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      এম জসীম উতির্ন 

 

 দুর্নীতি একটি তিশাল এিং জটিল তিষয়। এর অর্ থ ককানর্না ধরনর্নর অসৎ, অপতিত্র িা কিআইতর্ন আচরণ। অন্যভানি 

িলনল, দুর্নীতি হল এক ধরনর্নর অসিিা বা ফ ৌজদাতর অপরাধ যা একজর্ন ব্যতি বা সংস্থার দ্বারা করা হয় যানক কর্তনৃের পনদ 

অতপিৃ করা হয়, অববধ সুতবধা অজরৃ্ন বা তর্ননজর ব্যতিগি লানের জন্য ক্ষমিার অপব্যবহার করার জন্য। ỳb©xwZ GKwU ˆewk¦K 

mgm¨v wn‡m‡e we‡ewPZ| we‡k¦i †Kvb ivóªB cy‡ivcywi `yb©xwZgy³ bq| Z‡e Gi e¨vcKZvi ZviZg¨ i‡q‡Q| evsjv‡`kI GB 

ˆewk¦K ev¯ÍeZvi e¨wZµg †Kvb †`k bq| অভাি, মানুনষর অনর্নতিকিা, স্বচ্ছিার অভাি, অমীমাংতসি সমস্যা, অসমাপ্ত কাজ, 

দুষ্ট রাজর্নীতি, দুি থল প্রশাসর্ন এিং প্রাসতিক অনর্নক তকছু কর্নক দুর্নীতির উৎপতি হনি পানর। ঘুষ গ্রহণ, স্বজর্নপ্রীতি, ক্ষমিার 

অপব্যিহার দুর্নীতির স্বভাি। সরকাতর িা কিসরকাতর ককানর্না দপ্তর কেমর্ন মন্ত্রণালয়, অতিস, স্কুল, কনলজ, তিশ্বতিদ্যালয় আইর্ন 

আদালি, র্ার্না, হাসপািাল তকছুই দুর্নীতির আওিার িাইনর র্নয়। দূর্ থটর্নার তশকার ও মুমূর্ষ থ করাগীরাও দুর্নীতির হাি কর্নক িাদ 

োনচ্ছ র্না।  দুর্নীতি সমানজর সি অংনশ ভয়ািহ প্রভাি কিনল। কদশনক নর্নরানজের তদনক তর্ননয় োনচ্ছ। দুর্নীতির কারনণ আইর্নশৃঙ্খলা 

পতরতিতির অির্নতি হনচ্ছ। গতরি-ধর্নীর পার্ থকে তদর্ন তদর্ন প্রসাতরি হনচ্ছ। সরকানরর সকল উন্নয়র্ন প্রতিয়ানি দুর্নীতির প্রভাি পড়নে। 

এটা িিথমার্ন সরকার দুর্নীতির তিরুনে তজনরা টলানরন্স র্নীতি কর্াষণা কনরনে। স্বজর্নপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব, লাল তিিািাদ, 

পক্ষপািমূলক মনর্নাভাি ইিোতদনক কলৌহহনে কমাকানিলা করনি সরকার িে পতরকর।  

 

১৯৭৪ সানলর ১৭ কিব্রুয়াতর ঢাকায় িাংলানদশ োত্রলীনগর পুর্নতম থলর্ন অনুষ্ঠানর্ন িিিন্ধু িনলতেনলর্ন, “দুর্নীতি সমানজর 

রনে রনে হনয় কগনে। এ দুর্নীতি ককানর্নাও সরকার িন্ধ করনি পানর র্না। এ দুর্নীতি িন্ধ করনি হনল জর্নসাধারণ, োত্র সমাজ, যুি 

সমাজ, কৃষক সমাজনক লাগনি হনি, র্না হনল দুর্নীতির তিরুনে সংগ্রাম করনি হনি” । 

দুর্নীতির তিরুনে সরকানরর অতভোর্ন অব্যাহি র্াকনি িনল জাতর্ননয়নের্ন  প্রধার্নমন্ত্রী কশখ হাতসর্না৷ সরকানরর িষ থপূতিথ 

উপলনক্ষে জাতির উনিনে কদয়া ভাষনণ তিতর্ন এ কর্া জার্নার্ন৷ প্রধার্নমন্ত্রী িনলর্ন, ‘‘আপর্নানদর স্মরণ আনে, সরকার গঠনর্নর পর 

জাতির উনিনে ভাষনণ আতম দুর্নীতির সনি জতড়িনদর কশাধরানর্নার আহ্বার্ন জাতর্ননয়তেলাম৷ আতম সাধারণ মানুনষর জন্য কাজ 

