
দুনীতি দভনন প্রন োজন যকোয ও জনগনেয ভতিি দনে 

ইভদোদ ইরোভ 

 

তদনোজপুয তুরো উন্ন ন বফোনড েয কভ েচোযী খতরলুয যভোন ২০১২ োনর অফনয মোন এফং ২০১৬ োনর ভোযো 

মোন।জনোফ খতরলুয যভোন অফনয থোকো অফস্থো  িোয আনুনিোতলক এয টোকো ংতিষ্ট তোফ যেে অতপ বথনক 

তুরনি তগন  ভস্যো  নেন।তোফ যেে অতপনয কভ েকিেো- কভ েচোযীনদয চোতদো বভোিোনফক অথ ে নো বদও ো  তিতন 

এক রোখ তফ োজোয টোকো কভ োন। যফিীনি জনোফ খতরলুয যভোননয মৃতুুয নয িোয বেনর পযোদ বোনন 

তোফ যেে অতপনয অতডটয জনোফ আননো োয বোনন এয োনথ এক ফেয ধনয বদনদযফোয কনয িোয ফোফোয 

আনুনিোতলক এয টোকো োও োয ব্যফস্ো কনয বদও োয জন্য অনুনযোধ কনযন।  

 

আননো োয বোনন এ তফলন  তুরো উন্ন ন বফোনড েয কুত োয জনোফ বপযনদৌ বোনননয োনথ কথো ফরনি 

ফনরন। বপযনদৌ বোনননয োনথ বমোগোনমোগ কযনর তিতন এ টোকোয জন্য ৪০ োজোয টোকো ঘুল দোতফ কনযন।ঘুল নো 

তদনর আনুনিোতলনকয ফনক ো টোকো োও ো মোনফ নো ভনভ ে পযোদ বোনননক জোতনন  বদন।পযোদ বোবন তনরুো  

ন  তোফ যেে অতপনয অতডটয জনোফ আননো োয এফং তুরো উন্ন ন বফোনড েয কুত োয জনোফ বপযনদৌনক ৫ 

োজোয টোকো কনয বভোট ১০ োজোয টোকো বদন। ফোতক ৩০ োজোয টোকোও নয তদনফন ফনর জোনোন।তকন্তু অতডটয 

আননো োয ও কুত োয বপযনদৌনয অনমোতগিোয কোযনে পযোদ বোনন ভগ্র তফল টি তরতখিবোনফ স্োনী  দুদক-

বক জোনোন এফং প্রতিকোয চোন।িথ্য োও োয োনথ োনথ দুদনকয একটি তফনল টিভ  তোফ যেে অতপন পাঁদ 

োনিন। তোফ  যেে অতপ ফন অতডটয আননো োয এফং তুরো উন্ন ন বফোনড েয কুত োয বপযনদৌ ঘুনলয ৩০ োজোয 

টোকো জনোফ পযোনদয বথনক বনও োয ভ  দুদক টিভ িোনদয োনিনোনি বগ্রপিোয কনয তফতধ বভোিোনফক আইনগি 

ব্যফস্থো গ্রে কনযন। এ ংফোদটি গেভোধ্যনভ গি ৮ অনটোফয ২০১৯ িোতযনখ েোো ন নে। 

 

 দুনীতি দভন কতভন দুনীতি ংঘটিি ও োয পূনফ েই িোৎেতেক প্রতিনযোনধয রনেু ২০১৭ োনরয ২৭ জুরোই 

বথনক একটি বটোর তি টরোইন ১০৬ চোলু কনয। বদনয ন্োতনি নোগতযকগে বদনয বম বকোননো প্রোন্ত বথনক দুদক 

অতবনমোগ বকনেয টরোইন ১০৬ এ বপোন কনয িোৎেতেক অতবনমোগ কযনি োযনফন। ২০১৭ োনরয ২৭ জুরোই বথনক 

৩১ তডনম্বয ২০১৯ ম েন্ত ১০৬ টরোইননয ভোধ্যনভ প্রো  ৪০ োজোয কর এননে। কতভননয প্রতেি াঁচজন কভ েকিেো 

