
তথ্য প্রফা দুনীতত হ্রা করয 

াঈদ াান 

ফতযাররয ফানাযীাড়ায ততিকুয যভান তথ্য অতধকায আইন ২০০৯ এয আতায় ফানাযীাড়া উরজরায ২নং ইলুায 

ইউতনয়রনয চতি তদরনয কভ মসূতচয তফতবন্ন প্রকরেয ২০১৭-১৮ এফং ২০১৮-২০১৯ অথ ম ফছরযয প্রকেমূরয ফযাি, তততয নাভ, 

ভাস্টাযরযার, লরফাযরদয তাতরকা ইতযাতদ তথ্য লচরয় উরজরা প্রকে ফাস্তফায়ন কভ মকতমা তনকট তফতধরভাতারফক আরফদন করযন। 

তনধ মাতযত ভরয়য ভরে তথ্য না লরয় তততন ১২.১২.২০১৯ তাতযরে ফতযার লজরা ত্রাণ  পুন মফান কভ মকতমা  আতর কর্তমরেয ( 

আযটিআই) তনকট আতর আরফদন করযন। তথ্য অতধকায আইরন তনধ মাতযত ভরয়য ভরে তথ্য না লরয় জনাফ ততিকুয যভান ৫ 

জানুয়াতয ২০২০ তাতযরে তফতধরভাতারফক তথ্য কতভরন অতবরমাগ দারয়য করযন। তথ্য কতভরনয ০৩ ভাচ ম ২০২০ তাতযরেয তনয়তভত 

বায় অতবরমাগটি ম মাররাচনারে শুনাতনয জন্য গ্রণ কযা  য়। করযানা বাইযা ভাভাতযয কাযরণ যকায কর্তমক াধাযণ ছুটি 

ল ালণা য়ায় তনধ মাতযত তাতযরে শুনাতন ম্ভফ না য়ায় যফতীরত ২৮ অরটাফয ২০২০ তাতযরে শুনাতনয তদন ধাম ম কযা য়। ভয় 

আরফদরনয তযরপ্রতেরত তথ্য কতভন ১২ নরবম্বয ২০২০ পুনযায় শুনাতনয তদন ধাম ম করযন এফং ঐ  তদন উবয়েরক বার্চ ময়ার 

দ্ধততরত ( Zoom Apps ব্যফায করয)  াতজয রয় ফক্তব্য যাোয জন্য ভন জাতয কযা য়। তকন্তু তনধ মাতযত ভরয় দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমাগণ াতজয থাকায় পুনযায় ১২ তডরম্বয ২০২০ শুনাতনয জন্য তদন ধাম ম কযা য়। তনধ মাতযত ভরয় উবয়ে Zoom 

Apps এয ভােরভ ংমৄক্ত রয় ফক্তব্য যারেন। উবয়রেয ফক্তব্য শুরন তথ্য কতভন তথ্য প্রদারনয জন্য ংতিষ্ট তথ্য প্রদানকাযী 

কভ মকতমারক ০৭ কাম মতদফরয ভরে তথ্য প্রদারনয তনরদ ম লদন। এছাড়া তথ্য প্রদানকাযী কভ মকতমারক অরমাতগতায জন্য ততন 

াজায টাকা জতযভানা করযন। তথ্য কতভরনয এটি একটি তনয়তভত কাম মক্রভ। করযানা অতত ভাভাতযয ভয় তথ্য কতভন তারদয 

প্রমৄক্তগত ীভাফদ্ধতা নানাতফধ ভস্যায ভরে তথ্য অতধকায আইরনয আতায় জনগরণয অতধকায আদারয় তনয়তভত কাজ 

করযরছন এফং কযরছন। 

লদর ১১০০ এয লফত আইন আরছ। এফ আইরন নাগতযকযা কী কযরত া যরফ, আয কী কযরত াযরফনা ফা কতটুকু 

কযরত াযরফ তা উরিে আরছ। এফ আইন জনগণরক তনয়ন্ত্রণ করয। তথ্য অতধকায আইন এরেরত্র ব্যততক্রভ। এ আইরনয অধীরন 

তথ্য না তদরর ফা ফাঁধা তদরর কর্তমরেয তফরুরদ্ধ াতস্ত লদয়ায তফধান যরয়রছ। জনগণরক লম কর লফা লদয়ায জন্য যকাতয – 

লফযকাতয ফা তফরদত অথ মায়রন তযচাতরত ংস্থা সৃতষ্ট কযা রয়রছ তাযা ঠিকবারফ জনগণরক লফা তদরে তক না ফা জনগণ ল 

