দুর্নীতির অপরাধ কখনর্না িামাতি য় র্না
প্রর্নব কুমার ভট্টাচার্য্য
দুর্নীতি ককানর্না কিনলর একক মস্যা র্নয়, এটি ববতিক মস্যা। মার্নব ভযিার প্রাচীর্নিম এই অপরাধ আধুতর্নক রাষ্ট্র
ব্যবস্থানক কণ্টকাকীর্ য কনর তুননছ। দুর্নীতি কযর্ন কুৎতি অতভলাপ নয় মার্নব ভযিানক চযানঞ্জ করনি চায়। তগরতগটির মনিা
দুর্নীতির রূপ ক্রমাগি পতরবতিযি য়। চার্নকযর অর্ য লানে তবতভন্ন প্রকার দুর্নীতির চমকপ্রি উিারর্ পাওয়া যায়। তবি
গর্মাধ্যনমও তবতভন্ন দুর্নীতির ংবাি কিখা যায়। দুভযাগ্যজর্নক নও িয কয বা যারা এ জািীয় অপরানধর ানর্ জতিি িানির
অনর্ননক ামাতজকভানব প্রতিতিি, ককউ ককউ তর্ননজনিরনক অতভজাি বন িাতবও কনরর্ন, আবার ককউ ককউ কপলাগি বা
ামাতজকভানব কম গুরুত্বপূর্ য, িনব এরা বাই অর্ য-তবনের কমান কমাাচ্ছন্ন। এরা বাই তর্নযজ্জ, কাভী ও অতবনবচক।
তবি কতব রবীন্দ্র র্নার্ ঠাকুনরর “দুই তবঘা জতম” কতবিার এই চরর্টি নি পানর দুর্নীতির একটি চমৎকার উিারর্।
চরর্টি এমর্ন -“ পনর মা কিনি তভনে মাটি কছনি বাতর ইনু পনর্- কতর তিতক্র , কই তবতক্র তমথ্যা কির্নার খনি। এ জগনি,
ায়, কই কবতল চায় আনছ যার ভূতর, ভূতর-রাজার স্ি কনর মস্ত কাঙানর ধর্ন চুতর।” তবি কতব এই চরর্টির মাধ্যনম দুর্নীতির
একটি িাৎপয যপূর্ য ব্যাখ্যা তিনয়নছর্ন। মাক্ষমিাধর জতমিার বাবুর ব যগ্রাী কাভ জা-জাতয়াতির মাধ্যনম তমথ্যার আশ্রনয়
পতরপূর্ য নয়তছ। আধুতর্নক কানর দুর্নীতিও কাভ কর্নকই উৎতরি য়। তমথ্যা, জা-জাতয়াতিই দুর্নীতি ংঘেনর্নর অন্যিম
মাধ্যম।
াধারর্ি কাভ কর্নকই মানু দুর্নীতির পনর্ ধাতবি য়। কভাগবাতিিার প্রতি মানুনর িীব্র আক যর্ও দুর্নীতির
অন্ধকার পতি পনর্ মানুনক পতরচাতি কনর। দুর্নীতির পতরর্তিও তকন্ত কবির্নািায়ক। আধুতর্নক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দুর্নীতি
ক ৌজিাতর অপরাধ। এ অপরাধ কখর্নও িামাতি য় র্না। অর্ যাৎ অপরাধ ংঘটিি ন আজ কাক বা কা কাক িা আইতর্ন
িিনন্তর সুনযাগ রনয়নছ।
দুর্নীতি এবং দুর্নীতিনি ম্পৃক্ত ব্যতক্তনির লাতস্ত তর্নতিি করা এখর্ন তবিব্যাপী আনাতচি তবয়। বাংানিল পৃতর্বীর
তবতভন্ন কিনল এখর্ন দুর্নীতিপরায়নর্ন ির লাতস্ত নচ্ছ। জাতিংঘ কঘাতি দুর্নীতিতবনরাধী কর্ননভর্নলনর্ন স্বাক্ষরকারী কিলগুনা
দুর্নীতি তর্নয়ন্ত্রনর্ ববতিকভানবই অঙ্গীকারাবদ্ধ। িারপরও স্থার্ন-কাপাত্র কভনি দুর্নীতির ংজ্ঞা তর্ননয় তবভ্রাতন্ত রনয়নছ। াধারর্
