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ধিভাগীয় কধিশনাররর কার্ যালয়, 

রংপুর। 
 

 

 

ধিভাগীয় কধিশনাররর কার্ যালয়, রংপুর এর তথ্য অধিকার 

সংক্রান্ত  

িাধষ যক প্রধতরিদন-২০২২ 

 

সূর্িপত্র 

ক্রর্িক 

নং 

র্বষয় পৃষ্ঠা নং 

০১. ভূধিকা ০৩ 

০২. আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস ২০২২ এর এিাররর প্রধতপাদয 

ও স্লাগান 

০৪ 

০৩. িাধষ যক প্রধতরিদরনর ধনি যাহী সার-সংরেপ ০৫ 

০৪. তথ্য অধিকার আইন িাস্তিায়রন রংপুর ধিভারগর ধিভাগীয় 

পর্ যারয়র অধিসিূহ ও স্র্লা পর্ যারয়র অধিসিূহ কতত যক গতহীত 

কার্ যক্রি 

০৬-০৭ 

০৫ আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস ২০২২ উদর্াপন এিং তথ্য 

অধিকার িাস্তিায়রন রংপুর ধিভারগর স্র্লা ও উপরর্লা 

পর্ যারয়র অধিসিূহ কতত যক গতহীত ধিধভন্ন কার্ যক্ররির ধিত্র 

০৮-১৪ 

০৬. ধিভাগীয় কধিশনাররর কার্ যালয়, রংপুর এ িতযিারন কি যরত 

কি যকতযািতন্দ 

১৫ 

০৭. ধিভাগীয় কধিশনাররর কার্ যালয়, রংপুর এর দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি যকতযা, ধিকল্প দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা এিং আপীল কি যকতযার 

তথ্য  

১৬ 
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০৮. তথ্য অধিকার িাস্তিায়ন অরিেণ (সুপারধভশন) ও পধরিীেণ 

ধিভাগীয় কধিটি, রংপুর এর তাধলকা 

১৭ 

০৯. ধিভাগীয় কধিশনাররর কার্ যালয়, রংপুর হরত স্বপ্ররণাধদতভারি 

প্রকাশরর্াগয তরথ্যর তাধলকা ও প্রকারশর িািযি 

১৮ 

১০.  তথ্য অধিকার িাস্তিায়রন ধিভাগীয় কধিশনাররর কার্ যালয়, 

রংপুর এর সুপাধরশ 

১৯ 

১১.  উপসংহার ২০ 
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ভূর্িকা 

তরথ্যর অিাি প্রিাহ রিনা ও র্নগরণর তথ্য অধিকার ধনশ্চিতকররণর লরেয তথ্য অধিকার আইন, 

২০০৯ প্রণীত ও কার্ যকর হয়। এটি প্রর্াতরের সকল েিতার িাধলক র্নগরণর েিতায়রনর আইন 

র্া অননয, সাি যর্নীন ও অন্তভূযশ্চিিূলক। শশ্চিশালী নাগধরক িান্ধি এ আইনটি সি যস্তররর নাগধরকরক 

রারের সি য ধিষরয় তথ্য পাওয়ার আইনী ধভধি ও কাঠারিা রিনা করর ধদরয়রে।  

গণতাধেক সিার্ ও র্নগরণর প্রধত সংরিদনশীল প্রধতষ্ঠান ধিধনি যারণ আইনটি সহায়ক ভূধিকা পালন 

করর র্ারে। স্বেতা, র্িািধদধহতা, সততা ও সুশাসন প্রধতষ্ঠার অনযতি হাধতয়ার এ আইনটি প্রকত তই 

আিারদর িহান িুশ্চিরু্দ্ধ ও সংধিিারনর িূল স্িতনার প্রধতিলন। আইরনর শাসন, সািাশ্চর্ক ও 

অথ্ যননধতক নযায়ধিিার, স্িৌধলক িানিাধিকার ধনশ্চিত করর িরলরে। আইনটির প্ররয়াগ ও িিযা সকল 

কতত যপরের র্নয িািযতািূলক অন্তত: দুনীধত ও িানািধিকার লংঘরনর স্েরত্র। স্র্ উন্নত সিার্ 

প্রধতষ্ঠার র্নয সরকাধর-স্িসরকাধর িযাপক কি যর্জ্ঞ িলরে তার পধরপূরক শশ্চি ধহরসরি তথ্য অধিকার 

আইন কার্ যকর ররয়রে। তাই র্াতীয় স্বারথ্ যই এ আইরনর িযাপক িিযা ও প্ররয়াগ র্রুধর হরয় পরেরে। 

তথ্য অধিকার আইন সি যরেরত্র িাস্তিায়রন ধিভাগীয় কধিশনাররর কার্ যালয়, রংপুর দতঢ় প্রধতজ্ঞ।   
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আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস-২০২২ এর 

এিাররর প্রধতপাদয: 

 

 

 ততথ্য প্রর্ুশ্চির র্ুরগ র্নগরণর 

তথ্য অধিকার ধনশ্চিত স্হাক   
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বার্ষ িক প্রর্িববদবনর র্নব িাহী সার-সংবেপ: 
 

গণপ্রর্াতেী িাংলারদরশর সংধিিারনর ৩৯ অনুু্রেদ অনুসারর ধিন্তা, ধিরিক ও িাকু্ -স্বািীনতা 

নাগধররকর অনযতি স্িৌধলক অধিকার। তথ্য প্রাধপ্তর অধিকার ধিন্তা, ধিরিক ও িাকু্ -স্বািীনতার 

অধিরেদয অংশ ধহরসরি গণয। তথ্য অধিকাররক র্নগরণর েিতায়রনর একটি অনযতি িািযি 

ধহরসরি ধিরিিনা করা হয় এিং র্নগরণর েিতায়রনর িািযরি সরকাধর, স্বায়িশাধসত ও সংধিধিিদ্ধ 

সংস্থা এিং সরকাধর িা ধিরদধশ অথ্ যায়রন সতষ্ট ও পধরিাধলত স্িসরকাধর সংস্থাসিূরহর স্বেতা, 

র্িািধদধহতা িতশ্চদ্ধ করা সম্ভি িরল ধিিরিনা করা হয়। আর তথ্য অধিকাররর িািযরি এর সিগুরলা 

ধনশ্চিত করা স্গরল স্দশ হরত দুনীধত হ্রাস পারি ও সুশাসন প্রধতটষ্ঠত হরি। 

তথ্য অধিকার আইন অনুসারর প্রধত িের প্ররতযক কতত যপেরক িাধষ যক প্রধতরিদন প্রকাশ করার ধিিান 

ররয়রে। স্স স্িাতারিক ধিভাগীয় কধিশনাররর কার্ যালয়, রংপুর তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ িাস্তিায়ন 

পধরধস্থধত, এ আইন অনুসারর প্রাপ্ত আরিদন ও তথ্য প্রদারনর সংখ্যা, এতদসংক্রান্ত আপীল ও 

ধনষ্পধির সংখ্যা, তথ্য অধিকার আইন িাস্তিায়ন সংক্রান্ত ধিধভন্ন সভা, স্সধিনার ও আরলািনা, 

প্রধতরিদন প্রভত ধত এ িাধষ যক প্রধতরিদরন তুরল িরা হরয়রে। ওরয়িসাইরি অরনক গুরুত্বপূণ য তথ্যািলী 

স্ব-উরদযারগ প্রকাশ করা হরয়রে র্া এ িাধষ যক প্রধতরিদরন তুরল িরা হরয়রে। আন্তর্যাধতক তথ্য 

অধিকার ধদিস ২০২২ উদর্াপন সংক্রান্ত ধিধভন্ন কি যসূধির স্বধিত্র তথ্য তুরল িরা হরয়রে। 
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আন্তযর্াধতক তথ্য অধিকার ধদিস -২০২২  উদর্াপন অনুষ্ঠারনর ধস্থর ধিত্র 

 

 

 

 

 

িথ্য অর্িকার আইন বাস্তবায়বন রংপুর র্বভাবের র্বভােীয় পর্ িাবয়র 

অর্িসসিহূ ও জেলা পর্ িাবয়র অর্িসিূহ কিৃিক েৃহীি কার্ িক্রি:  

ক্র. 

