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উপক্রমদণকা 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর সাংদবধাদির ২১ (২) অনুদেদে উদেখ করা হদয়দে, ‘সকল সমদয় 

জিগদণর জসবা কদরবার জেষ্টা করা প্রজাতদন্ত্রর কদম য দিযুক্ত প্রদতেক ব্যদক্তর কতযব্য’। সাংদবধাদি বদণত 

এই দিদে যশ অনুসরণ কদর জিদসবা প্রোি দিদিত করা প্রজাতদন্ত্রর কম যোরীদের অন্যতম প্রধাি কতযব্য। 

সরকাদর েপ্তর কর্তযক প্রদেয় জসবা সাংক্রান্ত তথ্য উনু্মক্ত করা হল জিগদণর জসবা পাওয়ার পূব যশতয। আর 

অবাধ তথ্যপ্রবাহ দিদিত করার লদক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সাদল ‘তথ্য অদধকার 

আইি, ২০০৯’ প্রণয়ি কদরদে। তদথ্য জিগদণর অবাধ প্রদবশাদধকার দিদিত করার জন্য সকল 

সরকাদর েপ্তদর তথ্য অদধকার আইি, ২০০৯ এর ১০ ধারার দবধািানুসাদর  োদয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা দিদয়াগ 

করা হদয়দে। তথ্য কদমশি-এর উদযাগ ও মদন্ত্রপদরষে দবভাগ-এর সহায়তায় সরকাদরর সকল 

মন্ত্রণালয়/ দবভাগ, েপ্তর/ সাংস্থা ও কার্ যালয়সমূহ তথ্য অদধকার আইি ও সাংদিষ্ট দবদধ-দবধাদির 

আদলাদক স্বপ্রদণাদেত তথ্য প্রকাশ দিদে যদশকা প্রণয়ি কদর ওদয়বসাইদে প্রকাশ কদরদে। 

অবাধ তথ্য প্রবাদহর মাধ্যদম বাাংলাদেদশর সাদব যক উন্নয়ি কার্ যক্রম আজ দবশ্ববাসীর কাদে এক 

জরালমদেল দহসাদব আত্মপ্রকাশ কদরদে। দবগত বেরগুদলদত জর্ ইদতবােক পদরবতযি সাদধত হদয়দে 

জসগুদলর মদধ্য সরকাদর জসবা প্রোি পদ্ধদতদক গণমূখী করা অন্যতম। তথ্য অদধকার আইি এমি একটি 

আইি র্ার বাস্তবায়ি অতেন্ত গুরুত্বপূণ য ও েোদলদজাং এবাং এর ফলাফল আরও জবদশ সুদূরপ্রসারী। তথ্য 

অদধকার আইি-এর এই েোদলজ জমাকাদবলায় সরকার দৃঢ় প্রদতজ্ঞ। 

বতযমাি সরকার রুপকল্প ২০২১ অজযদির লদক্ষে কাজ করদে। এই লক্ষে অজযদির জন্য সমাদজর সব যস্তদর 

সুশাসি দিদিত করা অতোবশ্যক। আর সুশাসদির অন্যতম  পূব যশতয হদলা স্বেতা ও জবাবদেদহতা 

দিদিত করা। জিপ্রশাসদি স্বেতা ও জবাবদেদহতা দিদিতকরদণর অন্যতম হাদতয়ার হদত পাদর তথ্য 

অদধকার আইি বাস্তবায়ি। আর িাগদরদকর তথ্য অদধকার প্রদতষ্ঠার অন্যতম কার্ যকর প্া হল 

স্বপ্রদণাদেত তথ্য প্রকাশ। জসই লদক্ষে মদন্ত্রপদরষে দবভাগ স্বপ্রদণাদেত তথ্য প্রকাশ দিদে যদশকা প্রণয়ি 

কদরদে। এ দিদে যদশকা সকল িাগদরক ও তথ্য ব্যবহারকারীর দিকে তথ্য প্রোদির জক্ষত্র দবস্তৃত করদব 

এবাং মদন্ত্রপদরষে দবভাগ এর স্বেতা ও জবাবদেদহতা বৃদদ্ধদত সহায়ক ভূদমকা পালি করদব। 

 

জমাহাম্মে শদফউল আলম 

মদন্ত্রপদরষে সদেব  



 

সূদেপত্র 

উপক্রমদিকা 
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০১. স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকোর পটভূদি ও প্রণয়োজিীয়তোাঃ 

 

 গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিশ সরকোণরর িদন্ত্রসভোণক সোদিদবক সহোয়তো প্রিোণির উণেণে ১৯৭২ সোণল িদন্ত্রপদরষি 

দবষয়ক িন্ত্র োলয় (Ministry of Cabinet Affairs) এর অধীণি একটি দবভোগ দহসোণব িদন্ত্রপদরষি 

দবভোগ গঠি করো হয়। ১৯৭৫ সোণল িদন্ত্রপদরষি দবভোগণক রোষ্ট্রপদতর সদিবোলণয়র অধীণি এবাং পরবতী সিণয় 

িদন্ত্রপদরষি সদিবোলণয়র অধীণি ন্যস্ত করো হয়। ১৯৮২ সোণল িদন্ত্রপদরষি দবভোগণক প্রধোি সোিদরক আইি প্রশোসণকর 

সদিবোলণয়র আওতোভূক্ত করো হয় এবাং ১৯৮৩ সোণল িদন্ত্রপদরষি দবভোগণক পুিরোয় রোষ্ট্রপদতর সদিবোলণয়র অধীণি 

ন্যস্ত করো হয়।  

 

১.১ স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো প্র য়ণির য ৌদক্তকতো/ উণেোঃ 

 

 গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিশ সরকোর জিগণ র জোিোর অদধকোর প্রদতষ্ঠোর িোধ্যণি সরকোদর ও যবসরকোদর 

সাংগঠণির স্বচ্ছতো ও জবোবদিদহতো বৃদি, দুিীদত হ্রোস ও সুশোসি প্রদতষ্ঠো, জিগণ র দিন্তো, দবণবক ও বোকস্বোধীিতোর 

সোাংদবধোদিক অদধকোর প্রদতষ্ঠো, সণব েোপদর জিগণ র ক্ষিতোয়ণির লণক্ষে তথ্য-অদধকোর দিদিত করণত ‘তথ্য অদধকোর 

