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মোসুদুর রমোর্ন 

 

মোর্ন মুক্তমৄরের মোধ্যরম অতজতি আমোরের পতবত্র ংতবেোরর্নর ২০(২) অনুরেরে উরেখ করো রেরে "রোষ্ট্র 

এমর্ন অবস্থো সৃতির চচিো  কতররবর্ন, চযখোরর্ন োেোরণ র্নীতি তোরব চকোর্ন ব্যতক্ত অনুপোতজতি আে চভোগ কররি মর্ ত 

ইরবর্ন র্নো।" জোতির তপিো বঙ্গবন্ধু চলখ মুতজবুর রমোর্ন ১৯৭৫ োরর স্বোেীর্নিো তেবরর এক বক্তৃিোে একোত্তররর 

মরিো প্রতিটি ঘরর দুর্নীতির তবরুরে দুগ ত গরে তুোর আবোর্ন জোতর্নরেতেরর্ন। ঐ বক্তৃিোে তিতর্ন বরতেরর্ন দুর্নীতি 

তবররোেী আইরর্নর কর্ো, দুর্নীতিবোজ কোউরক েোে র্নো চেেোর প্রিযে প্রোতিষ্ঠোতর্নক েক্ষিো এবং রোজনর্নতিক তেেোর 

কর্ো। তকন্তু দুুঃরখর তবে জোতির তপিো িোর চই প্রিযে বোস্তবোেরর্নর পূরব তই ঘোিরকর তর্নম তম বুররে স্ব পতরবোরর লতে 

র্ন। চর্রম যোে জোতির তপিোর স্বপ্ন, চোর্নোর বোংোে চর্নরম আর দুুঃস্বরপ্নর কোরো রোি। ক্ররমই ক চক্টরর 

অরোজকিো আর দুর্নীতি গ্রো করর। চেরলর ক রচির্ন র্নোগতরকরক দুুঃরখ ভোতরে আমোরের তপ্রে মোতৃভূতম 

বোংোরেল ে দুর্নীতিরি চযোতিের্ন। মোর্নর্নীে প্রেোর্নমন্ত্রী জর্নরর্নত্রী চলখ োতর্নো র্নবম জোিীে ংে তর্নব তোচরর্ন জেী রে 

রকোর গঠরর্নর পর দুর্নীতি েমর্ন কতমলর্নরক কোয তকর করোর রক্ষয প্ররেোজর্নীে পেরক্ষপ গ্রণ কররর্ন। এরই 

েোরোবোতকিোে িৎকোীর্ন এর্নোতজত চরগুরেতর কতমলরর্নর চচেোরম্যোর্ন জর্নোব চগোোম রমোর্নরক দুর্নীতি েমর্ন কতমলরর্নর 

চচেোরম্যোর্ন তর্নরেোগ করো ে। িোর চর্নতৃরে প্রোে অকোয তকর কতমলর্ন ঘুরর োঁেোে। েোর্ন ইররভর্ন পরবিী মরে চযোগ 

চেেো এ চচেোরম্যোরর্নর আমর তবতভন্ন মরর র্নোর্নোমুখী চোপ অগ্রোয করর কতমলর্ন স্বোেীর্নভোরব কোজ শুরু করর। 

এমরে মোকত, চেটিতর্ন  চররের তর্নরেোগ জোতেোতির  চোিোরের তবরুরে িেন্ত করর আইতর্ন পেরক্ষপ গ্রণ 

করো ে। িোরের করকই চজর চযরি ে এবং তবচোররর মুরখোমুতখ রি রেরে এবং এখরর্নো রে। পদ্মো 

চতুর ির্োকতর্ি তমথ্যো অতভরযোরগর তবেটি এ কতমলর্ন িেন্ত করর। কতমলর্ন অতভরযোগ িয র্নে মরম ত তেোন্ত গ্রণ 

কররতেরো। পরবিীরি তবরেরল তবতভন্ন িেন্ত ংস্ো একই তেোরন্ত উপর্নীি ে। 

 

 দুর্নীতি েমর্ন বুযচরো তবলুপ্ত রে কতমলর্ন ঠিি েোর পর ২০০৯ ো পয তন্ত পূরব তর বুররোর আমরর অতর্নস্পন্ন 

