
সুান লরা সানায ফাাংরা গঠলনয ভর ভবত 

সভা. নাভয উভিন স ান্দকায 
 

গুড গবভন্যান্প (Good Governance) ফা সুালনয জন্য দযকায স্বচ্ছতা ও জফানভদভভরক ব্যফস্থা ভডভজটার 

ব্যফস্থা প্রচরলনয পলর যকায ব্যফস্থাভলক আদৄভনক ও যুলগালমাগী কযায াাাভ যকাভয ব্যফস্থাভলয স্বচ্ছতা ও 

জফাফভদভতা ভনভিত কযা ম্ভফ। এয পলর নাগভযলকয য়যাভন ও ভফড়ম্বনায অফান ঘলট এফাং সদল সুালনয থ ভনষ্কণ্টক 

য়। ান ব্যফস্থায় ও প্রভিয়ায় ইলরক্ট্রভনক ফা ভডভজটার দ্ধভতয প্রলয়াগই লচ্ছ ই-গবভন্যান্প। ‘সুান’ লরা ন্যায়নীভত অনুালয 

উত্তভরূল সুষ্ঠুবালফ ও ভনযলক্ষ দৃভিলত সদ ফা যাষ্ট্র ান। সুান লরা একটি কাভিত যাষ্ট্রীয় ব্যফস্থায প্রভতপরন। ভলয়য 

প্রলয়াজলন এফাং াক ও াভলতয ম্পলকভয ভবভত্তলত সকালনা সদলয ান দ্ধভতয ভফফতভন লয় থালক। াভলতয কাম্য শুদৄ 

ান নয়, সুশৃঙ্খর ও ভনয়ভতাভিক ান- মালক আভযা সুান ফরলত াভয। সকালনা সদল সুান আলে ভক-না তা সফাঝায 

জন্য প্রথলভ সদ লত লফ স সদল ালকয ফা যকালযয জফাফভদভ আলে ভক-না এফাং গণতাভিক ভযলফল দুনীভতভৄক্ত 

প্রাভনক স্বচ্ছতা আলে ভক-না। সুান একটি যাষ্ট্র ও ভাজফ ব্যফস্থালক কাভিত উন্নয়লনয চযভ ভ লয স ৌঁলে সদয়। 

সুানলক এক প্রকায ভানদণ্ডও ফরা মায় সম ভানদলণ্ডয াালে একটি যাষ্ট্র ফা ভালজয াভভিক অফস্থা মাচাই কযা মায়। সম 

যাষ্ট্র ফা ভাজ মত সফভ সুান দ্বাযা ভযচাভরত য় সই যাষ্ট্র ফা ভাজ তলতা সফভ অিগভতয ভদলক ধাভফত য়। এক কথায় 

ফরা মায় সুান লরা একটি সদলয াভাভজক ও অথ ভননভতক কাম ভকযী ব্যফস্থা তলফ ব্যফস্থাটি লফ উন্ুক্ত। স্বচ্ছ জফাফভদভভরক 

ও ন্যাে। 

সুান লরা একটি কাভিত যাষ্ট্রীয় ব্যফস্থায প্রভতপরন। আদৄভনক ভফলেয যাষ্ট্রীয় ব্যফস্থায় সুান প্রভতষ্ঠানলক যালষ্ট্রয 

ফলচলয় গুরুত্বপূণ ভ ভফলয় ফলর ভফলফচনা কযা য়। সুালনয ভাধ্যলভই নাগভযকগণ তালদয আা-আকািা প্রকা কযলত ালয, 

তালদয অভধকায সবাগ কলয এফাং তালদয চাভদাগুলরা সভটালত ালয। সুালনয পলর যালষ্ট্রয অথ ভননভতক এফাং াভাভজক 

ম্পদগুলরায সটকই উন্নয়ন ঘলট থালক। তাই যালষ্ট্রয কর সক্ষলেই উন্নয়লনয জন্য সুান অতযাফশ্যক। সুান ব্যতীত যালষ্ট্রয 