আইি, ২০০৯’ পোস কণরণে। আইণির কো েকর বোস্তবোয়ণির জন্য ইণতোিণধ্য ‘তথ্য অদধকোর (তথ্যপ্রোদি সাংক্রোন্ত) 

দবদধিোলো, ২০০৯’ এবাং তথ্য অদধকোর সাংক্রোন্ত দতিটি প্রদবধোিোিোলো প্র ীত হণয়ণে। 

 

 জিগণ র জন্য অবোধ তথ্যপ্রবোহ দিদিত করোর য  িীদত সরকোর গ্রহ  কণরণে, তোর সাংণগ সাংগদতপূ েভোণব 

সরকোণরর গুরুত্বপূ ে কো েোলয় দহসোণব যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো অবোধ তথ্য প্রবোণহর িি েো দিদিত করণত 

বিপদরকর। যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো এর তথ্য জিগণ র কোণে উন্মকু্ত হণল এ কো েোলণয়র কো েক্রি 

সম্পণকে জিগ  স্বচ্ছ ধোর ো লোভ করণব এবাং জিগণ র কোণে জবোবদিদহতো প্রদতদষ্ঠত হণব। 

 

 যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো এর অবোধ তথ্য প্রবোণহর িি েোর যক্ষণে যকোণিো দিধোিণের সৃদি য ি িো 

হয় যসজন্য একটি ‘স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো” প্র য়ি আবেক বণল িণি কণরণে। সুতরোাং তথ্য অদধকোর 

আইি, ২০০৯, তথ্য অদধকোর (তথ্যপ্রোদি সাংক্রোন্ত) দবদধিোলো, ২০০৯ ও তথ্য অদধকোর সাংক্রোন্ত প্রদবধোিিোলোর 

আণলোণক এই স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো প্র য়ি করো হণয়ণে। 

 

১.২ দিণি েদশকোর দশণরোিোিাঃ 

 

 এই দিণি েদশকো ‘যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো এর স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো’ িোণি 

অদভদহত হণব। 

 

০২। দিণি েদশকোর দভদতাঃ 

 

২.১ প্র য়িকোরী কর্তেপক্ষ    : যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো, গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিশ সরকোর 

 

২.২ অনুণিোিিকোরী কর্তেপক্ষ    :   যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো, গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিশ সরকোর 

২.৩ অনুণিোিণির তোদরখ    :   ১১/১১/২০২১  

২.৪ দিণি েদশকো কো েকণরর তোদরখ:       অনুণিোিণির তোদরখ যেণক। 

২.৫ দিদে যদশকার প্রদর্াজেতা  :     দিদে যদশকাটি জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, সাতক্ষীরার   

          জন্য প্রদর্াজে হদব। 
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০৩। সাংজ্ঞাসমূহ :  দবষয় বা প্রসদের পদরপ্ী জকাদিা দকছু িা থাকদল এ দিদে যদশকায়- 
 

৩.১ ‘তথ্য’ অে ে তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯-এর ধোরো ২ (ি)-ণত উদিদখত তথ্যোদি বুঝোণব। 

৩.২ ‘িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো’ অে ে তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯- এর ধোরো ১০- এর অধীি কর্তেপক্ষ কর্তেক দিযুক্ত  

            কি েকতেো। 

৩.৩ ‘দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো’ অে ে িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেোর অনুপদিদতণত সাংদিি িোদয়ত্ব পোলণির জন্য দিযুক্ত   

            কি েকতেো। 

৩.৪ ‘আদপল কর্তেপক্ষ’ অে ে তথ্য  অদধকোর আইি ২০০৯- এর ধোরো ২ক (আ) অনু োয়ী দবভোগীয় কদিশিোর,  

           খুলিো। গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিশ সরকোর। 

৩.৫ ‘র্ততীয় পক্ষ’ অে ে তথ্যপ্রোদির জন্য অনুণরোধকোরী বো তথ্য প্রিোিকোরী কর্তেপক্ষ ব্যতীত অনুণরোধকৃত তণথ্যর  

            সণে অন্য যকোণিো পক্ষ। 

৩.৬ ‘তথ্য কদিশি’ অে ে তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯- এর ধোরো ১১- এর অধীণি প্রদতদষ্ঠত তথ্য কদিশি। 

৩.৭ ‘তথ্য অদধকোর দবদধিোলো, ২০০৯’ অে ে তথ্য অদধকোর (তথ্যপ্রোদি সাংক্রোন্ত) দবদধিোলো,  ২০০৯ 

৩.৮ ‘কি েকতেো’ অণে ে কি েিোরীও অন্তভূ েক্ত হণব। 

৩.৯ ‘তথ্য অদধকোর’ অে ে যকোণিো কর্তেপণক্ষর দিকট হণত তথ্যপ্রোদির অদধকোর। 

৩.১০ ‘আণবিি ফরি’ অে ে তথ্য অদধকোর (তথ্যপ্রোদি সাংক্রোন্ত) দবদধিোলো, ২০০৯- এর তফদসণল দিধ েোদরত  

           আণবিণির ফরণিট-ফরি ‘ক’। 

৩.১১ ‘আদপল ফরি’ অে ে তথ্য অদধকোর (তথ্যপ্রোদি সাংক্রোন্ত) দবদধিোলো, ২০০৯- এর তফদসণল দিধ েোদরত আদপল  

           আণবিণির ফরণিট-ফরি ‘গ’। 

৩.১২ ‘পদরদশি অে ে’ এই দিণি েদশকোর সণে সাংযুক্ত পদরদশি। 

 

০৪। তণথ্যর ধরি এবাং ধরি অনুসোণর তথ্য প্রকোশ ও প্রিোি পিদতাঃ 
 

 যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো এর সমুিয় তথ্য দিম্নবদ েত দতিটি যেদ ণত ভোগ করো হণব এবাং  

           দিধ েোদরত দবধোি অনুসোণর তো প্রকোশ ও প্রিোি করো হণব। 

 

৪.১ স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোশণ োগ্য তথ্য: 

৪.১.১ এই ধরণির তথ্য যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো স্বপ্রণ োদিত হণয় যিোটিশণবোণড ে, ওণয়বসোইণট, 