কতর৷ মানুনষর কল্যানণর জন্য আতম কে ককানর্না পদনক্ষপ গ্রহনণ তিধা করনিা র্না৷ দুর্নীতিিাজনদর তিরুনে চলমার্ন অতভোর্ন অব্যাহি 

র্াকনি উনেখ কনর তিতর্ন িনলর্ন, ‘‘আতম আিারও সিাইনক সিকথ কনর তদনি চাই দুর্নীতিিাজ কেই কহাক, েি শতিশালীই কহাক 

র্না ককর্ন িানদর োড় কদওয়া হনি র্না৷'' প্রধার্নমন্ত্রী িনলর্ন, ‘‘দুর্নীতি দমর্ন কতমশনর্নর প্রতি আহ্বার্ন র্াকনি, কে-ই অনিধ সম্পদ অজথনর্নর 

সনি জতড়ি র্াকুক, িানক আইনর্নর আওিায় তর্ননয় আসুর্ন৷ সাধারণ মানুনষর হক োনি ককউ ককনড় তর্ননি র্না পানর িা তর্নতিি 

করনি হনি৷'' 

 

িাংলানদনশর দুর্নীতিমূলক কাে থ প্রতিনরাধ, দমর্ন ও তর্নয়ন্ত্রনণর পাশাপাতশ সমানজ সিিা ও তর্নষ্ঠানিাধ সৃতষ্টর জন্য উপযুি 

কাে থিম পতরচালর্নার সুতর্নতদ থষ্ট লনক্ষে ২০০৪ সানলর ২১ র্ননভম্বর দুর্নীতি দমর্ন কতমশর্ন আইর্ন প্রণয়নর্নর মাধ্যনম দুর্নীতি দমর্ন কতমশর্ন 

গঠর্ন করা হয়। কতমশর্ন দুর্নীতি সংিান্ত অতভনোগ গ্রহণ কনর অনুসন্ধার্ন ও িদন্ত কশনষ অপরাধীনক তিচানরর মুনখামুতখ করনি এিং 

শাতে তর্নতিিকনে  কাজ কনর োনচ্ছ। একই সানর্ দুর্নীতি প্রতিনরানধ কতমশর্ন ধারািাতহকভানি র্নার্নাতিধ কাে থিমও পতরচালর্না 

করনে। নিতশ্বক অতিমাতরর সংকনটর শুরু কর্নক র্নার্না তিতধতর্ননষধ ও সীমািেিার মনধ্যও দুর্নীতি দমর্ন কতমশর্ন তর্নরলসভানি কাজ 

কনর োনচ্ছ। কতমশনর্ন ২০২০ সানল জর্নসাধারণ, গণমাধ্যমসহ তিতভন্ন সরকাতর-কিসরকাতর প্রতিষ্ঠার্ন হনি ১৮,৪৮৯টি অতভনোগ 

পাওয়া োয়। িার মনধ্য ৮২২টি অতভনোগ অনুসন্ধানর্নর জনন্য গৃহীি হয় এিং ২,৪৬৯টি অতভনোগ প্রনয়াজর্নীয় ব্যিিা 

গ্রহণ/িদন্তপূি থক প্রতিনিদর্ন কপ্ররনণর জনন্য সংতিষ্ট মন্ত্রণালয়/তিভানগ কপ্ররণ করা হয়। অিতশষ্ট ১৫,১৯৮টি অতভনোগ িস্তুতর্নষ্ঠ, 

সুতর্নতদ থষ্ট ও িথ্যতভতিক র্না হওয়ার র্নতর্জাি করা হয়। অপরতদনক ২০২১ সানল কতমশর্ন জর্নসাধারণ, গণমাধ্যমসহ তিতভন্ন সরকাতর-

কিসরকাতর প্রতিষ্ঠার্ন হনি ১৪,৭৮৯টি অতভনোগ কপনয়নে। িার মনধ্য ৫৩৩টি অতভনোগ অনুসন্ধানর্নর জনন্য গৃহীি হয় এিং ২,৮৮৯টি 

অতভনোগ প্রনয়াজর্নীয় ব্যিিা গ্রহণ/িদন্তপূি থক প্রতিনিদর্ন কপ্ররনণর জনন্য সংতিষ্ট মন্ত্রণালয়/তিভানগ কপ্ররণ করা হয়। অিতশষ্ট 

১১,৩৬৭টি অতভনোগ িস্তুতর্নষ্ঠ, সুতর্নতদ থষ্ট ও িথ্যতভতিক র্না হওয়ায় র্নতর্জাি করা হয়। পুঞ্জীভূি আকানর ২০২১ সানল কমাট অনুসন্ধার্ন 

