ংকটকালর ঠিক তথ্য জনগলণয সুপর ভবালগয াততয়ায
ইভদাদ ইরাভ
আন্তজজাততক তথ্য অতধকায তদফ ২৮ ভলন্ফম্বয। অফাধ তথ্য প্রফা এফং তলথ্যয াফ জজনীন প্রলফাতধকায তনতিতকযলণয
জন্য তদফটি াতরত য়। তদফটিয এফালযয প্রততাদ্য-‘তথ্য অতধকায ংকলট াততয়ায’ এফং ভলাগান: “ংকটকালর তথ্য
ভলর জনগলণয মুতি ভভলর” তনধ জাযণ কযা লয়লে।
আন্তজজাততক তথ্য অতধকায তদফ ২০২০ উদ&মান উরলযে তথ্য কতভন ভদব্যাী তফতবন্ন কভজসূতি গ্রণ কলযলে।
ফতজভালন তফশ্বব্যাী ভাভাতয ভকাতবড-১৯ তযতিততয স্বািেতফতধ ভভলন তদফটি উদ&মালনয কভজসূতি গ্রণ কযা লয়লে। পূলফ জ
তদফটি ভজরা ম জায় ম জন্ত উদমান কযা লতা। এফালয তথ্য অতধকায ম্পলকজ জনলিতনতা বৃতিয রলযে তদফটি উদমালনয
আওতা ফাতিলয় তফবাগীয় ম জায় এফং ইউতডতমূলক ংযুি কলয উলজরা ম জন্ত ম্প্রাযণ কযা লয়লে। তদফটি উরলযে
ভকন্দ্রীয়বালফ ঢাকায় একালথ াযীতযক উতিততলত (অফশ্যই স্বািেতফতধ ভভলন) ও বার্চয়জ াতর আলরািনা বায আলয়াজন কযা
লয়লে। তফবাগ, ভজরা ও উলজরা ম জালয় াযীতযক উতিতত (অফশ্যই স্বািেতফতধ ভভলন)/বার্চয়জ ার আলরািনা বায
(ইউতডতমূলক ংযুি কলয) আলয়াজন কযা লয়লে।
তথ্য অতধকায আইন ফাস্তফায়লন তথ্য কতভন এ ম জন্ত তফবাগীয় ম জালয় কর তফবালগ, ভজরা ম জালয় কর ভজরায়
জনঅফততকযণ বা এফং দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজালদয প্রতযণ কাম জক্রভ ম্পন্ন কলযলে। উলজরা ম জালয় ৪৭৮টি উলজরায়
৪৯৭টি জনঅফততকযণ বা এফং দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজালদয প্রতযণ ভদওয়া লয়লে। এয ভলে ১৯ টি উলজরায় ২য় ম জালয়
জনঅফততকযণ বা এফং দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজালদয প্রতযণ কাম জক্রভ ম্পন্ন কলযলে। ২০১০ ার লত ভভাফাইলরয ভােলভ
Test message, sms ভপ্রযণ এফং যকাতয/ভফযকাতয তফতবন্ন টিতব িোলনলর TV scroll এয ভােলভ তথ্য অতধকায আইন
প্রিায কযলে। এোিাও তথ্য অতধকায আইন ম্পলকজ ব্যাকবালফ গণলিতনতা গলি ভতারায রলযে ভটতরতবন িোলনলর টকভা/আলরািনা ফাংরালদ ভফতালয তনয়তভত “তথ্য অতধকায আইন জনগলণয আইন” তফলয়ক অনুষ্ঠান প্রিায কযা লে এফং
তফতবন্ন কতভউতনটি ভযতডও, এপএভ ভফতালয তথ্য অতধকায তফললয় তফতবন্ন অনুষ্ঠান প্রিায কযা য়। তথ্য অতধকায আইনলক অতধক
কাম জকয ও জনগলণয জন্য পরপ্রসূ কযলত প্রলয়াজনীয় যাভজ গ্রলণয উলেলশ্য তফতবন্ন ভন্ত্রণারলয়য তিফগণ, গণভােভ ব্যতিত্ব,
ততনয়য াংফাতদকগলণয ালথ ভততফতনভয় বা কযা য়। তথ্য অতধকায, জনগলণয অতধকায, তথ্য াওয়া আভায অতধকায,
তথ্য আভায অতধকায-তথ্য এখন ফায, কযলফা না আয তথ্য ভগান-স্বে ভাজ কযলফা গঠন, তথ্য ভলরন কতযভ িািা ীল জক
টিতবতগুতর ভজরা তথ্য অতপলয ভােলভ তনয়তভতবালফ প্রিায কযা লে।
তথ্য কতভন তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯ এয ১০ ধাযায তফধালনয আলরালক তথ্য যফযালয জন্য এ ম জন্ত ভগ্র ভদ