মুদিত বই বো প্রদতণবিি আকোণর, পদেকোয় দবজ্ঞদির িোধ্যণি এবাং অন্যোন্য গ্রহ ণ োগ্য িোধ্যণি 

প্রকোশ ও প্রিোর করণব। 

৪.১.২ এই ধরণির তথ্য যিণয় যকোণিো িোগদরক আণবিি করণল তো িোদহিোর দভদতণত প্রিোিণ োগ্য তথ্য 

দহসোণব দবণবদিত হণব এবাং িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো দিধ েোদরত পন্থোয় আণবিিকোরীণক তথ্য প্রিোি 

করণবি। 

৪.১.৩ জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, সাতক্ষীরা প্রদতবের একটি বাদষ যক প্রদতদবেি প্রকাশ করদব এবাং বাদষ যক 

প্রদতদবেদি তথ্য অদধকার আইি, ২০০৯-এর ধারা ৬ (৩) এ উদেদখত তথ্যসমূহ সাংদর্াজি করদব। 

৪.১.৪ যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোশণ োগ্য তণথ্যর একটি তোদলকো প্রস্তুত 

করণব এবাং এই দিণি েদশকোর পদরদশণি (পদরদশি-১) ও যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো এর 

ওণয়বসোইণট প্রকোশ ও প্রিোর করণব। 

৪.১.৫ প্রদত েয় িোস অন্তর দকাংবো প্রণয়োজণির দিদরণখ এই তোদলকো হোলিোগোি করো হণব। 
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৪.২ িোদহিোর দভদতণত প্রিোিণ োগ্য তথ্যাঃ 
 

৪.২.১ এই ধরণির তথ্য যকোণিো িোগদরণকর আণবিণির পদরণপ্রদক্ষণত এই দিণি েদশকোর ১০ ও ১১ িম্বর  

        অনুণচ্ছণি বদ েত পিদত অনুসর  কণর প্রিোি করণব। 

৪.২.২ যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো িোদহিোর দভদতণত প্রিোিণ োগ্য তণথ্যর একটি তোদলকো প্রস্তুত  

        করণব এবাং এই দিণি েদশকোর পদরদশণি (পদরদশি-২) ও যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো এর    

        ওণয়বসোইণট প্রকোশ করণব। 

৪.৩ প্রিোি ও প্রকোশ বোধ্যতোমূলক িয়, এিি তথ্যাঃ 

 এই দিণি েদশকোর অন্যোন্য অনুণচ্ছণি  ো দকছুই েোকুক িো যকি, যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো সম্পদকেত  

          সোরসাংণক্ষপ, আণলোিিো ও দসিোন্তসহ তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯-এর ৭ ধোরোয় বদ েত তথ্যসমূহ প্রিোি বো  

          প্রকোশ বো প্রিোর করণত বোধ্য েোকণব িো। 

 

০৫। তথ্য সাংগ্রহ, সাংরক্ষ  ও ব্যবিোপিোাঃ 

৫.১   তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবিোপিোাঃ যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো তথ্য সাংগ্রহ ও ব্যবিোপিোর জন্য তথ্য 

অদধকোর (তথ্য সাংরক্ষ ও ব্যবিোপিোর জন্য তথ্য অদধকোর (তথ্য সাংরক্ষ  ও ব্যবিোপিো) প্রদবধোিিোলো, 

২০১০ অনুসর  করণব। 

৫.২  তথ্য সাংরক্ষ াঃ  যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো তথ্য সাংরক্ষণ র জন্য দিণম্নোক্ত পিদত অনুসর    

 করণব: 

৫.২.১ িোগদরণকর তথ্য অদধকোর দিদিত করোর লণক্ষে দবভোগ-সাংদিি  োবতীয় তণথ্যর কেোটোলগ এবাং  

        ইিণডক্স  েো েভোণব প্রস্তুত ও সাংরক্ষ  করণব। 

৫.২.২ কদম্পউটোণর সাংরক্ষণ র উপযুক্ত তথ্য যুদক্তসাংগত সিয়সীিোর িণধ্য কদম্পউটোণর সাংরক্ষ  করণব। 

৫.২.৩ তথ্য সাংরক্ষ  ও ব্যবিোপিোর জন্য তথ্য অদধকোর (তথ্য সাংরক্ষ  ও ব্যবিোপিো) প্রদবধোিিোলো, ২০১০ 

                   অনুসর  করণব। 

 

৫.৩ তণথ্যর ভোষোাঃ 

৫.৩.১ তণথ্যর মূল ভোষো হণব বোাংলো। যকোণিো তথ্য  দি অন্য যকোণিো ভোষোয় ততদর হণয় েোণক তোহণল তো    

         যসই ভোষোয় সাংরদক্ষত হণব। 

৫.৩.২  তথ্য য  ভোষোয় সাংরদক্ষত েোকণব যসই ভোষোণতই আণবিিকোরীণক সরবরোহ করো হণব।   

  আণবিিকোরীর  িোদহিোর পদরণপ্রদক্ষণত যকোণিো তথ্য অনুবোি করোর িোদয়ত্ব কর্তেপক্ষ বহি করণব িো। 

৫.৪ তণথ্যর হোলিোগোিকর াঃ যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো এর শোখোসমূহ প্রদতিোণস তথ্য হোলিোগোি 

করণব। 

 

০৬। িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো দিণয়োগাঃ 

৬.১ তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ এর ধোরো ১০ (১) অনুসোণর যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো একজি   

           িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো দিণয়োগ করণব। 

৬.২ যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো এর অধীণি যকোণিো কো েোলয়/ ইউদিট প্রদতদষ্ঠত হণল তথ্য অদধকোর  

           আইি, ২০০৯ এর ধোরো ১০ (৩) অনুসোণর উক্তরূপ কো েোলয়/ ইউদিট প্রদতদষ্ঠত  হওয়োর ৬০ (ষোট) দিণির  

           িণধ্য িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো দিণয়োগ করণব। 

৬.৩ দিণয়োগকৃত ‘িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো’র িোি, পিদব, যিোবোইল িম্বর, ঠিকোিো এবাং প্রণ োজে যক্ষণে ফেোক্স িম্বর ও   

