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িবষয়: ত� অিধকার আইন, ২০০৯ ও এর িবিধিবধান স�েক� জনসেচতনতা �ি�র লে�� অংশীজেনর সভার কায �িববরণী।
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সভার তািরখ : ২০ �ফ�য়াির ২০২৩
সভার সময় : ��র ১২:৩০ টা
�ান : িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট এর ব�তল ভবেনর সে�লন ক�।
উপি�িত : পিরিশ�- ‘ক’
         

সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভা �� কেরন। অবাধ ত� �বাহ ও জনগেণর ত� �াি� িনি�তকরেণ সরকার �হীত
পদে�পস�হ স�েক� সভাপিত সভায় আেলাকপাত কেরেন। একইসােথ ত� অিধকার আইন-২০০৯ বা�বায়েন কায �কর �িমকা রাখার

জ� সংি�� সকেলর �ি� আকষ �ণ কেরন। 

২। সভায় ত� অিধকার আইন, ২০০৯ ও এর িবিধিবধান স�েক� িন��প আেলাচনা করা হয়:-



�
ম

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন

২.
১

ত� অিধকার আইন, ২০০৯ এর �াথিমক ধারণা এবং আইেন �হীত কায ��ম: 
 ১। ত� অিধকার আইন, ২০০৯ �গেজট আকাের �কাশ করা হয় ০৬ এি�ল ২০০৯
এবং ০১ �লাই ২০০৯ হেত  তাকায �কর করা হয়। উ� আইেনর আেলােক ০১ �লাই
২০০৯ তািরেখ ত� কিমশন গঠন করা হয় যা তে�র অবাধ �বােহ কায �কর �িমকা
পালন কের যাে�। এই আইেন ক��পে�র িনকট হেত �েত�ক নাগিরেকর ত�
লােভর অিধকার আেছ। �কান নাগিরেকর অ�েরােধর ��ি�েত সংি�� ক��প� িনিদ ��
সমেয়র মে� তােক �কাশেযা� ত� সরবরাহ করেত বা� বেল সভাপিত সভােক
অবিহত কেরন।
  ২। ত� অিধকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় ত� অিধকার িনি�েতর লে��
�েত�ক ক��প� যাবতীয় তে�র ক�াটালগ ও ইনেড� ��ত করেবন এবং ত�
অিধকার (ত� �কাশ ও �চার) �িবধানমালা ২০১০ এর তফিসল-১ ও তফিসল-২
অ�যায়ী ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�তকরেণর �ােথ � �েত�ক সরকাির দ�েরর
সংি�� ত�স�হ �তঃ�েণািদতভােব ওেয়বসাইেট �কােশর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ
করেবন।

সভাপিত ত� অিধকার আইন, ২০০৯ অ�যায়ী উপেরা� কায ��ম �হেণর জ�
িবভাগীয় সকল দ�র �ধানেদর অ�েরাধ জানান।

ত� অিধকার আইন মেত ত�
সরবরাহ, তে�র ক�াটাগির ক�াটালগ
��তসহ  �তঃ�েণািদতভােব ত�
ওেয়বসাইেট �কাশ করেত হেব।  

