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জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, জ ালা। 

(আইসসটি শাখা) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ভূধভকা 

 

তবথ্যয অফাধ প্রফা ও জনগবণয তথ্য প্রাধিয অধধকায ধনধিতকযবণয রবযে তথ্য অধধকায আইন, ২০০৯ প্রণীত 

ও য়। জনগবণয যভতায়ন ধনধিতকবে অনন্য, াফ িজনীন ও র্ভ িধিমূরক ধিারী নাগধযক 

ফান্ধফ এ আইনটি ফ িস্তবযয নাগধযকবক যাবেয ফ ি ধফলবয় তথ্য াওয়ায আইনী ধবধি ও কাঠাবভা যচনা কবয 

ধদবয়বে। গণতাধিক ভাজ ও জণগবণয প্রধত ংবফদনীর প্রধতষ্ঠান ধফধনভ িাবণ আইনটি ায়ক ভূধভকা ারন 

কবয মাবে। স্বেতা, জফাফধদধতা, ততা ও সুান প্রধতষ্ঠায অন্যতভ াধতয়ায এ আইনটি প্রকৃতই ফাংরাবদবয 

ভান মুধিযুদ্ধ ও ংধফধাবনয মূর চচতনায প্রধতপরন। আইবনয ান, াভাধজক ও অথ িননধতক ন্যায়ধফচায, 

চভৌধরক ভানফাধধকায ধনধিত কযবত  দুনীধত ও ভানফাধধকায রংঘন 

চযাবধ আইনটিয প্রচয়াগ ও চচ িা কর কর্তিবযয জন্য ফাধ্যতামূরক । উন্নত ভাজ ও সুান প্রধতষ্ঠায জন্য 

যকাধয-চফযকাধয চম ব্যাক কভ িমজ্ঞ চরবে তায ধযপূযক ধি ধববফ তথ্য অধধকায আইন  যবয়বে। 

তাই জাতীয় স্বাবথ িই এ আইবনয ব্যাক চচ িা ও প্রবয়াগ জরুধয বয় বেবে। তথ্য অধধকায আইন ফ িবযবে ও 

বফ িাতবাবফ ফাস্তফায়বন চজরা প্রশাসকের োর্ যালয়, চবারা দৃঢ় প্রধতজ্ঞ।  

 

 

চজরা প্রশাসকের োর্ যালয় কাম িারয়, চবারা এ তথ্য অধধকায আইন, ২০০৯ এয ধনবদ িাফরী প্রচাবযয 

 ধডধজটার ধিন 



ফাধল িক প্রধতবফদবনয ধনফ িাী ায-ংবয : 

 

“তথ্য অধধকায বরা একটি অন্যতভ চভৌধরক ভানফাধধকায মা জাধতংঘ কর্তিক গৃীত অযায অধধকায 

অজিবনয যাথয স্বরু” 

                  জাধতংবঘয াধাযণ ধযলবদয চযজুবরন 59(1) 

 

 

জাধতংবঘয াফ িজনীন ভানফাধধকায চঘালণাবেয 19 অনুবেদ- 

 

“প্রবতেবকযই ভতাভত চালণ ও ভতাভত প্রকাবয অধধকায যবয়বে; ধফনা স্তবযব ভতাভত চালণ এফং যােীয় 

ীভানা ধনধফ িববল চম চকাবনা ভাধ্যবভ তথ্য ও ভতাভত অবেলন, গ্রণ ও জ্ঞাত কযায স্বাধীনতা এ অধধকাবযয 

অন্তভূ িি”। 

 

          তথ্য প্রকাবয চযবে অবন্যয অধধকায এফং সুনাবভয প্রধত ম্মান প্রদ িণ, জাতীয় ধনযািা ফা জনশৃঙ্খরা 

অথফা জনস্বাস্থ্ে ফা ননধতকতা সুযযায ফাধাধনবলধ যুিকবয জাধতংবঘয নাগধযক ও যাজননধতক অধধকাবযয 

আন্তজিাধতক চুধিবত (1966) তথ্য অবেলণ, গ্রণ ও জ্ঞাত কযায অধধকাবযয কথা ফরা বয়বে। 

 

          গণপ্রজাতিী ফাংরাবদবয ংধফধাবনয ৩৯ অনুবেদ অনুাবয ধচন্তা, ধফবফক ও ফাক্-স্বাধীনতা নাগধযবকয 

