
উন্নয়ননয প্রতিফন্ধক দুনীতি 

মভো: কোভোর মোনন 

 

ভোনজ এক ভয় জ্জন ব্যতিয একটি আরোদো তযতচতি তছনরো, িাঁমক ম্মোন মদওয়ো নিো। ব্যতি ততিি নর িাঁয 

কদয আযও মফনে মমি। ভনয়য তযক্রভোয় ম জোয়গোটি এখন মততিয অতধকোযী ফো দুনীতিফোজ অনের ম্পনদয অতধকোযী 

ব্যতি ফো মগোষ্ঠীয দখনর। ভোনজয এ তযফিতন প্রকোযোনে দুনীতিনক এফং মততিনক প্রনভোট কযনছ। দুনীতিফোজ ব্যতি ভোনজ 

তননজনক দোনফীয তননফ তযতচি কযনি তকংফো প্রবোফ তফস্তোয কযনি স্কুর, কনরজ, ভোদ্রোো, ভতজদ তনভ তোণ নোনোতফধ মরোক 

মদখোননো উন্নয়ন কোজ কযনছন। মোয মছনন যনয়নছ সুদূযপ্রোযী কুভিরফ। দুনীতিফোজ আয মফত তিয কোনছ জ্জন ব্যতিনদয 

যোজয় আভোনদয ভোনজ ননতিক অফিয়নক আযও ত্বযোতিি কনযনছ। ঙ্গিকোযনণ দুনীতি আয মততিয তফরুনে প্রতিনযোধ 

গনে তুরনি নো োযনর ভোজ মবনঙ্গ েনফ িোনি নেনয অফকো মনই। 

 

আতবধোতনক অনথ ত দুনীতি নরো নীতিতফরুে, কুনীতি, অদোচযণ, অৎ উোয় অফরম্বন, অৎ উোনয় অথ ত উোজতন, 

নীতি-তফরুে আচযণ ইিযোতদ। আয প্রতিনযোধ অথ ত নে-তননযোধ, তনফোযণ, ফোধোদোন, প্রতিফন্ধকিো, আটক, ব্যোঘোি। আতবধোতনক 

অনথ ত ব্দটি অিযে মছোনটো নরও এয অথ ত ব্যোক। দুনীতিনক তনতদ তষ্ট মকোননো ংজ্ঞোয় আফে কযো মোয় নো। দুনীতি এভন এক 

ধযননয অযোধ, মোয নঙ্গ িভিোয অব্যফোয, সুনমোগ-সুতফধোয অব্যফোয যুি। োধোযণ কথোয় দোতয়নত্ব অফনরো, িভিোয 

অব্যফোয, ঘুল উৎনকোচ গ্রণ ফো ভর তফননলয অশুব স্বোথ ত োতর কযোনক দুনীতি মফোঝোয়। 

 

একজন ব্যফোয়ী সুনোনভয োনথ ব্যফো কনযন। ধভ ত োরন ফো দোন দকোয় তিতন ফযোফযই প্রথভ োতযনি। তকন্তু তিতন 

ভোনঝ ভনে তনিয নেয মূল্য বৃতেনি কোযোতজ কনযন। এটো দুনীতিয উদোযণ নরও এটোনক তিতন দুনীতি ভনন কনযন তক নো 

মটো ফনেো প্রশ্ন। আফোয মকোননো যকোতয কভ তচোযী ঘু মনন নো তকন্তু তননজয ওয অত তি দোতয়ত্ব ঠিকবোনফ োরন কনযন নো, 

এটোনক মমভন দুনীতি ফরফ মিভতন যীিোনকনে অসুদুোয় অফরম্বনকোতয তিোথীনক অননতিক োয়িো কযোও দুনীতি। দুনীতিয 

মফ তকছু চভক জোগোননো ংফোদ কনযোনোকোনর আভোনদয মচোনখ নেনছ। ভোনুনলয অোয়ত্ব তননয় তছতনতভতন মখরো নয়নছ। টোকো 