মানু মনর্ন কনর র্নীতি বতভূযি কয ককানর্না কাজই দুর্নীতি। ট্রান্পপাকরতন্প ইন্টার ন্যালর্না এর মনি “অতপযি ক্ষমিা অপব্যবার
কনর ব্যতক্তগি াভ অজযর্নই দুর্নীতি । তবিব্যাংনকর মনি, “পাবতক অত নর অপব্যবার কনর ব্যতক্তগি াভই দুর্নীতি।”
উইতকতপতিয়া বা নয়নছ, “িালযতর্নক, ধমযিাতিক, বর্নতিক দৃতিনকার্ কর্নক ককানর্না আিনলযর বর্নতিক বা আধ্যাতিক
অাধুিা বা তবচুযতি দুর্নীতি তর্ননি যল কনর।” িানির মনি দুর্নীতি লব্দটি প্রর্ম ব্যবার কনরর্ন এতরস্টো।
বাংানিনল দুর্নীতি িমর্ন কতমলর্ন আইর্ন, ২০০৪ অনুানর দুিক আইনর্নর ি তভুক্ত অপরাধনক দুর্নীতিমূক কায য
তননব তচতিি করা নয়নছ। মূি দুিক আইনর্নর ি তভুক্ত অপরাধমূ বনি ১৮৬০ ানর কপর্না ককাি বা িণ্ডতবতধর
কতিপয় ধারা ; ১৯৪৭ ানর দুর্নীতি প্রতিনরাধ আইনর্নর অধীর্ন লাতস্তনযাগ্য অপরাধমূ এবং মাতর্নন্ডাতরং প্রতিনরাধ আইর্ন,
২০১২ এর অধীর্ন লাতস্তনযাগ্য অপরাধমূ ইিযাতি। াধারর্ মানুনর পনক্ষ দুিক আইনর্নর ি ত ম্পনকয ম্যক ধারর্া
পাওয়া কঠির্ন বনই মনর্ন করা য়। বাস্তবিা নচ্ছ কিনলর াধারর্ মানু দুিক আইনর্নর ি ত ম্পনকয কাতিক্ষি মাত্রায়
নচির্ন র্নর্ন। ঠিক এ কারনর্ই দুর্নীতি িমর্ন কতমলনর্ন াজার াজার অতভনযাগ আনও ক অতভনযাগ অনুন্ধার্ন বা আমন
কর্নওয়ার আইতর্ন সুনযাগ কর্নই। কযৌতুক, বাল্য তববা, র্নারী তর্নয যাির্ন, কবরকাতর ভূতম ংক্রান্ত ব্যতক্তগি তবনরাধ, ব্যতক্তগি
ব্যবার কির্ন-পাওর্না, ামাতজক তবচার ব্যবস্থার অতর্নয়ম, কজার কনর কবরকাতর ব্যতক্তর ম্পতে িখ র্নার্নাতবধ এ জািীয়
অতভনযাগ প্রায়লই কতমলনর্ন এন র্ানক। বাস্তবিা নচ্ছ এব অতভনযাগ দুিক আইনর্নর ি ত বতভূযি অপরাধ।
দুর্নীতি িমর্ন কতমলর্ন তবতধমাা, ২০০৭ অনুযায়ী কতমলনর্ন দুর্নীতি ংক্রান্ত অতভনযাগ িানয়র ও যাচাই-বাছাই কায যক্রম
পতরচার্না করা য়। এ তবতধ অনুরর্ কনর কতমলনর্ন অতভনযাগ গ্রর্ ও যাচাই-বাছাইংক্রান্ত তবনয় িাতয়ত্ব পানর্নর তর্নতমে
‘অতভনযাগ যাচাই-বাছাই ক’ রনয়নছ। এই ক তবতভন্ন অংলীজর্ন ও উৎ কর্নক কতমলনর্ন আা অতভনযাগগুনা যাচাই-বাছাই
কনর র্ানক। ২০১৭ ান কতমলর্ন অতভনযাগ যাচাই-বাছাইনয়র কক্ষনত্র কগ্রতিং পদ্ধতি প্রবিযর্ন কনরনছ। কগ্রতিং পদ্ধতি প্রবিযর্ন করায়
