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TMO Kাইেল িমউিজক1াল 5চয়ার

আZাজ কর[ন 5য কারা Sেত1ক বারই
হােরন

KCTMO – FOI ি/চািরতা এবং 6/ত ব(বহার
এই মা% কেয়কিদন আেগই আিম সাইনীড ম1াকিকলােনর কাছ 5থেক এক7 ইেমল
5পেয়িছলাম, িযিন TMO 5কা:ািনেদর 5সে;টারীেদর ল=া তািলকা মেধ1
সাPিতকতম, যােত িতিন আমার বােরা বছর আেগর 2005 সােল KCTMO-র
কিমশন করা িরেপাটC পাওয়ার অনুেরাধ খািরজ কেরেছন। আিম 5সই সময়
ল1াJাKার ওেয়K এেKট ম1ােনজেমL 5বােডCর একজন সদস1 িছলাম। TMO-র
আেদেশ করা িনয়মমািফক এক7 পিরদশCেন 5Nনেফল টাওয়ােরর দুই-তOতীয়াংশ
আপৎকালীন আেলার ব1বRা ব1থC 5দেখ 5য িরেপাটC7 EMB-র SচU চােপ পেড়
Wতরী করা হয়।

িবদু1ৎ চেল 5গেল এবং মারা\ক আ]ন লাগার ঘটনায় Rান ত1ােগর Sেয়াজন
পড়েল সামিয়ক আেলা 5দওয়ার মত কেরই ব1াটারী প1াক]িল Wতরী করা হেয়িছল,
5য]িলর উপর আপৎকালীন পিরিRিতেত আেলা]িল িনভC র করত। দুই-তOতীয়াংশ
আপৎকালীন আেলাই ব1থC হয়, কারণ 5স]িলর ব1াটারী প1ােকর 5ময়াদ অেনক
আেগই 5পিরেয় িগেয়িছল এবং বa বছেরর মেধ1 5স]িলর 5কান রbণােবbণ বা
পাcােনার ব1বRা করা হয়িন। EMB Sথেম ব1াপার7েক অত1d ]র[তর বেলই গণ1
কের। TMO-র আেদশSাe কনসালট1াLেদর িরেপাটC7ও আমােদর সােথ সfত হয়
এবং TMO ও এর gকাদারেদর তীh সমােলাচনাপূণC িছল। এ7 EMB-র 5সই
অিভেযাগ]িল খj ঁেজ 5বর কের, যা TMO সুSিতlত ও Sমাণসহ নয় বেল বa মাস
আেগই খািরজ কের িদেয়িছল।
14ই জুলাই তািরেখ mীমতী ম1াকিকলােনর আমােক এই িরেপাটC7র এক7 নকল
িদেত Sত1াখ1ান করার কারণ হল, এই Sাইেভট িলিমেটড 5কা:ািন িহসােব TMO
nীডম অফ ইনফেমCশন অ1ােoর শতC াধীন নয়। ম1াকিকলান এবং আমার মেধ1
হওয়া আদানSদােনর িবশদ িনেয় থাকা ইেমল শৃqল7 অিবলে= rগ 5পােK এ7র
আেগ তjেল ধরা হয়: “KCTMO – মানুেষর জন1 আবাসন পিরচালনা, মানুেষর
tারা আবাসন পিরচালনা?” যj িuসvতভােবই এ7 িনেয় তকC করা যায় 5য, তারা
nীডম অফ ইনফেমCশন অ1াo, ও wxতই তােদর িনয়িTত কাউিzলভju
সামািজক আবাসেনর মে{লেদর অবমাননা করার 5য দাবী তjলেছ, তা 5থেক
KCTMO িনেজেদরেক এক7 ‘ভাড়া7য়া পিরচালনা সংগঠন’ দাবী করার Wনিতক
অিধকার 5}~ায় ত1াগ করেছ। তারা এখেনা তােদর পষCেদর ও 5বতনেভাগী িনবCািচত
ভাড়া7য়া সদস1েদর বাধ1তার িনদশCন বহন কের চেলেছন। এই ভাড়া7য়া সদস1রাই
আবার তঁ ারা, যঁারা EMB সদস1েদর 5থেক বa]ণ 5বিশ টাকা পান, যঁােদরেক TMO
িনরdর bমতাহীন ও দুবCল কের 5রেখিছল এবং RBKC কাউিzেলর সােথ
5যাগসাজশ কের কাজ করা হি~ল।
Wদত1াকার KCTMO Wতরীর বa বছর আেগ, 1993 সােল EMB-র সােথ কাউিzল
5য পিরচালনা চjিu }াbর কেরিছল, 5স7েক মান1তা িদেত কাউিzল Sত1াখ1ান
করায় এমন এক পিরিRিত Wতরী হয় যােত কাউিzেলর সি;য় 5যাগসাজেশ,