নং 

কিৃিপবের/দপ্ত

জরর নাি 

েৃহীি র্বর্ভন্ন কার্ িক্রি 

1.  ধিভাগীয় 

কধিশনাররর 

কার্ যালয়, রংপুর 

১।  ধিভাগীয় কধিশনাররর কার্ যালয়, রংপুর কতত যক রংপুর স্র্লা ও 

রংপুর সদর উপরর্লার সারথ্ স্র্ৌথ্ ভারি তথ্য অধিকার ধদিস ২০২২ 

উদর্াপন করা হরয়রে। 

২। িধেপধরষদ ধিভারগর ধনরদযশনা স্িাতারিক তথ্য অধিকার স্সিািক্স 

হালনাগাদ আরে।  

৩। অভযন্তরীণ প্রধশেরণর আওতায় এ কার্ যালরয় তথ্য অধিকার আইন, 

২০০৯ ধিষরয় প্রধশেণ আরয়ার্ন করা হরয়রে। 

৪। তথ্য প্রদানকারী দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযারদর অনলাইন প্রধশেরণর 
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ক্র. 

নং 

কিৃিপবের/দপ্ত

জরর নাি 

েৃহীি র্বর্ভন্ন কার্ িক্রি 

ধিষরয় ধনয়ধিত ধনরদযশনা স্দওয়া হরে।  

৫। ওরয়িসাইরির ধনি যাধরত িরক্স এ কার্ যালরয়র প্রকাশরর্াগয 

স্বপ্ররণাধদত তথ্য প্রকাশ করা হরয়রে।  

2.  আঞ্চধলক খ্াদয 

ধনয়েক, রংপুর 

ধিভাগ 

১। ধসটিরর্ন িািযার অধিস ভিরনর সম্মুরখ্ ও ওরয়ি স্পািযারল প্রদশ যন। 

২। খ্াদযিান্ধি কি যসূধির উপকাররভাগীর তাধলকা ওরয়িরপািযারল 

প্রদশ যন। 

৩। আিন/২০২২-২৩ সংগ্ররহর লেযিাত্রা ওরয়িরপািযারল প্রদশ যন। 

৪। কি যকতযা ও কি যিারীগরণর তথ্যাধদ ওরয়িরপািযারল প্রদশ যন। 

৫। তথ্য প্রদানকারী কি যকতযার তথ্যাধদ ওরয়ি স্পািযারল প্রদশ যন। 

৬। আপীল কতত যপরের নাি, পদধি ও টঠকানা ধসটিরর্ন িািযারর 

প্রদশ যন। 

3.  ধিভাগীয় পধরিার 

পধরকল্পনা 

কার্ যালয়, রংপুর 

ধিভারগর অিীনস্ত সকল স্র্লা ও উপরর্লা পর্ যারয়র দপ্তরর তথ্য 

প্রদানকারী কি যকতযা/কি যিারীর নাি ও স্িািাইল নম্বর প্রদশ যণ করা 

হরে।   

4.  ধিএসটিআই 

ধিভাগীয় অধিস, 

রংপুর 

ক) তথ্য অধিকার আইন অনুর্ায়ী দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা ও ধিকল্প 

কি যকতযা ধনরয়াগ করা হরয়রে। 

খ্) তথ্য অধিকার আইরনর উপর অনলাইন প্রধশেণ কি যশালায় 

দুইর্ন কি যকতযা অংশগ্রহণ করররে।  

গ) ওয়ান স্টপ সাধভযস ও অনলাইরনর িািযরি তথ্য প্রদান করা হরে। 

ঘ) অত্রাধিরস গতহীত ধিধভন্ন কার্ যক্ররির ধিিরণ িাধসক প্রধতরিদন 

প্রিান কার্ যালরয় প্ররণ করা হরে। 

ঙ) তথ্য অধিকার আইন িাস্তিায়রনর ধনধিি ৪টি আরলািনা সভা করা 

হরয়রে।   

5.  র্াতীয় স্ভািা 

অধিকার সংরেণ 

অধিদপ্তর, রংপুর 

ধিভাগীয় কার্ যালয় 

১। তথ্য অধিকার আইরনর আওতায় দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা ও ধিকল্প 

কি যকতযার অনলাইন প্রধশেণ সম্পাদন  

২। স্পািযারল তথ্য িাতায়ন ধনয়ধিত হালনাগাদকরণ 

6.  ধিভাগীয় 

পাসরপািয ও ধভসা 

অধিস, রংপুর 

১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আরলারক তরথ্যর দ্রতু 

ধনষ্পধিকররণ পতথ্ক স্সিা গঠন। 

২। ওরয়িসাইরি প্রদধশ যত তরথ্যর আরলারক স্নাটিশরিার্য ও ধসটিরর্ন 

িািযার উত্থাপন 

7.  ইসলাধিক 

িাউরেশন, 

ধিভাগীয় কার্ যালয়, 

রংপুর 

১। ধসটিরর্ন িািযার  প্রদশ যন করা হরয়রে।  

২। ওরয়িসাইি হালনাগাদকরণ করা হরে।  

8.  ধিভাগীয় তথ্য 

অধিস, রংপুর 

১। ৬০ ঘণ্টা প্রধশেরণর অংশ ধহরসরি তথ্য অধিকার আইন ধিষরয় 

কি যকতযা-কি যিারীরদর প্রধশেণ স্দওয়া হরয়রে। 

২। প্রধিধিিালা, ২০১০ এর তিধসল ১,২ িণ যনািরত স্বপ্ররণাধদত তথ্য 

আঞ্চধলক তথ্য অধিস, রার্শাহীর তথ্য িাতায়ন ও তথ্য প্রদান 

ইউধনরি িুধদ্রত অনূধলধপ রাখ্া আরে। 

9.  স্র্লা প্রশাসরকর 

কার্ যালয়, পঞ্চগে 

১। প্রধত দুইিারস তথ্য অধিকার িাস্তিায়রন অরিেণ ও পধরিীেণ 

স্র্লা কধিটির সভা অনুটষ্ঠত হরয় থ্ারক। সভার কার্ যধিিরণী সংধিষ্ট 

সকলরক স্প্ররণসহ স্পািযারলর ধনি যাধরত ধলংরক আপরলার্ করা হরয় 

থ্ারক। 

২। স্র্লার দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা, ধিকল্প দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা এিং 
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ক্র. 

নং 

কিৃিপবের/দপ্ত

জরর নাি 

েৃহীি র্বর্ভন্ন কার্ িক্রি 

আপীল কি যকতযার সকল তথ্য স্পািযারলর ধনি যাধরত ধলংরক আপরলার্ 

করা আরে। 

৩। পঞ্চগে স্র্লা স্পািযারল তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সহ 

স্বপ্ররণাধদত তথ্য প্রকাশ ধনরদযধশকা, তথ্য প্রাধপ্তর আরিদনসহ 

এতদসংক্রান্ত ধিধভন্ন িরিসিূহ, ধিধিিালা, আইন ধনি যাধরত ধলংরক 

আপরলার্ করা আরে। 

৪। ২৮ স্সরেম্বর ২০২২ তাধরখ্ আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস 

২০২২ উপলরে স্র্লা ও সকল উপরর্লায় িাইধকং এর িািযরি 

সংধিষ্ট ধিষয়টি িযাপক প্রিারণা িালারনা হয় এিং ধদিসটিরত ধিধভন্ন 

পর্ যারয়র িযশ্চিরদর সিন্বরয় আরলািনা সভার আরয়ার্ন করা হয়। 

 

 

 

ক্র. 