সংখ্যা তেল ৪,৬১৪টি; কতমশর্ন ২০২১ সানল ১,০৪৪টি অনুসন্ধার্ন সািনল্যর সনি তর্নষ্পতি কনরনে। তর্নষ্পতিকৃি এসি অনুসন্ধানর্নর 

ওপর তভতি কনর কতমশনর্নর অনুসন্ধার্নকারী কম থকিথাগণ ৩৪৭টি মামলা দানয়র কনরনের্ন। অিতশষ্ট সমাপ্ত অনুসন্ধার্নসমূহ 

পতরসমাতপ্তর মাধ্যনম অর্িা অন্যান্যভানি তর্নষ্পতি করা হনয়নে। 



দুদক আইর্ন, ২০০৪-এর ১৯ ও ২০ ধারায় অনুসন্ধার্ন কাে থিম পতরচালর্নায় দুর্নীতি দমর্ন কতমশর্ননক তিনশষ ক্ষমিা প্রদার্ন 

করা হনয়নে। কস আনলানক দুদক চারটি অনুতিভাগ (িদন্ত-১, িদন্ত-২, তিনশষ িদন্ত এিং মাতর্নলন্ডাতরং)-এর মাধ্যনম অনুসন্ধার্ন 

সংতিষ্ট কাে থিম পতরচালর্না করনে। ৮ (আট)টি তিভাগীয় কাে থালয় ও ২২ (িাইশ)টি সমতিি কজলা কাে থালয় কর্তথক পতরচাতলি মাঠ 

পে থানয়র অনুসন্ধার্ন কাজ িত্ত্বািধার্ন করার জন্য িদন্ত অনুতিভানগর শাখা ও অতধশাখা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত। তিনশষাতয়ি কক্ষত্রগুনলার 

অনুসন্ধানর্নর এখতিয়ার কতমশনর্নর তিনশষ িদন্ত অনুতিভানগর। এর আওিাধীর্ন তিষয় হনচ্ছ : প্রাতিষ্ঠাতর্নক দুর্নীতি, িাঁদ কপনি 

দুর্নীতিপরায়ণ ব্যতিনক কগ্রিিার, বৃহদাকানরর আতর্ থক দুর্নীতি এিং অন্যান্য তিনশষাতয়ি কাে থিম। তিদ্যমার্ন মাতর্নলন্ডাতরং 

প্রতিনরাধ আইর্ন-২০১২ অনুসানর ঘুষ ও দুর্নীতিসম্পৃি মাতর্নলন্ডাতরংনয়র অপরাধসমূনহর অনুসন্ধার্ন ও িদন্ত করা মাতর্নলন্ডাতরং 

অনুতিভানগর দাতয়ত্ব। উনেখ্য, মাতর্নলন্ডাতরং আইনর্ন ২৭টি সম্পৃি অপরানধর উনেখ রনয়নে। এর মনধ্য মাত্র একটি অপরাধ দুদক 

অনুসন্ধার্ন ও িদন্ত ককর র্ানক। অিতশষ্ট ২৬টি সম্পৃি অপরাধ সংতিষ্ট মাতর্নলন্ডাতরংনয়র অনুসন্ধার্ন ও িদন্ত জািীয় রাজস্ব কিার্ থ, 

তসআইতর্সহ অন্যান্য সংিার মাধ্যনম পতরচাতলি হনয় র্ানক। িগি পাঁচ িেনর কতমশর্ন কর্তথক অনুনমাদর্নকৃি চাজথতশনটর 

পতরসংখ্যার্ন পে থানলাচর্না করনল কদখা োয়, ককাতভর্-১৯ প্রাদুভ থানির কারনণ ২০২০ সানল চাজথতশট অনুনমাদনর্নর সংখ্যা তুলর্নামূলক 

তকছুটা কনম তগনয়তেল। িনি ককাতভর্-১৯ পতরতিতির উন্নতির িনল ২০২১ সানল দুদনকর চাজথতশট অনুনমাদনর্নর সংখ্যা পুর্নরায় 

বৃতে কপনয়নে। ঘুষ কলর্ননদনর্নর অিসার্ন এিং দুর্নীতির উৎস তর্নমূ থল করার লনক্ষেই কতমশর্ন িাঁদ মামলা পতরচালর্না কনর। সাধারণি 

সরকাতর কসিা প্রদার্নকারী কম থকিথা-কম থচারী কসিার তিতর্নমনয় ঘুষ িা উপনঢৌকর্ন দাতি করনল কতমশর্ন কর্নক অনুনমাদনর্নর তভতিনি 