KCTMO EMB-র সব bমতা খবC করেত পারত। আমােদর এবং বa বছর ধের
TMO-র অকমCণ1তা ও অবেহলার িশকার হওয়া 5বিশরভাগ TMO আবািসকেদর
মেতই, ভাড়া7য়া পষCেদর সদস1রা িনছকই হােতর পুতjল মা%, যঁারা }চািলত TMO
আমলাতেT উপর এক7 কOি%ম Wবধতার পরত 5দওয়ার কাজই কেরেছন, 5য7
এ7র পিরেবিশত কাউিzেলর tারা সাজােনা ও সbম করা হেয়েছ, এবং যােত
আদেত একরিও Wবধতা বা সত1তা িছল না-এ7 এমন এক7 বাব যা এেদর
মে{লরা বa বছর ধেরই জােনন, 5য সত17 5শষেমশ 14ই জুন 5Nনেফল টাওয়ােরর
িবপির পর জনসমেb এেলা।
তাহেল nীডম অফ ইনফেমCশন অ1ােoর িক হল 5য7র বেZাবের আওতায় 5কউ
ধের িনেতই পােরন 5য TMO কাউিzেলর মািলকানাভju ও তােদর িনয়িTত
সামািজক আবাসন]িলর অিসুরbা ও অন1ান1 }াR1-িনরাপা সমস1া িনেয় তথ1
Sকাশ করেব?
KCTMO ওেয়বসাইেট ‘তেথ(র অিভগম(তালাভ’ িশেরানােমর এক7 পৃা আেছ,
যােত খj ব সPিতকাল পযCdও, িনিলিখত িববOিত]িল িছল:
“!ডটা সুরAা আইন 1998 (DPA), Dীডম অফ ইনফেমFশন আইন 2000
(FOI), এবং এনভায়রনেমHাল ইনফেমFশন !রIেলশনস 2004 (EIR)
আবািসক ও জনগেণর সদস(েদরেক সরকারী কতNFপA কতNFক ধারণ করা তথ(
বা সরকারী কতNFপেAর জন( তেথ(র আেবদন করা সPবপর কেরেছ।
আেবদনানুসাের আমােদরেক, উপলSতার িভিTেত এবং িলিখতভােব
KCTMO-র কােছ থাকা তথ(, RBKC-র পA !থেক Vদান করা পিরেষবার
তথ( RBKC-র জন( !জাগান িদেত হেব।
TMO-র তেথ1 Sেবশািধকার সংরণ 01
ম1াকিকলান আমার FOI অনুেরাধ খািরজ কের 5দওয়ার পেরর িকছj িদেনর মেধ1
5কান সমেয় পৃা7র পাঠ1াংশ পাcােনা হয়, যা বতC মােন এই রকম:

“TMO একX !বসরকারী সংYা ও FOI-র অধীনY না হেলও, RBKC-র
আইিন বা িনয়মনীিত সংZা[ বাধ(তা !মেন চলার জন(, যার মেধ( FOI-র
অধীনY শতF াবলীও রেয়েছ, আমােদরেক RBKC-!ক !য !কান তথ( !জাগান
িদেত হেত পাের।
TMO-ও এর িনজ] ]^তার কমFসূচী রAা কের, যিদও FOI এXর !Aে`
সরাসির Vেযাজ( নয়। তার মােন হল, !য TMO !যখােন পারেব !সখােন তথ(
Vকাশ করেলও, যa িb"াহ( মেন হেল তা না করার অিধকারও TMO-র আেছ।
!যমন, TMO-র বািণিজ(ক ]াথF রAােথF, বা তNতীয় পAেদর ]ােথF, বা !যখােন
তথ( Vকাশ করেল তা অপরাধমূলক, িনয়Tক বা অন(ান( অনুসdানেক
Vভািবত করেত পাের।”
TMO-র তেথ1 Sেবশািধকার সংরণ 02
িডেস=র 2014-5ত, 5Nনেফল অ1াকশন N[প rেগর সহ-স:াদক, এডওয়াডC
ডাফানC, KCTMO-5ক nীডম অফ ইনফেমCশন অ1ােoর অধীেন িলিখত অনুেরাধ
কের, িবেশষ কের TMO, তােদর gকাদার, রাইডন, Sকে র আকেটo, Kjিডও Eর মেধ1 হওয়া মািসক Wবঠেকর পুqানুপুq িববরণীর নকল চান, 5য]িলেত পিরকি ত
5Nনেফল টাওয়ার উয়েনর কাজ িনেয় আেলাচনা করা হেয়িছল। তঁ ার অনুেরাধ
ম1াকিকলােনর পূবCসূরী 5ফালা কািফিডয়া কতOCক খািরজ কের 5দওয়া হয়, িযিন এই
তথ17েক িনিলিখত বেল দাবী কেরন;
“…এ7 nীডম অফ ইনফেমCশন অ1াo 2000-এর অব1াহিতSাe, 5যেহতj সরকারী
কতOCপেbর বা সরকারী কতOCপেbর হেয় TMO-র ধারণ করা তথ1 নয়। nীডম অফ
ইনফেমCশন অ1াo 2000 সরকারী কতOCপেbর হেয় ধের রাখা তেথ1র সােথই
স:কত।”

আযCজনকভােব mীমতী কািফিডয়া, 5সই একই ইেমেল, nীডম অফ ইনফেমCশন
অ1াo (িবভাগ 43 উপিবভাগ 2)-এর অধীেন অনুেমািদত আেরা কেয়ক7
অব1াহিতর এক7 5টেন এেন দাবী কেরেছন;
”TMO-র gকাদারেদর সােথ এর বািণিজ1ক আদানSদান সংেবদনশীল এবং
এইরকম বািণিজ1ক তথ1 gকাদােরর ব1বসািয়ক }াথC bু  করেব বা করার
সাবনা আেছ।”
এ7 5থেক িনিলিখত S7 আেস: যিদ কািফিডয়া সিত1ই মেন কেরন 5য
KCTMO nীডম অফ ইনফেমCশন অ1ােoর অধীনR নয়, তাহেল িতিন আইন7র
এক7 উপিবভােগর অধীেন তথ17 ছাড়Sাe দাবী করা জর[রী বেলই বা 5কন মেন
করেলন? যা 5থেক wxই ইিvত পাওয়া যায় 5য, িতিন আসেল মেন কেরন 5য
KCTMO nীডম অফ ইনফেমCশন অ1ােoর অধীনR।
mী ডাফানC mীমতী কািফিডয়ার wxতঃ অেযৗিuক িসােdর িভিেক পাcা
আান জািনেয় তjেল ধেরন 5য TMO- একমা% কাজ বা ভিমকা হল Rানীয়
কতOCপb, রয়1াল বেরা অফ 5কনিসংটন এবং 5চলসীর মািলকানাভju
আবাসন]িলর পিরচালনা করা, এবং 5সইেহতj, তােদর কােছ থাকা সব তথ1ই
Rানীয় কতOCপেbর হেয় 5নওয়া, 5য7 আইন7র অব1াহিত পায় না। mী ডাফানC এই
িভিেত Sকাশ করার জন1 Sত1াখ1ােনর পযCােলাচনা করেত অনুেরাধ কেরন।
িদন দুেয়েকর মেধ1ই (আইনমািফক ও খj ঁ7েয় পযCােলাচনা করার পেb যা খj বই
অপযCাe সময়) িতিন mীমতী কািফিডয়া কাছ 5থেক চড়াd Sত1াখ1ান7 পান।
আেযCর কথা, িতিন এবার TMO nীডম অফ ইনফেমCশন অ1ােoর অব1াহিতর
আmয় না িনেয় িনিলিখত কারেণ TMO-র Sত1াখ1ােনর কথা তjেল ধেরন;
“রাইডন জন}ােথC এক7 পিরেষবা Sদান করেলও, TMO-র gকাদারেদর সােথ
TMO-র বািণিজ1ক আদানSদান সংেবদনশীল এবং 5সইসব বািণিজ1ক
আদানSদান ফঁ াস করেল তা 5থেক gকাদােরর বািণিজ1ক }াথC bু  হেব বা
হওয়ার আশJা থাকেব। nীডম অফ ইনফেমCশন অ1ােoর 43(2) ধারার িভিেত,

