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আইিসিট শাখা

তথ  অিধকার বা বায়েন অেব ণ ( পারিভশণ) ও পিরবী ণ জলা কিমিটর কাযিববরণী।

সভাপিত মীর নািহদ আহসান 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২০/০৯/২০২০
সভার সময় ১১:৩০

ান জলা শাসেকর সে লন ক ।
উপি িত পিরিশ  - ক

সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। 
১।         তথতথ   অিধকারঅিধকার  আইনআইন--২০০৯২০০৯  এরএর  িবষেয়িবষেয়  ব াপকব াপক  চারচার::
                    আেলাচনাআেলাচনা: : সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভার েত
সভাপিতর অ মিত েম অিতির  জলা শাসক (সািবক), মৗলভীবাজার িবগত সভার কাযিববরণী পাঠ কের

নান। কান কার সংেশাধনী না থাকায় কাযিববরণীিট সভায় অ েমািদত হয়। জনগেণর তথ  পাওয়ার অিধকার
স েক জনসেচতনতা সিৃ র পাশাপািশ এ িবষেয় সরকারী- বসরকারী িবিভ  িত ােনর সবা স েক জনগণেক
অবিহত করা এবং তথ  ত াশী ও তথ  দানকারীর মেধ  সতবু ন সিৃ র লে  তথ  অিধকার আইন, ২০০৯
এর আেলােক িন  বিণত কমসচূী হেণর জ  সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয় । আেলাচনাে  িন বিণত
িস া  সমহূ বা বায়েনর জ  সকল সদ েক অ েরাধ জানােনা হয়।  
১.        আ জািতক তথ  অিধকার িদবস- ২০২০ উদযাপন উপলে  মাইিকং কের ব াপক চার ও চারণার
জ              জলা তথ  অিফসার, মৗলভীবাজার- ক অ েরাধ জানােনা হয়।
২.        আ জািতক তথ  অিধকার িদবস - ২০২০ উদযাপন উপলে  জলা ও উপেজলা পযােয় সকাল ১১:৩০  
               ঘিটকায় Zoom Aplication Video Conference এ আেলাচনা সভার আেয়াজন করার              
িস া  গৃহীত হয়
৩.       জলা ও উপেজলা পযােয় জন িতিনিধ, কমকতা, সাংবািদক, ইউিডিস উেদ া ােদর সম েয় িদবসিটর   
              তাৎপয িনেয়Zoom Application Video Conference এ ভাচয়ুাল আেলাচনা সভা                   
আেয়াজেনর  িস া  গৃহীত হয়।[
৪       . জলা তথ  অিফসার, মৗলভীবাজার- ক আ জািতক তথ  অিধকার িদবস- ২০২০ উপলে  সি ত
গাড়ী             ারা িদবসিটর তাৎপয তেুল ধের মাইিকং এর মাধ েম চার কের িদবসিটর গৃহীত কমসচূীসমহূ
সফলভােব              বা বায়েনর িস া  সবস িতেত গৃহীত হয়। অতপর: আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায়
সভাপিত                     উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষনা কেরন।

 

মীর নািহদ আহসান 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৬.৫৮০০.০২৬.২২.০০১.১৯.২১৭৬ তািরখ: ১৬ আি ন ১৪২৭

১



০১ অে াবর ২০২০
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) সিচব, সম য় ও সং ার, সিচব, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।

 

মীর নািহদ আহসান 
জলা শাসক
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