অন্যতভ চভৌধরক অধধকায। তথ্য প্রাধিয অধধকায ধচন্তা, ধফবফক ও ফাক্-স্বাধীনতায অধফবেদ্য অং ধববফ গণ্য। 

তথ্য অধধকাযবক জনগবণয যভতায়বনয একটি অন্যতভ ভাধ্যভ ধববফ ধফবফচনা কযা য় এফং জনগবণয 

যভতায়বনয ভাধ্যবভ যকাধয, স্বায়িাধত ও ংধফধধফদ্ধ ংস্থ্া এফং যকাধয ফা ধফবদধ অথ িায়বন সৃষ্ট ও 

ধযচাধরত চফযকাধয ংস্থ্ামূবয স্বেতা, জফাফধদধতা বৃধদ্ধ কযা ম্ভফ ফবর ধফবফচনা কযা য়। আয তথ্য 

অধধকায আইবনয  ভাধ্যবভ এয ফগুবরা ধনধিত কযা চগবর চদ বত 

দুনীধত হ্রা াবফ ও সুান প্রধতধষ্ঠত বফ। 

 

         তথ্য অধধকায আইন অনুাবয প্রধত ফেয প্রবতেক কর্তিযবক ফাধল িক প্রধতবফদন প্রকা কযায ধফধান 

যবয়বে। চ চভাতাবফক চজরা প্রশাসকের োর্ যালয়, জ ালা তথ্য অধধকায আইন, ২০০৯ ফাস্তফায়বনয ধযধস্থ্ধত, এ 

আইন অনুাবয প্রাি আবফদন ও তথ্য প্রদাবনয ংখ্যা, এতদংক্রান্ত আীর ও ধনষ্পধিয ংখ্যা, তথ্য অধধকায 

আইন ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ধফধবন্ন বা, চধভনায ও আবরাচনা এ ফাধল িক প্রধতবফদবন তুবর ধযা বয়বে। চজরা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, জ ালা এয (www.bhola.gov.bd) ওবয়ফাইবট অবনক গুরুত্বপূণ ি তথ্যাফরী স্ব-উবদ্যাবগ 

http://www.bhola.gov.bd/


প্রকা কযা বয়বে মা এ ফাধল িক প্রধতবফদবন তুবর ধযা বয়বে। আন্তজিাধতক তথ্য অধধকায ধদফ ২০২২ উদমান 

ংক্রান্ত ধফধবন্ন কভ িসূধচয স্বধচে তথ্য তুবর ধযা বয়বে। 

 

 

আন্তজিাধতক তথ্য অধধকায ধদফ-2022 উরবযে আবয়াধজত অনুষ্ঠাবনয ধস্থ্য ধচে 



 

চজরা প্রাবকয কাম িারয়, চবারা ও এয আওতাধীন উচজরা ধনফ িাী অধপাবযয কাম িারয়মূবয তথ্য অধধকায 

আইবন প্রাি আবফদবনয ধফলবয় গৃীত ব্যফস্থ্া : (জুরাই-২০২১ চথবক জুন- ২০২২) ম িন্ত 

ক্র.নং কর্তিবযয নাভ তথ্য 

যফযাবয 

জন্য প্রাি 

আবফদবনয 

ংখ্যা 

তথ্য 

যফযাবয 

ভাধ্যবভ 

ধনষ্পধিকৃত 

আবফদবনয 

ংখ্যা 

অনুবযাধকৃত 

তথ্য না চদয়ায 

ধদ্ধাবন্তয 

ংখ্যা 

প্রধক্রয়াধীন দাধয়ত্বপ্রাি 

কভ িকতিায 

ধদ্ধাবন্তয 

ধফরুবদ্ধ 

আীবরয 

ংখ্যা 

আীর 

ধনষ্পধিয 

ংখ্যা 

০১ চজরা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

জ ালা 

০5 ০5 - - -  

০২ উবজরা ধনফ িাী অধপাবয 

কাম িারয়, চবারা দয 

- - - - - - 

০৩ উবজরা ধনফ িাী অধপাবয 

কাম িারয়, চফাযান উধিন 

02 02 - - - - 

০৪ উবজরা ধনফ িাী অধপাবয 

কাম িারয়, চদৌরতখান 

01 01 - - - - 

০৫ উবজরা ধনফ িাী অধপাবয 

কাম িারয়, রারবভান 

03 03     

০৬ উবজরা ধনফ িাী অধপাবয 

কাম িারয়, তজুভধিন 

- - - - - - 

০৭ উবজরা ধনফ িাী অধপাবয 

কাম িারয়, চযপোন 

04 04 - - - - 

08 উবজরা ধনফ িাী অধপাবয 

কাম িারয়, ভনপুযা 

- - - - - - 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

তথ্য প্রাপ্তির আবেদন
জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, জ ালা 

