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তথ� অিধকার িদবস: সামািজক জবাবিদিহ �চারণা

গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান অনুযায়ী, �জাতে�র সকল �মতার উৎস জনগন। যিদও অেনক

নাগিরকই তথ� অিধকারসহ তােদর িবিভ� অিধকার ও সরকাির �সবাসমূহ স�েক�  অসেচতন। এই সমস�া

সমাধানকে�, জনগেণর মেধ� সংিবধােনর �িত মািলকানা �িত�ার লে�� ২০০৯ সােল তথ� অিধকার

আইন �চলন করা হয়। ইউেরাপীয়ান ইউিনয়েনর অথ�ায়েন ম�ী পিরষদ িবভােগর অংশীদািরে� পিরচািলত

ও ি��শ কাউি�ল কতৃ� ক  বা�বািয়ত।

�াটফম�স ফর ডায়ালগ �ক�� সরকােরর জবাবিদিহতা বৃি�েত এবং িস�া� �হেণ জনগেণর অংশ�হণ

বাড়ােত তথ� অিধকার আইন সহ িবিভ� �ি�য়ার �চারণা করেছ।

২৮�শ �সে��র, ইউেনসেকা মেনানীত সাব�জনীন তথ� �েবশািধকার িদবস উদযাপেনর জন�, িপফরিড

�ক� তেথ� ও সরকারী �সবাসমূেহ নাগিরক অিধকার উ�য়েন ২১� �ক� �জলায় সফলতার সােথ িবিভ�

অনু�ান আেয়াজন কেরেছ। তথ� অিধকার  িবষেয় �চারণার লে�� তথ� অিধকার িদবেস িপফরিড �ক�

িবিভ� কিমউিন� অনু�ান আেয়াজেনর জন� ৬৩ � সহেযাগী সুশীল সমাজ সংগঠন, মাি�-এ�া�র পাট�নার

�ানীয় এনিজও এবং সরকারী সং�াসমূেহর সােথ সম�য় সাধন কের। র�ালী, আেলাচনা সভা, সাং�� িতক

অনু�ান, কুইজ �িতেযািগতা এবং সেচতনতা বৃি�মূলক কম�শালা আেয়াজেন িপফরিড �ক� �ানীয়

পাট�নারেদর সহায়তা �দান কের। �দশজুেড় একিদেনর এ অনু�ােন ৬,৩০০ অংশ�হণকারী জেরা হবার

�গৗরব অজ�ন কের এবং তােদর �ায় অেধ�কই হে� নারী। আজ অবিধ, এ� হে� এই �কে� সমি�ত

কিমউিন� ও ���ােসবক কতৃ� ক পিরচািলত অনু�ান�িলর সব�বৃহৎ এক� উেদ�াগ।  �াক িব�িবদ�ালেয়র

অধ�াপক আফসান �চৗধুরীর এক� সা�িতক গেবষণা মেত, ‘�িত ৪ জন মানুেষর মেধ� ৩ জনই তথ�

অিধকার স�েক�  সেচতন নন, এবং ২০ জেনর মেধ� ১ জন তথ� অিধকার আইেনর �েয়াগ �দেখেছন।’

 

মিু�গ� �জলার িসরাজিদখান উপেজলার
কম�শালায় �ানীয় যুবকেদরেক তথ� অিধকার
আইন ২০০৯ এবং তথ� ও সরকাির �সবাসমূহ
িকভােব পাওয়া যায় �স িবষেয় িশ�া �দান
করা হয়।



িপফরিড �ক� কতৃ�ক
�ক�ভ�� ২১� �জলায়
নাগিরক সনদ �াপন

 

সারা বাংলােদেশ, অেনক নাগিরকই সরকাির �সবা কীভােব পাওয়া যােব �স িবষেয় অসেচতন। সরকারী �সবা সমূহ �াথিমক পয�ােয় �কাথায়

পাওয়া যােব �স িবষেয় �ান না থাকােত  িবেশষ কের অসেচতন জনেগাি� �বিশ �ভাগাি�র িশকার হয়। �ানীয় জনগণেক সরকাির �সবা

�াি� ও এ িবষেয় জানেত �য উপকরণ ও তেথ�র �েয়াজন তা �দােন �াটফম�স ফর ডায়ালগ (িপফরিড)  �ক� ২১� �জলায় ি�তীয়

�জে�র নাগিরক সনদ চ�ড়া�করেণ সহায়তা �দান কেরেছ।

 

নাগিরক সনদ হল নাগিরক ও সরকারী �সবা �দানকারীেদর মেধ� এক� িলিখত চ� ি�নামা �যখােন �সবা স�িক� ত তেথ�র বন�না ও এ�েলা

�াি�র উপায় িবধৃত থােক।মূলত: ২০০৭ সােল বাংলােদশ সরকার নাগিরক সনদ-এর �বত� ন কের।যােহাক, সরকারী পয�ােলাচনার পর