সকালনারু উন্নয়ন ম্ভফ নয়। 

তাী সফগভ স্বাভী ভযতযাগতা একজন ভভরা। অল্প ফয়ল তায ভফলয় লয়ভের। ভফলয়য ভকছুভদন য জানলত ালযন 

তায স্বাভী সনা কলয। প্রায়ই সনািস্ত লয় যালত ফাভড় এল তাী সফগভলক ভাযধয কলয। এক ম ভালয় স্থানীয় থানায় স্বাভীয 

ভফরুলদ্ধ ভাভরা কলয। সুতযাাং তায ভাভরায সকালনা অিগভত য় না। উলটা তায স্বাভী তালক ভাভরা তুলর সনওয়ায জন্য চা 

ভদলচ্ছ অন্যথায় তালক সভলয সপরায হুভভক ভদলচ্ছ। 

সুান প্রভতষ্ঠায সক্ষলে ফলচলয় ফলড়া প্রভতফন্ধকতা লরা দুনীভত। সম কাজ ভানুললয ভফলফকলক তাভড়ত কলয 

াধাযণবালফ তাই দুনীভত। যাজননভতক, প্রাভনক, াভাভজক ক্ষভতা ও প্রভতভত্ত  াটিলয় অনফধ সুলমাগ সনয়া, কালযা ম্পদ ও 

ম্পভত্ত জফয দ র কযা, জনগলণয অভধকায সবালগ ভফঘ্ন সৃভি এ ফই দুনীভতয ম ভায়ভুক্ত।  ালে সবজার, নকর ওষুধ ততভয, 

ওজলন কভ সদওয়া,  াোভিীলত পযভাভরন সদওয়া লফ ভাভয আইন পাঁভক ভদলয় ব্যভক্ত ফা সগাষ্ঠীয স্বাথ ভ যক্ষা কযাও দুনীভতয 

অন্তভু ভক্ত। ক্ষভতায অব্যফাযই দুনীভত। দুনীভত জনগলণয দুলব ভাগ ফাড়ায়। দুনীভত জাতীয় উন্নয়লনয অন্তযায় এফাং দুনীভত লরা 

দাভযলযযয ভর কাযণ। এফ কাযলণ সুান প্রভতষ্ঠায় দুনীভত ভস্ত ফলড়া ফাধা লয় দাঁড়ায়। দাভযযয এফাং সুান ক লনা একালথ 

চরলত ালয না। দুভব ভক্ষ, অনাায, অধ ভাায, অপুভি, ভনতযপ্রলয়াজনীয় যব্যাভিীয অপ্রতুরতা, ভনতযলেয ভলেয ীভাীন 

ঊর্ধ্ভগভত এগুলরা সুালনয অন্তযায় সৃভি কলয। দাভযযয ভানুললয সভ ভরক চাভদা পূযলণয প্রভতফন্ধক ভললফ কাজ কলয। ভৄক্ত ও 

স্বাধীনবালফ জীফনমালনয লথ দাভযযয ভানুললয াভলন ফাধা লয় দাঁড়ায়। দাভযযযসক সভাকাভফরা কযলত না াযলর সুান 

প্রভতষ্ঠা কযা মায় না। 

নাগভযকলদয লচতনতায অবাফ লরা সুান প্রভতষ্ঠায সক্ষলে অন্যতভ ফাধা। নাগভযকগণ মভদ তালদয অভধকায 

ম্পলকভ লচতন না য় তালর সুান প্রভতষ্ঠা ম্ভফ য় না। নাগভযক লচতনতা সৃভিয অন্তযায় লরা ভক্ষায অবাফ। 

প্রভতভনভধত্বীর গণতলিয সভ ভরক উাদান লরা ভনফ ভাচন, মায ভাধ্যলভই জনপ্রভতভনভধ ভনফ ভাভচত য়। জনগণ মভদ লচতন না য় 

তালর অৎ, অলমাগ্য, দুনীভতফাজ প্রভতভনভধ ভনফ ভাভচত লত ালয। সুান প্রভতষ্ঠায প্রলয়াজনীয় উাদান সমভন আইলনয ান, 

