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ন িত এখেনা িব তকর: চ াি য়ন থেক িঁড়েয় উ িত, বাংলােদশ এবার ১৩তম 

 

া পােরি  ই ার াশনােলর ( আই) ন িতর ধারণা চক অ সাের বাংলােদেশর অব ান িব তকর। ন িতর াপকতা এখেনা উে গজনক। 
২০১৮ সােল িবে র ১৮০  দেশর মে  সবেচেয় ন িত  দেশর তািলকায় বাংলােদশ ১৪৯ িমেক নেম এেসেছ। ২০১৭ সােল এ িমক 
িছল ১৪৩। অথাৎ এক বছের ঊ ম অ সাের ছয় ধাপ িনেচ নেমেছ। অব ােনর ে  িন ম অ সাের চার ধাপ িনেচ নেমেছ। এ ে  
২০১৭ সােল অব ান িছল ১৭, আর ২০১৮ সােল তা কেম ১৩তম হেয়েছ। ােরর ে  অবনিত হেয়েছ ই পেয় । ২০১৭ সােল ার িছল 
২৮, এবার হেয়েছ ২৬। একই ার পেয়  িনেয় বাংলােদেশর সে  বিশ ন িত  দশ িহেসেব সম-অব ােন আেছ স াল আি কান 
িরপাবিলক ও উগা া। দি ণ এিশয়ার দশ েলার মে  একমা  আফগািন ানই বাংলােদেশর লনায় িপিছেয়। ১৬ ার পেয়  িনেয় 
আফগািন ােনর অব ান ১৭২ ন ের। আর এিশয়া- শা  মহাসাগরীয় অ েলর ৩১  দেশর মে  চ থ সবিন  অব ােন আেছ বাংলােদশ। এ 
ছাড়া বি ক পযােয় সবেচেয় কম ন িতর দশ ডনমাক আর সবেচেয় বিশ ন িত  সামািলয়া। গতকাল ম লবার জামািনর বািলনিভি ক 

িত ান আইেয়র বি ক ‘ ন িতর ধারণা চক (িসিপআই)-২০১৮’ িতেবদেন এসব ত  জানােনা হেয়েছ। সকাল ১১টায় ঢাকার মাইডাস 
স াের া পােরি  ই ার াশনাল বাংলােদেশর ( আইিব) কাযালেয় এক সংবাদ সে লেন ওই সব ত  েল ধেরন সং া র িনবাহী 

পিরচালক ড. ইফেতখা ামান। ন িতেত বাংলােদেশর এই অব ােনর াপেট ন িতর িব ে  আেরা কেঠার ও কাযকর পদে প িনেত 
সরকােরর িত জারােলা আ ান জািনেয়েছ আইিব। ন িত িনয় েণর জ  সং া র প  থেক জাতীয় ন িতিবেরাধী কৗশল ণয়ন 
করারও দািব জনােনা হেয়েছ। সংবাদ সে লেন ড. ইফেতখা ামান বেলন, ‘২০০১ থেক ২০০৫ সােলর মেতা আমরা সবিন  অব ােন না 
থাকেলও আমােদর আ ি র কােনা েযাগ নই। আমােদর অব ান এখেনা অত  বল এবং বি ক গেড়র লনায় অত  িনেচ। অথচ 
বাংলােদেশর ফলাফল আেরা অেনক ভােলা হেত পারত এবং স অব া বা যা তাও বাংলােদেশর আেছ। যসব কারেণ আমােদর ফলাফল 
আেরা ভােলা হয়িন বেল মেন কির, তার মে  অ তম হে , আমােদর ন িতিবেরাধী অ ীকার বা রাজৈনিতক ঘাষণা থাকেলও তার বা ব 