সংি�� সকল



২.
২

ত� �াি� আেবদন ও ত� �দান প�িত: 
  ১।  ত� �াি�র জ� িনধ �ািরত ফরেম (ফরম- ক)  সংি�� অিফেসর দািয়��া�
কম �কত�া বরাবর আেবদন করেত হেব। আেবদনকারী সরাসির বা অনলাইেনও আেবদন
করেত পারেবন।
২। (ক) দািয়��া� কম �কত�া অ�েরাধ �াি�র তািরখ হেত অনিধক ২০ কায �িদবেসর
মে� অ�েরাধ�ত �কাশেযা� ত� সরবরাহ করেবন।
  (খ) অ�েরাধ�ত �কাশেযা� তে�র সােথ একািধক ত� �দান ইউিনট বা
ক��পে�র সংি��তা থাকেল অনিধক ৩০ (ি�শ) কায �িদবেসর মে� উ� ত�
সরবরাহ করেবন।
 (গ) দািয়��া� কম �কত�া �কান কারেণ ত� �দােন অপারগ হেল, অপারগতার কারণ
উে�খ�ব �ক আেবদন �াি�র ১০ (দশ) কায �িদবেসর মে� ফরম “খ” অ�যায়ী
অ�েরাধকারীেক অবিহত করেবন।
  (ঘ) অ�েরাধ�ত �কাশেযা� ত� �কান �ি�র জীবন-���, ��ফতার এবং
কারাগার হেত �ি� স�িক�ত হেল দািয়��া� কম �কত�া অ�েরাধ �াি�র অনিধক ২৪
(চি�শ) ঘ�ার মে� উ� িবষেয় �াথিমক ত� সরবরাহ করেবন।
 (ঙ) অ�েরাধ�ত ত� দািয়��া� কম �কত�ার কােছ ম�দ থাকেল িতিন উ� তে�র
�ি�সংগত �� িনধ �ারণ করেবন এবং উ� �� অনিধক ০৫ (প�চ) কায � িদবেসর
মে� পিরেশাধ করার জ� অ�েরাধকারীেক অবিহত করেবন।
৩। অনলাইেন (ই-�মইেলর মা�েম) ত� �াি�র ��ে� আেবদনকারীেক �কান�প িফ
�দান করেত হেব না। তেব আেবদনকারী �কান তে�র হাড � কিপ বা �কান �মানপ�
�পেত চাইেল �যমন: �াপ, নকশা, ছিব, কি�উটার ি��সহ সরবরােহর জ� ত�েক
সরকার িনধ �ািরত �� িনে�া� �কােড সরকাির �কাষাগাের জমা �দান করেত হেব।
  �কান অ�েরাধ�ত �কাশেযা� তে�র জ� অনিধক ০৫(প�চ) কায � িদবেসর মে�
�� পিরেশাধ করেত হেব।
৪। ত� অিধকার আইন ২০০৯ এর ৭ ন�র ধারায় ২০� িবষয় িচি�ত�েম উ�
িবষেয়র ত� �দান বা�তা�লক নয় মেম � বলা হেয়েছ। ত�ে� উে�খেযা� হে�;
 (ক) বাংলােদেশর িনরাপ�া, অখ�তা ও সাব �েভৗমে�র �িত �মিক হেত পাের এ�প
ত�।
 (খ) পররা�নীিত িবষয়ক �কান ত� যা �কাশ করেল িবেদশী রা� বা আ�জ�ািতক
�কান সং�া অথবা আ�িলক �কান �জােটর সােথ স�ক� �� হেত পাের।
 (গ) কিপরাইট বা �ি��ি�ক স�দ (Intellectual Property Right)
স�িক�ত ত�।
 (ঘ) �কান িবেশষ �ি� বা সং�ােক লাভবান বা �িত�� করেত পাের এ�প ত�।
 (ঙ) �চিলত আইেনর �েয়াগ বাধা�� হেত পাের বা অপরাধ �ি� �পেত পাের এ�প
ত�।
  (চ) জনগেণর িনরাপ�া িবি�ত হেত পাের বা িবচারাধীন মামলার ��ু িবচারকায �
িবি�ত হেত পাের এ�প ত�।
 (ছ) তদ�াধীন �কান িবষয় যাহার �কাশ তদ� কােজ িব� ঘটােত পাের।
 (জ) �কান ত� �কােশর ফেল �কান �ি�র জীবন বা শারীিরক িনরাপ�া িবপদাপ�
হেত পাের এ�প ত�।
 (ঝ) জাতীয় সংসেদর িবেশষ অিধকার হািনর কারণ হেত পাের এ�প ত�।
 (ঞ) �কান �ি�র আইন �ারা সংরি�ত �গাপনীয় ত�।
সভাপিত বিণ �ত িবষয়স�হ িব�ািরত আেলাচনা কেরন এবং ত� অিধকার আইন,
২০০৯ অ�যায়ী কায ��ম �হেণর জ� অ�েরাধ জানান।

