
দুনীতি প্রতিরযোধঃ শুদৄ আইন নয়, ফদরোরি রফ ভোনতকিো 

মভোঃ যভজোন আরী 

           দুনীতি অন্যোন্য মদরয ন্যোয় ফোাংরোরদরয অন্যিভ একটি ভস্যো।ফিতভোন ভোরজ দুনীতি তফলয়টি োভোতজক, অর্ তননতিক  

যোজননতিক অন্যোন্য প্ররিেকটি মেরে তযরতেি রে। দুনীতি মম মকোরনো মদরয োভতিক উন্নয়রনয জন্য ফাঁধো । ট্রোন্পোরযতন্প 

ইন্টোযন্যোনোর ফোাংরোরদ (টিআইতফ) তফতবন্ন প্রতিষ্ঠোরনয তনব তযরমোগ্য গরফলণো অনুমোয়ী কোম তকয দুনীতি পূণ ত তনয়ন্ত্রণ ম্ভফ রর 

ফোাংরোরদরয জোিীয় আরয়য বৃতিয োয  আয ১০ িোাংরয মফত রি োযি। দুনীতি একটি বফতিক প্রঞ্চ এফাং তফিোয়রনয 

াংস্কৃতিরি ফোাংরোরদরয  ভোরজ দুনীতিয  ছো মদখো মোয়।  মদরয ভোনুরলয অতধকোয প্রতিষ্ঠো, আইরনয োন, গণিরন্ত্রয 

প্রোতিষ্ঠোতনকীকযণ, সুোন, উন্নয়ন, দোতযদ্র্েরভোচন  োতফ তকবোরফ ইতিফোচক ভোজ তযফিতরনয রর্ দুনীতি এক কর োয প্রতিফন্ধক। 

এ মর্রক তযেোরণয জন্য এখনই কোম তকয ভূতভকো িণ কযো প্ররয়োজন। অিীি মর্রক দুনীতিয ক্রভোগি ধোযো ফভোন এফাং 

একোরেতভকবোরফ দুনীতি তফলয়টিরক আরোদোবোরফ গুরুত্ব তদরয় গরফলণো কযো য়।         

   োধোযণবোরফ অননতিক সুতফধো িরণয প্রিেোোয় েভিোয অব্যফোযরকই দুনীতি ফরো য়। অর্ তোৎ ঘু, চাঁদোফোতজ, 

অযণ, প্রিোযণো, জোতরয়োতি ইিেোতদ দুনীতি তররফ তযগতণি য়।  দুনীতি ঐ ব্যতিরকই তদরয় রফ মোয যোজননতিক দভম তোদো, 

দোপ্ততযক স্ট্েোটো  োভোতজক অফস্থোন সুাংি য়োয় প্রবোফ খোটিরয় ব্যতিগি  াংগ রনয সুতফধোরর্ ত অনফধ কোম তক্রভ ম্পন্ন করয 

র্োরক। কোরজই দুনীতিয তযতধ ব্যোক এফাং এয রে নোনোতফধ প্রতক্রয়ো  িতি জতিি।  জফোফতদত  দোতয়ত্বরফোরধয সুস্পষ্ট 

রঙ্ঘরনয কোযরণই স্বোবোতফকবোরফ দুনীতিয ছোয়ো ফখোরনই ছতিরয় রি। ১৯৭৫ োররয ২৬ ভোচ ত স্বোধীনিো তদফরয এক বোলরণ 

ফেফন্ধু ফররতছররন, ‘একোত্তরযয ভরিো প্রতিটি ঘরয দুনীতিয তফরুরি দুগ ত গরি তুররি রফ।’ মমখোরন তিতন আয ফররন 

‘দুনীতিতফরযোধী আইরনয কর্ো, দুনীতিফোজ কোউরক ছোি নো মদয়োয কর্ো, প্রোতিষ্ঠোতনক দেিোয কর্ো, যোজননতিক তদেোয কর্ো 

এফাং ছোে, িরুণ বুতিজীফী ফনোগতযরকয াংঘফি গণ-আরদোররনয কর্ো।’ তকন্তু িাঁয ম প্রিেয় ফোস্তফোয়রনয আরগই িাঁরক 

মৃতুেফযণ কযরি রয়রছ। 

         আইরনয ফোস্তফোয়ন  ম্প্রোযরণয ররেে যকোযরক যকোতয-মফযকোতয ব্যোাংরকয দুনীতি, জোতরয়োতি  আতর্ তক 

মকররঙ্কোতযয রে ম্পৃি ব্যতিফগ তরক তফচোরযয আিোয় এরন দৃষ্টোন্তমূরক োতস্ত প্রদোন; তফচোযব্যফস্থো, প্রোন  আইন প্ররয়োগকোযী 

