
দুর্নীত িঃ প্রেক্ষাপট বাাংলাদেশ 

এম জসীম উতির্ন 

 

দুর্নীত  এমর্ন একটি কার্ য; প্রর্খাদর্ন অনর্নত ক অর্ য েোদর্নর কারদে, তৃ ীয় প্রকাদর্না পক্ষ সুতবধা পায়, র্ার ফদল  ারা তবদশষ প্রক্ষদে 

েভাব তবস্তার তর্নতি  কদর, এদ  কদর দুর্নীত র সাদর্ যুক্ত পক্ষটি এবাং তৃ ীয় পক্ষ উভয়ই লাভবার্ন হয় এবাং এই কাদর্ য দুর্নীত গ্রস্ত 

পক্ষটি র্াদক কতৃযপক্ষ। দুর্নীত  তবতভন্ন মার্নেদে ঘটদ  পাদর, আও া বা তবস্তৃত  প্র াট হদল এবাং  াদ  র্তে অল্পসাংখ্যক মানুষ জতি  

র্াদক  দব  াদক “ক্ষুদ্রাদর্ য” (Petty corruption) আর র্তে সরকার বদিা আকাদর েভাতব  হদয় পদি  দব “ব্যাপকাদর্ য” 

(Grand corruption) দুর্নীত  তহদসদব তর্নদে যতশ  হয়। 

 

দুর্নীত  শব্দটি র্খর্ন তবদশষে তহদসদব ব্যবহৃ  হয়  খর্ন সাাংস্কৃত ক অদর্ য “সমূদল তবর্নষ্ট হওয়াদক” তর্নদে যশ কদর।  দুর্নীত  শব্দটি 

সব যের্ম ব্যবহার কদরর্ন এতরস্টটল এরপর তসসাদরা , তর্তর্ন ঘুষ এবাং সৎ অভযাস  যাগ ে যদয়র প্রর্াগ কদরত দলর্ন। রাষ্ট্র 

তবজ্ঞাদর্নর অধ্যাপক মতরস তলদখদ র্ন, দুর্নীত  হল ব্যতক্তগ  স্বাদর্ যর জন্য অনবধভাদব রাষ্ট্রীয় ক্ষম ার ব্যবহার। 

 
 

সম্প্রত  বাতল যর্নতভতিক দুর্নীত তবদরাধী সাংস্থা ট্রান্সপাদরতন্স ইন্টারন্যাশর্নাল (টিআই) পতরচাতল  ‘দুর্নীত র ধারো সূচক ২০২১' শীষ যক 

েত দবের্ন েকাশ কদর ৷ প্রসখাদর্ন এবার তবদের সবদচদয় প্রবতশ দুর্নীত গ্রস্ত প্রেদশর  াতলকায় বাাংলাদেশ এক ধাপ এতগদয় ১২ ম অবস্থার্ন 

প্রর্দক ১৩ ম অবস্থাদর্ন এদসদ  ৷ অবশ্য দুর্নীত র এই সূচদক বা প্রকাদরর প্রক্ষদে বাাংলাদেদশর প্রকাদর্না অগ্রগত  হয়তর্ন ৷ ১০০ এর মদধ্য 

বাাংলাদেদশর প্রকার ২৬, গ বারও একই ত ল ৷ চার ব র ধদরই একই প্রকার রদয়দ  ৷  দব তবপরী  তেক তেদয়, অর্ যাৎ সবদচদয় কম 

দুর্নীত গ্রস্ত প্রেদশর  াতলকায় বাাংলাদেদশর অবস্থার্ন ১৮০ প্রেদশর মধ্য এক ধাপ তপত দয় হদয়দ  ১৪৭ ম। গ বার ত ল ১৪৬ ম। 
টিআইর দুর্নীত র ধারো সূচদক ২০০১ প্রর্দক ২০০৫ সাল পর্ যন্ত বাাংলাদেশ  াতলকার এক র্নম্বদর ত ল ৷ অর্ যাৎ শীষ য দুর্নীত গ্রস্ত প্রেশ ত ল 