োরোক্রনভ প্রতি ২ ঘন্টো অন্তয কোর ৯টো বথনক তফকোর ৫টো ম েন্ত প্রতি কভ েতদফন এফ বপোন কর তযতব কনয 

থোনকন। অতবনমোগ বকনেয কর কোম েক্রভ কতভন বথনক তডতজটোতর ম েনফেে কযো  । প্রতি কোম েতদফন গনে ৬ 

োজোয ৫ ি বপোন কর আন। দুদক  পাঁদননি ঘুল বনও োয ভ  োনিনোনি অৎ কভ েকিেো-কভ েচোযীনদয 

তন তভিবোনফ আটক কযনেন। এগুনরো গেভোধ্যনভ প্রকো নে। এনদয তফরুনে তন তভি ভোভরোও নে।  

 

২০১৯ োনর দুদক অতবনমোগ বকে ১০৬ টরোইননয ভোধ্যনভ ৪ োজোয ৭৬০ টি অতবনমোগ তরতফে কনয। এ 

কর অতবনমোনগয তযনপ্রতেনি দুদনকয ভোধ্যনভ  ১ োজোয ১টি অতবমোন তযচোরনো কযো  । একর অতবমোননয 

পনর অংখ দুনীয ঘটনো প্রতিনযোধ কযো  ম্ভফ ন নে। এেোেোও ংিষ্ট কর্তেনেয ো িো  তফিতকেি তনন োগ ফন্ধ 

কযো, তনম্নভোননয তনভ েোে কোজ ফন্ধ কযো, অবফধ গ্যো ংনমোগ তফেন্ন কযো, নদী-খোর ও েনকয অবফধ স্োনো উনেদ 

কযো ন নে। দুদনকয িপতরভুক্ত অযোধ নো নরও অতবনমোগগুনরো দুদনকয তফনফচনো  িদন্ত কনয ব্যফস্ো গ্রে 

প্রন োজন ব বপ্রতেনি দুদক বথনক তফতবন্ন দপ্তনয ব্যফস্ো গ্রনেয জন্য ৯ ি ৫৩টি ত্র বপ্রযে কযো ন নে। দুদক 

অতবনমোগ োও োয য  কর আইনগি দনে গ্রে কনয ৭টি পাঁদ ভোভরো তযচোরনো কনয ঘুনলয টোকো 

োনিনোনি অযোধীনদয বগ্রপিোয কনযনে। প্রোপ্ত অতবনমোনগয তবতিনি দুদক অতবমোন তযচোরনো কনয োও ো প্রোথতভক 

িনথ্য িুিো থোকো  ১২৬টি অতবনমোনগয ব্যোোনয পূে েোঙ্গ অনুন্ধোন শুরু কনযনে। এননপো েনভন্ট টিনভয প্রতিনফদননয 

তবতিনি ১১টি  ভোভরো যজু কনযনে। এখোনন উনেখ দুদক টরোইননয ভোধ্যনভ প্রতি কোম েতদফন প্রো  ৬ োজোয ৫ িটিয 

ভি অতবনমোগ আনরও কর অতবনমোগ দুদনকয িপতরভুক্ত নো ও ো  দুদনকয নে বগুনরো তরতফে কনয তফতধ 

বভোিোনফক ব্যফস্ো গ্রে ম্ভফ   নো। 

 

 দুদক িোয আওিোধীন িপতরভুক্ত তফতবন্ন অযোনধ ২০১৯ োনর ৭৮০ টি বপৌজদোতয ভোভরো, ১১৩ টি তযট 

আনফদন, ১৭১ টি বপৌজদোতয আতর এফং ১৭২ টি বপৌজদোতয পুনতফনফচনোয জন্য তফতবন্ন আদোরনি ভোভরো দোন য 
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কনযনে। ২০১৯ োনর দুদনকয  ১৯১ টি ভোভরো  ৩৭৪ জননয োজো ন নে,জতযভোনোয তযভোে ৩ োজোয ৪৯৭ বকোটি 