নং 

কিৃিপবের/দপ্ত

জরর নাি 

কিৃিপে কিৃিক েৃহীি র্বর্ভন্ন কার্ িক্রবির র্ববররণ 

10.  স্র্লা প্রশাসরকর 

কার্ যালয়, 

ঠাকুরগা াঁও 

১। ধিধভন্ন সভা স্সধিনারর তথ্য অধিকার ধিষরয় আরলাকপাত করা হয়।  

২। শহররর গুরুত্বপূণ য স্থারন তথ্য অধিকার ধিষরয় প্রিারণার উরেরশয 

িযানার ও স্িসু্িুন লাগারনা হরয়রে।  

৩। স্র্লা উন্নয়ন সিন্বয় সভায় তথ্য অধিকার ধিষরয় পতথ্ক আরলািয 

সূধি ধনি যারণ করা হরয়রে।  

৪। আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস উদর্াপরনর র্নয স্র্লা পর্ যারয় 

ধিধভন্ন কি যসূধি গ্রহণ করা হরয়রে।  

11.  স্র্লা প্রশাসরকর 

কার্ যালয়, 

ধদনার্পুর 

১। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ ধিষয়ক ধনয়ধিত ধিিাধসক সভা 

আরয়ার্ন এিং প্রিারণা করা হয়।  

২। আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস ২০২২ উদর্াপন। 

৩। আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস ২০২২ উপলরে আরলািনা সভা 

আরয়ার্ন। 

৪। তথ্য অধিকার আইন ধিষয়ক কুইর্ প্রধতরর্াধগতা আরয়ার্ন। 

৫। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ধিষরয় র্নসরিতনতা িতশ্চদ্ধর লরেয 

িযাপক প্রিার প্রিারণা। 

৬। তথ্য অধিকার আইন ধিষরয় অিধহতকরণ সভা আরয়ার্ন। 

12.  স্র্লা প্রশাসরকর 

কার্ যালয়, 

নীলিািারী 

০১। তথ্য অধিকার ধদিস ২০২২ উদর্াপন  

০২। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ িাস্তিায়রন অরিেণ (সুপারধভশন) ও 

পধরিীেণ স্র্লা কধিটির সভা  

০৩। অধভরর্াগ প্রধতকার িযিস্থা ধিষরয় স্সিা গ্রধহতা/অংশীর্নরদর 

অিধহত করণ সভা  

০৪। দতশযিান স্থারন অধভরর্াগিক্স/স্সিািক্স স্থাপন করা হরয়রে।  

13.  স্র্লা প্রশাসরকর 

কার্ যালয়, 

লালিধনরহাি 

১। র্নিহুল ও গুরুত্বপূণ য স্থানসিূরহ আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার 

ধদিরসর িযনার স্িসু্িুন স্থাপন ও প্রদশ যন ও আরলািনা সভা অনুষ্ঠান 

আরয়ার্ন করা হয়।  

২। ধিধভন্ন র্নিহুল স্থারন সুসজ্জিত গােী িারা ধদিসটির তাৎপর্ য তুরল 

িরর িাইধকং এর িািযরি প্রধতপাদয ধিষয় ত তথ্য আিার অধিকার, 

র্ানা আরে ধক সিার  ও স্লাগান ততথ্য আিার অধিকার, র্ানরত হরি 
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ক্র. 

নং 

কিৃিপবের/দপ্ত

জরর নাি 

কিৃিপে কিৃিক েৃহীি র্বর্ভন্ন কার্ িক্রবির র্ববররণ 

সিার  অধর্ও স্রকর্য প্রিার করা হয়।  

14.  স্র্লা প্রশাসরকর 

কার্ যালয়, রংপুর 

১। তথ্য প্রদানকারী কি যকতযা ও ধিকল্প তথ্য প্রদানকারী কি যকতযা 

ধনরয়াগ স্দয়া আরে 

২। স্র্লা প্রশাসরনর ওরয়িসাইরি তথ্য প্রদানকারী কি যকতযা ও ধিকল্প 

তথ্য প্রদানকারী কি যকতযার নাি, স্িািাইল নম্বর ও ইরিল নম্বর স্দয়া 

আরে 

৩। ধনয়ধিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুর্ায়ী স্র্লা অরিেণ 

(সুপারধভশন) ও পধরিীেণ কধিটির সভা ধনয়ধিত অনুটষ্ঠত হরয় থ্ারক 

৪। ২৮ স্সরেম্বর ২০২২ তাধরখ্ র্থ্ারর্াগয ির্ যাদার সধহত আন্তর্যাধতক 

তথ্য অধিকার ধদিস উদর্াধপত হরয়রে 

৫। ধসটিরর্ন িািযার ওরয়িসাইরি প্রকাশ করা হরয়রে এিং অত্র 

কার্ যালরয়র িে িররিরি দতশযিান স্থারন ধিলরিারর্য স্থাপন করা হরয়রে 

৬। অত্র কার্ যালরয়র ওরয়িসাইি ধনয়ধিত হালনাগাদ করা হয় 

৭। স্র্লা প্রশাসরনর সভা স্সধিনার, ধিজ্ঞাধপ্ত, স্নাটিশ, ধনরয়াগ, 

কি যশালা ধিধভন্ন  ধিটঠ পত্র ওরয়িসাইরি প্রকাশ করা হয় 

৮। স্র্লা প্রশাসরনর কি যকতযা ও কি যিারীরদর পধরধিধত ও স্িািাইল 

নম্বর আপরলার্ স্দয়া আরে 

15.  স্র্লা প্রশাসরকর 

কার্ যালয়, 

কুধেগ্রাি 

১। তথ্য অধিকার আইন িাস্তিায়রন তথ্য অধিকার ধদিস পালন, 

আরলািনা সভা, রিনা প্রধতরর্াধগতা ও ধিত্রাংকন প্রধতরর্াধগতা 

আরয়ার্ন করা হয়। 

২। ততণিূল পর্ যারয় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পরকয িাইরকর 

িািযরি িযাপক প্রিার করা হয়।  

৩। তথ্য অধিকার ধদিস-২০২২ এর প্রধতপাদয ও স্িাগান িযাপক প্রিার 

করা হয়।  

৪। সািাশ্চর্ক স্র্াগারর্াগ িািযরি তথ্য অধিকার ধদিস-২০২২ এর 

তাৎপর্ য িযাপক প্রিার করা হয়।   

৫। তথ্য অধিকার ধদিস-২০২২ উপলরে স্িসু্িুন, িযানার, প্লাকার্যসহ 

র্নপ্রধতধনধি, সরকাধর কি যকতযা, রার্ননধতক স্নততিতন্দ, ধশোথ্ী, 

এনশ্চর্ও এিং গণিািযিকিীসহ সি যসািাররণর অংশগ্রহরণ তথ্য 

অধিকার আইন, ২০০৯ ধিষয়ক আরলািনা সভার আরয়ার্ন করা হয়। 

16.  স্র্লা প্রশাসরকর 

কার্ যালয়, গাইিান্ধা 

১। স্র্লা উন্নয়ন সিন্বয় সভায় তথ্য অধিকার ধিষরয় আলাদা আরলািয 

সূধি ধনি যারণ করা হরয়রে।  

২। আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস উদর্াপরনর র্নয স্র্লা পর্ যারয় 

স্িসু্িুন, িযানার, প্লাকার্যসহ  ধিধভন্ন কি যসূধি গ্রহণ করা হরয়রে। 

 

 

 

রংপুর ধিভারগর আওতািীন স্র্লা প্রশাসকরর কার্ যালয় এিং উপরর্লা ধনি যাহী 

অধিসাররর কার্ যালয়সিূরহর অনলাইন প্রধশেণ সম্পন্নকারী কি যকতযা ( ধর্ও) স্দর 

তথ্য: 

স্র্লার নাি স্র্লা উপরর্লা 
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আওতািীন 

দপ্তর/ 

কার্ যালয়সিরূহ 

ধনরয়াশ্চর্ত 

দধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি যকতযার 

সংখ্যা 

আরটিআই 

অনলাইন 

স্কাস য 

সম্পন্নকারী 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি যকতযার 

সংখ্যা 

আওতািীন 

দপ্তর/ 

কার্ যালয়সিরূহ 

ধনরয়াশ্চর্ত 

দধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি যকতযার 

সংখ্যা 

আরটিআই 

অনলাইন স্কাস য 

সম্পন্নকারী 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি যকতযার সংখ্যা পঞ্চগে ১৪২ ১৩১ ৪৯১ ৪০৩ 

 

 

ঠাকুরগা াঁও  ৬৩ ১৭৬ ১৬২ ৩০৮ 

ধদনার্পুর  ১২৫ ১২৫ ৩৭৭ ৩৭৭ 

নীলিািারী  ৭৮ ৫৩ ৫২১ ১৩৯ 

লালিধনরহাি  ৮৩ ৪২ ৩৭৫ ২৪২ 

রংপুর  ৯৫ ১৩০ ১২৪ ১১৭ 

কুধেগ্রাি  ৭১ ১৪৪ ২২৪ ১৩৩ 

গাইিান্ধা  ৫৬ ৪০ ১৮৩ ১২০ 

সব িবিাট=  ৭১৩ ৮৪১ ২৪৫৭ ১৮৩৯ 

 

 

২০২২-২০২৩ অথ্ িবছবরর এর্পএ’র আওিািীন িথ্য অর্িকার র্বষয়ক ১ি 

প্রর্িেণ জকাস ি আবয়ােন: 

২০২২-২০২৩ অথ্ যিেররর এধপএ’র আওতািীন ততথ্য অধিকার  ধিষয়ক ধদনিযাপী ১ি প্রধশেণ স্কাস য 

