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সাককভুক্ত কেশসমূহে তথ্য অধিকার আইন 

সার্কভুক্ত বেশিরভাগ রাষ্ট্রই তথ্য অশির্ার আইন প্রেতকন র্রররে। পাধকস্তান সর্ কপ্রথম ২০০২ সাহে “Freedom of 

Information Ordinance, 2002” নাহম একটি অধ্যাহেশ জারী করহেও রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসধনক জটিেতার 

কারহে এই আইহনর প্রহয়াগ ও র্াস্তর্ায়ন সম্ভর্ েহয় ওহেধন। সাককভুক্ত কেশ শ্রীেঙ্কা তাহের গৃেযুহের কারহে তথ্য 

অধিকার আইন প্রেয়ন করহত পাহরধন। অন্যধেহক, কনপাহে ২০০৭ সাহে ‘আরটিআই’ আইন প্রেীত েহয়হে এর্ং 

কনপাহের সংধর্িান প্রেয়ন প্রধিয়ায় তথ্য অধিকারহক কমৌধেক অধিকার ধেহসহর্ অন্তভু কক্ত করার ধসোন্ত গৃেীত 

েহয়হে। ভুটাহন ২০০৭ সাে কথহক তথ্য অধিকার ধর্ষহয় কার্ কিম শুরু েহেও এখন পর্ কন্ত তথ্য অধিকার আইন প্রেীত 

েয়ধন। সদ্য সাককভুক্ত কেশ আফগাধনস্তাহন সার্ কক্ষধেক যুোর্স্থা ধর্রাজ করায় এখন পর্ কন্ত আরটিআই আইন প্রেীত 

েয়ধন। এোড়া, মােদ্বীপ এ ধর্ষহয় ধনধে কপ্ত। 

সাককভুক্ত কেশসমূহের মহধ্য ভারত ২০০২ সাহে তথ্য অধিকার অধ্যাহেশ এর্ং পরর্তীকাহে ২০০৫ সাহে তথ্য 

অধিকার আইন জারী কহর। এ সংক্রান্ত ভারতীয় বর্ন্দ্রীয় আইন দুটি র্াররে অনুপ্রাশেত হয়। এর্, ভারতীয় সুশপ্রম 

বর্ার্ ক র্র্তকর্ এ সংক্রান্ত এর্াশির্ শনরদ কিনা। দুই, শেশভন্ন অঙ্গরারযে গৃহীত তথ্য অশির্ার আইরনর প্রচলন। 

উদাহরেস্বরূপ মহারাষ্ট্র, বগায়া, র্ন কার্র্ এেং শদশির নাম উরিখ র্রা যায়। ভারতীয় সুশপ্রম বর্ার্ ক এই মরম ক অশভমত 

বপাষে র্রররে বয, সংশেিারনর আওতায় োর্স্বািীনতা এেং যীেরনর শনরাপত্তা সংক্রান্ত অশির্ার হরে যনগরের 

বমৌশলর্ অশির্ার এেং তথ্য প্রাশির অশির্ার এর মরে শনশহত ররয়রে।  

র্াংোহেশ ২০০৯ সাহে নর্ম জাতীয় সংসহের প্রথম অধিহর্শহনই সর্ কসম্মধতিহম তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ 

পাস কহর ধর্শ্ব েরর্াহর ধর্পুেভাহর্ প্রশংধসত েকয়হে। শুধু তাই নয়, এই আইন সুশীে সমাজ, মানর্াধিকার কমী, 

ধপ্রন্ট ও ইহেকট্রধনক ধমধিয়ার সাংর্াধেকসে সকে মানুহষর প্রশংসা কুধড়হয়হে। 

তথ্য অধিকার আইন র্াস্তর্ায়হন কর্তকপহক্ষর করেীয়ঃ 

 প্রহতেক কর্তকপক্ষ তার গৃেীত ধসোন্ত, কার্ কিম ধকংর্া সম্পাধেত র্া প্রস্তাধর্ত কম ককাহডের সকে তথ্য 