সুতফধা মথামথবারফ ারে তক না তা জানায অতধকায তথ্য অতধকায আইরনয ভােরভ জনগণরক লদয়া রয়রছ।   তথ্য অতধকায 

আইরনয ভােরভ যাষ্ট্ররক জনগরণয তনকট জফা ফতদতয ব্যফস্থা কযা রয়রছ। এটি জনফান্ধন আইন। শুধু  ৮টি জাতীয় লগারয়ন্দা ংস্থা 

ব্যতীত কর যকাতয – লফযকাতয এফং তফরদত অথ মায়রন তযচাতরত ংস্থারত কভ মযত কভ মকতমা - কভ মচাযীরদয কারজয স্বেতা  

জফাফতদত তনতিত করয দুনীতত হ্রা  সুান তনতিত কযায ভােরভ  কল্যাণকয যাষ্ট্র প্রততষ্ঠা কযা তথ্য অতধকায আইরনয মূর 

রেয। এ আইরনয ৭ ধাযায় উরিতেত তফলয় ব্যতীত কর তথ্য জনগণরক লদয়া ফােতামূরক। এছাড়া ৬ধাযা অনুমায়ী জনগরণয 

তনকট জরবযবারফ তথ্য প্রকারয ফােফাধকতা যরয়রছ। আইরনয ১০ ধাযা অনুমায়ী কর দপ্তরয তথ্য প্রদারন য জন্য একজন 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা তনরয়াগ লদয়া ফােতামূরক কযা রয়রছ। দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায দাতয়ত্ব তনধ মাযণ করয লদয়া রয়রছ। 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা তনধ মাতযত ভরয়য ভরে তথ্য না তদরর আতর কযায সুরমাগ আরছ। আতর কভ মকতমা  তনধ মাযণ করয লদয়া 

আরছ। আতর কভ মকতমায কারছ প্রততকায না লরর তথ্য কতভরন অতবরমাগ কযায সুরমাগ আরছ। ফতযাররয  ফানাযীাড়ায ততিকুয 

যভান তথ্য অতধকায  আইরনয এ সুরমাগ গ্রণ করযরছন এফং প্রততকায লরয়রছন। তফরফচয লেরত্র দুনীতত রয়তছর তক না লটি 

মূরতফলয় না, মূরতফলয় ররা তথ্য না লদয়ায ভা নতকতা। ভারজয কর লেরত্র এ লভরজটি লদয়া ম্ভফ রর কররই স্বেতায 

ারথ তফতধরভাতারফক কাজ কযরত ফাে রফ এফং জফাফতদত তনতিরতয ভােরভ দুনীতত হ্রা ারফ। তথ্য প্রকা  প্রচারযয লেরত্র 

লকারনা কর্তমে জরবযতারক ংকুতচত কযরত াযরফনা- এ তফলরয় তথ্য কতভরনয সুতনতদ মষ্ট তনরদ মনা যরয়রছ। 

গণশুনাতনয ভােরভ দুনীতত হ্রা কযা ম্ভফ। যকাতয দপ্তযগুররারত তনয়তভত লফাগ্রীতা কর স্তরযয জনগরণয 

উতস্থততরত গণশুনাতনয আরয়াজন কযা য়। লফাগ্রীতারদয ভতাভত  যাভ ম গুরুরত্বয ারথ তফরফচনা করয প্ররয়াজনীয় দরে 

লনয়া রয়  থারক। তরফ করযানাকারর যাতয গণশুনাতনয আরয়াজন আরগয ভরতা ম্ভফ রেনা। এরেরত্র বাযর্চয়াতর গণশুনাতনয 

আরয়াজন কযা লমরত ারয। তথ্য জনগণরক রচতন করয ,েভতাতয়ত করয এফং দুনীতত হ্রা করয। তথ্য অতধকায আইন অনুমায়ী 

কর দপ্তরয স্বপ্ররণাতদত তথ্য প্রকা ফােতামূরক। এ জন্য  স্বপ্ররণাতদত তথ্য গণশুনাতনয ভােরভ দুনীতত হ্রা কযা ম্ভফ। যকাতয 

দপ্তযগুররারত তনয়তভত লফাগ্রীতা কর স্তরযয জনগরণয উতস্থততরত গণশুনাতনয আরয়াজন কযা য়। লফাগ্রীতারদয ভতাভত  

যাভ ম গুরুরত্বয ারথ তফরফচনা করয প্ররয়াজনীয় দরে লনয়া রয় থারক। তরফ  কলযানাকারর যাতয গণশুনাতনয আরয়াজন  
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আরগয ভরতা ম্ভফ রে না। এরেরত্র বাযর্চয়াতর গণশুনাতনয আরয়াজন কযা লমরত ারয। তথ্য জনগণরক রচতন করয,েভতাতয়ত 