৷ ২০০৬ সাদল বাাংলাদেদশর অবস্থার্ন ত ল তৃ ীয়, ২০০৭ সাদল সপ্তম, ২০০৮ সাদল েশম, ২০০৯ সাদল ১৩ ম, ২০১০ সাদল দ্বােশ, 

২০১১ সাদল ১৩ ম , ২০১২ সাদল ১৩ ম , ২০১৩ সাদল ১৬ ম, ২০১৪ সাদল ১৪ ম, ২০১৫ সাদল ১৩ ম, ২০১৬ সাদল ১৫ ম, 

২০১৭ সাদল ১৭ ম এবাং সব যদশষ ২০১৮ সাদল বাাংলাদেদশর অবস্থার্ন ১৩ ম ৷  

 
 

বাাংলাদেদশ এক ভার্চ্ যযয়াল সাংবাে সদেলদর্ন দুর্নীত র এই ধারো সূচদকর তবতভন্ন  থ্য তুদল ধদরর্ন ট্রান্সপাদরতন্স ইন্টারন্যাশর্নাল 

বাাংলাদেদশর (টিআইতব) তর্নব যাহী পতরচালক ইফদ খারুজ্জামার্ন ৷ ত তর্ন বদলর্ন, বাাংলাদেদশর অবস্থার্ন হ াশাজর্নক ৷ কারে, ১০ ব র 

ধদর েবে া হদলা প্রকারটি এক জায়গায় স্থতবর হদয় আদ  ৷ সরকাদরর সদব যাচ্চ মহল প্রর্দক দুর্নীত র তবরুদে শূন্য সহর্নশীল া প্রেখাদর্নার 

রাজনর্নত ক অঙ্গীকার র্াকদলও প্রসটি ঠিকমদ া কার্ যকর হদে র্না ৷ কারে, র্াদের হাদ  এই োতয়ত্ব,  াদের একাাংশই দুর্নীত র সদঙ্গ 

জতি ৷ েকাতশ  েত দবেদর্নর  থ্যানুর্ায়ী এবারও প্রের্নমাকয, তর্নউতজল্যাে, তফর্নল্যাে কম দুর্নীত গ্রস্ত প্রেদশর তবদবচর্নায় শীদষ য অবস্থার্ন 

করদ  ৷ েতক্ষে সুোর্ন এবারও সবদচদয় প্রবতশ দুর্নীত গ্রস্ত প্রেদশর  াতলকায় ৷  

 
 

দুর্নীত  েমর্ন কতমশদর্নর োতব ট্রান্সপাদরতন্স ইন্টারন্যাশর্নাদলর এই সূচক এবাং ব্যাখ্যা সঠিক র্নয়। সাংস্থাটির কতমশর্নার প্রমাজাদেল হক 

খাদর্নর মদ , দুেদকর কাদজর েত  বাাংলাদেদশর ৬৮% মানুষ  আস্থা েকাশ কদরদ । এ ািা বাাংলাদেশ এদ াটা দুর্নীত গ্রস্ত হদল 

সাম্প্রত ককাদলর উন্নয়র্ন কাদজ এদ াটা সাফল্য প্রপদ া র্না। তর্নরদপক্ষ দৃতষ্টদকার্ন প্রর্দক জতরপ পতরচালর্না করদল টিআই এর এমর্ন 

েত দবের্ন টিকদব র্না বদল ত তর্ন উদেখ কদরর্ন। তম. খার্ন মদর্ন কদরর্ন ে যাশা প্রবতশ হওয়ার কারদে  াদের েত দবেদর্ন এমর্ন  থ্য উদে 

আসদ । তকন্তু বাস্তদব বাাংলাদেশ দুর্নীত র ধারো সূচদক অদর্নকটাই এতগদয় এদসদ । 

 

দুর্নীত র তবরুদে সরকাদরর অতভর্ার্ন অব্যাহ  র্াকদব বদল জাতর্নদয়দ র্ন  েধার্নমন্ত্রী প্রশখ হাতসর্না৷ সরকাদরর বষ যপূত য উপলদক্ষয জাত র 