াংস্থোয় মোদোতয উৎকল ত  কোম তকোতযিো বৃতিয ররেে ভতিি  তযপূযক মকৌর িণ; াংতফতধফি প্রতিষ্ঠোনগুররোয প্রধোন  

দস্যরদয তনরয়োরগ মমোগ্যিোয ভোকোঠি তনধ তোযণ এফাং স্বে প্রতক্রয়োয় তনরয়োগদোন; িথ্য অতধকোয আইরন ব্যফোয়, যোজননতিক দর  

গণভোধ্যভরক অন্তর্ভ ততিকযণ; িথ্য প্রকোকোযী  িরথ্যয আরফদনকোযী উবয় মেরে েভিো বৃতিকযণ এফাং মনতৃত্ব ম তোরয় ৎ ো, 

দৃঢ়িো  তনযরেিো তনতিি কযরি রফ। দুনীতি প্রতিরযোধ কযরি রর প্রর্রভই দযকোয শুিোচোরযয মর্োমর্ ফোস্তফোয়ন। এটো রর 

যকোতয কভ তকিতোরদয কোরজয স্বেিো তনতিি রফ এফাং মস্বেোচোতযিো ফন্ধ রফ। এ ব্যোোরয যকোরযয নীতিতনধ তোযক এফাং 

দুনীতিদভন কতভরনয কর োয নজযদোতয বৃতি কযরি রফ। তিিীয়ি মোযো দুনীতিয রে জতিি, আরয়য রে াংগতিীন অর্ তম্পদ 

মোরদয োয়ো মোরফ, িাঁরদয আইরনয আিোয় এরন োতস্ত তদরি রফ। এ মেরে মকউ মমন দরীয় ফো যোজননতিক আনুকূল্য নো োন, িো 

তনতিি কযরি রফ। এই দুটি দরে তনররই তযতস্থতিয অরনক উন্নতি রফ এফাং অন্যযো িখন দরভ মোরফ। 

       দুনীতিয প্রতিরযোধ  কোম তকয তনয়ন্ত্ররণয অতযোম তিোয স্বীকৃতি োয়ো মোয় ফিতভোন যকোরযয প্রতিশ্রুতি, তনফ তোচতন ইরিোয, 

যকোরযয ফোৎতযক ফোরজট ফিৃিো, ফোৎতযক উন্নয়ন কভ তসূতচ, ঞ্চফোতল তক তযকল্পনো, দীঘ তরভয়োতদ তবন   জোিীয় শুিোচোয 

মকৌররয ভরিো গুরুত্বপূণ ত দতররর মমখোরন, সুোন প্রতিষ্ঠো  দুনীতি প্রতিরযোরধয সুস্পষ্ট অেীকোয তরতফি আরছ। এরফযই ভর্ তরন 

 োয়ক ভূতভকোয প্রয়োর গণভোধ্যভ, নোগতযক ভোজ  মফযকোতয াংস্থোয ে মর্রক দুনীতিতফলয়ক িথ্য-উোত্ত  তফরেলণ 

উস্থোন ফো প্রকো করয র্োরক। ফোাংরোরদ জোতিাংরঘয দুনীতিতফরযোধী কনরবনরনয দস্যর্ভি য়ো, িথ্য অতধকোয আইন , িথ্য 

প্রকোকোযীয সুযেো আইন  জোিীয় শুিোচোয মকৌর দুনীতিদভরন অিণী ভূতভকো যোখরি মরযরছ। এরফয পরর ফোাংরোরদরয 

দুনীতি কোম তকযবোরফ তনয়তন্ত্রি রয়রছ, এভনটি ফরো মোরফ নো। িরফ মম াংস্কোযগুররো রয়রছ িোয প্ররয়োগ  চচ তো তনতিি কযরি োযরর 

কোম তকয দুনীতি প্রতিরযোধ মভোরটই অম্ভফ নয়। 



              ফোাংরোরদর দুনীতিয কোযণ  অন্যোন্য তফলয় তফরফচনোয় তনরয় প্রধোনভন্ত্রী মখ োতনোয মনতৃরত্ব যোষ্ট্র তনযরেবোরফ 

অযোধীরদয জন্ম উমৄি তফচোরযয ব্যফস্থো করযরছ। মপ্রতেরি দুনীতিফোজযো আইরনয মুরখোমুতখ রে এফাং আদোররি তফতবন্ন মভয়োরদ 

োতস্ত োরে, ভোতনরন্ডোতযাং  অর্ তোয়রনয োরর্ জতিিরদয আইরনয মুরখোমুতখ করয তফচোয কযো রে। পরর মদখো মোরে, োতস্তয বরয় 

নতুন করয দুনীতিয ভরিো ঘৃণ্য  জঘন্য অযোরধয োরর্ খুফই কভ াংখ্যক ম্পৃি রে এফাং দুনীতিফোজরদয জন্য উদ্ভূি 