টোকোযও বফত এফং ফোনজ োপ্ত টোকোয তযভোে ৪ ি ৩৬ বকোটি টোকোয ও বফত। দুদক শুধু অযোধীনদয দৃষ্টোন্তমূরক 

োতিয বদও োয রনেু কোজ কনয নো, ভোনজয কর বেনত্র  দুনীতি ফনন্ধয জন্য নচিনিো সৃতষ্টয ভোধ্যনভ  িিো ও 

তনষ্ঠোনফোধনক তফকতি কযোয বচষ্টো কনয। দুনীতি বুিোয প্রোচীনিভ অযোনধয একটি এফং এটি বফতিক অযোধও। 

বদনয দুনীতিতফনযোধী গেনচিনিো সৃতষ্টয রনেু িথ্য ভন্ত্রেোর  গুরুত্বপূে ে ভূতভকো োরন কনয থোনক। িথ্য ভন্ত্রেোরন য 

অধীনস্থ ফোংরোনদ বটতরতবন ও ফোংরোনদ বফিোয  তন তভি তফতবন্ন অনুষ্ঠোন প্রচোয কনয থোনক। গেনমোগোবমোগ 

অতধদপ্তয িোনদয বজরো িথ্য অতপগুনরোয ভোধ্যনভ োতি, নিুয জ , বোনরো থোকফ, বোনরো যোখফ, ভুর, িিোয জ  

নোভক স্বল্প বদঘ েু  িথ্যতচত্র  জনভোগভ   এভন স্োনন তন তভি প্রচোয কনয থোনক। িথ্য অতধদপিয দুনীতিয তফল টি 

গুরুত্ব োনথ তফনফচনো কনয জনগেনক িথ্য তদন  নচিন কযোয রনেু দুনীতি তফল ক তপচোয, িথ্য তফফযেী, কোর্ট েন, 

ইিুোতদ তন তভি প্রচোয কনয থোনক। এেোেোও দুনীতি তফল ক গেভোধ্যনভয ংফোদ যকোনযয দোত ত্বীর কর্তেেনক 

তন তভি অফতি কনয থোনক। 

 

 দুদনকয ে বথনক জনগেনক নচিন কযোয রনেু বজরো, উনজরো, ইউতন ন ও ভোনগয দুনীতি প্রতিনযোধ 

কতভটি কনয আনরোচনো বো, তফিকে প্রতিনমোতগিো, যচনো প্রতিনমোতগিো, ভোনফ ফন্ধন, যোতর, বতভনোয, নোটক, 

তফতষ্টজননয ফক্তৃিো ইিুোতদয আন োজন কনয থোনক। দুদনকয গেনচিনিো তফল ক তফতবন্ন অনুষ্ঠোনন োধোযে 

ভোনুলনক ম্পৃক্ত কযো  । এ কর অনুষ্ঠোনন দুনীতি প্রতিনযোধ কতভটি, িিো ংঘ ও স্োনী  প্রোন ম্পৃক্ত থোনক। 

২০১৬ োর বথনক িরুে প্রজন্নক তফনল কনয ভোধ্যতভক ম েোন য েোত্র-েোত্রীনদয ভোনে উিভ চচ েো তফকোনয জন্য 

তফতবন্ন স্কুনর িিো বটোয গঠননয উনযোগ বনও ো ন নে। ৩১ তডনম্বয ২০১৯ ম েন্ত োযোনদনয তফতবন্ন তেো 

প্রতিষ্ঠোনন চোয োজোনযযও বফত িিো বটোয স্োন কযো ন নে। এ কর বটোনয তেো উকযনেয োোোত 

তফস্কুট, তচ,চকনরট ইিুোতদ োও ো মো । প্রতিটি নেয মূল্য িোতরকো, ে মূল্য তযনোনধয জন্য কুো ফোক্স 