আত্মোনিয জন্য কনযোনো তজটিব তযন তোট নয় মগনছ মননগটিব, আফোয উনটো ঘটনোও ঘনটনছ।দুনীতি ফনেো মোক, মছোনটো মোক, 

উইনোকোয ভনিোই িো মদনয উন্নতি ও প্রগতিনক ধ্বং কনয। 

 

তননজয কোজটি নজ মনি অননমকই উৎোত নয় ঘু ফো উৎমকোচ তদনয় থোনকন। আফোয অনননক ঘু ফো উৎমকোচ 

তদনি ফোে ন। দুনীতি তননয় নোনোজননয নোনো অতবভি যনয়নছ। মভোদ্দোকথোয় দুনীতি তিন ধযননয-ফনেো দুনীতি, মছোনটো দুনীতি 

আয নীতিগি দুনীতি। ফনেো ফনেো যোষ্ট্রীয় কোজ তকংফো ভোজ মফোয নোনভ য় ফনেো দুনীতি। নদনতেন জীফনন আভযো অবযস্ত 

নয় নেতছ মছোনটোখোনটো দুনীতিনি। আফোয তননজনদয সুতফধোয জন্য মতদ মকউ যকোতয ফো যোষ্ট্রীয় নীতিয অদরফদর কনযন, 

িখন মটো য় নীতিগি দুনীতি। মছোনটো, ফনেো তকংফো নীতিগি মম ধযননয দুনীতি কনযন নো মকন দুনীতিগ্রস্ত ব্যতি মটোনক 

অতধকোং মিনে দুনীতি ভনন কনযন নো। মকউ এটোনক বোনফন উকোয কযো মকউফো বোনফন উতয আয় তননফ।  

 

ফ তকোনর মেষ্ঠ ফোঙোতর জোতিয তিো ফঙ্গফন্ধু মখ মুতজবুয যভোন ফোঙোতরয নফলম্য ও ফঞ্চনোয ইতিো গবীযবোনফ 

অনুবফ কযনি মনয আজীফন িোনদয মুতিয জন্য রেোই ংগ্রোভ কনয মগনছন। মোনোয ফোংরো প্রতিষ্ঠোয় তিতন ভোনজয অংগতি 

বুঝনি মনয হুতয়োতযও উচ্চোযণ কনযতছনরন, ‘ফোংরোনদনয োতেতপ্রয় ভোনুল ফ ভোজতফনযোধী িৎযিো ও দুনীতিয তফরুনে 

রুনখ দাঁেোনফ’। তিতন আযও ফনরতছনরন, ‘মমফ ভোজতফনযোধী ব্যতি োতেতপ্রয় নোগতযকনদয য়যোতন কযনছ এফং মোযো মদন 

োতে ও শৃঙ্খরো স্থোনন ফোধো সৃতষ্ট কযনছ, িোনদয তফরুনে কন োয ব্যফস্থো গ্রণ কযনি যকোয ইিস্তি কযনফ নো’। ভোনজয ফ 

অিৎযিোয তফরুনে অিযে োতকিোয নঙ্গ এতগনয় আনি মদফোীয প্রতি আহ্বোন জোতননয়তছনরন ফঙ্গফন্ধু। 

 

অথ তনীতিতফদনদয ভনি , উন্নয়ন ও দুনীতি যস্পয তনতফেবোনফ ম্পতকতি। একটি মদ মখন দতযদ্র অফস্থো মথনক 

অথ তননতিক উন্নয়ননয তদনক ধোতফি য় , িখন ম মদন ব্যোক দুনীতি মদখো তদনি োনয।দুনীতি অননকটোই উন্নয়ননয মোেী। 

অথ তোৎ একটি মদ ফো জনদ মখন উন্নয়ননয ধোযোয় ধোতফি য় িখন মখোনন নোনো ম তোনয়  দুনীতি ভোথোচোেো তদনয় ওন । যকোয 

ও তনয়ন্ত্রক ংস্থো মতদ দুনীতিয তফরুনে কন োয ব্যফস্থো তননি োনয এফং প্রশ্নোিীি যোজননতিক অঙ্গীকোয তননয় দুনীতিয তফরুনে 

