার আইন র্বব অবর্িকরণ ভার আবাজন করা ।  

 

স্জা: গাইবান্ধা 

 

 

 

স্জা প্রলান, গাইবান্ধার উবদ্যাবগ আন্তজিার্িক িথ্য অর্িকার র্দব উপবেে আবাচনা ভার আবাজন করা । 
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স্জা: ঠাকুরগাঁও 
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স্জা প্রলান, ঠাকুরগাঁও এর উবদ্যাবগ আন্তজিার্িক িথ্য অর্িকার র্দব উপবেে আবার্জি আবাচনা ভা। 
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িথ্য অর্িকার বাস্তবাবন রংপুর র্বভাবগর গৃীি র্বর্ভন্ন কম িসূর্চর র্চত্র: 

 

 

 

 

 



13 
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15 

 

 

 

 

০৪. র্বভাগী কর্মলনাবরর কায িা, রংপুবর বিিমাবন কম িরি কম িকিিাবৃন্দ: 

 

 

স্মা: আবদু ওাাব ভূঞা 

র্বভাগী কর্মলনার, রংপুর 

 

 

 

 
 

স্মা: িজলু কবীর 

পর্রচাক, (উপর্চব)  

স্থানী রকার লাো 

 

 

 

স্মাোঃ ইব্রার্ম োন 

অর্ির্রি র্বভাগীযশ কর্মলনার 

(ার্ব িক/রাজস্ব) (যুগ্মর্চব)  

 

 

স্মাছা: আর্া স্িরবদৌ 

জাান 

উপ পর্রচাক, (উপর্চব)  

স্থানী রকার লাো 

 
 

 

 

 

 

জান্নািআরা স্িরবদৌ 

র্র্নর কারী কর্মলনার 

(রাজস্ব লাো)  

 

 

স্মা: আ মাভৄন 

র্বভাগী কর্মলনাবরর একান্ত 

র্চব, (স্নজারি ও র্াব লাো) 

 

 

স্মা: স্াকমান স্াবন 

কারী কর্মলনার (ািারণ 

লাো-২ ও আইর্টি লাো) 

 

 

 

স্মাছা: ির্রদা সুিানা 

কারী কর্মলনার (ংস্থাপন 

লাো ও  ািারণ লাো-২) 
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০৫. র্বভাগী কর্মলনাবরর কায িা,  রংপুর এর দার্ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা, র্বকল্প দার্ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা এবং আপী 

কম িকিিার িথ্য: 

 

দার্ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিার িথ্য: 

 

 

নাম 

 
স্মাছাোঃ ির্রদা সুিানা 

 স্মাবাই 
01881980904 

পদর্ব কারী কর্মলনার (ািারণ লাো) 

অর্ি র্বভাগী কর্মলনাবরর কায িা, রংপুর। 

ই-স্মই general.divrangpur@gmail.com  

 

স্িান (অর্ি) 0721-775692 

স্িান (বাা)  

স্মাবাই 01677792407 

িোক্স  
 

 

 

 

 

র্বকল্প দার্ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিার িথ্য: 

 

 

নাম 

 

জান্নািআরা স্িরবদৌ 

স্মাবাই 01867398725 

পদর্ব র্র্নর কারী কর্মলনার 

অর্ি র্বভাগী কর্মলনাবরর কায িা, রংপুর। 

ই-স্মই rev.divcomrangpur@gmail.com 

 

স্িান (অর্ি) 0721-773611 

স্িান (বাা)  

স্মাবাই 01784908965 

িোক্স  
 

 

 

 

 

আপী কম িকিিার িথ্যোঃ 

 

 

 

নাম জনাব েন্দকার আবনাারু ইাম  

 