ভানফাভধকায াংযক্ষণ, ভালজয কর স্তলয নাযী-পুরুললয ভলধ্য ভতা, ভালজয কর সেভণয প্রভত ন্যায়যায়ণতা, স্বচ্ছতা, 

জফাফভদভ চচ ভা প্রভৃভতয কাম ভকয ভূভভকা ারলনয জন্য দযকায নাগভযক লচতনতা। লচতনতায অবাফ সুান প্রভতষ্ঠায 

অন্যতভ অন্তযায়। 

সুালনয ভস্যা ভাধালনয অন্যতভ অনুলঙ্গ লরা গণভৄ ী সফা উলদ্বাধলন গুরুত্ব সদওয়া। জনগলণয সফায় ভনতয 

নতুন উদ্ভাফনায সৃভি কযলত লফ। সুান প্রভতষ্ঠায় গণভৄ ী সফা উদ্ভাফলনয প্রলয়াজন অফশ্যম্ভাফী। কাযণ দ্রুত ভযফতভনীর 

সপ্রক্ষালট নতুন নতুন উদ্ভাফনা জনগলণয সফায় কাভিত পর রালব কাম ভকয ভূভভকা ারন কলয। এয অর্থ লরা গণভৄ ী সফা 

অভধকতয উন্নত কযা, স্বল্প ভয় সফা প্রদান, কভ ব্যলয় সফা প্রদান। এটি কাম ভকয লর সুালনয প্রভতষ্ঠা জতয লফ সুান 

প্রভতষ্ঠায় যকায ও নাগভযকলদয তাৎম ভপূণ ভ ভূভভকা যলয়লে। তলফ যকালযয ভূভভকাই অভধক গুরুত্বপূণ ভ। যকায যালষ্ট্রয 

ভযচারক ভসলফ ভূভভকা ারন কলয। তাই সুান প্রভতষ্ঠায সক্ষলে ফলচলয় সফভ ভূভভকা ারন কযলত ালয যকায। 

 



-২- 

অাংীদাভযত্বপূণ ভ উন্নয়ন ভযকল্পনা িণ, ভানফম্পদ উন্নয়ন, ভানফাভধকায চচ ভা, আইলনয ান প্রভতষ্ঠা, আইলনয মথামথ 

প্রলয়াগ, ন্যায়ভফচায প্রভতষ্ঠা, গণতাভিক অভধকায াংযক্ষণ, নাগভযকলদয ভক্ষা, স্বাস্থয, কভ ভাংস্থান সৃভি, নাযীয অভধকায ও 

ক্ষভতায়ন, কাম ভকয আভরাতি গঠন, আইন-শৃঙ্খরায উন্নয়ন, স্বাধীন ভফচায ভফবাগ প্রভতষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জফাফভদভ ভনভিতকযণ, 

নাগভযলকয সফায ভানউন্নয়ন, ই-গবন্যভান্প প্রভিয়া চালুকযণ, শুদ্ধাচায চচ ভা, ভত প্রকালয স্বাধীনতা ও গণভাধ্যলভয স্বাধীনতা 

ভনভিতকযণ, স্বাধীন, ভনযলক্ষ ও ভনয়ভভত ভনফ ভাচন অনুষ্ঠালনয ব্যফস্থা কযা, াভাভজক ভনযাত্তা ভফধান, গণতলিয চচ ভা কযা 

ইতযাভদ কর ভফললয়য মথাথ ভ প্রলয়াগ ও ফাস্তফায়ন কযা যকালযয গুরুত্বপূণ ভ দাভয়ত্ব। তলফই যাষ্ট্র ও ভালজ সুান প্রভতষ্ঠা ম্ভফ 

লত ালয। 

দাভযযয সুান প্রভতষ্ঠায সক্ষলে একটি অন্যতভ ফাধা। এ জন্য সুান প্রভতষ্ঠায সক্ষলে দাভযযযলভাচন কযা খুফই জরুভয। 

