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অতিকাকরর সংজ্ঞা

শ্র ৌরনীতি ও সুশাসকন অতিকার বলকি শ্রবাঝায় সমাকজর সককলর জন্য কল্যানকর

কিগুকলা সুক াগ-সুতবিা। অতিকার সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তকৃ স্বীকৃি।

অধ্যা ক হ্যারল্ড লাতি এর মকি, “অতিকার হ্কে সমাজ জীবকনর শ্রস সকল

শিাৃবতল  া ব্যিীি ব্যতি িার ব্যতিকের পূণ ৃতবকাশ সািন করকি  াকরনা।”



অতিকাকরর প্রকারকেদ

অতিকারকক দুই োকগ োগ  ায়।  থা: ১) ননতিক অতিকার; এবং (২) আইনগি অতিকার।

১) ননতিক অতিকার: ননতিক অতিকার বলকি আমরা শ্রসসব অতিকারকক বুতঝ  া ননতিকিা

বা ন্যায়কবাি শ্রথকক উদ্ভিূ। শ্র মন: ত িা-মািা কর্তকৃ সন্তান লালন- ালন ও িাকদর েরণ-

শ্র াষকণর অতিকার।

২) আইনগি অতিকার: আইনগি অতিকার বলকি ব্যতির শ্রস অতিকারকক শ্রবাঝায়  া রাষ্ট্র

কর্তকৃ স্বীকৃি এবং অনুকমাতদি। আইনগি অতিকার েঙ্গকারীকক রাষ্ট্রীয় আইন অনু ায়ী

শাতি শ্রদয়া  ায়। আইনগি অতিকাকরর উৎস হ্কে রাষ্ট্র।

আইনগি অতিকারকক আবার ককয়ক োকগ োগ করা  ায় । শ্র মন- ১) সামাতজক অতিকার,

২) অথনৃনতিক অতিকার, ৩) রাজননতিক অতিকার, ৪) সাংস্কৃতিক অতিকার, ৫) িমীয়

অতিকার এবং ৬) ব্যতিক অতিকার।



িথ্য অতিকাকরর সংজ্ঞা

আইনানুগ শ্রকাকনা প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা কর্ত ৃকের গঠন, উকেশ্য, কা াৃবতল, দাপ্ততরক

নতথ ত্র, আতথকৃ সম্পকদর তববরণ ইিযাতদকক িথ্য বলা হ্য়। জনগকণর অকথ ৃ

 তরচাতলি এসব প্রতিষ্ঠাকনর িথ্য জানার অতিকারই হ্কলা নাগতরক িথ্য অতিকার।

িথ্য জানার এবং জানাকনার অতিকার প্রকিযক নাগতরককরই রকয়কে।



মানবাতিকার কী?  

মানব জীবকনর শ্র সব সুক াগ-সুতবিা

শ্রোকগর দাতবদার হ্য় এবং  া োড়া

িার ব্যতিে তবকতশি হ্য় না,

শ্রসগুকলাই হ্ল মানবাতিকার।

– জাতিসংঘ

মানবাতিকার হ্ল প্রকৃতির শাশ্বি ও

সবজৃনীন রূ  া মনুষ্যকের পূণ ৃ

তবকাকশর জন্য প্রকয়াজন।

– অধ্যা ক আ াক ারাই



জাতিসংঘ কর্তকৃ স্বীকৃি শ্রমৌতলক মানবাতিকার

জাতিসংঘ শ্রঘাষণা

১৯৪৮ সাকলর ১০ ত কসম্বর



কী  কয়ন্ট 

মানবাতিকার 

সনদ 

ব্যতির 

জীবনিারণ,  

স্বািীনিা ও 

তনরা ত্তা

তচন্তা, তবকবক 

ও িকমরৃ 

স্বািীনিা

সম্পকদর 

অতিকার 

জািীয়িার  

অতিকার 

চাকুরীকি 

সমিা 

আইকনর  

দৃতিকি সমিা 



১. ‘অতিকার সমাজ বতহ্র্ভিৃ বা সমাজ তনকরক ে নয়। অতিকার সমাজতেতত্তক’-উতিটি কার?

ক) হ্বহ্াউস খ) শ্রজ়ে. লাতি গ) টি. এইচ. তিন ঘ) অধ্যা ক গানাৃর

২. অতিকাকরর সবাৃক ো গুরু্েপূণ ৃরোকবচ শ্রকানটি?

ক) গণিন্ত্র খ) আইন গ) জনগকণর সজাগ দৃতি ঘ) তবচার তবোকগর স্বািীনিা

৩. মানবাতিকার তনতিি করার জন্য শ্রকান িরকনর সরকার উ ক াগী?

ক) গণিন্ত্র খ) একনায়কিন্ত্র গ) সমাজিন্ত্র ঘ) সামতরকিন্ত্র

৪. তবকদকশ তনরা ত্তা লাে করা নাগতরককর শ্রকান িরকনর অতিকার?

ক) সামাতজক খ) ননতিক গ) অথনৃনতিক ঘ) রাজননতিক

৫. বাংলাকদকশ িথ্য অতিকার আইন  াশ হ্য় ককব?

ক) ২০০৮ সাকলর ৫ এতপ্রল খ) ২০০৯ সাকলর ৫ এতপ্রল গ) ২০১১ সাকলর ১০ এতপ্রল ঘ) 

২০১২ সাকলর ১০ এতপ্রল

মূল্যায়ন কর



৬. িথ্য অতিকার আইকনর উকেশ্য হ্কলা-

i. সুশাসন প্রতিষ্ঠা

ii. স্বেিা প্রতিষ্ঠা

iii. নাগতরককর অতিকার তনতিি করা

শ্রকানটি সঠিক?    ক) i খ) ii                গ) i ও iii      ঘ) i,  ii ও iii

৭. শ্রকানটি নাগতরককর প্রিান দাতয়ে?

ক) আইন মান্য করা খ) রাকষ্ট্রর প্রতি আনুগিয প্রদশনৃ করা

গ) শ্রোটাতিকার প্রকয়াগ করা ঘ) রাজনীতিকি অংশিহ্ণ করা

৮. ‘িথ্য অতিকার আইন’ অনু ায়ী কি তদকনর মকধ্য িথ্য কতমশন গঠন করকি হ্কব?

ক) ৬০ তদন খ) ৭০ তদন গ) ৯০ তদন ঘ) ১২০ তদন

৯. শ্রমৌতলক অতিকাকরর রেক শ্রক?

ক) তবচার তবোগ খ) ন্যায় াল গ) সংতবিান ঘ) প্রিানমন্ত্রী



‘ক’ শ্রদকশ সামতরক শাসন জাতরর ফকল নাগতরকগণ স্বািীনোকব মিপ্রকাশ করকি  াকর না

এবং শ্রোটাতিকার শ্রথকক বতিি। ‘খ’ শ্রদকশর অবস্থা তেন্ন, শ্রস শ্রদকশর জনগণ সম ম দৃা,

সামাতজক তনরা ত্তা ও ব্যতিে তবকাকশর  তরপূণ ৃসুক াগ  াকে।

ক) তশো লাকের অতিকার শ্রকান িরকনর অতিকার?

খ) শ্রমৌতলক অতিকার শ্রকন প্রকয়াজন?

গ) উেী কক ‘ক’ শ্রদকশর জনগণ শ্রকান িরকনর অতিকার শ্রথকক বতিি? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ‘খ’ শ্রদকশর অবস্থা সহ্ায়ক- তবকেষণ কর।

বাতড়র কাজ