ত� অিধকার আইন মেত ত� �াি�র
আেবদনস�হ িনধ �ািরত সমেয়র মে�
িন��  করেত হেব।  

সংি�� সকল

২.
৩

আপীল, অিভেযাগ দােয়র, িন�ি�: জনগেণর ত� �াি�র ��ে� �কান ব�ধার স�ুখীন
হেল �কাথায় আপীল, অিভেযাগ দােয়র করেত পারেবন এবং আপীল ক��প� িকভােব
তা িন�ি� করেবন এ সকল িবষয় এই আইেন অ�� �� রেয়েছ বেল সভাপিত সভায়
উপি�ত সকলেক অভিহত কেরন।  এই পিরে�ি�েত সভাপিত ত� অিধকার আইন,
২০০৯ অ�যায়ী কায ��ম �হেণর ��ে� সেবা�� সতক�তা অবল�েনর জ� িবভাগীয়
সকল দ�র �ধানেদর অ�েরাধ জানান।

ত� অিধকার আইন, ২০০৯
অ�যায়ী কায ��ম �হেণর ��ে� সেবা��
সতক�তা অবল�ন করেত হেব।

সংি�� সকল

২.
৪

�চার �চারণা: ত� অিধকার আইন, ২০০৯ স�েক� জনগণেক আেরা সেচতন করেত
�াপক �চার-�চারণার উপর সভায় ���ােরাপ করা হয়। �চার-�চারণায় যত
কায ��ম �হণ করা হেব ততই জনসেচতনতা �ি� পােব। জনসেচতনতা �ি�র
মা�েমই সব �ে�ে� ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত হেব বেল সভায় আেলাচনা করা
হয়।  

ত� অিধকার আইন, ২০০৯ স�েক�
জনগণেক আেরা সেচতন করার লে��
�চার-�চারণা �ি� করেত হেব।

িবভাগীয় ত�
অিফস, িসেলট।



২.
৫

িবিবধ: সভায় জানােনা হয় �য, জনগেণর অিধকার িনি�তকে� ত� অিধকার
আইন, ২০০৯ এর ����ণ � �িমকা রেয়েছ। উ� আইন মেত ত� �পেত
িবড়�না বা হয়রািনর ঘটনা ঘটেছ িকনা �স িবষেয় সংি�� সকলেক সতক�
থাকার িবষেয় অ�েরাধ জানােনা হয়। 

ত� অিধকার আইন মেত ত�
সরবরােহ �ত�য় ঘটেল �স স�িক�ত
ত� িবভাগ/�জলা/উপেজলা কিম�েক
অবিহত করার জ� সকলেক অ�েরাধ
করা হয়।

সংি�� সকল

৩। সভায় আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন। 

ড. �হা�দ �মাশাররফ �হােসন

িবভাগীয় কিমশনার

�ারক ন�র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৪.৯৯.০১২.২২.২৪৩ তািরখ: 
০৫ মাচ � ২০২৩

২০ ফা�ন ১৪২৯

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) :

১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

২) সিচব, ত� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
৩) .................................., সকল িবভাগীয় দ�র �ধান, িসেলট িবভাগ, িসেলট।

৪) �জলা�শাসক, িসেলট/�নামগ�/হিবগ�/�মৗলভীবাজার।

৫) ত� অিধকার বা�বায়েন অেব�ণ (�পারিভশন) ও পিরবী�ণ িবভাগীয় কিম�, িসেলট এর সদ���।

৬) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস� �সল, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট। এ কায �ালেয়র ওেয়বসাইেট �কােশর �েয়াজনীয়
�ব�া �হেণর অ�েরাধসহ।

নাসিরন �চৗ�রী

িসিনয়র সহকারী কিমশনার