নোনোতযতস্থতিরক প্রতিকোয  প্রতিরযোরধয ভোধ্যরভ ফিতভোন প্রজন্রক ন্ত্রোফোরদ তনরুৎোী করয তুরররছ যকোয।োম্প্রতিক ভরয় 

যকোয দুনীতি তনরয় মফ যগযভ অফস্থোয় চররছ। চরভোন তযতস্থতিরি যকোরযয গৃীি দরেরক কর রেয মরোকজন 

োদৄফোদ জোতনরয়রছ এফাং অরনরকই আোয আররো মদখরছন। ভন্ত্রী তযলরদয কর দস্য অিেন্ত দৃঢ়িোয রে যকোরযয িণীয় 

দরেগুররো ফোস্তফোয়রন কোজ করয মোরেন। কররই এক ফোরকে স্বীকোয করযরছন, অতবমৄি ব্যতি মম দর মর্রকই আসুক নো মকন, 

অযোধী অযোধীই; িাঁয মকোরনো দরীয় তযচয় র্োকরি োরয নো, ন্ত্রোফোরদয ন্যোয় দুনীতিয তফরুরি তজরযো টরোরযন্প নীতি িরণয 

মকৌরই দুনীতি প্রতিরযোরধ যকোয পর রে। ফিতভোন যকোয মর্রক অিেন্ত দৃঢ়িোয রে ফরো রে উমৄি িথ্যপ্রভোণ মরর মম 

কোরযোয তফরুরি দুনীতিতফরযোধী চরভোন মিপিোয কভ তসূতচ অব্যোি র্োকরফ। এ প্রতক্রয়ো অব্যোি র্োকরর বতফষ্যরি মকউ দুনীতি কযোয 

পূরফ ত অন্তি করয়কফোয তচন্তো বোফনো করযই দুনীতি নো কযোয তিোন্ত তনরফ।  

                তযতস্থতি তফরফচনোপূফ তক ব্যফস্থো িণ, িদোযতক, জনগণমক রচিন কযোয ভোধ্যরভ ফিতভোন যকোয দুনীতিয অতবো 

মর্রক যোষ্ট্ররক মুতি তদরি ফিতযকয। োম্প্রতিক ভরয় দুনীতিয তফরুরি যকোরযয মম অফস্থোন িো মর্োমর্বোরফ কোম তকয কযো ম্ভফ 

রর মকউই আয দুনীতি কযরি ো োরফ নো তকাংফো মকউই অনুরপ্রযণো ির্ো ভদদ মমোগোরফ নো। মদরপ্ররভয ভতভো  তফরফকরফোরধয 

মভরফন্ধন ব্যিীি দুনীতি প্রতিরযোধ কখরনোই ম্ভফ নয়। উমৄ তি আররোচনোয তযরপ্রতেরি ফরো মোয়, দুনীতি একটি োভোতজক ব্যতধ। 

কোরজই দুনীতিরক ভোজ মর্রক মূরর উৎখোরিয জন্য যকোয গৃীি দীঘ তরভয়োতদ তযকল্পনো ফোস্তফোয়রন োয়িো কযরি রফ। 

দুনীতিয াংজ্ঞো আভযো তনরজরদয ভরিো করয োরে তনরয়তছ। ভোরজয প্রতিটি স্তরযই মোয মমটুকু েভিো আরছ, মটি ব্যফোয করযই 

অনফধ অর্ ত ফো সুতফধো অজতনরক আভযো যীতিভরিো অতধকোয ফরর ভোনতছ। মোয মিদূয েভিো আরছ, িোয মজোরযই আইন ফো প্রোনরক 

অফজ্ঞো করয চররছ অনফধ রর্ উোর্জন। শুদৄ আইন প্ররয়োগ করয ফো োতস্ত তদরয় দুনীতিয এই োোিরক টরোরনো মোরফ নো। দুনীতি দূয 

কযরি রর এই াংস্কৃতিয তযফিতন দযকোয, প্ররয়োজন আভোরদয ভোনতকিোয তযফিতন আয তনরজয সুতফধো অনুমোয়ী ন্যোয়অন্যোরয়য 

াংজ্ঞো ঠিক নো করয মবজোর, দুনীতি  ঘু ফধযরনয অযোরধয তফরুরি অফস্থোন মনয়ো। এই জটির ইসুে মর্রক উত্তযরণ ীল ত রি 

তৃণমূর ম তন্ত জফোফতদতয চচ তো রোরন  োরন কযরি রফ। সুিযোাং আভোরদয স্ব স্ব কভ তস্থরর ব্যতিগি ম তোরয় তদেো, দোতয়ত্বরফোধ  

জফোফতদত র্োকরর দুনীতি প্রতিরযোধ মকোরনো ক্ররভই অম্ভফ নয়। 

# 

১৪.০৯.২১    তআইতে তপচোয 

 