২০১৭ সােল ি�তীয় �জে�র নাগিরক সনদ �কািশত হয়।

ম�াক বাংলােদেশর সশুীল সমাজ
সংগঠেনর �নতৃব�ৃ �ীম�ল উপেজলার
কালাপরু ইউিনয়েন নব� �ািপত নাগিরক
সনদ� �ানীয় সদস�রা �দশ�ন কেরন।

তথ� অিধকার আইন ২০০৯ এর �চারণার
জন� ��াগান ও র�ালী িনেয় �ফনী �জলার
দাগনভ�ঁ ইয়া উপেজলায় সশুীল সমাজ
সংগঠনসমূেহর পদযা�া

এই িব�য়কর তেথ�র উ�য়েনর �য়ােস, �ানীয়

জনগণেক তথ� অিধকার  আইন ২০০৯ স�েক�

অবগতকরণ এবং �সবা �দানকারী �য-�কান �িত�ান

�থেক কীভােব তথ� পাওয়া �যেত পাের �স িবষেয়

বা�বিভি�ক ও �াসি�ক িনেদ� শনা �দােনর লে��

িপফরিড �কে�র কায��মসমূহ সাজােনা হেয়েছ।তথ�

অিধকার িবষেয় জনগণেক িশি�ত করা ���পূণ�,

�কননা তথ� সরকারী �সবা �িত�ানসমূহ এবং

নাগিরকেদর কােছ �স �সবাসমূেহর চািহদার মেধ�

সংেযাগ সাধন কের। তথ� হে� �মতা, এবং স�ক ও

সমেয়াপেযাগী তথ� �াি� নাগিরকগণেক তােদর

জীবেন স�ক িস�া� িনেত স�ম কের �তােল।

মুি�গ� �জলার একজন মাি�-এ�া�র পাট�নার সদস�

�মা: তাজুল ইসলাম বেলন,“তথ� অিধকার 

 আইন ও এর ব�বহার স�েক�  আরও িবশদভােব জানেত এই অনু�ান� আমােক ব�াপক সহায়তা কেরেছ। এই আইেনর মাধ�েম  কীভােব

যথাযথভােব তথ� সং�হ করেত হয় আিম তা িশেখিছ। এ� সিত�ই আমােক কায�করী তথ� �পেত সহায়তা করেব।”  অন� একজন

অংশ�হণকারী �যৗথ-আেয়াজক �গাপালগ� উলপুর যুব কল�ান পিরষেদর সাধারণ স�াদক �েবল উিকল বেলন, “আমােদর �নতৃে�

�থমবােরর মত তথ� অিধকার িদবস পালন করা হে�। িদবস� উদযাপেনর মাধ�েম আমরা সরকারী কম�কত� া, ইউিনয়ন পিরষেদর

�িতিনিধবৃ�, সাংবািদক, �ানীয় জনগণ, এনিজওসমূহ ও অন�ান� অংশীজনেদর সােথ ঘিন� হবার সুেযাগ �পেয়িছ। িবিভ� সরকারী

কম�কত� ােদর ব�ব� �থেক আমরা জানেত �পেরিছ তথ� অিধকার আইন� কীভােব দুন�িত দমেন আমােদরেক সাহায� করেত পাের।”

অিধকতর সেচতন ও কম�েদ�াগী জনগণেক সােথ িনেয়, �ানীয় কতৃ� প� তােদর জবাবিদিহতা ও ��তার উ�য়েন �ধুমা� অনু�ািণতই

হেবনা, বরং সেচতন �গাি� সমি�তভােব তােদর জীবেন সুফল বেয় আনেব।  



 এই �কাশনা� ইউেরাপীয়ান ইউিনয়েনর আিথ�ক সহায়তায়
�কাশ করা হেয়েছ। এর িবষয়ব� স�ণূ��েপ �াটফম�স ফর
ডায়ালগ �কে�র দািয়-দািয়�  এবং �কানভােবই
এটা ইউেরাপীয়ান ইউিনয়েনর দ�ৃভি� �িতফিলত কের না।. 

আস� অন�ুান ও �িশ�ণসমহূ

নেভ�র ১: যবু িদবস
 
নেভ�র ২৮-৩০: সরকারী কম�কত� ােদর জন�
ঢাকায় পরামশ� ব�ব�াপনা �কৗশল প�িতর
উপর �িশ�ণ
 
িডেস�র ৬-৮: ঢাকায় সরকারী কম�কত� ােদর
দ�তা �তরীেত অিভ�তামলূক পাইলট �কাস�
 
িডেস�র ৯: দনূ�িত দমন িদবস
 
চলমান: সামািজক কম� �ক� �দশ�নীসমূহ

 

সামািজক কম�
�ক�সমূেহর �দশ�নী

সামািজক কম� �ক�সমূেহ �ধানত:

�ানীয় জনেগাি�র সামািজক সমস�া�িল,

�যমন; অিধকার িবষেয় সেচতনতার

উ�িতকরণ, সরকাির �সবা �াি�

বৃি�করণ, এবং বাল� িববােহর মত

সংেদনশীল িবষেয় �ানীয় �গাি�েক

িশি�তকরণ ইত�ািদ ত� েল ধরার জন�

অিধপরমশ� ও �চারণার উপর

মেনািনেবশ কের। এই �দশ�নীসমূেহর

উে�শ� হে� �ানীয় উ�য়েন নাগিরকেদর

স�ৃ�তা বাড়ােত উৎসািহত করা এবং

তােদর অিধকার �াি�েত সামািজক

জবাবিদিহতা উপকরণসমূহ ব�বহার করা।

�ানীয় �গাি�র সদস�েদরেক িশি�ত ও

সামথ��করেণর মাধ�েম, �ধুমা� তােদর

িনজ� কল�াণই হেবনা, বরং তােদর

�জলায় িবদ�মান সরকারী ও �ব-সরকারী

উভেয়র �সবা �দােন জবাবিদিহতােক

�জারদার করেব।

 

িবিভ� সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহ এবং

�জলাসমূেহর মেধ� ��� অনুশীলনসমূহ

িবিনমেয়র জন� এই �দশ�নীসমূহ হে�

এক� শি�শালী মাধ�ম।  �ানীয় জনগণ

ও ম�াপ সদস�েদরেক তােদর িনজ�

পিরম�েল কীভােব অন�ান� সামািজক

সমস�া�িল সমাধান করেত পাের �স

িবষেয় আরও জানেত অন�ান� �জলার

�লসমূহ পিরদশ�েন উৎসািহত করা হয়।

সরকারী ও �বসরকারী উভয় �িত�ােনর

��তা ও �সবা �দান �জারদার করেত

িস�া� �হণ �ি�য়ায় নাগিরকেদর

স�ৃ�করণ এবং সামািজক জবাবিদিহতা

উপকরণ ব�বহাের িপফরিড �ক�

নাগিরকগণেক উৎসািহত কের
 

 

 

 

সামািজক অিধপরামশ� �ক�সমূেহ

�ানীয় �গাি�েক স�ৃ� করেত, সারােদেশ

সামািজক কম� �ক�সমূহ  এর সম�য়

সাধেনর জন� �াটফরম ফর ডায়ালগ

�ক�� সুশীল সমাজ সংগঠন এবং

মাি�-এ�া�র পাট�নারশীপেদর সােথ

অংশীদাির�মূলক স�ক�  �তরী কেরেছ।

সামািজক কম� �ক�সমূেহ কিমউিন�

পয�ােয় পির��তা কায��ম �থেক ��

কের �ানীয় ���পূণ� িবষেয় অিধপরামশ�

করা, সরকাির �সবাসমূহ স�েক�

কম�শালা ও �িশ�ণ �দান সবই

আওতাভ��। সবেচেয় সফল সামািজক

কম� �ক�সমূহেক ত� েল ধরা ও ���

অনুশীলনসমূহ �চােরর উে�েশ�

�সে��র �থেক নেভ�র মােস ২১�

কম�েজলার �িত�েত িপফরিড �ক�

িবিভ� �দশ�নীর আেয়াজন কেরেছ।

�িত� দ�েরর জন� �তরীকৃত সনদ�র ল�� হে� সহজলভ� সরকারী �সবাসমূহ এবং

�স�েলা �াি�েত নাগিরকেদর িক পদে�প িনেত হেব �স স�েক�  িব�ািরত তথ�

�দােনর মাধ�েম �সবা �দােন ��তা ও জবাবিদিহতা আনয়ন করা। উপর�,

নাগিরকেদরেক �সবা স�িক� ত তথ� �দান, সরকারী �সবা �দােন নাগিরকেদর

অংশ�হণ বৃি�, এবং সরকাির কম�চািরেদর জবাবিদিহ করার ��ে� এ� ���পূণ�

ভ� িমকা পালন কের। 

 

এক� ব�াপক সমি�ত �েচ�ার অংশ িহেসেব, িনব�ািচত সদস�, �চয়ারম�ান, ইউিনয়ন

পিরষেদর সিচবগণ এবং �ানীয় জনগণ �ক� �জলাসমূেহ নাগিরক সনদ চ�ড়া�করেণর

জন� িপফরিড �কে�র কম�, সুশীল সমাজ পাট�নার, এবং ম�ী পিরষদ িবভােগর সােথ

এক মাস যাবৎ কাজ কেরেছন।  এ বছেরর �সে��ের, ২য় �জে�র নাগিরক সনদ

চ�ড়া�ভােব ২১� �জলার  ৬২� ইউিনয়ন পিরষদ ও ১� �পৗরসভায় চালু ও �াপন করা

হয়।

পট�য়াখালীর ম�াপ সদস�গণ কতৃ�ক গেব�র সােথ
তােদর স�াপ �ক�সমেূহর উপ�াপন

মুি�গে� স�াপ �দশ�নীেত �ানীয়েদর জন� িবিভ�
সামািজক কম� �ক�সমূহ �দশ�ন

�ফনীেত স�াপ �দশ�নীেত স�াপ �ক�সমহূ
দশ�কেদরেক �দশ�ন