রেোই কযনি োনয, িোনর দুনীতি অননকটোই তনয়ন্ত্রনণয ভনে যোখো ম্ভফ।  
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তফনে মকোননো মদই  দুনীতিনক শূনন্যয মকো োয় নোতভনয় আননি োনযতন। উন্নি মদগুনরোনি দুনীতি আনছ িনফ িো 

ীতভি ফো নীয় ম তোনয়।িোই দুনীতি মফ মদনয প্রধোন ভস্যো নয়। িনফ একটি ভোনজ মকোননোবোনফই ব্যোক ভোেোয় 

দুনীতিয তফস্তোয ভথ তননমোগ্য নি োনয নো। দ্রুি উন্নয়ন এফং ব্যোক দুনীতিও কোম্য নি োনয নো।অতি দতযদ্র মকোননো মদ মখন 

অথ তননতিক উন্নয়ননয ভোেনক ধোতফি য় িখন মখোনন অফধোতযিবোনফ দুনীতিয তফস্তোয ঘনট। প্রধোনভন্ত্রী মখ োতনোয  

দুনীতিয তফরুনে তজনযো টরোনযন্স নীতি মঘোলণো দুনীতি প্রতিনযোনধ ফোংরোনদনক কোতিি রনিয তননয় মমমি োয়ক নফ । তিতন 

ফনরনছন, ‘মদনক দোতযদ্রযমুি কযনি নর , প্রোননক নি নফ দুনীতিমুি এফং তনতিি কযনি নফ সুোন ’৷ ন্ত্রো ও 

জতঙ্গফোনদয ভনিো দুনীতিয তফরুনেও তজনযো টরোনযন্স মঘোলণো কনযনছন তিতন৷ োম্প্রতিক ভনয় যকোয দনরয তকছু তকছু 

দুনীতিফোজ দুনীতি কনয মকউই মযোই োননতন। কনরয তফরুনে আইনোনুগ ব্যফস্থো গ্রণ কযো নয়নছ। দনরয তবিয মথনকই তিতন 

শুতে অতবমোন শুরু কনযনছন। এধযননয ঘটনো ফোংরোনদনয ইতিোন তফযর। 

 

স্বোধীনিোয য মথনক এ ম তে ফোংরোনদনয মম অথ তননতিক অগ্রগতি োতধি নয়নছ িো এক কথোয় তফস্ময়কয। তফগি 

কনয়ক ফছয ধনয ফোংরোনদ ধোযোফোতক৭ িোং োনয তজতিত প্রবৃতে অজতন কনয চনরনছ। ২০১৯ োনর প্রবৃতেয োয তছর ৮ 

দতভক ১৫ িোং। কনযোনো ভোভোতযয কোযনণ োযো তফে মখন অথ তননতিক ভেোয ঙ্কোয় িখন আেজতোতিক মুদ্রো িতফর 

(আইএভএপ) চরতি ফছনয অথ তোৎ ২০২০ োনর ফনচনয় মফত মভোট মদজ উৎোদননয (তজতিত) প্রবৃতে অজতন কযো তফনেয ীল ত 

তিন মদনয একটি নফ ফোংরোনদ ফনর উনেখ কনযনছ। ২০৩২ োনরয ভনে ফোংরোনদ তফনেয ফনেো ২৫টি অথ তনীতিয মদনয 

একটি নফ। িখন ফোংরোনদ নফ ২৪ িভ বৃৎ অথ তনীতিয মদ। োভোতজক নোনো সূচনক ফোংরোনদ তনকট-প্রতিনফী অননক 

মদনক অতিক্রভ কনয মগনছ।  

 

      দুনীতিই উন্নয়ননয প্রধোন ফোধো। এই দুনীতিই ব্যফো-ফোতণজয, োভোতজক োম্য ও গণিনন্ত্রয হুভতক। উন্নয়ননয এই 

প্রতিফন্ধকিো দূয কযনি ফ মেতণ-মোয ভোনুনলয ভতিি উনযোগ প্রনয়োজন। এয তফরুনে গনে তুরনি নফ োভোতজক 