           ইণিইল ঠিকোিো দিণয়োগ প্রিোণির পরবতী ১৫ দিণির িণধ্য দিধ েোদরত ফরম্যোণট  (তথ্য কদিশি কর্তেক  

           দিধ েোদরত ফরণি) দলদখতভোণব তথ্য কদিশণি যপ্রর  করণব, প্রকোে িোণি সহণজ দৃদিণগোির হয় এিিভোণব  

           প্রিশ েণির ব্যবিো করণব এবাং ওণয়বসোইণট প্রকোশ করণব। 

৬.৪ তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯-এর অধীণি িোদয়ত্ব পোলণির প্রণয়োজণি িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো যজলো প্রশোসণকর  

          কো েোলয়, সোতক্ষীরো এর অন্য য  যকোি কি েকতেোর সহোয়তো িোইণত পোরণবি এবাং যকোণিো কি েকতেোর কোণে  

 এরুপ সহোয়তো িোওয়ো হণল দতদি িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেোণক প্রণয়োজিীয় সহোয়তো প্রিোি করণত বোধ্য েোকণবি। 
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৬.৫ িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো িোদয়ত্ব পোলণির প্রণয়োজণি অন্য যকোণিো কি েকতেোর সহোয়তো িোইণল এবাং এরুপ সহোয়তো  

          প্রিোণি ব্যে েতোর জন্য তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯-এর যকোণিো দবধোি  লদিত হণল এই আইণির অধীণি  

          িোয়-িোদয়ত্ব দিধ েোরণ র যক্ষণে অন্য কি েকতেোও িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো বণল গণ্য হণবি। 

৬.৬ এ দিণি েদশকোর পদরদশণি িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেোর িোি, পিদব, যিোবোইল িম্বর, ঠিকোিো এবাং প্রণ োজে যক্ষণে  

          ফেোক্স িম্বর ও ইণিইল ঠিকোিো প্রকোশ করণব। িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো পদরবতেি হণল িতুি িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো  

          দিণয়োণগর ৫ দিণির িণধ্য উক্ত তথ্য হোলিোগোি করো হণব এবাং ওণয়বসোইণটও তো প্রকোশ করো হণব। 

 

০৭। িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেোর িোদয়ত্ব ও কি েপদরদধাঃ 

৭.১ তণথ্যর জন্য কোরও আণবিণির পদরণপ্রদক্ষণত িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেোাঃ 

(অ) আণবিি গ্রহ  ও তথ্য অদধকোর (তথ্যপ্রোদি সাংক্রোন্ত) দবদধিোলো, ২০০৯- এর দবদধ-৩ (২) অনুসোণর 

আণবিিপে গ্রহণ র প্রোদি স্বীকোর করণবি; 

(আ) িোদহত তথ্য তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯  এর ধোরো ৯ ও তথ্য অদধকোর (তথ্যপ্রোদি সাংক্রোন্ত)  

  দবদধিোলো, ২০০৯-এর দবদধ-৪ অনুসোণর  েো েভোণব সরবরোহ করণবি; 

(ই) তথ্য প্রিোণি অপোরগতোর যক্ষণে তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯  এর ধোরো ৯ (৩) ও তথ্য  অদধকোর  

(তথ্যপ্রোদি সাংক্রোন্ত) দবদধিোলো, ২০০৯-এর দবদধ-৫ অনুসোণর  েো েভোণব অপোরগতো প্রকোশ 

করণবি; 

(ঈ) যকোণিো অনুণরোধকৃত তথ্য িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেোর দিকট সরবরোণহর জন্য িজুি েোকণল দতদি তথ্য 

অদধকোর আইি, ২০০৯ এর ধোরো ৯ (৬) (৭)ও তথ্য অদধকোর (তথ্যপ্রোদি সাংক্রোন্ত) দবদধিোলো, ২০০৯-

এর দবদধ-৮ অনুসোণর উক্ত তণথ্যর  যুদক্তসাংগত মূল্য দিধ েোর  করণবি এবাং উক্ত মূল্য অিদধক ০৫ 

(পাঁি) কো েদিবণসর িণধ্য পদরণশোধ করোর জন্য আণবিিকোরীণক অবদহত করণবি; 

(উ) িোদহত তণথ্যর সণে র্ততীয় পণক্ষর সাংদিিতো েোকণল িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো তথ্য অদধকোর আইি, 

২০০৯ এর ধোরো ৯ (৮) অনুসোণর ব্যবিো গ্রহ  করণবি; 

 

৭.২ তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ এর তফদসণল দিধ েোদরত আণবিণির ফরম্যোট/ ফরি ‘ক’ সাংরক্ষ  ও যকোণিো 

িোগদরণকর িোদহিোর পদরণপ্রদক্ষণত সরবরোহ; 

৭.৩ আণবিি ফরি পূরণ  সক্ষি িয়, এিি আণবিিকোরীণক আণবিি ফরি পূরণ  সহোয়তো; 

৭.৪ সঠিক কর্তেপক্ষ দিব েোিণি ভুল কণরণে, এিি আণবিিকোরীণক সঠিক কর্তেপক্ষ দিব েোিণি সহোয়তো; 

৭.৫ যকোণিো িোগদরণকর িোদহিোর পদরণপ্রদক্ষণত তাঁণক আপীল কর্তেপক্ষ দি েণয় সহোয়তো; 

৭.৬ যকোণিো শোদররীক প্রদতবন্ধী ব্যদক্তর তথ্যপ্রোদি দিদিত করণত  েো ে সহোয়তো (এণক্ষণে  িোদয়ত্বপ্রোি 

কি েকতেো উপযুক্ত যকোণিো ব্যদক্তর সহোয়তো গ্রহ  করণত পোরণবি); 

৭.৭ তথ্য সাংরক্ষ  ও ব্যবিোপিো এবাং স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ দিণি েদশকো তথ্য অদধকোর আইি ,২০০৯ এর সণে 

সোিঞ্জস্যপূ েভোণব হণচ্ছ দক-িো তো দিধ েোরণ  কর্তেপক্ষণক সহোয়তো; 

৭.৮ তথ্য অদধকোর আইি  ,২০০৯ এর  সণে সোিঞ্জস্যপূ েভোণব বোদষ েক প্রদতণবিি প্রকোণশ সহোয়তো এবাং 