রংপুর ধিভারগর ধিধভন্ন কার্ যালরয় কি যরত কি যকতযাগরণর সিন্বরয় ধিভাগীয় কধিশনাররর কার্ যালয়, 

রংপুর এর সরম্মলন করে অনুটষ্ঠত হয়:  
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রংপুর র্বভাবে র্বভােীয়, জেলা ও উপবেলা পর্ িাবয় ২৮ জসবেম্বর ২০২২ িার্রবে 

আর্ন্িোর্িক িথ্য অর্িকার র্দবস-২০২২  উদর্াপবনর র্িরর্িত্র:  

 

তথ্য অধিকার সম্পরকয র্নসরিতনতা িতশ্চদ্ধ ও তথ্য অধিকার ধনশ্চিত কররত ২৮ স্সরেম্বর ২০২২ 

তাধররখ্ আন্তযর্াধতক তথ্য অধিকার ধদিস-২০২২ উদর্াপন করা হয়। ধদিসটির এিাররর প্রধতপাদয 

 ততথ্য প্ররু্শ্চির র্ুরগ র্নগরণর তথ্য অধিকার ধনশ্চিত স্হাক।। ধদিসটি উদর্াপন উপলরে ধিধভন্ন 

কি যসূধি গ্রহণ করা হয়। কি যসূধির অংশ ধহরসরি ধিভাগীয় ও স্র্লা প্রশাসন, এিং উপরর্লা প্রশাসন 

রংপুর কতত যক তথ্য স্িলা, আরলািনা সভা, তথ্য অধিকার ধিষয়ক ধিতকয প্রধতরর্াধগতা, পুরস্কার ধিতরণ 

ও সিাপনী অনুষ্ঠান আরয়ার্ন করা হয়। 

 

 

 

 

স্র্লা প্রশাসক, রংপুর এর সভাপধতরত্ব উি আরয়ার্রন প্রিান অধতধথ্ ধহরসরি উপধস্থত ধেরলন 

র্নাি স্িা: সাধিরুল ইসলাি, ধিভাগীয় কধিশনার, রংপুর ধিভাগ, রংপুর। ধিরশষ অধতধথ্ ধহরসরি 

উপধস্থত ধেরলন র্থ্াক্ররি রংপুর স্িররাপধলিন পুধলশ কধিশনার র্নাি নুররআলি ধিনা, ধিধপএি 

 (িার) ধপধপএি, এিং পুধলশ সুপার র্নাি স্িা: স্িররদৌস আলী স্িৌিুরী এিং র্নাি এ.এস.এি কিীর, 

পধরিালক, স্র্লা তথ্য অধিস, রংপুর। এোোও িীর িুশ্চিরর্াদ্ধা, র্নপ্রধতধনধিগণ, ধিধভন্ন সরকাধর 
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স্িসরকাধর দপ্তররর প্রধতধনধি, রার্ননধতক স্নততিতন্দ, সাংিাধদকিতন্দ, সািাশ্চর্ক সাংস্কত ধতক সংগঠরনর 

প্রধতধনধি, ধিধভন্ন সু্কল করলরর্র ধশোথ্ীধসহ সংধিষ্ট িযশ্চিিগ য অংশগ্রহণ কররন। 

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর একটি পাওয়ার পরয়ন্ট উপস্থাপন করা হয়। ধিপুল উৎসাহ 

উেীপনার িিয ধদরয় ধিত্রাঙ্কণ, রিনা ও ধিতকয প্রধতরর্াধগতার আরয়ার্নপূি যক পুরস্কার ধিতরণ করা 

হয়। ধিভাগীয় কধিশনার, রংপুর ধিভাগ, রংপুর কতত যক তথ্য অধিকার আইরনর র্থ্ার্থ্ িযিহারর 

সকলরক সরিতন হওয়া, র্িািধদধহতা িতশ্চদ্ধরত এিং দুনীধত প্রধতররারি এ আইন প্ররয়ারগ সরিষ্ট হরত, 

তরথ্যর অিাি প্রিাহ ধনশ্চিত কররত কার্ করা, অধিকার আদারয় তরুণ ধশোথ্ীরদর এ আইন র্ানা 

এিং প্ররয়ারগ ভূধিকা রাখ্ার আহিান িাি কররন। সরকাধর -স্িসরকাধর সকল পর্ যা স্য় এরক অপররর 

সহরর্াগী ধহরসরি তথ্য অধিকার আইরনর িাস্তিায়রন এক সারথ্ কার্ কররত উৎসাধহত করা হয়। 

আন্তযর্াধতক তথ্য অধিকার ধদিস উপলরে তথ্য অধিকার আইন ধিষরয় ধিস্তাধরত আরলাকপাত করা 

হয় এিং তা প্রিাররর লরেয নাগধরকরদর িরিয তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ধিষয়ক ধলিরলি ধিতরণ 

করা হয়। 

 

 

 

স্র্লা পর্ যারয়র পাশাপাধশ রংপুর স্র্লার আওতািীন উপরর্লায় উপরর্লা ধনি যাহী অধিসারগরণর 

স্নতত রত্ব ইউধর্ধসসিুহরক সংর্ুি করর ধদনিযাপী নানাধিি কি যসূধি পাধলত হয়। উপরর্লা পর্ যারয় 

স্থানীয়ভারি ধদিসটি উপলরেয আরলািনা সভার আরয়ার্ন করা হয়। তথ্য কধিশরনর ধনরদযশনা 

স্িাতারিক সিারর্র সকল স্তররর র্নগরণর ধনকি ধদিসটির তাৎপর্ য স্পৌরে স্দয়ার লরেয উপরর্লা 

পর্ যারয় ধলিরলি, স্িসু্িুন ও িাইধকং এর িািযরি ধদিসটি উদর্াপন করা হয়।  

২৮ স্সরেম্বর ২০২২ আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস-২০২২ উদু্ র্াপন উপলরে কুধেগ্রাি স্র্লায় 

ধিধভন্ন কি যসূধি গ্রহণ করা হয়। ধদরনর শুরুরত সকাল ১০.০০ িায় এক িণ যাঢ্য র যাধলর আরয়ার্ন করা 

হয়। র যাধলরত স্র্লা প্রশাসনসহ স্র্লা পর্ যারয়র ধিধভন্ন কি যকতযাগণ, এনশ্চর্ওসিূহ, ধিধভন্ন ধশো 

প্রধতষ্ঠারনর ধশোথ্ীসহ সকরলর অংশগ্রহণ ধনশ্চিত করা হয়। িণ যাঢ্য র যাধল স্শরষ স্র্লা প্রশাসরকর 

সরম্মলন করে আরলািনা সভার আরয়ার্ন করা হয়। আরলািনা সভায় পুধলশ সুপার, ধসধভল সার্যন, 

কুধেগ্রাি, স্িয়র, কুধেগ্রাি স্পৌরসভাসহ সরকাধর/রিসরকারী ধিধভন্ন দপ্তররর কি যকতযাগণ, 

কুধেগ্রারির গণযিানয িযশ্চিিগ য, এনশ্চর্ওসিূহ, ধপ্রন্ট ও ইরলক্ট্রধনক ধিধর্য়ার সাংিাধদকিতন্দ, 

সাংস্কত ধতক ও ধশো প্রধতষ্ঠান অংশগ্রহণ কররন।   
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স্র্লা প্রশাসন, কুধেগ্রারির উরদযারগ আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস ২০২২ উদর্াপন। 

 

আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস-২০২২ উদু্ র্াপন উপলরেয স্র্লা প্রশাসন, কুধেগ্রাি কতত যক 

অনলাইন রিনা এিং কুইর্ প্রধতরর্াধগতার আরয়ার্ন করা হয়। এিাররর প্রধতপাদয ততথ্য প্ররু্শ্চির 

র্ুরগ র্নগরণর তথ্য অধিকার ধনশ্চিত স্হাক  এর উপর অনলাইরন  আরয়াশ্চর্ত রিনা এিং কুইর্ 

প্রধতরর্াধগতায় পতথ্কভারি তক ধিভাগ: ৯ি ও ১০ি স্েধণ, খ্-ধিভাগ: ৬ষ্ঠ স্থ্রক ৮ি স্েধণর ধিধভন্ন 

ধশো প্রধতষ্ঠারনর ধশোথ্ীগণ অংশগ্রহণ করর।  িধণ যত প্রধতরর্াধগতায় অংশগ্রহণকারী ধশোথ্ীগরণর 