মোমোগুরোর িেন্ত  অনুন্ধোর্ন র্মরক যোে। যোর ফর অতভরযোগ ংতিি ব্যতক্তগণ র্নোর্নো েররর্নর মস্যোে পরের্ন, 

তবরল করর রকোতর কম তচোরীরো মেমরিো িোরের পরেোন্নতি চোকতরর অন্যোন্য সুরযোগ সুতবেো চর্রক বতিি র্ন। 

তবেটি তবরবচর্নো করর কতমলর্ন চর্রক দ্রুি পেরক্ষপ গ্রণ করো ে। 

 

 দুর্নীতি েমর্ন কতমলর্ন িোর িফতভুক্ত অপরোরের বোইরর চকোরর্নো আইর্নগি ব্যবস্থো গ্রণ কররি পোরর র্নো। 

দুেরকর িফতভুক্ত অপরোে রোুঃ রকোতর কিতব্য পোরর্নর মে রকোতর কম তচোরী/ব্যোংকোর/রকোর কতৃতক 

েোতেেপ্রোপ্ত চয চকোচর্নো ব্যতক্ত কতৃতক  উৎরকোচ (ঘু)/ উপর ৌকর্ন গ্রণ, রকোতর কম তচোরী বো রকোর কতৃতক েোতেেপ্রোপ্ত 

চয চকোরর্নো ব্যতক্ত বো অন্য চকোচর্নো চয চকোরর্নো ব্যতক্তর অনবেভোরব তর্নজ র্নোরম বো চব-র্নোরম িে অজতর্ন, রকোতর অর্ ত বো 

িতত্ত আত্মোৎ বো ক্ষতিোের্ন, রকোতর কম তচোরী কতৃতক উপমৄক্ত কতৃতপরক্ষর অনুমতি ব্যতিরররক ব্যবো বো বোতণজয 

পতরচোর্নো, রকোতর কম তচোরী কতৃতক জ্ঞোিোরর চকোরর্নো অপরোেীরক লোতস্ত চর্রক রক্ষো করোর চচিো, চকোচর্নো ব্যতক্তর 

ক্ষতিোের্ন করে রকোতর কম তচোরী কতৃতক আইর্ন অমোন্য করণ,মোতর্নন্ডোতরং প্রতিররোে আইর্ন, ২০১২ এর অেীর্ন 

ংগঠিি অপরোে মূ এবং রকোতর কম তচোরী বো ব্যোংকোর কতৃতক জো-জোতেতি এবং প্রিোরণো ইিযোতে। 

 

 এ িফতভুক্ত অপরোেগুরো দুেক িোর তর্নজস্ব জর্নব তেরে অনুন্ধোর্ন  িেন্ত করর র্োরক। এেোেো  চয 

চকোরর্নো রচির্ন র্নোগতরক দুেক অতভরযোগ চকরের েোইর্ন ১০৬ (চেো তি)এ ক করর িোৎক্ষতণক অতভরযোগ েোরের 

কররি পোররর্ন। োেোরণ র্নোগতরকরের ততখিভোরব িফতভুক্ত অপরোে ংক্রোন্ত অতভরযোগ দুর্নীতি েমর্ন কতমলরর্নর 

প্রেোর্ন কোয তোে, ১ চগুর্নবোতগচো,  োকো, ক তবভোগীে পতরচোরকর কোয তোে এবং উপপতরচোরকর কোয তোরে চেেোর 

সুরযোগ ররেরে। এেোেো chairman@acc.org.bd এবং কতমলরর্নর চভতরফোই চফজবুক চপজ Anti 

Corruption Commission-Bangladesh এ তবতে চমোিোরবক অতভরযোগ করোর সুরযোগ ররেরে। কতমলর্ন 

োেোরণি পাঁচটি উৎ চর্রক অতভরযোগ চপরে র্োরক। এগুরো রো ১০৬ েোইর্ন, গণমোধ্যম  অন্যোন্য উন্ুক্ত উৎ, 

অতভরযোগ বোক্স, চগোরেন্দো িথ্য এবং তবএফআইইউ  অন্যোন্য রকোতর ংস্থো। অতভরযোগ পোেোর পর প্রেোর্ন 