৭.৯ তণথ্যর জন্য প্রোি আণবিিপেসহ এ সাংক্রোন্ত প্রণয়োজিীয় তথ্য সাংরক্ষ , আণবিিকোরীর সণে য োগোণ োণগর 

দবস্তোদরত তথ্য সাংরক্ষ , স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ সাংক্রোন্ত প্রদতণবিি সাংকলি, তণথ্যর মূল্য আিোয়, 

দহসোবরক্ষ  ও সরকোদর যকোষোগোণর জিোকর  এবাং কর্তেপক্ষ বো তথ্য  কদিশণির িোদহিোর পদরণপ্রদক্ষণত এ 

সাংক্রোন্ত তথ্য সরবরোহ করো ইতেোদি। 

 

 

০৮। দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো দিণয়োগাঃ 

৮.১ বিদল বো অন্য যকোণিো কোরণ  িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেোর অনুপদিদতণত িোদয়ত্ব পোলণির জন্য যজলো প্রশোসণকর 

কো েোলয়, সোতক্ষীরো একজি দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো দিণয়োগ করণব। িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেোর অনুপদিদতণত 

িোদয়ত্ব পোলিকোণল আইি অনুসোণর দতদি িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো দহণসণব দবণবদিত হণবি। 

৮.২ িতুি কো েোলয়/ ইউদিট প্রদতদষ্ঠত হওয়োর ৬০ (ষোট) দিণির িণধ্য িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেোর পোশোপোদশ দবকল্প 

িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো দিণয়োগ করণব। 
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৮.৩ দিণয়োগকৃত দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেোর িোি, পিদব, যিোবোইল িম্বর, ঠিকোিো এবাং প্রণ োজে যক্ষণে ফেোক্স 

িম্বর ও ই-ণিইল ঠিকোিো দিণয়োগ প্রিোণির ১৫ দিণির িণধ্য দিধ েোদরত ফরম্যোণট দলদখতভোণব তথ্য কদিশণি 

যপ্রর  করণব; 

৮.৪ বিদল বো অন্য যকোণিো কোরণ  দবকল্প কি েকতেোর পি শূন্য হণল, অদবলণম্ব িতুি দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো  

          দিণয়োগ করণব। 

 

০৯। দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেোর িোদয়ত্ব ও কি েপদরদধাঃ 

৯.১ িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেোর অনুপদিদতণত দবকল্প িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো ‘িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো’  দহণসণব িোদয়ত্ব  

          পোলি করণবি। 

৯.২ িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো দহণসণব িোদয়ত্ব পোলিকোণল এ দিণি েদশকোর ৭ িম্বর অনুণচ্ছণি বদ েত 

 ‘িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেোর িোদয়ত্ব ও কি েপদরদধ’ তাঁর জন্য প্রণ োজে হণব। 

 

১০। তণথ্যর জন্য আণবিি, তথ্য প্রিোণির পিদত ও সিয়সীিোাঃ 

 

১০.১ যকোণিো ব্যদক্ত তথ্য অদধকোর আইি  ,২০০৯ এর  অধীণি তথ্য প্রোদির জন্য যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়,  

           সোতক্ষীরো এর িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেোর কোণে দিধ েোদরত ফরি ‘ক’ এর িোধ্যণি দলদখতভোণব বো ইণলকট্রদিক  

           িোধ্যণি বো ই-ণিইণল অনুণরোধ করণত পোরণবি। 

১০.২ দিধ েোদরত ফরি সহজলভে িো হণল অনুণরোধকোরীর িোি, ঠিকোিো, যিোবোইল িম্বর প্রণ োজে যক্ষণে ফেোক্স অেবো  

          যকোি পিদতণত তথ্য যপণত আগ্রহী তোর ব েিো উণিখ কণর সোিো কোগণজ বো যক্ষেিণত, ইণলক্ট্রদিক দিদডয়ো  

          বো ই-ণিইণল তথ্যপ্রোদির জন্য অনুণরোধ করণত পোরণবি। 

১০.৩ িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো তণথ্যর জন্য যকোি অনুণরোধ প্রোদির তোদরখ হণত অিদধক ২০(দবশ)  কো েদিবণসর িণধ্য  

          অনুণরোধকৃত তথ্য সরবরোহ করণবি। 

১০.৪ উপোনুণচ্ছি (৩)- এ  ো দকছুই উণিখ েোকুক িো যকি, অনুণরোধকৃত তণথ্যর সণে একোদধক শোখোর সাংদিিতো  

          েোকণল অিদধক ৩০ (দেশ) কো েদিবণসর িণধ্য যসই অনুণরোধকৃত তথ্য সরবরোহ করণব। 

১০.৫ িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো দলদখতভোণব অেবো যক্ষেিণত, ইণলকট্রদিক িোধ্যি বো ই-ণিইণলর  িোধ্যণি  

          আণবিিপে গ্রহণ র প্রোদি স্বীকোর করণবি। প্রোদি স্বীকোরপণে আণবিণির পূব েসূে (ণরফোণরন্স িম্বর),  

          আণবিিপে গ্রহ কোরীর িোি, পিি েোিো এবাং আণবিি গ্রহণ র তোদরখ উণিখ কণর স্বোক্ষর করণবি। 

১০.৬ ইণলকট্রদিক িোধ্যি বো ই-ণিইল এর িোধ্যণি আণবিি গ্রহণ র যক্ষণে কর্তেপক্ষ বরোবর আণবিি যপ্ররণ র  

          তোদরখই (প্রোদিসোণপণক্ষ) আণবিি গ্রহণ র তোদরখ দহণসণব গণ্য হণব। 

১০.৭ আণবিি পোওয়োর পর িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো তথ্য প্রিোণির তোদরখ এবাং সিয় উণিখপূব েক আণবিিকোরীণক  

           অবদহত করণবি এবাং অনুণরোধকৃত তণথ্যর সণে এক বো একোদধক শোখোর সাংদিিতো েোকণল িোদয়ত্বপ্রোি  