পদর্ব মর্েপর্রদ র্চব 

অর্ি মর্েপর্রদ র্বভাগ 

ই-স্মই cab_secy@cabinet.gov.bd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:general.divrangpur@gmail.com
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০৬. িথ্য অর্িকার বাস্তবান অববেণ (সুপারর্ভলন) ও পর্রবীেণ র্বভাগী কর্মটি, রংপুর এর িার্কা: 
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০৭. বিভাগীয় কবিশনারেে কার্ যালয়, েংপুে হরে স্বপ্রর াবিেভারি প্রকাশরর্াগ্য েরেে োবলকা ও প্রকারশে িাধ্যি: 

ক্রবিক নং েরেে বিিে  সসিা প্রিান পদ্ধবে 

১ বিভাগীয় কবিশনারেে কার্ যালয়, েংপুরে কি যেে কি যকেযাগর ে নাি, পিবি, 

শাখা/অবিশাখা/অনুবিভাগ, িাপ্তবেক ও আিাবসক সেবলর ান নম্বে,  যাক্স নম্বে ও ই-সিইল। 

ওরয়িসাইে 

২ সেলা প্রশাসকগর ে োবলকা। ওরয়িসাইরে 

৩ সেকাবে বিবভন্ন কল সন্টাে নম্বে। ওরয়িসাইরে 

৪ েংপুে বিভারগ কি যেে সহকােী কবিশনাে, বসবনয়ে সহকােী কবিশনাে ও উপরেলা বনি যাহী 

অব সােগর ে িিলী/পিায়ন প্রজ্ঞাপন ওরয়িসাইরে প্রকাশ। 

ই-সিইল/ডাকরর্াগ 

৫ এ কার্ যালরয় কি যেে ৩য় ও ৪র্ য সেনীে কি যচােীসহ এ বিভারগে সহকােী কবিশনাে, বসবনয়ে 

সহকােী কবিশনাে, অবেবেক্ত সেলা প্রশাসক ও সেলা প্রশাসকগর ে এনও বস প্রিান ও 

ওরয়িসাইরে প্রকাশ। 

ই-সিইল/ডাকরর্াগ 

৬ এ বিভারগ কি যেে সকল কি যচােীরিে িবহ: িাংলারিশ ছুটি অনুরিািন। ই-সিইল/ডাকরর্াগ 

৭ এ বিভারগ কি যেে প্রশাসবন কি যকেযারিে ভবিষ্যৎ েহবিল হরে উরতালরনে চুড়ান্ত অনুরিািন।  ই-সিইল/ডাকরর্াগ 

৮ উপরেলা পর্ যারয় সহকােী কবিশনাে (ভূবি), অবেবেক্ত হুকুি িখল কি যকেযা, কানুনরগা, 

সারভ যয়াে, ইউবনয়ন ভূবি সহাকেী কি যকেযা ও ইউবনয়ন ভূবি উপ-সহাকেী কি যকেযাগর ে 

িিলী/পিায়ন। 

ই-সিইল/ডাকরর্াগ 

৯ সেলা, উপরেলা ও ইউবনয়ন পর্ যারয় ভূবি প্রশাসরন কি যেে ১০-২০ সেরডে কি যচােীরিে সািাে  

ভবিষ্যৎ েহবিল হরে অর্ য উরতালরনে চুড়ান্ত অনুরিািন।  

ই-সিইল/ডাকরর্াগ 

১০ সেলা, উপরেলা ও ইউবনয়ন পর্ যারয় ভূবি প্রশাসরন কি যেে ১০-২০ সেরডে কি যচােীরিে িবহ: 