ইিুোতদ যন নে- বনই শুধু তফনক্রিো। তেোথীযো িোনদয প্রন োজনী  ে তকনন কুো ফোনক্স ে মূল্য তযনোধ কযনে। 

ফনচন  আননেয ংফোদ নরো এ কর বটোয তযচোরনো  বকোননো অবনতিকিোয অতবনমোগ োও ো মো তন। 

 

 দুদনকয উনযোনগ তফতবন্ন বফো প্রদোনকোযী যকোতয অতপন গেশুনোতনয আন োজন কযো ন  থোনক। এফ 

গেশুনোতনয ভোধ্যনভ যকোতয অতপনয বফো প্রদোননয স্বেিো, জফোফতদত, অতন ভ, দুনীতি, বফো প্রদোনন দীঘ েসূত্রিোয 

উৎমূর তচতিি কযো,ম্মোতনি নোগতযকনদয অতবনমোগ যোতয শ্রফনেয ভোধ্যনভ বগুনরো বফো প্রদোনকোযী দপ্তয কর্তেক 

তনষ্পতিয ব্যফস্ো কযো  । এেোেোও এফ গেশুনোতনয ভোধ্যনভ নোগতযক অতধকোয ম্পনকে ভোনুলনক নচিন কযো ন  

থোনক। দুদনকয তযচোরনো  ২০১৯ োনর ৩৮ টি গেশুনোতনয ভোধ্যনভ ১ োজোয ২৯৮টি অতবনমোগ োও ো মো , মোয 

ভনধ্য ৯৭৫টি অতবনমোগ তনস্পতি কযো ন নে। এখন প্রতিটি যকোতয দপ্তনয তন তভি গেশুনোতনয আন োজন কযো ন  

থোনক। এনি বফো প্রিুোী ও বফো প্রদোনকোযীয ভনধ্য ংনফদনীরিো বৃতে োনে এফং বফোয ভোন উন্ন ন নে। 

 

 দুদক ২০১৬ োনর বুতেজীফী, সুীর ভোনজয প্রতিতনতধ, গেভোধ্যভব্যতক্তত্ব, যোজনীতিতফদ, তেোতফদ, যকোতয 

কভ েকিেো, এনতজও, উন্ন ন নমোগী ংতিষ্ট কর অংীজননয ভিোভনিয তবতিনি াঁচ ফেয বভ োতদ (২০১৭-

২০২১) কভ েতযকল্পনো বিতয কনয িোয তবতিনি কোম েক্রভ তযচোরনো কযনে। দুদনকয কোম েক্রভ তদনতদন ভোনুনলয কোনে 

দৃশ্যভোন নে। িনফ একথো ঠিক দুদনকয কোনে ভোনুনলয আকোঙ্ক্ষো অননক বফত। চোইনরই দুদনকয নে ভোনুনলয এই 

চোতদো পূযন কযো ম্ভফ ন , কোযে দুদনক আইন অনুমো ী চরনি  । জনোকোঙ্ক্ষো আইননয ধোয ধোনয নো। দুদনকয 

একোয নে দুনীতি দভন কযো ম্ভফ ন । দুনীতি মুক্ত ভোজ তফতনভ েোনে ভোনুনলয ভোনতকিোয তযফিেন প্রন োজন। 

আভোনদয বতফষ্যৎ প্রজন্নক মতদ আভযো ভোনম্মি তেো  ততেি কযনি োতয িোনর নজই দুনীতিনক তন ন্ত্রনে 

যোখো ম্ভফ নফ। জোতিয তিোয স্বপ্ন ফোিফো ননয জন্য অফশ্যই আভোনদয দুনীতিয তফরুনে দুদনকয চরভোন মৄনে 

দুদনকয োন বথনক বতফষ্যৎ প্রজনন্য জন্য জ ী নি নফ। আভোযো বকোননোবোনফই তত্র রে তনদয যনক্তয োনথ 

বফঈভোতন কনয আভোনদয তপ্র  ভোর্তভূতভনক কতি  দুবৃ েনিয োনি বেনে তদনি োতয নো। 
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