উপকেলা নির্ যাহী অনিসাকরর 

োর্ যালয়, জ ালা সদর

উপকেলা নির্ যাহী অনিসাকরর 

োর্ যালয়, জদৌলতখাি

উপকেলা নির্ যাহী অনিসাকরর 

োর্ যালয়, জর্ারহাি উদ্দিি

উপকেলা নির্ যাহী অনিসাকরর 

োর্ যালয়, তেমুদ্দিি

উপকেলা নির্ যাহী অনিসাকরর 

োর্ যালয়, লালকমাহি

উপকেলা নির্ যাহী অনিসাকরর 

োর্ যালয়, চরিযাশি

উপকেলা নির্ যাহী অনিসাকরর 

োর্ যালয়, মিপুরা

আবেদন প্তনষ্পপ্তি জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, জ ালা।

উপকেলা নির্ যাহী অনিসাকরর 

োর্ যালয়, জ ালা সদর

উপকেলা নির্ যাহী অনিসাকরর 

োর্ যালয়, জদৌলতখাি

উপকেলা নির্ যাহী অনিসাকরর 

োর্ যালয়, জর্ারহাি উদ্দিি

উপকেলা নির্ যাহী অনিসাকরর 

োর্ যালয়, লালকমাহি

উপকেলা নির্ যাহী অনিসাকরর 

োর্ যালয়, তেমুদ্দিি

উপকেলা নির্ যাহী অনিসাকরর 

োর্ যালয়, চরিযাশি

উপকেলা নির্ যাহী অনিসাকরর 

োর্ যালয়, মিপুরা



 

চজরা প্রাবকয কাম িারয়, চবারা ও এয আওতাধীন উচজরা ধনফ িাী অধপাবযয কাম িারয়মূবয অনরাইন  

প্রধযণ  

চজরা উবজরা 

আওতাধীন দিয/কাম িারয় 

মূব ধনবয়াধজত 

দাধয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায 

ংখ্যা 

আযটিআই অনরাইন 

চকা ি ম্পন্নকাধয 

দাধয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায 

ংখ্যা 

উচজরায নাভ আওতাধীন দিয/কাম িারয় মূব 

ধনবয়াধজত দাধয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায 

ংখ্যা 

আযটিআই অনরাইন 

চকা ি ম্পন্নকাধয 

দাধয়ত্বপ্রাি কভ িকতিায 

ংখ্যা 

62 56 উবজরা ধনফ িাী অধপাবযয 

কাম িারয়, চবারা দয 

30 30 

উবজরা ধনফ িাী অধপাবযয 

কাম িারয়, চফাযান উধিন 

30 30 

উবজরা ধনফ িাী অধপাবযয 

কাম িারয়, চদৌরতখান 

30 10 

উবজরা ধনফ িাী অধপাবযয 

কাম িারয়, রারবভান 

30 30 

উবজরা ধনফ িাী অধপাবযয 

কাম িারয়, তজুভধিন 

30 03 

উবজরা ধনফ িাী অধপাবযয 

কাম িারয়, চযপোন 

30 01 

উবজরা ধনফ িাী অধপাবযয 

কাম িারয়, ভনপুযা 

24 05 

 

 

 

 

০

১০

২০

৩০

৪০

৫০

৬০

৭০

নিকয়াদ্দেত দানয়ত্বপ্রাপ্ত েম যেতযা

প্রনশক্ষণ সম্পন্নোরী দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

েম যেতযা



২০২২-২০২৩ প্রধযণ  

     2022-2023 অথ ি ফেবযয এধএ’য আওতাধীন “তথ্য অধধকায” ধফলয়ক ধদনব্যাী প্রধযণ 

চকা ি চজরা ম িাবয়য ধফধবন্ন কাম িারবয় কভ িযত কভ িকতিাগবণয ভেবয় গত 31 আগস্ট 2022 

তাধযবখ চজরা প্রশাসকের োর্ যালয়, জ ালা এর সকেলন েকে অনুসিত হয়। 

 

  



আন্তজিাধতক তথ্য অধধকায ধদফ ২০২২ এয এফাবযয প্রধতাদ্য: 

“তথ্য প্রযুধিয যুবগ জনগবণয 

তথ্য অধধকায ধনধিত চাক” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



আন্তজিাধতক তথ্য অধধকায ধদফ-২০২২ উরবযে ম িা রী : 