নাগধরকগহের ধনকট সেজেভে করার জন্য সূচীর্ে কহর প্রকাশ ও প্রচার করহর্। 

 তথ্য প্রকাশ ও প্রচাহরর কক্ষহে ককান কর্তকপক্ষ ককান তথ্য কগাপন করহত র্া এর সেজেভেতাহক সংকুধচত করহত 

পারহর্ না। 

 প্রহতেক কর্তকপক্ষ প্রধতর্ের একটি প্রধতহর্েন প্রকাশ করহর্ র্াহত ধনম্নধেধখত তথ্যসমূে অন্তভু কক্ত থাকহর্ঃ 

 কর্তকপহক্ষর সাংগেধনক কাোহমার ধর্র্রে, কার্ কিম, কম ককতকা-কম কচারীগহের োধয়ত্ব এর্ং ধসোন্ত গ্রেে 

প্রধিয়ার ধর্র্রে র্া পেধত; 

 কর্তকপহক্ষর সকে ধনয়মকানুন, আইন, অধ্যাহেশ, ধর্ধিমাো, প্রধর্ধিমাো, প্রজ্ঞাাপন, ধনহে কশনা, ্ানুয়োে, 

ইতোধের তাধেকাসে তার ধনকট রধক্ষত তথ্যসমূহের কেেীধর্ন্যাস; 

 কর্তকপহক্ষর ধনকট েহত ককান ব্যধক্ত কর্ সকে শহতক োইহসন্স, পারধমট, অনুোন, র্রাদ্দ, সম্মধত, অনুহমােন 

র্া অন্য ককান প্রকার সুধর্িা গ্রেে করহত পারহর্ন তার ধর্র্রে এর্ং উক্তরূপ শহতকর কারহে তার সাহথ ককান 

প্রকার কেনহেন র্া ুকধক্ত সম্পােহনর প্রহয়াজন েহে কস সকে শহতকর ধর্র্রে; 

 নাগধরকহের তথ্য অধিকার ধনধিত করার জন্য প্রে্ত  সুধর্িাধের ধর্র্রে এর্ং োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম ককতকার নাম, 

পেধর্, ঠিকানা এর্ং প্রহর্াজে কক্ষহে ফোক্স নম্বর ও ই-হমইে ঠিকানা; 



 কর্তকপক্ষ গুরুত্বপূে ক ককান নীধত প্রেয়ন র্া ধসোন্ত গ্রেে করহে ঐ সকে নীধত ও ধসোন্ত প্রকাশ করহর্ এর্ং 

প্রহয়াজহন ঐ সকে নীধত ও ধসোন্ত গ্রেহের সমথ কহন যুধক্ত ও কারে ব্যাখ্যা করহর্। 

 কর্তকপক্ষ কর্তকক প্রেীত প্রধতহর্েন ধর্নামূহে সর্ কসািারহের পধরেশ কহনর জন্য সেজেভে করহত েহর্ এর্ং এর 

কধপ নামমাে মূহে ধর্িহয়র জন্য মজুে রাখহত েহর্। 

 কর্তকপক্ষ কর্তকক প্রকাধশত সকে প্রকাশনা জনগহের ধনকট উপযুক্ত মূহে সেজেভে করহত েহর্। 

 কর্তকপক্ষ জনগুরুত্বপূে ক ধর্ষয়াধে কপ্রস ধর্জ্ঞাধপ্তর মাধ্যহম অথর্া অন্য ককান পন্থায় প্রচার র্া প্রকাশ করহর্। 

 তথ্য কধমশন প্রধর্িান দ্বারা কর্তকপক্ষ কর্তকক তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও প্রাধপ্তর জন্য অনুসরেীয় ধনহে কশনা প্রোন করহর্ 

এর্ং সকে কর্তকপক্ষ তা অনুসরে করহর্। 

 