ভথলক যকাতয এফং ভফযকাতয ম জালয় ফ জলভাট ৪২,২৫৪ (তফয়াতি াজায দুইত র্চয়ান্ন) জন দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজায তথ্যাতদ
ম্বতরত ইলরকট্রতনক ডাটালফজ তততয কযলে। তথ্য অতধকায আইন তফললয় তথ্য কতভন এ ম জন্ত দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজা, তফতবন্ন
ম জালয়য াংফাতদক ও াফ-এতডটয, াফ ইন্পলক্টয/পুতর দস্য, তযক ও োত্রোত্রী, আযটিআই প্রতযক এফং অন্যান্য
কভজকতজা ভভাট ৪৬,৭৪৩ (তেিতি াজায াতত ভততাতি) জনলক প্রতযণ ভদওয়া লয়লে। এোিাও প্রধান তথ্ম
কতভনায, তথ্য কতভনাযগণ, তিফ এফং তথ্য কতভলনয অন্যান্য কভজকতজাগণ তফতবন্ন ভলয় RTIএয উয তফতবন্ন প্রতযণ
কভজসূতিলত প্রতযণ ভন তযিারনা কলযলেন।
ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ ও ভফযকাতয ংিা এভআযতডআই এয ায়তায় ফতজভালন তথ্য অতধকায আইন ম্পলকজ অনরাইন
প্রতযণ িালু লয়লে। এলত কলয অতত লজই দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজাগণ ঘলয ফলই অনরাইলন প্রতযণ গ্রণ কযলত াযলেন।
তথ্য কতভলনয ওলয়ফ াইট- (www.infocom.gov.bd) এয ভােলভ “যকাতয দাতয়তপ্রাপ্ত কভজকতজালদয অনরাইন
প্রতযণ” তরংলক প্রলফ কলয কভজকতজাগণ উি প্রতযণ গ্রণ কযলত াযলফন। এ ম জন্ত ৪৪,৪৫৫ জন যকাতয দাতয়ত্বপ্রাপ্ত
কভজকতজা এ অনরাইন প্রতযণ ভাপ্ত কলযলেন।
তথ্য অতধকায আইন ম্পলকজ ব্যাক জনলিতনতা ও জনউৎা বৃতিয রলযে তথ্য কতভন ও ভফযকাতয
প্রততষ্ঠানমূলয ায়তায় তফতবন্ন ভভরায় অংগ্রণ কলয। এয ভলে একুল ফই ভভরা, জাতীয় উন্নয়ন ভভরা, তথ্য ভভরা, তথ্য
অতরতম্পয়াড জ অন্যতভ। তথ্য কতভন কর্তজক তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯ ম্পলকজ বতফষ্যৎ নাগতযকলদয ম্যক অফতত কযায
রলযে ভােতভক ও উচ্চ ভােতভক স্তলযয াঠ্যসূতিলত অন্তজভুি কযায জন্য তযা ভন্ত্রণারলয় প্রস্তাফ ভপ্রযণ কযা লর উি প্রস্তালফয
ভপ্রতযলত ২০১৩ ালরয ভােতভক স্তলযয াঠ্যসূতিলত এফং ২০১৪ ালরয উচ্চ ভােতভক স্তলযয াঠ্যসূতিলত তথ্য অতধকায আইন
অন্তজভুি কযা লয়লে।

-২তথ্য কতভলনয নানামুখী জনলিতনতামুরক প্রিালযয কাযলণ অতীলতয ভমলকালনা ভলয়য ভিলয় জনগণ এখন অলনক
লিতন। তফতবন্ন দপ্তলযয তথ্য প্রাতপ্তয আলফদন তদনতদন বৃতি ালে। ভজরা তথ্য অতপগুতর এ জনলিতনতা বৃতিয রলযে তথ্য
কতভলনয লয গুরুত্বপূণ জ ভূতভকা ারন কযলে। তথ্য না াওয়ায কাযলণ ২০০৯ ার ভথলক আগস্ট ২০২০ ম জন্ত তথ্য কতভলন
৩৭৩২টি অতবলমাগ দালয়য লয়লে। তন্লে ২১৮৩টি অতবলমাগ কতভন কর্তজক শুনাতনয জন্য কাম জক্রভ গ্রণ কযা লয়লে।
২১৬৮টি অতবলমাগ তনষ্পতি কযা লয়লে।২০২০ ালরয ১ জানুয়াতয ভথলক ২৪ ভাি জ ম জন্ত তথ্য কতভলন ১১২টি অতবলমাগ দাতখর
লয়লে, ২৫ ভাি জ ভথলক ৩০ ভভ ম জন্ত এফং ৩১ ভভ ভথলক আগস্ট ম জন্ত ফতজভান কলযানা (ভকাতবড-১৯) তযতিততলত ফাংরালদ
রকডাউন থাকা অফিায় ভকালনা অতবলমাগ দাতখর য়তন।৩১ ভভ ভথলক আগস্ট ম জন্ত ৪৬ টি অতবলমাগ দাতখর লয়লে।ফতজভান
কলযানা (ভকাতবড-১৯) তযতিততয কথা তফলফিনা কলয এফং জনগলণয তথ্য অতধকায তনতিত কযলত ২৭ জুরাই, ২০২০ ভথলক