িিয স্থ্রক র্ািাই-িাোই সম্পন্ন করর ১২ র্নরক ধির্য়ী স্ঘাষণার িািযরি ধির্য়ীরদর িারে সনদপত্র 

ও পুরস্কার ধিতরণ করা হয়।   

 

 

 



15 

 

 

ধির্য়ীরদর িারে সনদপত্র ও পুরস্কার ধিতরণ করা হয়। 

 

স্র্লা পর্ যারয়র কি যসুধির সারথ্ সঙ্গধত স্ররখ্ উপরর্লা পর্ যারয় ২৮ স্সরেম্বর ২০২২ আন্তর্যাধতক তথ্য 

অধিকার ধদিস ২০২২ উপরর্লা ধনি যাহী অধিসারগরণর তত্ত্বািিারন র্থ্ার্থ্ভারি উদু্ র্াধপত হরয়রে। 

িধণ যত ধদিসটি উদু্ র্াপন উপলরে উপরর্লা পর্ যারয় র যাধল, আরলািনা সভা ও অনযানয আরয়ার্নসহ 

ধিধভন্ন কি যসূধি পাধলত হরয়রে।   
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আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস-২০২২ স্র্লা ও উপরর্লা পর্ যারয় উদর্াপন উপলরে স্র্লা 

পর্ যারয়র কি যকতযা, িীর িুশ্চিরর্াদ্ধা, ধশো প্রধতষ্ঠারনর প্রিান, স্থানীয় এনশ্চর্ও প্রধতধনধি, সরিতন 

নাগধরক কধিটির প্রধতধনধি, স্থানীয় ইরলকরধনক ও ধপ্রন্ট ধিধর্য়া কিীরদর ধনরয় প্রস্তুধতিূলক সভা 

আরয়ার্ন করা হয়। 
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আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস-২০২২ উদর্াপন উপলরে কি যকতযা, িীরিুশ্চিরর্াদ্ধা, ধশো 

প্রধতষ্ঠারনর প্রিান, স্থানীয় এনশ্চর্ও প্রধতধনধি, সরিতন নাগধরক কধিটির প্রধতধনধি, স্থানীয় 

ইরলকরধনক ও ধপ্রন্ট ধিধর্য়া কিীরদর ধনরয় র যাধল ও আরলািনা সভা আরয়ার্ন। 

স্র্লা শহররর দতশযিান স্থানসিূরহ স্িসু্িুন স্থাপন, সুসজ্জিত গােী িারা ধদিরসর তাৎপর্ য তুরল িরর 

িাইধকংরয়র িািযরি প্রিারণা ‘শুিুিাত্র তরথ্যর অিাি প্রিাহই পারর সুশাসন ধনশ্চিত কররত’ ধিষয়ক 

ধিতকয প্রধতরর্াধগতা আরয়ার্ন, র যাধল, আরলািনা সভা ও পুরস্কার ধিতরণ করা হয়। 

 

  

।  
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এই প্রধতপাদয ধনরয় ২৮ স্সরেম্বর ২০২২ আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস  উদর্াপন উপলরে 

স্র্লা ও উপরর্লা পর্ যারয় স্র্লা তথ্য অধিরসর িািযরি িাইধকং করর িযাপক প্রিার করা হরর্রে ও 

তথ্য  স্িলার  আরয়ার্ন করা হরয়রে। স্িলায় স্র্লা পর্ যারয়র সকল সরকাধর দপ্তর/অধিদপ্তররক  স্টল 

িরাে  স্দয়া হয়। 

২৮ স্সরেম্বর ২০২২ আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস  উদর্াপন উপলরে ধিধভন্ন কি যসূিী গ্রহণ 

করা হয়। ধদরনর শুরুরত সকাল ১০.০০ িায় স্র্লা প্রশাসক, তথ্য স্িলা উরিািন কররন। পুধলশ সুপার, 

অধতধরি স্র্লা প্রশাসক (সাধি যক), িীর প্রতীক কযারেন (অিঃ) আশ্চর্র্লু হক, সভাপধত, সনাক ও 

অনযানয গণযিানয িযশ্চিিগ য  স্িলা  উরিািরন অংশগ্রহণ কররন।  

 

 

 

 

 

২৮ স্সরেম্বর ২০২২ আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস উদর্াপন উপলরে স্িলায় কুইর্ 

প্রধতরর্াধগতা অনুটষ্ঠত হয়। কুইর্ প্রধতরর্াধগতায় ধিধভন্ন ধশো প্রধতষ্ঠারনর ধশোথ্ীগণ অংশগ্রহণ 

কররন। সরিতন নাগধরক কধিটি (সনাক) কতত যক স্িলায় ধিতকয প্রধতরর্াধগতার আরয়ার্ন করা হয়। 

ধিতরকযর ধিষয় ''তথ্য র্ানার িািযরি দুনীধত দরূ করা সম্ভি''। লালির্নরহাট সরকার্র কবলে ও 

িজেদা োিুন ির্হলা কবলবের ছাত্র-োত্রীরা ধিতরকয অংশগ্রহণ কররন। িধণ যত প্রধতরর্াধগতায় 

িশ্চর্দা খ্াতুন িধহলা করলরর্র োত্রীরা ধির্য়ী হন । 



19 

 

 

স্র্লা প্রশাসক, অধতধরি স্র্লা প্রশাসক (সাধি যক), স্র্লা তথ্য অধিসার, িীর প্রতীক কযারেন 

আশ্চর্র্লু হক ও সনাক কধিটির সভাপধত, সম্পাদক, সদসযিতন্দ এিং স্র্লা ও সদর উপরর্লা 

পর্ যারয়র কি যকতযািতন্দ অরলািনায় অংশগ্রহণ কররন। আরলািনারন্ত ধির্য়ীরদর িারে সনদপত্র ও 

পুরস্কার ধিতরণ করা হয়। 

 

 

 

 

 

স্র্লা পর্ যারয়র কি যসূিীর সারথ্ সঙ্গধত স্ররখ্ উপরর্লা পর্ যারয় ২৮ স্সরেম্বর ২০২২ আন্তর্যাধতক তথ্য 

অধিকার ধদিস, উপরর্লা ধনি যাহী অধিসারগরণর তত্ত্বািিারন র্থ্ার্থ্ভারি উদর্াধপত হরয়রে। িধণ যত 

ধদিসটি উদর্াপন উপলরে উপরর্লা পর্ যারয় র যাধল, ধিতকয, রিনা ও ধিত্রাঙ্কন প্রধতরর্াধগতা এিং 

আরলািনা সভা অনুটষ্ঠত হয়। 
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আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস-২০২২ সিলভারি উদর্াপন  ও িাস্তিায়রনর ধনধিি পঞ্চগে স্র্লা 

প্রশাসরনর উরদযারগ ধিধভন্ন কি যসূধি গ্রহণ করা হয়। ২৮রসরেম্বর আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস-

২০২২ উদর্াপন উপলরেয তথ্য অধিকার সম্পরকয র্নসািারণরক সরিতন করার লরে শহররর 
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ধিধভন্ন এলাকায় িাইধকং করা হয় এিং ধলিরলি ও স্পাস্টার লাগারনা হয়। এধদন সকাল ১০.০০ িায় 

†Rjv cÖkvm‡Ki সরম্মলন করে আরলািনা সভার আরয়ার্ন করা হয়। উি আরলািনা সভায় 

সভাপধতত্ব কররন র্নাি স্িাঃ র্হুরুল ইসলাি, স্র্লা প্রশাসক, পঞ্চগে। এোো র্নাি এস, এি 

শধিকুল ইসলাি, অধতধরি পুধলশ সুপার, পঞ্চগে; র্নাি স্িা: আরনায়ার সাদাত সম্রাি, প্রশাসক, 

স্র্লা পধরষদ, পঞ্চগে; স্িয়ারিযান, উপরর্লা পধরষদ, পঞ্চগে সদর, পঞ্চগে, র্নাি স্িা: িাসুদুল 

হক, উপরর্লা ধনি যাহী অধিসার, পঞ্চগে সদর, পঞ্চগে;স্িয়র, পঞ্চগে স্পৌরসভা, পঞ্চগে; স্র্লা 

পর্ যারয়র কি যকতযািতন্দ, িীর িুশ্চিরর্াদ্ধাগণ, রার্ননধতক স্নততিতন্দ ও স্র্লা তথ্য কি যকতযা পঞ্চগেসহ 

ধিধশষ্ট গণযিানয িযশ্চিিগ য  উি আরলািনা সভায় উপধস্থত ধেরলন। আরলািনা সভায় িিারা তথ্য 