দাভযযয নাগভযকলদয অভধকায অজভলনয সক্ষলে ফাধায সৃভি কলয। দাভযযয নানা ধযলনয অাভাভজক কাম ভকরা এফাং াভাভজক 

অযাধ সৃভিয অন্যতভ কাযণ। দাভযলযযয কাযলণ ভানুল তাায় সবালগ, ভানুল ভানলফতয জীফন মালন ফাধ্য য়। দাভযযয 

একাধালয াভাভজক অলনক ভস্যায কাযণ এফাং ভফভবন্ন াভাভজক ভস্যায পরও ফলট। এফ কাযলণ সুান প্রভতষ্ঠায সক্ষলে 

দাভযযযসভাচলন দলক্ষ িণ অতযাফশ্যক।  

শুদ্ধাচালযয ভাধ্যলভ সুান প্রভতষ্ঠায ভস্যা দূয কযা মায়। শুদ্ধাচায ফরলত াধাযণবালফ তনভতকতা ও ততায দ্বাযা 

প্রবাভফত আচযণগত উৎকল ভতালক সফাঝায়। ব্যভক্ত ম ভালয় শুদ্ধাচালযয অথ ভ লরা কতভব্যভনষ্ঠা ও ততা তথা চভযেভনষ্ঠা। যালষ্ট্রয 

ভর চাভরকাভক্ত লরা নাগভযক। নাগভযকগণ যালষ্ট্রয কর কালজয অাংীদায। তাই সুান প্রভতভষ্ঠত কযলত চাইলর 

নাগভযকলদয শুদ্ধাচালযয চচ ভা কযলত লফ। শুদ্ধাচায প্রভতষ্ঠা সলর দুনীভত হ্রা, জনগণ অন্যায় কভ ভ সথলক ভফযত থাকলফ এফাং 

াভাভজক ও যাভষ্ট্রক অনাচায দূয লফ।  

গণতলিয প্রাভতষ্ঠাভনকীকযণ ফ ভালক্ষা গুরুত্বপূণ ভ ভফলয় সুান প্রভতষ্ঠা কযা। গণতি ভালন শুদৄ জনগলণয সবালট 

ভনফ ভাভচত ওয়া নয়। ভনফ ভাচন নাগভযকলদয ভত প্রকালয একটি তাৎম ভফ তভ ফলট। গণতি যাষ্ট্র ও যালষ্ট্রয জনগলণয কোলণয 

জন্য, যাষ্ট্রলক আদৄভনকতায উচ্চ ভ লয স ৌঁলে সদফায জন্য কাজ কলয। গণতলিয প্রাভতষ্ঠাভনকীকযণ লরা জনগলণয ভলফ-

ভনকা কড়ায় গন্ডায় সাধ কযা। নাগভযলকয ভত প্রকালয স্বাধীনতালক উলবাগ কযা, তায ভক্ষা-দীক্ষা, ভনযাত্তা এফাং জীফন 

মালনয প্রভতটি সক্ষেলক সু ভয় কলয সতারা। গণতি একটি দীঘ ভসভয়াভদ ভযকল্পনা, যালষ্ট্রয সচা  ভদলয় জনগণলক সদ া নয়, ফযাং 

জনগলণয সচা  ভদলয় যাষ্ট্রলক সদ ায অনুীরনই গণতলিয রক্ষয। ভফলল কলয যাজননভতক দরগুলরায গণতাভিক ভেলফালধয চচ ভা 

সুান কালয়লভ কাম ভকয ভূভভকা যা লত ালয। 

জাভতাংঘ সঘাভলত সটকই উন্নয়ন অবীি, রক্ষযভাো ও সূচকভৄল সম ১৭ টি সূচলকয কথা ফরা লয়লে তায ১৬ 

নম্বলয ফরা লয়লে ‘সটকই উন্নয়লনয জন্য াভন্তপূণ ভ ও অন্তভু ভভক্তভরক ভাজব্যফস্থায প্রচরন, কলরয জন্য ন্যায়ভফচায প্রাভিয 

