
 

 

 

জো প্রলাকের োয যায়, কুড়িগ্রাম 

 

 

 

তথ্য অড়িোর ড়বয়ে 

(২০২১-২০২২ অর্ যবছকরর) 

 

 

 

 

বাড় যে প্রড়তকবদন 

 

  



 

সূড়িপত্র 
 

ক্র: 

নং 

ড়বয়বস্তু পৃষ্ঠা 

১ জো প্রলান, কুড়িগ্রাম-এ তথ্য অড়িোর আইন-২০০৯ 

ম্পড়েযত নানাড়বি েম যোন্ড 

১ 

২ জো প্রলান, কুড়িগ্রাম-এ তথ্য অড়িোর ড়দব ২০২২ 

উদযাপকনর ড়িরড়িত্র  

২-৪ 

৩ ২০২১-২২ অর্ যবছকর ড়নি যাড়রত মকয় তথ্য প্রদান  ড়নস্পড়ি 

ংক্রান্ত প্রড়তকবদন 

১০-১১ 

 

 

  



 

জো প্রলান, কুড়িগ্রাম এ তথ্য অড়িোর আইন ২০০৯ ম্পড়েযত নানাড়বি েম যোন্ড 

 

১। তথ্য অড়িোর আইন-২০০৯ এর আকাকে েনগনকে জো প্রলাকের োয যায়, কুড়িগ্রাম ংড়িষ্ট তথ্য প্রদান  

   েরা য়। 

 

২। তথ্য অড়িোর আইন-২০০৯ এর আকাকে তথ্য প্রাড়ির আকবদকন িাড়ত তথ্যাড়দ অন্য োয যায় ংড়িষ্ট ক       

   আকবদনোরীকে ঐ োয যাকয় জযাগাকযাকগর েন্য োড়নকয় জদয়া য়। 

 

৩। তথ্য অড়িোর আইন-২০০৯ এর আকাকে রোকরর গুরুত্বপূর্ য ড়বকয় ড়ফকট প্রিার/প্রিারর্া েরা য়। 

 

৪। তথ্য অড়িোর আইন-২০০৯ এর আকাকে তথ্য অড়িোর ড়বকয় জো প্রলাকনর ে স্তকর স্বচ্ছতা   

    েবাবড়দড়তা ড়নড়িত েরা য়। 

 

৫। প্রড়ত বছর আন্তেযাড়তে তথ্য অড়িোর ড়দব পান েরা য়। (ছড়ব ংযুক্ত) 

 

৬। প্রড়ত দুই মাক এেবার জোর ড়বড়ভন্ন রোড়র দির  এনড়েকদর ড়নকয় তথ্য অড়িোর বাস্তবায়কন অকবক্ষর্  

    (সুপারড়ভলন)  পড়রবীক্ষর্ জো েড়মটির ভার আকয়ােন েরা য়। 

 

৭। ড়নয়ড়মত ভা, জড়মনাকরর মাধ্যকম তথ্য অড়িোর আইন  ড়বড়িড়বিান ম্পকেয েনকিতনতা বৃড়ি েরা য়। 

 

৮। জো প্রলান, কুড়িগ্রাম-এ েম যরত ে েম যেতযা/েম যিারীকদর ড়নকয় তথ্য অড়িোর আইন-২০০৯  এর  

    ড়বড়িমাা, প্রড়বিানমাা, স্বতপ্রকর্াড়দত তথ্য প্রোল ড়নকদ যড়লো ংড়িষ্ট ড়বকয় প্রড়লক্ষকর্র আকয়ােন েরা   

    য়। 

 

৯। তথ্য অড়িোর ড়বকয় বাড় যে প্রড়তকবদন প্রোল েরা য়। 

 

১০। তথ্য বাস্তবায়কন তথ্য অড়িোর জবাবক্স ড়নয়ড়মত ানাগাদ েরা য়। 

 