অধিকার সম্পরকয ধিধভন্ন ধিষয় তুরল িররন । সভাপধত তাাঁর িিরিয িরলন স্র্, সকল তথ্য এ 

কার্ যালরয়র ওরয়ি স্পািযারল আপরলার্ করা হয়। এরত করর স্সিা প্রতযাশীরা স্র্রকান তথ্য ওরয়িসাইি 

স্থ্রক অনায়রসই স্পরয় থ্ারকন। অনযানয সকল দপ্তররক ধতধন ওরয়ি স্পািযারল তথ্য আপরলার্ ও 

ধনয়ধিত হালনাগাদ কররত অনুররাি কররন। স্কান প্রকাররই স্র্ন র্নগন তথ্য অধিকার স্থ্রক িশ্চঞ্চত 

না হয় স্স ধিষরয় সকলরক সতকয থ্াকরত এিং র্ত্নশীল হরত অনুররাি কররন। 

 

 

আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস-২০২২ উদর্াপন উপলরেয আরলািনা সভার আরয়ার্ন করা হয়। 

উি আরলািনা সভায় সভাপধতত্ব কররন র্নাি স্িাঃ র্হুরুল ইসলাি, স্র্লা প্রশাসক, পঞ্চগে। 
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২৮/০৯/২০২২ তাধরখ্ নীলিািারী স্র্লা সদরসহ সকল উপরর্লায় (সদর িযতীত) উপরর্লায় 

আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস, ২০২২ উদর্াপন করা হরয়রে। স্র্লা সদরর সকাল ০৯.০০িায় 

িণ যাঢ্য র যালী প্রদান করর সকাল ১০.০০িায় স্র্লা প্রশাসক সরম্মলন করে আরলািনা সভা করা হয়। 

আরলািনা সভায় কারলক্টরররির কি যকতযা/কি যিারীগণসহ স্র্লা পর্ যারয়র সকল কি যকতযগণ, সু্কল-

করলরর্র ধশেক ও ধশোথ্ীগণ উপধস্থত ধেরলন। স্র্লা ধশো অধিসাররর স্নতত যরত্ব সু্কল-করলরর্র 

ধশোথ্ীরদর িরিয ধদিরসর তাৎপর্ য তুরল িরর ধিতকয প্ররতরর্াধগতার আরয়ার্ন স্শরষ স্িলা ১২.০০ িায় 

স্র্লা প্রশাসক সরম্মলন করে ধির্য়ীরদর িারে পুরস্কার ধিতরণ করা হয়। 

অনুরূপভারি, স্র্লার ৫টি উপরর্লায় (সদর িযতীত) র যালী, আরলািনা সভা ও ধিতকয প্রধতরর্াধগতার 

আরয়ার্ন করা হরয়রে। 
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স্র্লা পর্ যারয়র কি যসূিীর সারথ্ সঙ্গধত স্ররখ্ উপরর্লা পর্ যারয় ২৮ স্সরেম্বর ২০২২ আন্তর্যাধতক তথ্য 

অধিকার ধদিস, উপরর্লা ধনি যাহী অধিসারগরণর তত্ত্বািিারন র্থ্ার্থ্ভারি উদর্াধপত হরয়রে। িধণ যত 

ধদিসটি উদর্াপন উপলরে উপরর্লা পর্ যারয় র যাধল, ধিতকয, রিনা ও ধিত্রাঙ্কন প্রধতরর্াধগতা এিং 

আরলািনা সভা অনুটষ্ঠত হয়। 

 

 

 

 

 

 

 ‘তথ্য প্ররু্শ্চির র্ুরগ র্নগরনর তথ্য অধিকার ধনশ্চিত স্হাক’ এই প্রধতপাদয সািরন স্ররখ্ ধদনার্পুর 

স্র্লা প্রশাসন ও স্র্লা তথ্য অধিস এর উরদযারগ আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস ২০২২ উদর্াধপত 

হয়। ধদিসটি উদর্াপন উপলরেয ধদনিযাপী ০১টি সুসজ্জিত ধপকআপ ভযান ও স্র্লা তথ্য অধিরসর 

িাইরক্রািারসর িািযরি প্রিার প্রিারণা িালারনা হয়। ধদিসটির তাৎপর্ য ও প্রধতপাদয র্নসিরে তুরল 
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িরার ধনধিি ধলিরলি, িযানার ও িাইরকর িািযরি িহুল প্রিারণার িযিসু্হা করা হয়। ধদিসটি 

উপলরেয শহররর ধিধভন্ন স্থান িযানার ও স্িসু্িুন িারা সুসজ্জিত করা হয়। 

স্িলুন ও স্িষু্টন উধেরয় অনুষ্ঠারনর শুভ সূিনা কররন স্র্লা প্রশাসক র্নাি খ্ারলদ স্িাহাম্মদ র্াকী। 

এরপর িণ যাঢ্য র্ যা ধল ও আরলািনা সভা অনুটষ্ঠত হয়। আরলািনা সভায় প্রিান অধতধথ্র িিরিয স্র্লা 

প্রশাসক তরথ্যর র্রথ্াপর্ুি িযিহার ও ‘তথ্য অধিকার আইন ২০০৯’ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্ য তুরল 

িররন। অনযানযরদর িরিয িিিয রারখ্ন অধতধরি স্র্লা প্রশাসক (সাধি যক), অধতধরি পুধলশ সুপার, 

সভাপধত (সনাক)সহ সুশীল সিারর্র প্রধতধনধিগণ। এ সিয় স্র্লার আওতািীন সরকাধর 

অধিসসিূরহর তথ্য িাতায়ন হালনাগাদ কররণর ধিষরয় স্র্ার স্দওয়া হয়। 

 

২৮ স্সরেম্বর ২০২২ আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস-২০২২ উদু্ র্াপন উপলরে িণ যাঢ্য র যাধল। 
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স্িলুন ও স্িষু্টন উধেরয় অনুষ্ঠারনর শুভ সূিনা কররন র্নাি খ্ারলদ স্িাহাম্মদ র্াকী, স্র্লা প্রশাসক, 

ধদনার্পুর। 

 

স্র্লা পর্ যারয়র পাশাপাধশ ধদনার্পুর স্র্লার (সদর উপরর্লা িযধতত) ১২টি উপরর্লায় উপরর্লা 

ধনি যাহী অধিসারগরণর স্নতত রত্ব ইউধর্ধসসিুহরক সংর্ুি করর ধদনিযাপী নানাধিি কি যসূধি পাধলত হয়। 

উপরর্লা পর্ যারয় স্থানীয়ভারি ধদিসটি উপলরেয আরলািনা সভার আরয়ার্ন করা হয়। তথ্য 

কধিশরনর ধনরদযশনা স্িাতারিক সিারর্র সকল স্তররর র্নগরণর ধনকি ধদিসটির তাৎপর্ যয স্পৌরে 

স্দয়ার লরেয উপরর্লা পর্ যারয় ধলিরলি, স্িসু্িুন ও িাইধকং এর িািযরি ধদিসটি উদর্াপন করা হয়। 
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আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস ২০২২ উপলরে স্র্লা প্রশাসরকর কার্ যালয়, ঠাকুরগা াঁওরয়র 

সরম্মলন করে একটি আরলািনা সভা অনুটষ্ঠত হয়। উি সভায় ঠাকুরগা াঁও স্র্লার সরকাধর ও 

স্িসরকাধর দপ্তররর কি যকতযা, সুশীল সিারর্র প্রধতধনধি, রার্ননধতক িযশ্চিিগ য, সাংিাধদক, িীর 

িুশ্চিরর্াদ্ধা ও স্থানীয় গণযিানয িযশ্চিিগ য অংশগ্রহণ কররন। সভার শুরুরত এ কার্ যালরয়র তথ্য 

প্রদানকারী কি যকতযা ও সহকারী কধিশনার (আইধসটি) সকরলর উরেযরশয একটি স্প্ররর্রন্টশন 

উপস্থাপন কররন। উি স্প্ররর্রন্টশরনতথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধিধভন্ন ধিষরয়র উপর 

আরলািনা করর ধদিরসর স্লাগান ধদরয় স্শষ কররন। স্প্ররর্রন্টশরনর পর উনু্মি আরলািনা শুরু হয়। 

উনু্মি আরলািনায় সভাপধত, স্প্রসক্লাি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর গুরুত্বপুণ য ধিষরয়র উপর 