উদিদশ্য প্রেয়া ভাষদে ত তর্ন এ কর্া জার্নার্ন৷ েধার্নমন্ত্রী বদলর্ন, ‘‘আপর্নাদের স্মরে আদ , সরকার গেদর্নর পর জাত র উদিদশ্য ভাষদে 

আতম দুর্নীত র সদঙ্গ জতি দের প্রশাধরাদর্নার আহ্বার্ন জাতর্নদয়ত লাম৷ আতম সাধারে মানুদষর জন্য কাজ কতর৷ মানুদষর কল্যাদের জন্য 

আতম প্রর্ প্রকার্ন পেদক্ষপ করদ  তদ্বধা করদবা র্না৷ দুর্নীত বাজদের তবরুদে চলমার্ন অতভর্ার্ন অব্যাহ  র্াকদব উদেখ কদর ত তর্ন বদলর্ন, 

‘‘আতম আবারও সবাইদক স কয কদর তেদ  চাই দুর্নীত বাজ প্রর্ই প্রহাক, র্  শতক্তশালীই প্রহাক র্না প্রকর্ন  াদের  াি প্রেওয়া হদব র্না৷'' 

েধার্নমন্ত্রী বদলর্ন, ‘‘দুর্নীত  েমর্ন কতমশদর্নর েত  আহ্বার্ন র্াকদব, প্রর্-ই অনবধ সম্পে অজযদর্নর সদঙ্গ জতি  র্াকুক,  াদক আইদর্নর 

আও ায় তর্নদয় আসুর্ন৷ সাধারে মানুদষর হক র্াদ  প্রকউ প্রকদি তর্নদ  র্না পাদর  া তর্নতি  করদ  হদব৷'' 

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=Petty_corruption&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=Grand_corruption&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC
https://bn.wikipedia.org/wiki/Aristotle
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%95_%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B8&action=edit&redlink=1
https://www.dw.com/bn/%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87/a-47281226


 

-২- 

দুর্নীত  েমর্ন ও েত দরাধমূলক কার্ যক্রম স্বে, তর্নরদপক্ষ ও কার্করভাদব সম্পন্ন করদ  সরকার দুর্নীত  েমর্ন কতমশর্নদক চাতহো 

প্রমা াদবক পর্ যাপ্ত আইতর্ন ও আতর্ যক সহায় া েোর্ন কদর আসদ । কতমশর্নদক আদরা শতক্তশালী করার লদক্ষয কতশশদর্নর সামতগ্রক 

কার্ যক্রমদক পূে যাঙ্গভাদব করার পতরকল্পর্না রদয়দ । কতমশদর্নর োত ষ্ঠাতর্নক সক্ষম া বৃতের লদক্ষয  েন্ত ও মামলা পতরচালর্না সাংক্রান্ত 

কাজ সঠিকভাদব পতরবীক্ষদের জন্য ওদয়বতভতিক সফটওয়যার েস্তু  করা হদব। দুর্নীত  েমদর্ন সরকার কদোর পেদক্ষপ গ্রহে অব্যাহ  

রাখদব। 

 
 

দুেদকর সাম্প্রত ক তকছু কার্ যক্রম মানুদষর মদধ্য ইত বাচক ধারো ত তর কদরদ  ৷ তবদশষ কদর েধার্নমন্ত্রী প্রশখ হাতসর্নার দুর্নীত র 

তবরুদে তজদরা টলাদরন্স র্নীত  এই কাদজ সাংতিষ্ট কম যক যাদের উৎসাহ জুতগদয়দ  ৷  দব রাজনর্নত ক েত শ্রুত  এবাং সাধারে মানুদষর 

মদধ্য ইত বাচক ধারো ত তর করা র্না প্রগদল দুেদকর একার পদক্ষ দুর্নীত  তর্নয়ন্ত্রে সম্ভব হদব র্না ৷ 
 