এইরকম তথ1 Sকাশ করা 5থেক অব1াহিত পায়। ফল}রপ, আমরা আপনার
আেবদন করা তথ1 Sকাশ করেত পারলাম না। Dীডম অফ ইনফেমFশন অ(াe
2000 অনুসাের এই ইেমলXই Vত(াখ(ােনর িবfিg িহসােব কাজ কের।“
লb1 করার মত িবষয় হল এই 5য mী ডাফানC তার পেরও 5ম 2016-5ত mীমতী
কািফিডয়ার কােছ আেরক7 FOI-এর অনুেরাধ কেরন। এইবাের িতিন TMO
কতOCক RBKC-5ত হাউিজং অ1াU Sপা7C Kু7িন কিম7র কােছ উপRািপত এক7
Sিতেবদেনর নকল চান। এইবাের িক িতিন এক7 ইিতবাচক উর পান:
“nীডম অফ ইনফেমCশন অ1াo 2000-এর অধীেন করা আপনার অনুেরােধর
িভিেত RBKC Kু7িন কিম7র কােছ উপRািপত Sিতেবদন7 আপনার 5দখার
জন1 একি%ত করা হল।
যিদ আপিন আপনার অনুেরাধ পিরচালনা িনেয় অসx হন, তাহেল আপনার
ইনফেমCশন কিমশনােরর কােছ অিভেযাগ করার অিধকার আেছ, িযিন FOIA-র
সােথ সvিতসাধন িনিত করার দািয়ে রেয়েছন।

5ফালা কািফিডয়া-Oke FCIS
5হড অফ গভনC1াz এবং 5কা:ািন 5সে;টারী
রয়1াল বেরা অফ 5কনিসংটন এবং 5চলসী
5টন1াL ম1ােনজেমL অগCানাইেজশন িলিমেটড”
এই সময় পযCd এটjকj 5বাঝা 5গেছ 5য mীমতী কািফিডয়া 5শষেমশ আেগর সেZহ বা
িবািd কা7েয় উেঠেছন 5য KCTMO এক7 সরকারী সংRা নয় িক না, এবং 5স7
nীডম অফ ইনফেমCশন অ1ােoর অধীনR িক না। wxতঃই, িতিন উপলি কেরেছন
5য TMO আদেত এক7 সরকারী সংRা, এবং FOI আইেনর অধীনR।
mী ডাফােনCর সােথ 5শষবার আদানSদােনর খj ব } সময় পেরই িতিন TMO 5থেক
পদত1াগ কেরন, িক আNেহর িবষয় হল 5য তঁ ার িলJডইন 5Sাফাইল7 KCTMO-