িিিয স্পশ কররন। এোোও আরলািনা সভায় তরথ্যর ধিধভন্ন গুরুত্বপূণ য ধিষয় ধনরয় আররাও িিিয 

রারখ্ন আঞ্চধলক পধরিালক, িাংলারদশ স্িতার; পুধলশ সুপাররর প্রধতধনধি; স্র্লা ধশো অধিসার; 

সহকারী তথ্য অধিসার, স্র্লা তথ্য অধিস; িীর িুশ্চিরর্াদ্ধা এিং স্থানীয় গণযিানয িযশ্চি োোও 

আররাও অরনরক। আরলািনা সভার সভাপধত স্র্লা প্রশাসক ঠাকুরগা াঁও িরহাদয় সিাপনী িিিয 

রারখ্ন। ধতধন সিাপনী িিরিয তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধিধভন্ন ধিষয় তুরল িররন এিং র্নগণ 

র্ারত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আরিদরনর স্প্রধেরত র্থ্ার্থ্ স্সিা পায় স্স ধিষরয় ধতধন 

আরলাকপাত কররন। 
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স্র্লা প্রশাসন, ঠাকুরগা াঁও এর উরদযারগ আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস উপলরেয আরয়াশ্চর্ত 

আরলািনা সভা। 

 

 

আন্তর্যাধতক তথ্য অধিকার ধদিস ২০২২ উদর্াপন উপলরে স্র্লা প্রশাসরকর কার্ যালয়, 

ঠাকুরগা াঁওরয়র দতশযিান স্থারন ড্রপর্াউন িযানার প্রদশ যন করা হয় এিং ধর্শ্চর্িাল এর্ভািযাইশ্চর্ং 

স্িারর্যর িািযরি ধদনিযাপী প্রিার করা হয়। 
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 র্বভােীয় কর্িিনাবরর কার্ িালয়, রংপুবর বিিিাবন কি িরি কি িকিিাবৃন্দ: 

 

 

 

জিা: সার্বরুল ইসলাি 

ধিভাগীয় কধিশনার, রংপুর 
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জিা: িেলুল কবীর 

পধরিালক, (উপসধিি)  

স্থানীয় সরকার শাখ্া 

 

 
 

স্িাঃ ইব্রাধহি খ্ান 

অধতধরি ধিভাগীয় কধিশনার 

(সাধি যক/রার্স্ব) (র্ুগ্মসধিি)  

 
 

স্িাো: আধলয়া 

স্িররদৌস র্াহান 

উপ পধরিালক, 

(উপসধিি)  

স্থানীয় সরকার শাখ্া 

 

 

 

 

 
 

র্ান্নাতআরা স্িররদৌস 

ধসধনয়র সহকারী 

কধিশনার (সািারণ 

শাখ্া)  

 
 

স্িা: ধির্ানুর 

রহিান 

ধসধনয়র সহকারী 

কধিশনার 

 (সংস্থাপন শাখ্া) 

 
 

স্িা: কাওোর 

হািীি 

ধসধনয়র সহকারী 

কধিশনার (রার্স্ব 

শাখ্া) 

 

 
 

রাহুল িন্দ 

ধসধনয়র সহকারী 

কধিশনার (আইধসটি 

শাখ্া) 

 
 

স্িা: স্িরহদী হাসান 

ধিভাগীয় কধিশনাররর 

একান্ত সধিি 

 ( ধহসাি, ধর্এসধি ও 

স্নর্ারত শাখ্া) 

     

 

 

 

র্বভােীয় কর্িিনাবরর কার্ িালয়,  রংপুর এর দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কি িকিিা, র্বকল্প 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কি িকিিা এবং আপীল কি িকিিার িথ্য : 

 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কি িকিিা: 
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নাি  েনাব জিাোঃ র্িোনুর রহিান 

জিাবাইল ০১৭২৪৯৮৬৫০৪ 

পদর্ব র্সর্নয়র সহকারী কর্িিনার (সংিাপন িাো) 

অর্িস র্বভােীয় কর্িিনাবরর কার্ িালয়, রংপুর। 

ই-জিইল establishment.divrangpur@gmail.com 

  

 

 

 

র্বকল্প দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কি িকিিা: 
 

 

নাি  জিা: কাওছার হাবীব 
 

জিাবাইল 01710645779 

পদর্ব র্সর্নয়র সহকারী কর্িিনার (রােস্ব িাো) 

অর্িস র্বভােীয় কর্িিনাবরর কার্ িালয়, রংপুর। 

ই-জিইল rev.divcomrangpur@gmail.com 

  

 

 

 

আপীল কতত যপরের তথ্যঃ 

  

 

নাি েনাব েন্দকার আবনায়ারুল ইসলাি   

পদর্ব ির্িপর্রষদ সর্িব 

অর্িস ির্িপর্রষদ র্বভাে 

ই-জিইল cab_secy@cabinet.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rev.divcomrangpur@gmail.com
mailto:cab_secy@cabinet.gov.bd
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িথ্য অর্িকার বাস্তবায়ন অববেণ (সুপারর্ভিন) ও পর্রবীেণ র্বভােীয় 

কর্িটট, রংপুর : 
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 ধিভাগীয় কধিশনাররর কার্ যালয়, রংপুর এর স্বপ্ররণাধদতভারি প্রকাশরর্াগয তরথ্যর তাধলকা ও 

প্রকারশর িািযি:  

ক্রধিক 

নং 

তরথ্যর ধিিরণ স্সিা প্রদান পদ্ধধত 

১ ধিভাগীয় কধিশনাররর কার্ যালয়, রংপুরর কি যরত কি যকতযাগরণর নাি, 

পদধি, শাখ্া/অধিশাখ্া/অনুধিভাগ, দাপ্তধরক ও আিাধসক স্িধলরিান 

নম্বর, িযাক্স নম্বর ও ই-স্িইল। 

ওরয়িসাইি 

২ স্র্লা প্রশাসকগরণর তাধলকা। ওরয়িসাইরি 

৩ সরকাধর ধিধভন্ন কল সন্টার নম্বর। ওরয়িসাইরি 

৪ রংপুর ধিভারগ কি যরত সহকারী কধিশনার, ধসধনয়র সহকারী 

কধিশনার ও উপরর্লা ধনি যাহী অধিসারগরণর িদলী/পদায়ন 

প্রজ্ঞাপন ওরয়িসাইরি প্রকাশ। 

ই-স্িইল/র্াকরর্াগ 

৫ এ কার্ যালরয় কি যরত ৩য় ও ৪থ্ য স্েনীর কি যিারীসহ এ ধিভারগর 

সহকারী কধিশনার, ধসধনয়র সহকারী কধিশনার, অধতধরি স্র্লা 

প্রশাসক ও স্র্লা প্রশাসকগরণর এনও ধস প্রদান ও ওরয়িসাইরি 

প্রকাশ। 

ই-স্িইল/র্াকরর্াগ 

৬ এ ধিভারগ কি যরত সকল কি যিারীরদর িধহ : িাংলারদশ েুটি 

অনুরিাদন। 

ই-স্িইল/র্াকরর্াগ 

৭ এ ধিভারগ কি যরত প্রশাসধন কি যকতযারদর ভধিষযৎ তহধিল হরত 

উরিালরনর িুোন্ত অনুরিাদন। 

ই-স্িইল/র্াকরর্াগ 

৮ উপরর্লা পর্ যারয় সহকারী কধিশনার (ভূধি) , অধতধরি হুকুি দখ্ল 

কি যকতযা, কানুনরগা, সারভযয়ার, ইউধনয়ন ভূধি সহাকরী কি যকতযা ও 

ইউধনয়ন ভূধি উপ-সহাকরী কি যকতযাগরণর িদলী/পদায়ন। 

ই-স্িইল/র্াকরর্াগ 

৯ স্র্লা, উপরর্লা ও ইউধনয়ন পর্ যারয় ভূধি প্রশাসরন কি যরত ১০-২০ 

স্গ্ররর্র কি যিারীরদর সািারণ ভধিষযৎ তহধিল হরত অথ্ য উরিালরনর 

িুোন্ত অনুরিাদন।  

ই-স্িইল/র্াকরর্াগ 

১০ স্র্লা, উপরর্লা ও ইউধনয়ন পর্ যারয় ভূধি প্রশাসরন কি যরত ১০-২০ 

স্গ্ররর্র কি যিারীরদর িধহ : িাংলারদশ ভ্রিরনর অনুরিাদন। 

ই-স্িইল/র্াকরর্াগ 

১১ ২০ একররর উরদ্ধয র্লিহারলর স্েরত্র ইর্ারািূলয ১০ লে িাকার 

উরদ্ধয হরল ইর্ারা প্রস্তারির িুোন্ত অনুরিাদন। 

র্াকরর্াগ 

১২ ২০ একররর ধনরে র্লিহারলর স্েরত্র ইর্ারািূলয ১০ লে িাকার 

উরদ্ধয হরল ইর্ারা প্রস্তারির িুোন্ত অনুরিাদন। 

র্াকরর্াগ 

১৩ ধভধপ িলিাগান/ধভধপ পুকুর ইর্ারা অনুরিাদন। র্াকরর্াগ 

১৪ িালুিহারলর তাধলকা/কযারলোর অনুরিাদন। র্াকরর্াগ 

১৫ নতুন িালুিহাল স্ঘাষনা ও পুরাতন িালুিহাল ধিলুপ্তকরণ। র্াকরর্াগ 

১৬ কারলক্টরররির অধর্ি আপধির িেযিান র্িাি সংধিষ্ট দপ্তরর 

স্প্ররণ। 

র্াকরর্াগ 
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১৭ ভূধি প্রশাসরনর কি যকতযা/কি যিারীর ধিরুরদ্ধ ধিভাগীয় িািলা আপীল 