করয এফং দুনীতত হ্রা করয। তথ্য অতধকায আইন অনুমায়ী কর দপ্তরয স্বপ্ররণাতদত তথ্য প্রকা ফােতামূরক। এজন্য স্বপ্রলণাতদত 

তথ্য প্রকা তনরদ মতকা, ২০১৪ জাতয কযা রয়রছ। টিআইতফ'য গরফলণা অনুমায়ী স্বপ্ররণাতদত তথ্য  প্রকার লফযকাতয ংস্থায লচরয় 

যকাতয প্রততষ্ঠানগুররা লফ এতগরয় আরছ। 

  লটকই উন্নয়ন অবীরষ্টয ১৬.৬ এ উরিে কযা রয়রছ ' কর ম মারয় জফাফতদত  স্বেতায ভােরভ কাম মকযবারফ 

প্রততষ্ঠারনয উন্নতত  টারনা'। ফায জন্য ন্যায়তফচারযয সুরমাগ প্রদান কযা এফং ফ মস্তরয কাম মকয জফাফতদতমূরক  প্রততষ্ঠান গরড় 

লতারায জন্য দুনীতত দভন কতভরনয ায়ক তক্ত তররফ তথ্য কতভন ভূতভকা যােরছ। দুনীততরকই ফাংরারদরয আথ মাভাতজক 

অগ্রগততয অন্যতভ প্রধান প্রততফন্ধকতা তররফ তফরফচনা কযা য়। এছাড়া দুনীততরক বফতিক ভস্যা তররফ লদো য়। কাযণ 

উন্নত,উন্নয়নীর এফং অনুন্নত কর লদরই দুনীতত যরয়রছ। তরফ উন্নত লদগুররা তারদয নাগতযকরদয রচতন, স্বেতা  জফাফতদত 

তনতিত কযা  এফং ন্যায়তফচায প্রততষ্ঠায ভােরভ দুনীততরক তনয়ন্ত্রণ কযরত লরযরছ। এফ লদর তরথ্যয আদান-প্রদান এফং তরথ্যয 

চাতদা বৃতদ্ধ ফজায় যাোয ভােরভ দুনীততরক লমভন তনয়ন্ত্রণ কযা রয়রছ ঠিক লতভনই  সুান প্রততষ্ঠা কযা রয়রছ। 

দুনীতততফরযাধী গণরচতনতা তদনতদন বৃতদ্ধ ারে। এরেরত্র তথ্য  ম্প্রচায ভন্ত্রণাররয়য অধীনস্থ তফতবন্ন দপ্তয  

অতধদপ্তযগুররা দুনীততয তফরুরদ্ধ জনভত গঠরনয ররেয জনগণরক রচতন কযরত  গুরুত্বপূণ ম ভূতভকা ারন কযরছ। তাযয  ফাস্তফতা 

রে দুনীততয ভাত্রা জন আকাঙ্খা অনুমায়ী করভতন। তরফ আায কথা ররা ভানুল দুনীততরক ঘৃণা করয, ভারজয কর স্তয লথরক 

দুনীততয তফরুরদ্ধ কভরফত প্রততফাদ রে,ফাই কথা ফররছন। দুনীতত দভন কতভন ীতভত ম্পদ তনরয় দুনীততফাজরদয তফরুরদ্ধ 

আইন  তফতধরভাতারফক প্ররয়াজনীয় দরে গ্ররণয ফ মাত্মক লচষ্টা করয মারে। এছাড়া দুনীতত দভন কতভন  ভারজ ততা  

তনষ্ঠারফাধ সৃতষ্টয ররেয ফহুভাতত্রক কাম মক্রভ তযচারনা কযরছ। 

লদরয লভাট জনভতষ্টয প্রায় এক ঞ্চভাং তরুণ। এই তফার ংখ্যক মৄফভাজই আভারদয আগাভী তদরনয বতফষ্যৎ। তারদয 

দুনীততমুক্ত যােরত াযরর ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয উন্নত মৃদ্ধ ফাংরারদ তফতনভ মারণ ায়ক রফ। ংতিষ্ট কররয প্ররচষ্টায ভােরভ 

দুনীততরক তনয়ন্ত্রণ কযরত রফ,এটা একটা মৄদ্ধ, আয তাই এ মৄরদ্ধ আভারদয কররক এক রয় কাজ কযরত রফ। 

# 

০৪.১১.২০২১         তআইতড তপচায 

 