িাংলারিশ ভ্রিরনে অনুরিািন। 

ই-সিইল/ডাকরর্াগ 

১১ ২০ একরেে উরদ্ধয েলিহারলে সেরে ইোোমূল্য ১০ লে োকাে উরদ্ধয হরল ইোো প্রস্তারিে 

চুড়ান্ত অনুরিািন। 

ডাকরর্াগ 

১২ ২০ একরেে বনরে েলিহারলে সেরে ইোোমূল্য ১০ লে োকাে উরদ্ধয হরল ইোো প্রস্তারিে 

চুড়ান্ত অনুরিািন। 

ডাকরর্াগ 

১৩ বভবপ  লিাগান/বভবপ পুকুে ইোো অনুরিািন। ডাকরর্াগ 

১৪ িালুিহারলে োবলকা/কযারলন্ডাে অনুরিািন। ডাকরর্াগ 

১৫ নতুন িালুিহাল সঘাষনা ও পুোেন িালুিহাল বিলুপ্তকে ।  ডাকরর্াগ 

১৬ কারলক্টরেরেে অবডে আপবতে িেযিান েিাি সংবিষ্ট িপ্তরে সপ্রে ।  ডাকরর্াগ 

১৭ ভূবি প্রশাসরনে কি যকেযা/কি যচােীে বিরুরদ্ধ বিভাগীয় িািলা আপীল শুনানী ও বনষ্পবত।  ডাকরর্াগ 

১৮ হুকুি িখল সংক্রান্ত আপবত ও চুড়ান্ত অনুরিািন। ডাকরর্াগ 

১৯ ৫০,০০০/- োকা পর্ যন্ত এল এ কবন্টরেবিে িোদ্দ প্রিান। ডাকরর্াগ 

২০ বিভাগীয় বনি যাচনী সিারড যে অিীরন েনিল বনরয়ারগে পেীোসূচী ও উতী যরিে চুড়ান্ত োবলকা 

প্রকাশ। 

ওরয়িসাইে/সনাটিশ 

সিাড য 

২১ এ কার্ যালরয় অনুবিে সভাে সনাটিশ ও কার্ যবিিে ী। ওরয়িসাইরে 

২২ কি যকেযা/কি যচােীরিে NOC সনাটিশ। ওরয়িসাইরে 

২৩ বিভাগীয় কবিশনারেে কার্ যালয়, েংপুে এে িাবষ যক ক্রয়-পবেকল্পনা।  ওরয়িসাইরে 
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০৮. িথ্য অর্িকার বাস্তবাবন র্বভাগী কর্মলনাবরর কায িা, রংপুর এর সুপার্রল: 

1. িথ্য অর্িকার আইবনর সুি অজিবনর স্েবত্র িথ্য প্রদানকারী কম িকিিার েমিা বৃর্দ্ধবি গুরুত্ব র্দবি বব। িাবদরবক 

প্রবাজনী প্রর্লেবণর মাধ্যবম েমিা বাড়াবি বব।  

2. িথ্য অর্িকার আইন ম্পবকি জনািারণবক অবগি করবি ব্যানার, স্িস্টুন, মাইর্কং, ইবক্ট্রর্নক ও র্প্রন্ট র্মর্ডা 

র্বজ্ঞাপন নানাভৄেী প্রচারণা চাাবি বব।  

3. জনপ্রর্ির্নর্িবদর মাধ্যবম র্তণভৄ পয িাব িথ্য অর্িকার র্বব ব্যাপক জনবচিনিা বৃর্দ্ধর কায িক্রম গ্রণ করবি বব।  

4. রকার্র কম িকিিা-কম িচারীর পালাপার্ল জনপ্রর্ির্নর্ি ও রাজননর্িক ব্যর্িবদরও িথ্য অর্িকার আইন ম্পবকি 

অবর্িকরবণর কম িসূর্চ গ্রণ করবি বব।  

5. জনািারবণর াবর্ রার্র স্যাগাবযাবগর মাধ্যম র্ববব স্জা ও উপবজা প্রলাবনর স্িবুক স্পইজ খুব স্োবন িথ্য 

অর্িকার র্বব কোবম্পইন চাাবি বব।  

6. ওববাইবটর িথ্য অর্িকার স্বাবক্স র্নর্মি াানাগাদ করবি বব।  

7. দার্ত্বপ্রাপ্ত  কম িকিিা/র্বকল্প কম িকিিা বদর্ ব িাবদর নাম, ছর্ব, স্মাবাই নম্বর ও ই-স্মই ওববাইবট র্নর্মি 