কোয তোরের যোচোই-বোেোই কতমটি এগুরো যোচোই-বোেোই করর কতমলরর্নর তর্নকে তেোন্ত গ্ররণর জন্য সুপোতরল করর। 

এখোরর্ন উরেখ অতভরযোগ অনুন্ধোরর্নর গ্রণরযোগ্যিোর মোপকোঠি তর্নে তোররণ  চগ্রতেং পেতি আরে। তর্নে তোতরি র্নম্বররর কম 
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চপর চব অতভরযোরগর পর চকোরর্নো আইতর্ন ব্যবস্ো গ্রণ করোর সুরযোগ চর্নই। চযমর্ন চকোরর্নো ব্যতক্ত অনবে িে 

অজতর্ন করর র্োকর িোর তবরুরে অতভরযোরগর চক্ষরত্র িোর র্নোম, পেতব বো চপলো, পূণ তোঙ্গ ঠিকোর্নো, স্োবর িরের 

তববরণ এবং অবস্থোর্ন, পতরমোণ, আনুমোতর্নক মূল্য, ব্যংক তোরবর িথ্য, চলেোর, িেপরত্রর িথ্য, গোতের চরতজচেলর্ন 

র্নম্বর, মরে, ক্ররের মেকো, ব্যবো বোতণচজযর েরর্ন, সুতর্নতে তি অবস্থোর্ন, ববে আরের োরর্ ংগতিপূণ ত র্নে এমর্ন 

জীবর্ন-যোপর্ন ংক্রোন্ত তববরণ ইিযোতে উচেখ কররি রব। এর প্রতিটির জন্য তর্নে তোতরি র্নম্বর আরে। কতমলরর্নর ববঠরক 

উপস্থোতপি অতভরযোগগুরো তবরিণ করর তির্ন কযোেোগতররি ভোগ করো ে। চয অতভরযোগ গুরো তবরবচর্নো চযোগ্য র্নে 

চগুরো র্নতর্ভুক্ত করোর তেোন্ত চেেো ে। চয অতভরযোগগুরোর গুরুে আরে তকন্তু দুেরকর িফতভুক্ত অপরোে র্নে, 

চগুরো ংতিি েপ্তরর তবতে চমোিোরবক ব্যবস্ো গ্ররণর জন্য চপ্ররচণর তেোন্ত চেেো ে। আর চযগুরো দুেরকর 

িফতভুক্ত অপরোে চগুরো অনুন্ধোরর্নর তেোন্ত চেেো ে। অনুন্ধোরর্নর পর চযগুরো প্রর্তমকভোরব অপরোে 

প্রতিতষ্ঠি র্নে চগুরো অতভরযোগ পতরমোতপ্ত তররব তবরবতচি ে। চযগুরো অপরোে প্রতিতষ্ঠি র্নে তকন্তু অোেোচরণ 

পোেো যোে চগুরো  ংতিি কতৃতপরক্ষর তর্নকে ব্যবস্ো গ্ররণর জন্য চপ্ররণ করো ে এবং চযগুরোর প্রোর্তমকভোরব 

অপরোে প্রতিতষ্ঠি চগুরো মোমো করোর জন্য িেন্ত  করো ে। তবতে চমোিোরবক িেরন্তর পর অপরোে প্রমোতণি র্নোর 

চফৌজেোতর কোয ততবতে ১৭৩ েরো চমোিোরবক চূেোন্ত প্রতিরবের্ন চেেো ে। অপরোে প্রমোতণি তকন্তু দুেক িফতভুক্ত র্নে 

চগুরো ংতিি িেন্তকোরী ংস্থোে চপ্ররণ করো ে। আর চযগুরো অপরোে প্রমোতণি চগুরোর অতভরযোগপত্র চেেো 

ে। এ অতভরযোরগর তভতত্তরি তবজ্ঞ আেোি তবচোর কোয ত চল কররর্ন। দুর্নীতি েমর্ন কতমলরর্নর আইর্ন অনু তবভোগটি 

একজর্ন মোপতরচোরকর অেীরর্ন পতরতচি ে। এ অনু তবভোগটির তগ্যো  প্রততকউলর্ন র্নোরম পৃর্ক দুইটি লোখো 

