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তথ্য অধিকার আইন ধক? 

তথ্য অধিকার আইন সািারণত জনগণণর তথ্য পাওয়ার স্বািীনতা সংক্রান্ত আইন নাণে পধরধিত। এণক বণে উন্মুক্ত 

তথ্য। যুক্তরাণে এ িরণনর আইন আণোধকত আইন নাণে পধরধিত। ধকছু ধকছু দেণে এ আইণনর ধেণরানাে হণো 

তথ্য স্বািীনতা আইন। রাপাত ত তথ্য সূণে জানা যায় দয, এ িরণনর আইন ধবধিন্ন ধেণরানাণে পৃধিবীর ৭০টি দেণে 

রাপিধেত। ১৭৬৬ সাণে রাপিে সুইণেণন এ িরণনর আইন রাপবধতিত হয় যা সংবােপণের স্বািীনতা আইন নাণে 

পধরধিত। তথ্য অধিকার সংক্রান্ত এ আইনটিই রাপািীনতে আইন বণে সািারণিাণব স্বীকৃত। একাধিক অঙ্গরাজয 

ধনণয় গঠিত উন্নত রাণে ঐ সেস্ত অঙ্গরাণজয দকন্দ্রীয় আইন ব্যতীত একই িরণনর পৃিক আইনও রাপিধেত রণয়ণে।  

িারণাগত ও ব্যবহাধরক দৃধিণকাণ দিণক তথ্য অধিকার আইন মূেতঃ একটি আইধন রাপধক্রয়া। এ রাপধক্রয়ার োধ্যণে 

সরকাধর তথ্য জনগণণক রাপোন করণত হয়। অণনক দেণেই তথ্য রাপাধত তর অধিকার সাংধবিাধনকিাণব স্বীকৃত। তণব 

সুধনধে িি আইণনর অিাণব জনগণ সহণজ তথ্য োি করণত সক্ষে নয়। দকাণনা নাগধরক বা অন্যান্য রাপধতষ্ঠান দয 

সংস্থাণক তথ্য দেওয়ার অনুণরাি জানায়, িাধহত তথ্য রাপোণনর বাধ্যবািকতা দস রাপধতষ্ঠাণনর উপরই বতিায়, অন্য 

কাণরা উপর নয়। অধিকাংে দেণে আইণনর ধবিাণন এ ধবষয়টি স্বীকৃত। যধে সংধিি সংস্থা তথ্য রাপোণন অপরাগতা 

রাপকাে কণর তাহণে এর জন্য উপযুক্ত কারণ জানাণত হয়।  

তথ্য অধিকার আইননর প্রন াজনী তা 

তথ্য অধিকার আইননর মূল উনেশ্য হনলা নাগধরকনের ক্ষমতা ন ঘটাননা, সরকানরর কম মকানে স্বচ্ছতা ও 

জবাবধেধহ ধনধিত করা, দুনীধত প্রধতহত করা; সনব মাপধর রাজননধতক ব্যবস্থাটি যানত জনগনের স্বানথ ম কাজ কনর, 

তা ধনধিত করা। এই সবধকছুর জন্য প্রন াজন সুস্থ গেতাধিক ব্যবস্থার অনুকূল মানধসকতা। 

বাাংলানেনে তথ্য অধিকার আইননর পটভূধম 

বাাংলানেনের সাংধবিানন ৩৯ (১) ও ৩৯ (২) (ক) অনুনচ্ছনে নাগধরনকর ধিন্তা ও ধবনবনকর স্বািীনতা এবাং বাক্ ও 

ভাবপ্রকানের স্বািীনতার ধনি তা কে া হন নে। তদুপধর সাংধবিাননর ৭ (১) উপানুনচ্ছে অনুযা ী প্রজাতনির সকল 

ক্ষমতার মাধলক জনগে, আর ককবলমাত্র তনথ্যর অবাি প্রবাহই জনগেনক প্রকৃতপনক্ষ ক্ষমতাধ ত করনত পানর। 

রানের গেতাধিক ব্যবস্থানক সুসাংহত করার লনক্ষে জনগনের তথ্যপ্রাধির ধনি তাধবিান অতেন্ত গুরুত্বপূে ম। মূলত 

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ একটি েীঘ মপ্রধি ার ফসল। ধবগত তত্ত্বাবিা ক সরকার তথ্য অধিকার আইননর খসড া 

প্রে ননর লনক্ষে ৬ জানু ারী, ২০০৮ তাধরনখ একটি কধমটি গঠন কনর। কধমটি আইন কধমেননর খসড়া এবাং 

ধবনের ধবধভন্ন কেনের ধবদ্যমান তথ্য অধিকার আইনসমূহ পয মানলািনা কনর আইননর একটি খসড়া প্রে ন কনর। 

সকল আনুষ্ঠাধনকতা কেনে গত ২০ অনটাবর, ২০০৮ তাধরনখ ‘তথ্য অধিকার অধ্যানেে, ২০০৮’ জাধর করা হ । 

বতমমান সরকার ‘তথ্য অধিকার অধ্যানেে, ২০০৮’ কক আইনন পধরেত করার উনদ্যাগ কন  এবাং ৯ম জাতী  

সাংসনের ১ম অধিনবেনন কয ক টি অধ্যানেে আইনন পধরেত হ  তার মনধ্য ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ 

অন্যতম। 

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কায মকর করার মাধ্যনম বাাংলানেে ধবনের আনরা ৮৮টি কেনের সানথ তথ্য অধিকার 

ধনধিত করার যাত্রা  োধমল হন নে। তথ্য অধিকার ধনধিত করার মাধ্যনম সরকারী, স্বা ত্তোধসত ও সাংধবধিবদ্ধ 

সাংস্থা এবাং সরকারী ও ধবনেেী অথ মা নন পধরিাধলত কবসরকারী সাংস্থাসহ সরকানরর সানথ সম্পাধেত চুধি 



কমাতানবক সরকারী কায মিম পধরিালনা  োধ ত্বপ্রাি ককান কবসরকারী সাংস্থা বা প্রধতষ্ঠানন স্বচ্ছতা ও 

জবাবধেধহতা বৃধদ্ধ পানব, ফনল দুনীধত হ্রাস পানব ও সুোসন প্রধতধষ্ঠত হনব। তথ্য অধিকার আন্তজমাধতকভানব স্বীকৃত 

মানবাধিকার। জাধতসাংনঘর সািারে পধরেনে ‘‘তনথ্যর স্বািীনতা একটি কমৌধলক মানবাধিকার এবাং কযসব 

অধিকানরর প্রধত জাধতসাংঘ প্রধতশ্র্রুধতবদ্ধ তার সবগুনলা যািাইন র একটি পরেপাথর’’ মনম ম উনেখ কনর প্রস্তাব 

গ্রহে করা হ । মানবাধিকানরর সব মজনীন কঘােোপনত্র তথ্যপ্রাধির অধিকার সাংরধক্ষত, যানক একটি আইনগত 

অধিকার ধহনসনব উনেখ করা হন নে। ধবনের বহুনেনে আইননর মাধ্যনম মানুনের এ অধিকারনক স্বীকৃধত কে া 

হক নে। International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966 এর 

অনুনচ্ছে ১৯ (২) অনুযা ী তথ্য পাও ার অধিকারনক মানবাধিকার ধহনসনব স্বীকৃধত কে া হন নে। 