১১। তথ্য অড়িোর ংক্রান্ত প্রড়তকবদন উর্ধ্যতন ের্তযপক্ষ বরাবর জপ্ররর্ েরা য়। 

 

 

 

 

 



 

আন্তেযাড়তে তথ্য অড়িোর ড়দব ২০২২ উদযাপন 

 

 

       ১: আন্তেযাড়তে তথ্য অড়িোর ড়দব ২০২২ উদযাপন উপকক্ষে বর্ যাঢ্ে র োড় 

 

 

       ২: আন্তেযাড়তে তথ্য অড়িোর ড়দব ২০২২ উদযাপন উপকক্ষে আকািনা ভা 

 



 

 

       ৩: আন্তেযাড়তে তথ্য অড়িোর ড়দব ২০২২ উদযাপন উপকক্ষে পুরস্কার ড়বতরর্ী 

 

 

       ৪: আন্তেযাড়তে তথ্য অড়িোর ড়দব ২০২২ উদযাপন উপকক্ষে পুরস্কার ড়বতরর্ী 

 

 



 

তথ্য অড়িোর আইন অনুযায়ী ড়নি যড়রত মকয়র মকধ্য তথ্য প্রদান 
 

ক্র: 

নং 

মা প্রাি 

আকবদকনর 

ংখ্যা 

আকবদন 

প্রাড়ির তাড়রখ 

ড়নষ্পড়ির 

তাড়রখ 

ড়নি যাড়রত মকয়র 

মকধ্য আকবদন 

ড়নষ্পড়ি কয়কছ 

ড়েনা 

তথ্য রবরাকর িরর্ 

১ জুাই, ২০২১ ১ ২৯/০৭/২০২১ ০৫/০৮/২১ োঁ তথ্য রবরাকৃত 

২ আগষ্ট, ২০২১ ১ ১৭/০৮/২০২১ ৩১/০৮/২১ োঁ তথ্য রবরাকৃত 

৩ জকেম্বর, ২০২১ ২ 

১২/০৯/২০২১ ২৯/০৯/২১ োঁ তথ্য রবরাকৃত 

১৪/০৯/২০২১ ১৬/০৯/২১ োঁ তথ্য অড়িোর আইন 

২০০৯ এর িারা ২৪(১) 

অনুযায়ী ড়নি যাড়রত মকয় 

আড়প না েরায় খাড়রে 

কয়কছ।    

৪ অকটাবর, ২০২১ - - - - - 

৫ নকভম্বর, ২০২১ - - - - - 

৬ ড়িকম্বর, ২০২১ - - - - - 

৭ োনুয়াড়র, ২০২২ - - - - - 

৮ জফব্রুয়াড়র, ২০২২ ২ 
০৩/০২/২০২২ 

২৩/০২/২০২২ 
োঁ তথ্য রবরাকৃত 

০৬/০২/২০২২ োঁ তথ্য রবরাকৃত 

৯ মাি য, ২০২২ ১ ০৮/০৩/২০২২ ২৪/০৩/২০২২ োঁ তথ্য রবরাকৃত 

১০ এড়প্র, ২০২২ ১ ২৪/০৪/২০২২ ২৭/০৪/২০২২ োঁ তথ্য অড়িোর আইন 

২০০৯ এর িারা ৮(১) 

অনুযায়ী আবকদন ত্রুটিপূর্ য 

র্াোয় তথ্য রবরা 

েরা ম্ভব য়ড়ন 

১১ জম, ২০২২ ২ ২৬/০৫/২০২২ 

 

০২/০৬/২০২২ 

 

োঁ তথ্য অড়িোর আইন 

২০০৯ এর িারা ৮(১) 

অনুযায়ী আবকদন ত্রুটিপূর্ য 

র্াোয় তথ্য রবরা 

েরা ম্ভব য়ড়ন 

োঁ তথ্য রবরাকৃত 

১২ জুন, ২০২২ ১ ২৬/০৬/২০২২ ০৪/০৭/২০২২ োঁ তথ্য রবরাকৃত 

     =১১  

 

 

 

 