অতভনযাগ গ্রনর্র কক্ষনত্র দুিনকর ককার্ন কমযকিযা বা কমযচারীর প্রভাতবি ওয়ারও সুনযাগ কর্নই। তর্নধ যাতরি র্নম্বর র্না কপন ককানর্না
অতভনযাগ অনুন্ধানর্নর জন্য গ্রর্ করা য় র্না। মূি অতভনযানগর বস্তুতর্নিিা, ব্যাপকিা, আতর্ যক ংনেনর পতরমার্,
অতভনযাগকারী ও অতভনযাগ ংতেনির পতরচয়, নব যাপতর তবদ্যমার্ন আইর্ন ও তবতধ-তবধার্ন পয যানাচর্না কনরই অতভনযাগ
অনুন্ধাকর্নর জন্য গ্রর্ করা য়।

-২এমর্ন বাস্তবিায় দুিনক অতভনযাগ িানয়নরর কক্ষনত্র বতর্ যি ি ত অনুানরই অতভনযাগ িানয়র করা মীচীর্ন। িা র্না
ন অতভনযাগকারীর কানছ ভু বািযা কযনি পানর। কারর্ তিতর্ন য়নিা ভাবনছর্ন অতভনযাগ কযনতু িানয়র কনরতছ, য়নিা িা
অনুন্ধার্ন করনব দুিক। প্রকৃিপনক্ষ দুিক আইনর্ন ি ত বতভূযি অপরানধর তবনয় আইতর্ন ব্যবস্থা গ্রনর্র সুনযাগ কর্নই বনই
চন।
এ কপ্রক্ষাপনে দুিক আইনর্নর ি তভুক্ত অপরাধমূনর ম্পনকয পাঠকনির ম্যক ধারর্া কিওয়ার জন্য দুিক
আইনর্নর অধীর্ন অপরাধগুনা না- রকাতর কিযব্য পানর্নর ময় রকাতর কমযচারী/ব্যাংকার/রকার কর্তযক িাতয়ত্বপ্রাপ্ত কয
ককানর্না ব্যতক্ত কর্তযক উৎনকাচ (ঘু)/উপন ৌকর্ন গ্রর্; রকাতর কমযচারী/রকার কর্তযক িাতয়ত্বপ্রাপ্ত কয ককানর্না ব্যতক্ত বা অন্য কয
ককানর্না ব্যতক্তর অববধভানব তর্নজ র্নানম/কব-র্নানম ম্পি অজযর্ন; রকাতর অর্ য/ম্পতে আিাৎ বা ক্ষতিাধর্ন; রকাতর কমযচারী
উপযুক্ত কর্তযপনক্ষর অনুমতি ব্যতিনরনক ব্যবা/বাতর্জয পতরচার্না; রকাতর কমযচারী কর্তযক জ্ঞািানর ককানর্না অপরাধীনক লাতস্ত
কর্নক রক্ষার প্রনচিা; ককানর্না ব্যতক্তর ক্ষতিাধর্নকনে রকাতর কমযচারী কর্তযক আইর্ন অমান্যকরর্; মাতর্নন্ডাতরং প্রতিনরাধ
আইর্ন, ২০১২-এর অধীর্ন ংঘটিি অপরাধমূ এবং রকাতর কমযকিযা-কমযচারী/ব্যাংকার কর্তযক জা-জাতয়াতি এবং প্রিারর্া
ইিযাতি।
একর্া িয দুিক প্রতিিাগ্ন কর্নকই দুর্নীতি িমনর্ন দুর্নীতির সুতর্নতি যি অতভনযাগ অনুন্ধার্ন কনর মামা িানয়র, মামা
িিন্ত কনর আিানি চাজযতলে িাতখ, প্রততকউটিং ংস্থা তননব আিানি মামা পতরচার্না কনর অপরাধীনির লাতস্ত
তর্নতিনি আইতর্ন িাতয়ত্ব পার্ন করনছ। দুিনকর মামায় অংখ্য মানুনর লাতস্ত নয়নছ। দুিনকর মামায় াজার ক্রমাগি বৃতদ্ধ
পানচ্ছ।
দুর্নীতি তর্নয়ন্ত্রনর্ দুিক শুধু মামা-কমাকদ্দমা ির্া প্রতিকারমূক ব্যবস্থা গ্রর্ কনর বন কর্নই। পালাপাতল কতমলর্ন