দুেদকর সাদবক প্রচয়ারম্যার্ন প্রগালাম রহমার্ন বদলর্ন, ‘‘একতেদর্ন প্র া দুর্নীত র এই অবস্থা ত তর হয়তর্ন ৷ এটা একতেদর্ন র্াদবও র্না ৷  দব 

দুেক প্রর্ কার্ যক্রম চালাদে  াদ  তকছু ইত বাচক ধারো ত তর হদে ৷  দব শুধু দুেদকর একার পদক্ষ এটা সম্ভব র্নয়। এদক্ষদে 

সামতগ্রকভাদব সুশাসর্ন ও রাজনর্নত ক েত শ্রুত  জরুতর ৷’’ 
 
 

দুেদক ওদয়বসাইট প্রর্দক োপ্ত  থ্যানুর্ায়ী ২০২০ সাদলর তেদসম্বর পর্ যন্ত  কতমশদর্ন প্রমাট তবচারাধীর্ন মামলার সাংখ্যা ২৯৩১ টি,  তবচার 

চলমার্ন ২৬৯৭ টি, উচ্চ আোলদ র আদেদশ স্থতগ  ২৩৪ টি, সাজা ১১১টি, খালাস ৪৪ টি, প্রমাট তর্নষ্পতি ১৫৫ টি মামলা। ব্যযদরাদ  

তবচারাধীর্ন মামলার সাংখ্যা ৪৫১ টি,  তবচার চলমার্ন ২৪৯ টি, উচ্চআোলদ র আদেদশ স্থতগ  ২০২ টি, সাজা ১০টি, খালাস ১১ টি, প্রমাট 

তর্নষ্পতি ২১ টি মামলা।  জানুয়াতর ২০২০ হদ  তেদসম্বর ২০২০ পর্ যন্ত হাইদকাট য তবভাদগ মামলা তর্নষ্পতির হার ২৫.১৫%, কতমশদর্নর 

পদক্ষ তর্নষ্পতির হার ৩৯.২৮%, আতপল তবভাদগ মামলা তর্নষ্পতির হার ১৮.৩৮%, কতমশদর্নর পদক্ষ তর্নষ্পতির হার ৩৮.৯৫%, 

সদব যাদমাট মামলা তর্নষ্পতির হার ২৪.০৮%, কতমশদর্নর পদক্ষ তর্নষ্পতির হার ৩৯.২৪% । দুেক কতমশর্নার প্রমাজাদেল হক খার্ন বদলর্ন, 

‘‘আমরা এখর্ন অতভদর্াগ ভাদলভাদব র্াচাই বা াই করত  ৷ আোলদ  প্রর্ মামলা েমাে করা র্াদব র্না প্রসই মামলা তর্নদয় আমরা এদগাতে 

র্না ৷ ফদল মামলা কমদলও সাজার হার প্রবদিদ  ৷'' 

 
 

দুর্নীত  েত দরাদধ েধার্নমন্ত্রী প্রশখ হাতসর্নার তজদরা টলাদরন্স র্নীত  বাস্তবায়র্ন, দুর্নীত র তবরুদে বল েদয়াদগ তপ পা র্না হওয়া, রাজর্নীত র 

েভাবমুক্ত রাখা, রাজনর্নত ক মার্নতসক ার পতরব যর্ন, ব্যতক্তস্বাদর্ যর পতরবদ য জর্নস্বার্ যরক্ষার মার্নতসক া ত তর সদব যাপতর সতেোই পাদর 

আমাদের প্রেশ প্রর্দক দুর্নীত দক তব াতি  করদ । এর বাইদর প্রকাদর্নাভাদবই দুর্নীত  প্রর্দক প্রবতরদয় আসা সম্ভব র্নয়।  াই আসুর্ন প্রেশদক 

ভাদলাদবদস দুর্নীত দক র্না বতল। ভতবষ্য  েজদের জন্য একটি দুর্নীত মুক্ত সমাজ গিদ  সহায় া কতর। 

# 

০৬.০২.২০২২ 

(তপআইতে তফচার) 
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