  

চজরা প্রান, চবারা ও উচজরা প্রান, এয চমৌথ উবদ্যাবগ আন্তজিাধতক তথ্য অধধকায ধদফ 

২০২২ উদমান উরবযে আবরাচনা বায আবয়াজন 

 



 

চজরা প্রান, চবারা এয উবদ্যাবগ আন্তজিাধতক তথ্য অধধকায ধদফ ২০২২ উদমান উরবযে আবরাচনা বায আবয়াজন 

 

উচজরা প্রান, চফাযান উধিন এয উবদ্যাবগ আন্তজিাধতক তথ্য অধধকায ধদফ ২০২২ উদমান উরবযে ম িা ধর আবরাচনা বায 

আবয়াজন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



চজরা প্রান, চবারা 

 এয উবদ্যাবগ আন্তজিাধতক তথ্য অধধকায ধদফ ২০২২ উদমান উরবযে ফণ িাঢে ম িা ধর আবয়াজন 

 

 

চজরা প্রান, চবারা তথ্য অধধকায ধদফ-2022 উদমাবনয ধবধডও ধচে; 

 

WhatsApp Video 2022-10-11 at 2.11.01 PM.mp4
 



উচজরা প্রান, তজুভধিন এয উবদ্যাবগ আন্তজিাধতক তথ্য অধধকায ধদফ ২০২২ উদমান 

উরবযে আবরাচনা বায আবয়াজন;

 

 

 

 

 

 



তথ্য অধধকায আইবনয প্রচাযণা ও জনবচতনামূরক গৃীত ব্যফস্থ্া ; 

তথ্য অধধকায আইন, 2009 ম্পবকি জনবচতনতা বৃধদ্ধয রবযে চজরা প্রাবকয কাম িারয়, চবারা কর্তিক তথ্য 

অধধকায আইন এয রযে ও তথ্য প্রাধিয ধনয়ভাফরী ংক্রান্ত ধরপবরট ধফতযণ কযা বয়বে। 

তথ্য অধধকায আইন-2009 

ফাংরাবদ ংধফধান অনুমায়ী 

নাগধযকবদয তথ্য প্রাধি, ধচন্তা, 

ধফবফক ও ফাক-স্বাধীনতায অধধকায 

ধনধিত 

জনগণ প্রজাতবিয কর যভতায 

ভাধরক, চ রবযে নাগধযকবদয 

যভতায়ন 

দুনীধত হ্রা এফং স্বেতা ও সুান 

প্রধতষ্ঠায রবযে যকাযী, 

স্বায়িাধত এফং ধফবদী অবথ ি 

ধযচাধরত চফযকাযী ংস্থ্ায 

জফাফধদধ ধনধিত 

 

তথ্য াফায ধনয়ভ ; 

তথ্য অধধকায আইবন চম চকাবনা নাগধযক তথ্য প্রাধিয জন্য 

আবফদন কযবত াবয। আবফদনকাযীয কাবে 30 কভ িধদফবয 

ভবধ্য তথ্য চপ্রযণ কযবত বফ। 

আবফদনকাযী মধদ 30 কভ িধদফবয ভবধ্য তথ্য না ায় তাবর 30 

ধদবনয ভবধ্য উর্ধ্িতন কভ িকতিা ফযাফয আীর আবফদন কযবত 

াবয। 

আীর দাবয়য এফং গ্রবণয বয 45 কভ িধদফবয ভবধ্য কর 

প্রধক্রয়া চল কবয আবফদনকাযীয কাবে তথ্য প্রদান কযবত বফ। 

আীর কবয তথ্য না চবর আবফদনকাযী 30 ধদবনয ভবধ্য তথ্য 

কধভবন অধববমাগ দাবয়য কযবত াবয। 

মধদ চকান চযবে কর্তিয প্রাথধভক আবফদন গ্রণ না কবয, 

চবযবে আবফদনকাযী যাধয তথ্য কধভবন অধববমাগ দাবয়য 

কযবত াবয। 

 

                     

 

 

তথ্য অধধকায আইন ব্যফায কবয ভাজ-যাে দুনীধত 

হ্রা এফং স্বেতা ও জফাফধদধ প্রধতষ্ঠা কযা প্রধতটি 

নাগধযবকয দাধয়ত্ব। 

                   

 

 

            

প্রচাবয:  

চজরা প্রাবকয কাম িারয়, চবারা।  

 