াানাগাদ করবি বব।  

8. স্কান অর্িবর িথ্য প্রদাবনর াবর্ িথ্য প্রদানকারী কম িকিিা এককভাবব ম্পৃি ন। িাই িথ্য প্রদাবন ব্যর্ ি ব িথ্য 

প্রদানকারী কম িকিিাবক এককভাবব দাী না কবর ংর্িষ্ট কবক জবাবর্দর্িার আওিা আনবি বব।  

9. প্রবিেক কর্তিপে স্ব-প্রবণার্দিভাবব িথ্য প্রকাবলর র্বব আবরা স্বর্ল বচিন বি বব।  

10. স্বাগ্রীিাবদর মিামি গ্রবণর জন্য প্রবিেক অর্িব “স্বাগ্রীিার মিামি বক্স” স্থাপন করবি বব।  
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উপংার: 

িথ্য অর্িকার আইন, ২০০৯ প্রণবনর একদলক অর্িবার্ি ববছ। এই আইনটি প্রণবনর িব িবথ্যর জগবি ব্যাপক আবাড়ন সৃর্ষ্ট 

ববছ। অর্ির্া র্বক্রট অোক্ট, ১৯২৩ এর মাধ্যবম একম কর্িপ র্ব ছাড়া স্কান িথ্য প্রকাল করা বিা না। অপরর্দবক িথ্য 

অর্িকার আইন, ২০০৯ পাবলর িব সৃর্ষ্ট ববছ িথ্য উন্ুিকরবণর স্জাার। রকার্র-স্বরকার্র প্রর্িষ্ঠানগুবা এেন স্ব-প্রবণার্দিভাবব 

িথ্য প্রকাল করবছ, প্রযুর্ির মাধ্যবম সৃর্ষ্ট ববছ িথ্য প্রকাবলর প্রব স্নটওাকি। আইনটির র্বব জনগবণর মাবঝ বচিনিা র্কছুটা বৃর্দ্ধ 

পাওযা প্রর্ি বছরই স্ববড় চববছ িথ্য প্রার্প্তর আববদনবনর ংখ্যা এবং িথ্য না স্পব আপীবর ংখ্যা।  

িথ্য অর্িকার আইন, ২০০৯ প্রবাবগর স্েবত্র র্বগি বছরগুবার িথ্য প্রার্প্তর আববদন এবং আর্প আববদন পয িাবাচনা করব স্দো যা, 

নাগর্রকগণ ক্রবমই এই আইন প্রবাবগর মাধ্যবম িথ্য চাইবি উিুদ্ধ বে। র্কন্তু িথ্য চাওার স্েবত্র জনগবণর িারণা এেনও সুস্পষ্ট ন। 

অর্ িাৎ িথ্য অর্িকার আইবনর আওিা স্কান র্বগুবার িথ্য চাওা যাবব এবং র্নি িার্রি িরবম র্কভাবব আববদন করবি বব এ র্বব 

জনািারবণর মাবঝ এেন সুস্পষ্ট িারণা স্নই। অন্যর্দবক দার্ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিাবদর মাবঝও র্কভাবব িথ্য রবরা করবি বব স্ র্বব 

অস্পষ্টিা রববছ। এজন্য প্রর্লেবণর মাধ্যবম দার্ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিাবদর এই আইন ম্পবকি আবরা স্বর্ল দে কবর গবড় স্িাা এবং জনগবণর 

মাবঝ এই আইন ম্পবকি সুস্পষ্ট িারণা সৃর্ষ্ট করার পদবেপ করা একান্ত প্রবাজন। িাবই “িথ্য চাওা” এবং “িথ্য রবরা” এ দুটি 

র্ববর মবধ্য একটি স্যাগসূত্র সৃর্ষ্ট বব। িব িথ্য অর্িকার আইন, ২০০৯ এর বাস্তবাবনর একটি ি র্চত্র পাওা যাবব, যা স্টকই 

উন্নবনর অভীষ্ট বেে স্পৌৌঁছাবি রােবক এর্গবি র্নব যাবব।  

 

 