5ত তঁ ার 5হড অফ গভনC1াz ও 5কা:ািন 5সে;টারী পদ িনেয় িক বলেছ তা 5দখা।
এ7 দাবী করেছ 5য িতিন;
“…িনিত করেতন 5য 5গা7 5ডটা সুরbা আইন, nীডম অফ ইনফেমCশন আইন
এবং সরকারী সংRার তথ1লােভর সােথ জিড়ত অন1ান1 আইনSণয়েনর সােথ
সvিতসাধন করেছ িক না।”
https://uk.linkedin.com/in/folakafidiya
KCTMO 5য আদেত nীডম অফ ইনফেমCশন আইেনর অধীনR িছল এবং থাকেব
তার পরবতী Sমাণ FOI পাবিলেকশন ীেম (যা সরকারী সংRার tারা Sণীত
আইেনর সােথ সvিতসাধেন এক7 বাধ1তামূলক উপাদান) পাওয়া 5যেত পাের, 5য7
TMO-র tারা 2005 সােল Sথম Sকািশত হয় এবং TMO ওেয়বসাইট 5থেক এ7
ডাউনেলাড করা যােব। xব1, এই rগ7 পেড় নতjন 5কা:ািন 5সে;টারী যিদ ত
এই নিথ7 TMO ওেয়বসাইট 5থেক মুেছ 5ফলার িসাd 5নন বেল আমরা আেগই
এ7র এক7 নকল ডাউনেলাড কের 5রেখিছ:
TMO_freedom_of_information_publication_scheme
5ফালা কািফিডয়া 5ছ◌ ়েড় চেল যাওয়া এবং তঁ ার জায়গায় সাইনীড ম1াকিকলান
আসার সােথ, nীডম অফ ইনফেমCশন িনেয় TMO-র অবRান র[র জায়গায়
িফের আেস। একমা% ব1িত;ম হল এই 5য, TMO ধj মা% FOIA-র অধীেনই
Rানীয় কতOCপেbর হেয় তােদর ধারণ করা তথ1 Sকাশ করেব, কািফিডয়ার করা
আসল দাবী7 বদেল ম1াকিকলােনর এক7 নতjন দাবী এেসেছ, 5য তঁ ারা এইরকম
তথ1 িদেত দায়ী হেলও তা জনগণেক নয়, বরং ধj মা% Rানীয় কতOCপbেকই, যােত
Rানীয় কতOCপb FOIA-র অধীেন তােদর দািয় স:ূণC করেত পাের।
যাইেহাক, 2005 সােলর 5য িরেপাটC7র অনুেরাধ আিম কেরিছলাম, তা আিম
যতদূর বলেত পাির, কাউিzেলর দখেল আেছ এবং 5স7র Sাবনা অনুসাের কাজ
করার দািয় কাউিzেলর উপর বতC ায় না, বতC ায় TMO-র উপের, যারা Sথেমই
িরেপাটC7র অনুেমাদন কেরিছল। 5সই Sাবনা]িলর মেধ1 5Nনেফল টাওয়াের

আপৎকালীন আেলার স:ূণC SিতRাপন এবং উত পিরদশCন ব1বRা ও নতjন
ব1বRার পরীbা করার কথা অdভjCu িছল। এই Sাবনা]িল মেধ1 Sথম7 আেরাপ
করা হেলও, উত পিরদশCন ব1বRা কখেনা আেরাপ করা হেয়িছল িকনা, এবং হেলও
তা দীঘCেময়ােদ রbা করা হেয়িছল িকনা, তা িনেয় ]র[তর সেZহ 5থেকই যায়।
TMO-র পিরচালন Wশলীেত আমূল পিরবতC ন আনার কথাও Sাব করা হেয়িছল,
এবং আমরা জািন 5য 5সই Sােবর ফল িক হেয়িছল। িকছjই না! িকছjই নয়!
িবশৃqল!
আমরা এখন িমউিজক(াল !চয়ােরর এক িকPhত !খলার মেধ( রেয়িছ, !যখােন
TMO আবািসকরা সবFদাই হারেবন, কারণ !খলার িনয়মকানুন !তা TMO-ই
6তরী কেরন এবং !সটার ব(াখ(াও তঁ ারা !দন। তার মেধ( তঁ ােদর Dীডম অফ
ইনফেমFশন অ(ােeর উপের করা নীিত, !যXর দািয়j TMO !কান !কান সময়
খামেখয়ােল ]ীকার কের, আবার !বিশরভাগ সময়ই TMO সরকারী সংYা নয়
বেল খািরজও কের জনগেণর কােছ জবাবিদিহ করার দায় এড়ায়। !সই
জনগণ, যােদরেক এরা পিরেবশন কের, অিlসুরAা, ]াY( এবং িনরাপTাসহ
সব আবািসক পিরেষবা !দয়।
এই িবেশষ িমউিজক(াল !চয়ােরর ‘!খলায়’ মজা করার মত িকm িকছaই !নই।
14ই জুন বn মানুষ বীভৎসভােব মারা িগেয়েছন। !সই রােতর !শাক"pরা,
এবং বn ‘জীিবত ব(িbই’ মারাqক আতিrত, যঁারা তঁ ােদর বািক জীবন ধেরও
মেনর গভীের !সই রােতর Aত বহন কের !বড়ােবন। এখন আমরা বa েঝই
িগেয়িছ !য KCTMO তােদর হােত থাকা এই সেবর িপছেন িনিহত
অপরাধমূলক অবেহলার কারণ সtuকvত তথ( !য !কান কারেণর ছল !দিখেয়
Vকাশ করেত অ]ীকার করেছ।

এবার আমরা কার কােছ িগেয় উTর চাইব?
মাXFন মুর-িবেকর কােছ? আিম তা মেন কির না!