শুনানী ও ধনষ্পধি। 

র্াকরর্াগ 

১৮ হুকুি দখ্ল সংক্রান্ত আপধি ও িুোন্ত অনুরিাদন। র্াকরর্াগ 

১৯ ৫০,০০০/- িাকা পর্ যন্ত এল এ কধন্টরর্শ্চির িরাে প্রদান। র্াকরর্াগ 

২০ ধিভাগীয় ধনি যািনী স্িারর্যর অিীরন র্নিল ধনরয়ারগর পরীোসূিী ও 

উিীণ যরদর িুোন্ত তাধলকা প্রকাশ। 

ওরয়িসাইি/রনাটিশ 

স্িার্য 

২১ এ কার্ যালরয় অনুটষ্ঠত সভার স্নাটিশ ও কার্ যধিিরণী। ওরয়িসাইরি 

২২ কি যকতযা/কি যিারীরদর NOC স্নাটিশ। ওরয়িসাইরি 

২৩ ধিভাগীয় কধিশনাররর কার্ যালয়, রংপুর এর িাধষ যক ক্রয়-পধরকল্পনা। ওরয়িসাইরি 
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িথ্য অর্িকার বাস্তবায়বন র্বভােীয় কর্িিনাবরর কার্ িালয়, রংপুর এর সুপার্রি: 

1. তথ্য অধিকার আইরনর সুিল অর্যরনর স্েরত্র তথ্য প্রদানকারী কি যকতযার সেিতা 

িতশ্চদ্ধরত গুরুত্ব ধদরত হরি। তারদররক প্ররয়ার্নীয় প্রধশেরণর িািযরি সেিতা িাোরত 

হরি।  

2. তথ্য অধিকার আইন সম্পরকয র্নসািারণরক অিগত কররত িযানার, স্িসু্িুন, িাইধকং, 

ইরলক্ট্রধনক ও ধপ্রন্ট ধিধর্য়ায় ধিজ্ঞাপনসহ নানািুখ্ী প্রিারণা িালারত হরি।  

3. র্নপ্রধতধনধিরদর িািযরি ততণিুল পর্ যারয় তথ্য অধিকার ধিষরয় িযাপক র্নসরিতনতা 

িতশ্চদ্ধর কার্ যক্রি গ্রহণ কররত হরি।  

4. সরকাধর কি যকতযা-কি যিারীর পাশাপাধশ র্নপ্রধতধনধি ও রার্ননধতক িযশ্চিরদরও তথ্য 

অধিকার আইন সম্পরকয অিধহতকররণর কি যসূধি গ্রহণ কররত হরি।  

5. র্নসািাররণর সারথ্ সরাসধর স্র্াগারর্ারগর িািযি ধহরসরি স্র্লা ও উপরর্লা প্রশাসরনর 

স্িসিুক স্পইর্ খ্ুরল স্সখ্ারন তথ্য অধিকার ধিষরয় কযারম্পইন িালারত হরি।  

6. ওরয়িসাইরির তথ্য অধিকার স্সিািক্স ধনয়ধিত হালানাগাদ কররত হরি।  

7. দাধয়ত্বপ্রাপ্ত  কি যকতযা/ধিকল্প কি যকতযা িদধল হরল তারদর নাি, েধি, স্িািাইল নম্বর ও ই-

স্িইল ওরয়িসাইরি ধনয়ধিত হালানাগাদ কররত হরি।  

8. স্কান অধিরসর তথ্য প্রদারনর সারথ্ তথ্য প্রদানকারী কি যকতযা এককভারি সম্পতি নয়। 

তাই তথ্য প্রদারন িযথ্ য হরল তথ্য প্রদানকারী কি যকতযারক এককভারি দায়ী না করর সংধিষ্ট 

সকলরক র্িািধদধহতার আওতায় আনরত হরি। 

9. প্ররতযক কতত যপে স্ব-প্ররণাধদতভারি তথ্য প্রকারশর ধিষরয় আররা স্িধশ সরিতন হরত হরি।  

10. স্সিাগ্রহীতারদর িতািত গ্রহরণর র্নয প্ররতযক অধিরস তস্সিাগ্রহীতার িতািত িক্স  

স্থাপন কররত হরি।  
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উপসংহার:  

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়রনর িরল তরথ্যর র্গরত িযাপক আরলােন সতটষ্ট হরয়রে। 

অধিধসয়াল ধসরক্রিস অযাক্ট, ১৯২৩ এর িািযরি একসিয় কধতপয় ধিষয় োো স্কান তথ্য প্রকাশ 

করা হরতা না। অপরধদরক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পারশর িরল সতটষ্ট হরয়রে তথ্য উনু্মিকররণর 

স্র্ায়ার। সরকাধর-স্িসরকাধর প্রধতষ্ঠানগুরলা এখ্ন স্ব-প্ররণাধদতভারি তথ্য প্রকাশ কররে, প্ররু্শ্চির 

িািযরি সতটষ্ট হরয়রে তথ্য প্রকারশর প্রিল স্নিওয়াকয। আইনটির ধিষরয় র্নগরণর িারে সরিতনতা 

ধকেুিা িতশ্চদ্ধ পাওর্ায় প্রধত িেরই স্িরে িরলরে তথ্য প্রাধপ্তর আরিদরনর সংখ্যা এিং তথ্য না স্পরল 

আপীরলর সংখ্যা।  

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্ররয়ারগর স্েরত্র ধিগত িেরগুরলার তথ্য প্রাধপ্তর আরিদন এিং আধপল 

আরিদন পর্ যারলািনা কররল স্দখ্া র্ায়, নাগধরকগণ ক্ররিই এই আইন প্ররয়ারগর িািযরি তথ্য িাইরত 

উদু্িুদ্ধ হরে। ধকন্তু তথ্য িাওয়ার স্েরত্র র্নগরণর িারণা এখ্নও সুস্পষ্ট নয়। অথ্ যাৎ তথ্য অধিকার 

আইরনর আওতায় স্কান ধিষয়গুরলার তথ্য িাওয়া র্ারি এিং ধনি যাধরত িররি ধকভারি আরিদন কররত 

হরি এ ধিষরয় র্নসািাররণর িারে এখ্ন সুস্পষ্ট িারণা স্নই। অনযধদরক দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযারদর 

িারেও ধকভারি তথ্য সরিরাহ কররত হরি স্স ধিষরয় অস্পষ্টতা ররয়রে। এর্নয প্রধশেরণর িািযরি 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযারদর এই আইন সম্পরকয আররা স্িধশ দে করর গরে স্তালা এিং র্নগরণর িারে 

এই আইন সম্পরকয সুস্পষ্ট িারণা সতটষ্ট করার পদরেপ গ্রহণ করা একান্ত প্ররয়ার্ন। তাহরলই ততথ্য 

িাওয়া  এিং ততথ্য সরিরাহ  এ দুটি ধিষরয়র িরিয একটি স্র্াগসূত্র সতটষ্ট হরি। িরল তথ্য অধিকার 

আইন, ২০০৯ এর িাস্তিায়রনর একটি সিল ধিত্র পাওয়া র্ারি, র্া স্িকসই উন্নয়রনর অভীষ্ট লরেয 

স্পৌৌঁোরত রােরক এধগরত ধনরয় র্ারি।  

 

 