           কি েকতেো যসই শোখোসমূণহ দলদখত যিোটিশ প্রিোি করণবি। 

১০.৮ িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো যকোণিো কোরণ  অনুণরোধকৃত তথ্য প্রিোণি অপোরগ অেবো আাংদশক তথ্য সরবরোণহ  

           অপোরগ হণল অপোরগতোর কোর  উণিক কণর আণবিি প্রোদির ১০ (িশ) কো েদিবণসর িণধ্য তথ্য অদধকোর  

           দবদধিোলো, ২০০৯-এর তফদসণল উণিদখত ফরি ‘খ’ অনু োয়ী এতিদবষণয় আণবিিকোরীণক অবদহত  

            করণবি। 

১০.৯ উপোনুণচ্ছি (৩) বো (৪)- এ উদিদখত সিয়সীিোর িণধ্য তথ্য সরবরোহ করণত যকোণিো িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো  

          ব্যে ে হণল সাংদিি তথ্য প্রোদির অনুণরোধ প্রতেোখ্যোি করো হণয়ণে বণল  গণ্য হণব। 

১০.১০ অনুণরোধকৃত তথ্য প্রিোি করো িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেোর দিকট  েো ে দবণবদিত হণল এবাং  য ণক্ষণে যসই তথ্য  

          র্ততীয় পক্ষ কর্তেক সরবরোহ করো হণয়ণে দকাংবো যসই তণথ্য র্ততীয় পণক্ষর স্বোে ে জদিত রণয়ণে এবাং র্ততীয়  

          পক্ষ তো যগোপিীয় তথ্য দহণসণব গণ্য কণরণে যসণক্ষণে িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো এরূপ অনুণরোধ প্রোদির ৫ (পাঁি)  

          কো েদিবণসর িণধ্য র্ততীয় পক্ষণক তাঁর দলদখত বো যিৌদখক িতোিত যিণয় যিোটিশ প্রিোি করণবি এবাং র্ততীয়  

          পক্ষ এরূপ যিোটিণশর পদরণপ্রদক্ষণত যকোণিো িতোিত প্রিোি করণল তো দবণবিিোয় দিণয় িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো  

          অনুণরোধকোরীণক তথ্য প্রিোণির দবষণয় দসিোন্ত গ্রহ  করণবি। 

১০.১১ যকোণিো ইদিয় প্রদতবন্ধী ব্যদক্তণক যকোণিো যরকড ে বো তোর অাংশদবণশষ জোিোণিোর প্রণয়োজি হণল িোদয়ত্বপ্রোি  
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 কি েকতেো যসই প্রদতবন্ধী ব্যদক্তণক তথ্য লোণভ সহোয়তো প্রিোি করণবি এবাং পদরিশ েণির জন্য য  ধরণির সহণ োদগতো 

প্রণয়োজি তো প্রিোি করোও এই সহোয়তোর অন্তভু েক্ত বণল গণ্য হণব। 

১০.১২ আইণির অধীণি প্রিত তণথ্যর প্রদত পৃষ্ঠোয় ‘তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ এর অধীণি এই তথ্য সরবরোহ করো  

          হণয়ণে’ িণি ে প্রতেয়ি করণত হণব এবাং তোণত প্রতেয়িকোরী কি েকতেোর িোি, পিদব, স্বোক্ষর ও িোিদরক দসল  

          েোকণব। 

 

১১। তণথ্যর মূল্য ও মূল্য পদরণশোধাঃ 

১১.১ যকোণিো অনুণরোধকৃত তথ্য িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেোর দিকট সরবরোণহর জন্য িজুি েোকণল দতদি তথ্য অদধকোর  

          (তথ্য প্রোদি সাংক্রোন্ত) দবদধিোলো, ২০০৯-এর তফদসণল উণিদখত ফরি ‘ঘ’ অনুসোণর যসই তণথ্যর মূল্য দিধ েোর   

          করণবি এবাং অিদধক ৫ (পাঁি) কো েদিবণসর িণধ্য যসই অে ে যট্রজোদর িোলোণির িোধ্যণি (ণকোড িম্বরাঃ ১- 

          ৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জিো কণর িোলোণির কদপ তাঁর কোণে জিো যিওয়োর জন্য অনুণরোধকোরীণক দলদখতভোণব  

          অবদহত করণবি; অেবো 

১১.২ অনুণরোধকোরী কর্তেক িগণি পদরণশোদধত তণথ্যর মূল্য রদশণির িোধ্যণি িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো গ্রহ  করণবি  

          এবাং প্রোি অে ে যট্রজোদর িোলোণির িোধ্যণি (ণকোড িম্বরাঃ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জিো কণর িোলোণির কদপ  

          সাংরক্ষ  করণবি। 

 

১২। আদপল িোণয়র ও দিষ্পদতাঃ 

১২.১ আদপল কর্তেপক্ষাঃ যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো এর আদপল কর্তেপক্ষ হণবি দবভোগীয় কদিশিোর, 

খুলিো। 

১২.২ আদপল পিদতাঃ 

(ক) যকোণিো ব্যদক্ত এই দিণি েদশকোর অনুণচ্ছি ১০-এর (৩) বো (৪)- এ দিধ েোদরত সিয়সীিোর িণধ্য তথ্য 

লোণভ ব্যে ে হণল দকাংবো িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেোর যকোণিো দসিোণন্ত সাংক্ষুব্ধ হণল দকাংবো িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো 

অদতদরক্ত মূল্য  ধো ে বো গ্রহ  করণল উক্ত সিয়সীিো অদতক্রোন্ত হবোর, বো যক্ষেিণত, দসিোন্ত লোণভর পরবতী 

৩০ (দেশ) কো েদিবণসর িণধ্য তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদি সাংক্রোন্ত) দবদধিোলো, ২০০৯- এর তফদসণল দিধ েোদরত 

ফরি ‘গ’ এর িোধ্যণি আদপল কর্তেপণক্ষর কোণে আদপল করণত পোরণবি। 

(খ) আদপল কর্তযপক্ষ র্দে এই মদম য সন্তুষ্ট হি জর্, আদপলকারী যুদক্তসাংগত কারদণ দিদে যষ্ট সময়সীমার 