আনেোরন।ফোংরোনদ আজ তফেদযফোনয উন্নয়ননয মযোর ভনির তননফ তযতচি। এনদনয অথ তননতিক উন্নয়ন নে সুলভবোনফ। 

অথ তননতিক ব্যফস্থোনোয় আঞ্চতরকিো ফো অন্য মকোননো তফবোজননক ন্যযনিভ গুরুত্ব মদওয়ো নে নো। তকন্তু দুবতোগ্যজনক নরও িয- 

দুনীতিই আজনকয ফোংরোনদনয উন্নয়ননয প্রধোন ফোধো তননফ োভনন চনর আনছ। 

 

ফোংরোনদন দুনীতি প্রতিনযোনধ তভন ফোস্তফোয়নকোতয প্রতিষ্ঠোন দুনীতি দভন কতভন।ভোনজয ফ তস্তনয প্রফোভোন একটি 

তিোরী দুনীতিতফনযোধী ংস্কৃতিয চচ তো এফং এয প্রোয সুতনতিি কযো এফং উত্তভ চচ তোয তফকো োধন কযো এ কতভননয মূর 

রিয।ফোংরোনদন দুনীতি প্রতিনযোনধ মফ তকছু আইন ও তফতধভোরো যনয়নছ। দুনীতি দভন কতভন তফতধভোরো -২০০৭ ংনোধনী, 

ভোতনরন্ডোতযং প্রতিনযোধ তফতধভোরো – ২০১৯, োিয আইন– ১৮৭২, তক্রতভনোর র এনভন্ডনভন্ট এযোক্ট – ১৯৫৮, দন্ডতফতধ– ১৮৬০, 

মপৌজদোতয কোম ততফতধ (তআযতত)– ১৮৯৮, দুনীতি প্রতিনযোধ আইন – ১৯৪৭, ভোতনরন্ডোতযং প্রতিনযোধ আইন – ২০১২, দুনীতি 

দভন কতভন আইন- ২০০৪ এফং িথ্য অফমুিকযণ নীতিভোরো– ২০১১ ইিযোতদ। 

 

কতভন দুনীতি দভন ও প্রতিনযো মধয রনিয ভোনজ িিো ও তনষ্ঠোনফোধ জোগ্রি কযো িথো উত্তভ চচ তোয তফকোন াঁচ 

ফছয মভয়োতদ (২০১৭-২০২১) মকৌরগি কভ ততযকল্পনো তননয়নছ। দুনীতিয ঘটনো িোৎিতণক প্রতিনযোনধয রনিয কতভন ২০১৭ 

োনরয ২৭ জুরোই দুদক অতবনমোগ মকনেয টরোইন -১০৬ এয কোম তক্রভ শুরু কনয , মো এখন মদনয োধোযণ ভোনুনলয অতবনমোগ 

জোনোননো ও প্রতিকোনযয প্লোটপনভ ত তযণি নয়নছ।  

 

দুনীতিমুি ভোজ ফোয কোম্য। শুদৄ আইন তদনয় দুনীতি দভন কযো ম্ভফ নয়। দুনীতি কযনর আইননয আওিোয় এনন 

দুনীতিফোজনদয দৃষ্টোেমূরক োতস্ত তদনি নফ। মই োনথ প্রনয়োজন দুনীতিয তফরুনে গণনচিনিো , মদনপ্রভ এফং িোরুনেয 

অঙ্গীকোয জোগ্রি কযো। প্রতিজ্ঞো কযনি নফ আভযো দুনীতি কযনফো নো , অন্যনক দুনীতি কযনি তদনফো নো । অতনয়ভ দূনীতি মমই 

করুক, প্রশ্ন তুরনি নফ। দুনীতিমুি ভোজ গনে তুরনি োতযফোতযক তিো এফং মূল্যনফোনধয চচ তোও অ িযে গুরুত্বপূণ ত। আদন তয 

চচ তোয ভোেনভই দুনীতিমুি ভোজ গনে মিোরো ম্ভফ।  
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