দুর্নীতি প্রতিনরানধ নচির্নিামূক বহুমাতত্রক কায যক্রম পতরচার্না করনছ। বহুমাতত্রক এব কায যক্রম ির্নীতিতবনরাধী কচির্নার
তবকাল ঘোনচ্ছ। বাতযকভানব অনুধাবর্ন করা র্না কগনও কতমলর্ন তর্নজস্ব কমযনকৌলনর আনানক ধীনর ধীনর তর্নতি যি োনগেয গ্রুপনক
ক্ষয করনখ স্বেনময়াতি, মধ্যনময়াতি ও িীঘ যনময়াতি কায যক্রম পতরচার্না করনছ। স্বেনময়াতি কায যক্রনমর মনধ্য রনয়নছ দুর্নীতি
ঘোর আনগই প্রতিনরাধমূক আগাম অতভযানর্নর মাধ্যনম ংতেিনির িকয করা। মধ্যনময়াতি কায যক্রনমর মনধ্য রনয়নছ
গর্শুর্নাতর্ন দুর্নীতি প্রতিনরাধ কতমটির কায যক্রম। মূি এনবর মাধ্যনম ব যস্তনরর পতরর্ি মানুনক দুর্নীতি তবরুনদ্ধ নচির্ন করা
নচ্ছ।
িরুর্ তলক্ষার্ীনির তর্ননয় গঠিি িিা ংনঘর িস্যনির মাধ্যনম পতরচাতি িীঘ যনময়াতি কায যক্রম কযমর্ন তবিকয
প্রতিনযাতগিা, াংস্কৃতিক কায যক্রম, রচর্না প্রতিনযাতগিার মাধ্যকম কিনলর িরুর্ প্রজন্নক দুর্নীতির তবরুনদ্ধ নচির্ন ও
ংনবির্নলী করা নচ্ছ। গুরুত্বপূর্ য োনগেয গ্রুপ নচ্ছ এই িরুর্ প্রজন্। িরুর্ প্রজনন্র মানঝ বর্নতিকমূল্যনবাধ জাতগনয় দুর্নীতি
প্রতিনরাধ করার ককৌল গ্রর্ করা নয়নছ। কারর্ িরুর্রাই আগামী তিনর্নর বাংানিনলর কর্নর্তত্ব কিনব। িানির মর্ননর্ন িিা,
তর্নিা, কিলনপ্রম, কমযস্পৃা জাতগনয় কিাা কগন দুর্নীতির তবরুনদ্ধ িা নব কেকই উনদ্যাগ। এছািা কেকই উন্নয়র্ন অভীনির
োনগেয গ্রুপও িরুর্রাই। এই ককৌলনর অংল তননবই কিনলর ২৬ াজার ২১৩টি তলক্ষা প্রতিিানর্নর তলক্ষার্ীনির তর্ননয় িানির
বর্নতিকমূল্যকবাধ তবকানল তবিকয প্রতিনযাতগিা পতরচার্না করনছ দুিক। কতমলর্ন এই কমযপ্রতক্রয়ায় তজও-এর্নতজও কনক
ম্পৃক্ত কনরনছ। স্থার্নীয় পয যানয়র প্রলার্ন, তলক্ষা তবভাগ, িথ্য তবভাগনক কযমর্ন এব কানজ ম্পৃক্ত করা নয়নছ কিমতর্ন
অি ানমর মনিা এর্নতজওনকও ম্পৃক্ত করা নয়নছ। তজও-এর্নতজওর মন্বনয় কতমলনর্নর এব কায যক্রমনক অন্তভুযতক্তমূক এবং
অংলীিাতরনত্বর দৃিান্ত বা কযনি পানর।
দুর্নীতি, ববম্য, মািক, ন্ত্রানর মনিা কর্নতিবাচক কমযকানণ্ড িরুর্রা যানি ম্পৃক্ত র্না য়, জীবনর্নর পর্পতরক্রমায়
ককার্নটি ঠিক বা ককার্নটি ভু িা তর্নর্ যয় করার ক্ষমিা যানি িারা অজযর্ন করনি পানর- ক নক্ষযই দুিনকর এ প্রয়া। মানজর
ব যস্তনরর মানুনর মতন্বি ামাতজক আনদার্নই দুর্নীতিনক স্তব্ধ করনি পানর।
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