মদধ্য আদপল োদয়র করদত পাদরিদি, তাহদল দতদি উক্ত সময়সীমা অদতবাদহত হওয়ার পরও আদপল 

আদবেি গ্রহণ করদত পারদবি। 

১২.৩ আদপল দিষ্পদতাঃ 

১২.৩.১ আদপল কর্তেপক্ষ যকোণিো আদপণলর দবষণয় দসিোন্ত প্রিোণির পূণব ে দিণম্নোক্ত পিণক্ষপ গ্রহ      

            করণবি: 

(ক) িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো এবাং এতিসাংদিি অন্যোন্য কি েকতেোর শুিোদি গ্রহ ; 

(খ) আদপল আণবিণি উণিদখত সাংক্ষুিতোর কোর  ও প্রোদে েত প্রদতকোণরর যুদক্তসমূহ দবণবিিো; এবাং  

(গ)  প্রোদে েত তথ্য প্রিোণির সণে একোদধক তথ্য প্রিোিকোরী শোখো যুক্ত েোকণল সাংদিি শোখোসমূণহর শুিোদি            

     গ্রহ । 

 

১২.৩.২  আদপল আণবিি প্রোদির ১৫ (পণির) কো েদিবণসর িণধ্য আদপল কর্তেপক্ষাঃ 

(ক) উপোনুণচ্ছি(১)-এ উদিদখত পিণক্ষপসমূহ গ্রহ পূব েক তথ্য সরবরোহ করোর জন্য সাংদিি িোদয়ত্বপ্রোি   

            কি েকতেোণক দিণি েশ যিণবি; অেবো 

(খ) তাঁর দবণবিিোয় গ্রহ ণ োগ্য িো হণল আদপল আণবিিটি খোদরজ করণত পোরণবি। 

১২.৩. আদপল আণবিণির দিণি েশ অনু োয়ী িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো: 

(ক)  ত দ্রুত সম্ভব প্রোদে েত তথ্য সরবরোহ করণবি, তণব এই সিয় তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯-এর ধোরো 

২৪ (৪)-এ দিণি েদশত সিণয়র অদধক হণব িো; অেবো 

(খ) যক্ষেিণত দতদি তথ্য সরবরোহ যেণক দবরত েোকণবি। 
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১৩। তথ্য প্রিোণি অবণহলোর শোদস্তর দবধোিাঃ 

১৩.১ তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ ও এ দিণি েদশকোর সাংদিি অনুণচ্ছি অনুসোণর িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো  দি যকোণিো  

           আণবিিকোরীণক তথ্য বো এ সাংক্রোন্ত দসিোন্ত প্রিোণি ব্যে ে হি বো তথ্য প্রোদির যকোণিো অনুণরোধ গ্রহ  করণত  

          অস্বীকোর কণরি বো দসিোন্ত প্রিোণি ব্যে ে হি বো ভুল, অসম্পূ ে, দবভ্রোদন্তকর, দবকৃত তথ্য প্রিোি কণরি বো  

          যকোণিো  তথ্যপ্রোদির পণে প্রদতবন্ধকতোর সৃদি কণরি বো তথ্য অদধকোর পদরপন্থী যকোণিো কোজ কণরি তোহণল  

          তাঁর এণহি কোজণক অসিোির  দহসোণব দবণবিিো করো হণব এবাং সাংদিি িোকদরদবদধ অনুসোণর তাঁর দবরুণি  

           ব্যবিো গ্রহ  করো হণব। 

১৩.২ এ দিণি েদশকো  েো েভোণব অনুসরণ  গোদফলদতর কোরণ  তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯-এর ব্যতেয় ঘটণল  

          এবাং এর কোরণ  িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেো তথ্য কদিশি কর্তেক শোদস্তপ্রোি হণল তো তাঁর ব্যদক্তগত িোয় দহসোণব  

          গণ্য হণব এবাং কর্তেপক্ষ তাঁর যকোণিো িোয় বহি করণব িো। 

১৩.৩ তথ্য কদিশণির কোে যেণক িোদয়ত্বপ্রোি কি েকতেোর দবরুণি দবভোগীয় ব্যবিো গ্রহণ র অনুণরোধ যপণল কর্তেপক্ষ  

          সাংদিি িোকদরদবদধ অনুসোণর  েো ে ব্যবিো গ্রহ  করণব এবাং গৃহীত ব্যবিোর দবষণয় তথ্য কদিশিণক  

          অবদহত করণব। 

 

১৪। জিগুরুত্বপূ ে দবষণয় যপ্রস দবজ্ঞদিাঃ  যজলো প্রশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো জিগুরুত্বপূ ে দবষয়োদি যপ্রস 

দবজ্ঞদির  িোধ্যণি অেবো অন্য যকোণিো উপোণয় প্রিোর বো প্রকোশ করণব। 

 

১৫। দিণি েদশকো সাংণশোধিাঃ এই দিণি েদশকো সাংণশোধণির প্রণয়োজি হণল যজলো প্ররশোসণকর কো েোলয়, সোতক্ষীরো ৩-

৫ সিস্য দবদশি একটি কদিটি গঠি করণব। উক্ত কদিটি দিণি েদশকোটি সাংণশোধণির প্রস্তোব  করণব এবাং 

কর্তেপণক্ষর অনুণিোিি সোণপণক্ষ তো কো েকর হণব। 

 

১৬। দিণি েদশকোর ব্যোখ্যোাঃ এই দিণি েশকোর যকোণিো দবষণয় অস্পিতো যিখো দিণল যজলো প্ররশোসণকর কো েোলয়, 

সোতক্ষীরো তোর ব্যোখ্যো করণব। 
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জজলা প্রশাসি, সাতক্ষীরা হদত স্বপ্রদণাদেতভাদব প্রকাশদর্াগ্য তদথ্যর তাদলকা ও প্রকাদশর 

মাধ্যম 

 

ক্রদমক তদথ্যর দববরণ জসবা প্রোি পদ্ধদত 

1.  জজলা পদরদেদত ( পেভূদম, উপদজলা ও ইউদিয়দির তাদলকা, মািদেত্র) মুদিত অনুদলদপ, ওদয়বসাইে 