বার্চয়জ ার িততলত শুনাতন গ্রণ কযলে তথ্য কতভন। এখন ম জন্ত ৪ কভজতদফ বার্চয়জ ার িততলত শুনাতন কলয ১৫ টি অতবলমাগ
তনষ্পতি কযা লয়লে এফং ত্র প্রদালনয ভােলভ ২৬ টি অতবলমাগ তনষ্পতি কযা লয়লে।
তথ্য কতভন তথ্য অতধকায তনতিতকযলণ কাজ কলয মালে এফং নাগতযকগণ কর্তজক তথ্যপ্রাতপ্ত ংক্রান্ত দালয়যকৃত
অতবলমাগমূলয শুনাতন গ্রণ কলয। ভকালনা নাগতযক তথ্যপ্রাতপ্তলত ফাধাগ্রস্ত লর এফং ভখালন আইনানুমায়ী ভকালনা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত
কভজকতজা ভদালী াব্যস্ত লর অতবলমালগয গুরুত্ব তফলফিনায় তায প্রতত যততপূযণ ধাম জ কযা য়, জতযভানা কযা য় ও উযুি
ভযলত্র তথ্য যফযা না কযালক অদািযণ গণ্য কলয তফবাগীয় াতস্তমূরক ব্যফিা গ্রলণয জন্য ংতিষ্ট কর্তজলযয প্রতত সুাতয
কযা য়। ২০১১-২০১৯ ার ম জন্ত ভভাট ৫৬ টি অতবলমালগয ভযলত্র দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভজকতজালক াতস্ত (যততপূযণ/জতযভানা/ তফবাগীয়
াতস্ত) ভদওয়া লয়লে।
তথ্য অতধকায ফাস্তফায়লনয তফললয় অনুীরন ও কভজতযকল্পনা তনধ জাযলণয জন্য ভতন্ত্রতযলদ তফবালগয তিফ (ভন্বয় ও
ংস্কায) এয ভনর্তলত্ব তথ্য অতধকায তফলয়ক ওয়াতকজং গ্রু (ভকন্দ্রীয় ম জায়) কাজ কযলে। ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ কর্তজক ভাঠ ম জালয়
তথ্য অতধকায ফাস্তফায়ন ভজাযদাযকযলণয রলযে তফবাগ, ভজরা ও উলজরা ম জালয় তনম্নফতণ জত ততনটি কতভটি গঠন কলয প্রজ্ঞান
জাতয কলযলে। তথ্য অতধকায ফাস্তফায়লন অলফযণ (সুাযতবন) ও তযফীযণ তফবাগীয় কতভটি, তথ্য অতধকায ফাস্তফায়লন
অলফযণ (সুাযতবন) ও তযফীযণ ভজরা কতভটি, তথ্য অতধকায ফাস্তফায়ন ও তযফীযণ উলজরা কতভটি।
তথ্য অতধকায আইন, ২০০৯ তনিঃলেল একটি উিভ আইন। এ আইলনয ভােলভ জনগণলক কর্তজলযয উয যভতা
ভদওয়া লয়লে, অথি অন্য কর আইলন কর্তজযলক জনগলণয উয যভতা প্রলয়ালগয অতধকায ভদওয়া লয়লে। তাই এটি একটি
তিারী নাগতযক ফান্ধফ আইন। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদলয ংতফধান অনুমায়ী জনগণ প্রজাতলন্ত্রয কর যভতায ভাতরক। তথ্য
অতধকায জনগলণয যভতায়লনয অন্যতভ প্রধান াততয়ায। এই আইন প্রলয়ালগয পলর যকায ও জনগলণয ভালে ভতুফন্ধন যতিত
লে। ভালজয ততেলয় থাকা ভানুললযা মালত তালদয ভান অতধকায তনতিত কযলত ালয এফং তনলজলদয াভাতজক ও
অথ জননততক তযতিততয উন্নয়ন ঘটালত ালয ভলযলত্র আইনটি ফলিলয় যুলগালমাগী ভূতভকা ারন কযলে মা ফতজভান যকালযয
একটি উলিখলমাগ্য াপল্য ফলর তফলফতিত লে।
এ আইলনয ঠিক প্রলয়ালগয ভােলভ যকাতয-ভফযকাতয, স্বায়িাতত ও ংতফতধফি ংিা কর ংিায স্বেতা,
জফাফতদত বৃতি ালফ। এলত কলয দুনীতত হ্রা ালফ, সুান প্রতততষ্ঠত লফ। এয ভােলভ ফঙ্গফন্ধুয স্বলেয ভানায ফাংরালদ
এফং ফতজভান যকায ভঘাতলত ২০৪১ এয উন্নত ফাংরালদ গঠন জ লফ।
তথ্য সূত্র : তথ্য কতভন।
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