থ সুগভ কযা এফাং কর স্তলয কাম ভকয, জফাফভদভতাপূণ ভ ও অন্তভু ভভক্তভরক প্রভতষ্ঠান ভফভনভ ভান’ এয কথা ফরা লয়লে। সুতযাাং 

সটকই উন্নয়লন ভফকল্প সনই। আফায ন্যায়ভফচায প্রভতষ্ঠা না লর ভফচায ব্যফস্থায উয ভানুল আস্থা াভযলয় সপরলফ পলর ভালজ 

অযাধ সফলড় মালফ। স্বচ্ছতা ও জফাফভদভ প্রভতষ্ঠা লর ভালজ ঘুল ও দুনীভতয প্রবাফ অলনকটা কলভ আলফ। 

সুান প্রভতষ্ঠায় যকায নানাভৄ ী দলক্ষ ভনলয়লে। সানায ফাাংরা গড়ায প্রতযলয় ২০১২  ালর জাতীয় শুদ্ধাচায 

সক র ফাস্তফায়ন কযলত চরলে। প্রলতযক ফেয যকায প্রভতটি ভফবালগ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান কযলে। দুনীভত দভলন গুরুত্বপূণ ভ 

অফদান যা লত আইন প্রণীত লয়লে তায ভলধ্য উসে লমাগ্য লরা ‘িা ভফলযাধী আইন,২০০৯’, ‘তথ্য অভধকায আইন,২০০৯’, 

‘সবাক্তা অভধকায াংযক্ষণ আইন, ২০০৯’, ‘যকাভয অথ ভ ও ফালজট ব্যফস্থানা আইন,২০০৯’, ‘জাতীয় ভানফাভধকায কভভন 

আইন,২০০৯’, ‘চাট ভাড ভ সলিটাভযজ আইন, ২০১০’, ‘জনস্বাথ ভ-াংভিি তথ্য প্রকা (সুযক্ষা প্রদান) আইন,২০১১’, ‘ভানফ াচায 

প্রভতলযাধ ও দভন আইন,২০১২’, ‘ভাভন রন্ডাভযাং প্রভতলযাধ আইন,২০১২’, ‘প্রভতলমাভগতা আইন,২০১২’ ইতযাভদ। 

ফাাংরালদ জাভতাংলঘয United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) এয 

অনুভথ ভনকাযী সদ। দুনীভত ভনভ ভলরয জন্য ‘সপ জদাভয আইনগত ব্যফস্থা িণ ও আন্তজভাভতক আইলনয ভাধ্যলভ দুনীভতয 

প্রভতকায োড়াও দুনীভতয ঘটনা মালত না ঘলট তায জন্য প্রভতলযাধভরক ব্যফস্থা িণলক’ ফলচলয় গুরুত্ব সদওয়া লয়লে এই 

কনলবনলন। ফাাংরালদলয লষ্ঠ ঞ্চফাভল ভক ভযকল্পনা (২০১১-২০১৬) এফাং ‘রূকল্প ২০২১’ এফাং ‘ভযলপ্রভক্ষলত ভযকল্পনা 

২০১০-২০২১’-এও ভধভী কভ ভসূভচ ভচভিত কযা লয়লে। 

এোড়া সুান ভনভিলত জরুভয সফায টরাইন চালু কলযলে যকায। তালরা ফাাংরালদলয জরুভয কর সন্টায ৯৯৯; 

দুনীভত দভন কভভলনয কর সন্টায ১০৬; যকাভয আইভন ায়তা কর সন্টায ১৬৪৩০; কৃভল ভফলয়ক সম সকান যাভ ভ সলত 

ভফনাভলে কর করুন ১৬১২৩; নাযী ভনম ভাতন ফা ফােভফফা লত সদ লরই ভফনাভলে কর করুন এই নাম্বালয ১০৯ ইতযাভদ। 

লফ ভাভয সুান ফাস্তফায়ন যকালযয একায লক্ষ ম্ভফ নয়। কলরয ভিভরত প্রলচিায় কাভিত সানায ফাাংরা 

গঠন কযা ম্ভফ লফ। 
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