2.  ইদতহাস-ঐদতহে, জজলার ঐদতহে, জজলা -ব্রাদডাং, প্রখ্যাত ব্যদক্তত্ব, দবদশষ অজযি, 

জখলাধুলা ও দবদিােি, মুদক্তযুদ্ধ ও মুদক্তদর্াদ্ধার তাদলকা 

মুদিত অনুদলদপ, ওদয়বসাইে 

3.  জভৌগদলক ও অথ যনিদতক অবস্থাি, জর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা, িে-িেী, ব্যবসা বাদিজে মুদিত অনুদলদপ, ওদয়বসাইে 

4.  অন্যান্য তথ্য জর্মিঃ জিপ্রদতদিদধ, পত্রপদত্রকা, দিকাহ জরদজষ্ট্রারসহ সেরাের দবদয় 

পদিদয় থাদকি এমি ব্যদক্তবদগ যর তাদলকা 

মুদিত অনুদলদপ, ওদয়বসাইে 

5.  জজলা প্রশাসদকর বাতযা, জপ্রাফাইল, পদরেশ যি ও কম যসূদে এবাং পূব যতি জজলা 

প্রশাসকবৃদের তথ্য 

মুদিত অনুদলদপ, ওদয়বসাইে 

6.  জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদর়্ের জর্াগাদর্াগ, সাধারণ োদর়্েত্বাবলী, জজলা প্রশাসদির 

পেভূদম 

সাাংগঠদিক কাঠাদমা 

মুদিত অনুদলদপ, ওদয়বসাইে 

7.  সাতক্ষীরা সাদকযে হাউস, সম্পে ও লদজদষ্টক, দবদশষ অজযি সম্পদকযত তথ্য 

 

মুদিত অনুদলদপ, ওদয়বসাইে 

8.  জজলা প্রশাসদির কম যকতযাদের তথ্য (উপপদরোলক স্থািীয় সরকার, অদতদরক্ত 

জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), অদতদরক্ত জজলা প্রশাসক (দশক্ষা ও আইদসটি), অদতদরক্ত 

জজলা ম্যাদজদেে, অদতদরক্ত জজলা প্রশাসক (সাদব যক), দসদিয়র সহকারী 

কদমশিার, সহকারী কদমশিার 

মুদিত অনুদলদপ, ওদয়বসাইে 

9.  জজলা প্রশাসদির কম যোরীবৃদের তথ্য মুদিত অনুদলদপ, ওদয়বসাইে 

10.  জপ্রাগ্রামার/সহকারী জপ্রাগ্রামার এর তথ্য মুদিত অনুদলদপ, ওদয়বসাইে 

11.  জজলা প্রশাসদির দবদভন্ন শাখার দসটিদজি োে যার, শাখাদভদিক ফম যস, দেদজোল 

গাে য ফাইল 

মুদিত অনুদলদপ, ওদয়বসাইে 

12.  জজলা প্রশাসদির দবদভন্ন গুরুত্বপূণ য তথ্য মুদিত অনুদলদপ, ওদয়বসাইে 

13.  জজলা প্রশাসদি আদয়াদজত দবদভন্ন সভার কার্ যদববরণী জিাটিশ জবাে য, ওদয়বসাইে 

14.  সাতক্ষীরা জজলার সাম্প্রদতককাদলর খবরাদে এবাং েদব খবর, ওদয়বসাইে 

15.  জজলার সকল সরকাদর েপ্তদরর দলাংকসমূহ ওদয়বসাইে 

16.  জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র দবদভন্ন অদফস আদেশসমূহ মুদিত অনুদলদপ, ওদয়বসাইে 

17.  জজলা ই-জসবা জকদের অিলাইদি আদবেি, অিলাইদি ভূদম-জসবা, মুদিত অনুদলদপ, ওদয়বসাইে 

18.  অিলাইদি আদেয়াস্ত্র লাইদসদের আদবেি, অিলাইদি দেদলাং লাইদসদের আদবেি 

সাংক্রান্ত তথ্য 

মুদিত অনুদলদপ, ওদয়বসাইে 
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োদহোর দভদিদত প্রোিদর্াগ্য তদথ্যর তাদলকা 

 দবদভন্ন দিদে যশিা, িীদত, আইি। 

 জজলা প্রশাসদি প্রাপ্ত বাদজে। 

 আদথ যক তথ্যঃ জর্মি- আয়/ ব্যয় সাংক্রান্ত দহসাব দববরণী। 

 দসদ্ধান্ত গ্রহদণর পর ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য। 

 দবদভন্ন শাখার কার্ যক্রদমর তথ্য। 

 

প্রোি বাধ্যতামূলক িয়, এমি তদথ্যর তাদলকা 

 উদ্ধযতি েপ্তদর উপস্থাপিদর্াগ্য সারসাংদক্ষপ, আদলােিা ও দসদ্ধান্ত। 

 বাাংলাদেদশর দিরাপিা, অখডতা ও সাব যদভৌমদত্বর প্রদত হুমদক। 

 প্রেদলত আইদির প্রদয়াগ বাধাগ্রস্ত, অপরাধ বৃদদ্ধ হদত পাদর। 

 জিগদণর দিরাপিা দবদিত, দবোর বাধাগ্রস্ত হদত পাদর। 

 ব্যদক্তগত জীবদির জগাপিীয়তা ক্ষুন্ন হদত পাদর। 

 ব্যদক্তর জীবি বা শারীদরক দিরাপিা দবপোপন্ন হদত পাদর। 

 আইি প্রণয়োগকোরী সাংিোণক প্রিত যগোপি তথ্য। 

 আিোলত বো ট্রোইবুেিোণলর দিণষধোজ্ঞো রণয়ণে এিি তথ্য। 

 তিন্তোধীি দবষয়  োর প্রকোশ তিন্তকোণজ দবঘ্ন ঘটোণত পোণর। 

 তিন্ত প্রদক্রয়ো, অপরোধীর যগ্রফতোর ও শোদস্তণক প্রভোদবত করণত পোণর। 

 আইি অনুসোণর যকবল একটি দিদি েি সিণয়র জন্য প্রকোণশর বোধ্যবোধকতো রণয়ণে। 

 যকোি ব্যদক্তর আইি িোরো সাংরদক্ষত যগোপিীয় তথ্য। 

-০৯- 

 

 

 

 

 

 

 

 



জেলা প্রশাসন সাতক্ষীরা এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা, য়িকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা এিং আপীল 

কর্ মকতমার তথ্য 
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