দুইজর্ন পতরচোরকর িত্ত্বোবেোরর্ন কোজ করর। এ অনু তবভোরগর িত্ত্বোবেোরর্ন কতমলরর্নর তর্নরেোগকৃি তবজ্ঞ আইর্নজীবীগণ 

ংতিি আেোরি কতমলরর্নর পরক্ষ মোমো পতরচোর্নো করর র্োরকর্ন। 

 

 ট্রোন্পপোররতন্প ইন্টোরন্যোলর্নো বোংোরেল তবতভন্ন প্রতিষ্ঠোরর্নর গরবণো অনুযোেী কোয তকর দুর্নীতি তর্নেন্ত্রণ করো 

ম্ভব র চেরলর জোিীে আরের প্রবৃতের োর ১০ লিোংল চবতল রিো। দুেক চচেোরম্যোর্ন জর্নোব ইকবো মোমুরের 

মরি ভূতম, তলক্ষো  স্বোস্থয খোরি দুর্নীতির কোররণ মোনু চভোগোতন্তর তলকোর রে। ২০১৯ োরর তেরম্বর পয তন্ত তবরল 

জজ আেোরি ৩১৭টি মোমোর তর্নষ্পতত্ত রেরে যোর মরধ্য ২৮২টি (প্রোে ৮৯%) দুর্নীতি েমর্ন কতমলরর্নর েোরের কৃি 

মোমো এবং বোতক ৩৫টি তবলুপ্ত দুর্নীতি েমর্ন বুযররো চর্রক প্রোপ্ত। তবরবচয ২৮২টি মোমোর মরধ্য ১৭৭টি মোমোে োজো 

রেরে। োজোর প্রোে ৬৩% তেরম্বর ২০১৯ পয তন্ত তবচোরোেীর্ন মোমোর ংখ্যো ৩২৯৯টি। এ মরে দুেরকর করো 

মোমোর তবচোর আেোি ৩ োজোর ৪ লি ৯৭ চকোটি েোকোর চবতল জতরমোর্নো এবং ৪৩৬ চকোটি ৮৮ োখ েোকোর 

চবতল রোরষ্ট্রর অনুকূর বোরজেোপ্ত করররে।  

 

 কতমলর্ন শুধু চেরল র্নে তবরেরল অনবে িে পোচোরকোরীরের তবরুরে আইর্নগি কোয তকর পেরক্ষপ গ্রণ 

কররে। ২০১৯ োর কতমলরর্নর ংতিি অনুেোর্নকোরী/িেন্তকোরী কম তকিতো তবতভন্ন দুর্নীতির মোমোে ১২৩ জর্ন 

আোতমরক চগ্রফিোর করররে। এর মরধ্য ব্যোংক কম তকিতো ২০ জর্ন, রকোতর কম তকিতো ৮৪ জর্ন জর্নপ্রতিতর্নতে ৩ জর্ন 

ব্যবোেী  অন্যোন্য ১৬ জর্ন। 

 

 বিতমোর্ন গণিোতন্ত্রক রকোররর তর্নব তোচতর্ন ইলরিোরর দুর্নীতিরক একটি বহুমোতত্রক ব্যোতে তররব উরেখ করো 

রেরে। দুর্নীতি েমরর্ন রকোর  জর্নগরণর মতিি পেরক্ষরপর পর গুরুেোররোপ করো রেরে। ঘু, অরর্নোপোতজতি আে, 

কোরো েোকো, চাঁেোবোতজ, ঋণরখোতপ  চপতললতক্ত প্রতিররোে এবং দুর্নীতি-দুবৃ তত্তোের্ন তর্নমূ তর করঠোর ব্যবস্ো গ্ররণর 

অঙ্গীকোর করো রেরে। জোতির তপিোর স্বরপ্নর চোর্নোর বোংোরেল তর্নম তোরণর জন্য দুর্নীতির তবরুরে ক রচির্ন 

জর্নগণরক এতগরে আরি রব। আগোমী প্রজরন্র জন্য একটি সুখী মৃে উন্র্নি বোংোরেল চররখ যোেো জন্য মোর্নর্নীে 

প্রেোর্ন মন্ত্রীর চর্নতৃরে এ মৄরে আমোরের তজিরিই রব। 
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