িাঁদ অতভোর্ন পতরচালর্নার তর্ননদ থশ কদওয়া হয়। এ আনলানক ঘুষ দাতিকারী কম থকিথানদর হানির্নানি ধরনি কতমশর্ন প্রনয়াজর্নীয় 

ব্যিিা গ্রহণ কনর। সরকাতর কম থকিথা/কম থচারী অর্িা সরকাতর কানজ তর্ননয়াতজি ককানর্না ব্যতি ককানর্না কানজর জন্য ঘুষ দাতি 

করনল ঘুষ প্রদানর্নর পূনি থই িথ্যটি দুদনকর প্রধার্ন কাে থালয় অর্িা দুদক অতভনোগ ককনের হটলাইর্ন অর্িা তর্নকটি দুদক কাে থালনয়র 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকিথানক অিতহি করনল ঘুষ িা উৎনকাচ গ্রহণকারীনক িাঁদ কপনি হানির্নানি ধরার ব্যিিা গ্রহণ করা হয়।  

 

দুর্নীতি দমর্ন ও প্রতিনরাধমূলক কাে থিম স্বচ্ছ, তর্নরনপক্ষ ও কাে থকরভানি সম্পন্ন করনি সরকার দুর্নীতি দমর্ন কতমশর্ননক 

চাতহদা কমািানিক পে থাপ্ত আইতর্ন ও আতর্ থক সহায়িা প্রদার্ন কনর আসনে। কতমশর্ননক আনরা শতিশালী করার লনক্ষে কতমশনর্নর 

সামতগ্রক কাে থিমনক পূণ থািভানি করার পতরকের্না রনয়নে। কতমশনর্নর প্রাতিষ্ঠাতর্নক সক্ষমিা বৃতের লনক্ষে িদন্ত ও মামলা 

পতরচালর্না সংিান্ত কাজ সঠিকভানি পতরিীক্ষনণর জন্য ওনয়িতভতিক সিটওয়োর প্রস্তুি করা হনি। দুর্নীতি দমনর্ন সরকার কনঠার 

পদকক্ষপ গ্রহণ অব্যাহি রাখনি। 

 

 দুর্নীতি  র্নামক সমানজর সি থগ্রাসী এই ব্যাধীটি কে িার কানলা র্ািা তিোর কনর সমাজনক তদনর্ন তদনর্ন রার্িনিায়ানলর 

মনিা গ্রাস কনরই চলনে, িা সহনজই অনুনময়। িনি আশার কর্া এই কে িিথমার্ন সরকানরর আমনল টিআই-এর জতরনপ দুর্নীতিনি 

িাংলানদনশর অিিার্ন অনর্নকাংনশ তর্ননচর তদনক। প্রধার্নমন্ত্রীর দুর্নীতির র্নীতি কােকর র্াকনল আর দুর্নীতির তিরুনে চলমার্ন অতভোর্ন 

সঠিকভানি অব্যাহি র্াকনল তর্নিই এই কদশ কর্নক দুর্নীতি র্নামক কানলাব্যাধীনক তর্নতয়ন্ত্রণ করা সম্ভি হনি। পাশাপাতশ 

দুর্নীতিিাজনদর রাজনর্নতিক পতরচয় িাদ তদনয় িানদরনক শুধু দুর্নীতিিাজ তহনসনি  তচতিি কনর িানদর তিরুনে উপযু থি ও 

দৃষ্টান্তমূলক শাতে প্রদার্ন করাসহ িানক সামাতজকভানি িজথর্ন করার ব্যিিা করা দরকার। কদনশ সুশাসর্ন প্রতিষ্ঠা এিং আন্তজথাতিক 

অিনর্ন কদনশর ভািমূতিথ উজ্জ্বল করনি হনল আমানদর দুর্নীতির তিরুনে কজারদার ভূতমকা গ্রহণ করনি হনি। এ জন্য কে 

ধরনর্নর পদনক্ষনপর কর্া তিনশষজ্ঞরা িলনের্ন িা গ্রহণ করার এখর্নই  সময় , শুধুমাত্র আমানদর সৎ পন্থাই পানর সুশাসর্ন তর্নতিি 

কনর সরকারনক শতিশালী করনি । অন্তর্ভ থতি দুর্নীতি দুর্নীতির জন্ম কদয়। আমানদর জীিনর্নর সি থনক্ষনত্র এটি জরুতরভানি প্রতিনরাধ 

করা উতচি। অন্যর্ায় আমরা একটি শতিশালী প্রজন্ম গনড় তুলনি ব্যর্ থ হি।  
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