েয়াগ হয় না। িবেশষ কের উ পযােয় যােদর িব ে  ন িতর অিভেযাগ রেয়েছ, ব কম ে ই তােদর িবচােরর আওতায় আনা স ব হেয়েছ। 
আমােদর শাসন ও রাজনীিতেত ােথর  াপকভােব িব মান। এ ছাড়া আমােদর াংিকং ও অথৈনিতক খােত ন িতর য িবচারহীনতা, 
সারা দেশ িম, নদী, জলাশয় দখেলর য বণতা, রা ীয় য় খােত রাজৈনিতক িনয় ণ, মবধমান এবং িব তকরভােব বাংলােদশ থেক 
অৈবধ অথপাচার এবং রা ীয় িনেয়ােগর ে  রা ীয় ও শাসিনক য ভাব স েলাও আমােদর ভােলা ার না হওয়ার ে  ভাব রাখেত 
পাের।’ িথবীর কােনা দেশই শীষ পযােয়র রাজৈনিতক অ ীকার ও তার েয়াগ ছাড়া ন িত িনয় ণ হয় না বেল ম  কেরন ড. 
ইফেতখা ামান। িতিন বেলন, ‘অিত স িত মাননীয় ধানম ী ন িতর িব ে   সহনশীলতার য ঘাষণা িদেয়েছন এ  ত র রাজৈনিতক 
সিদ ারই বিহঃ কাশ। তেব এই ঘাষণার কাযকর বহার, েয়াগ এবং কােরা িত ভয় বা ক ণা দশন না কের এর বা বায়ন িনি ত 



করেত হেব। এ জ  সংি  িবেশষ  ও অংশীজনেদর স ৃ  কের এক  জাতীয় ন িতিবেরাধী কৗশল ণয়ন অপিরহায। ব খী ও 
সময়াব  এমন এক  কৗশল , ম ম ও দীঘেময়ািদ ি য়ায় ুভােব পিরবী ণসহ বা বায়ন করেত পারেল বাংলােদশ অব ই এ চেক 
ভােলা ফল করেব।’ বাংলােদশ থেক আমদািন-র ািনর আড়ােল ২০১৫ সােল ৫০ হাজার কা  টাকার সমপিরমাণ অথপাচােরর য ত  
ওয়ািশংটনিভি ক গেবষণা িত ান িজএফআই িদেয়েছ স িবষয় ও উেঠ আেস সংবাদ সে লেন। এ সে  ড. ইফেতখা ামান বেলন, 
িবেদেশ পাচার করা অথ িফিরেয় আনার নিজর রেয়েছ। ি য়া ও সংি  ি েদর জানা। এ ি য়া সবার ে  েয়াগ হওয়া দরকার। 
সংবাদ সে লেন জানােনা হয়, ২০০১ থেক ২০০৫ সাল পয  ন িতেত বাংলােদশ থম অব ােন িছল। পের ২০০৬ সােল তীয়, ২০০৭ সােল 
স ম, ২০০৮ সােল দশম এবং ২০০৯ সােল ১৩তম অব ােন উেঠ এেসিছল। এরপর ২০১০ সােল ১২তম, ২০১১ ও ১২ সােল ১৩তম অব ান 
বজায় থােক। ২০১৩ সােল পিরি িতর িক টা উ িত হয়। ওই বছর আইেয়র ন িতর ধারণা চেক বাংলােদেশর অব ান িছল ১৬তম। এর 
পেরর ই বছর যথা েম ১৪ ও ১৩তম অব ােন নেম আেস। ২০১৬ সােল অব ান হয় ১৫তম এবং ২০১৭ সােল ১৭তম অব ােন উেঠ আেস। 
িক  ২০১৮ সােল আবার অবনিত হেয় অব ান হয় ১৩তম। এসব ওঠানামার পরও িসিপআই চক অ সাের বাংলােদশ ২০১২ সাল থেক দি ণ 
এিশয়ার দশ েলার মে  ষ বােরর মেতা ি তীয় সবিন  অব ােন রেয়েছ। আর এিশয়া- ািসিফক অ েলর ৩১  দেশর মে  অব ান চ থ 
সবিন । িসিপআই  অ সাের ন িতেত বাংলােদেশর িনেচর অব ােন থাকা দশ েলা হে  আজারবাইজান, ক ােম ন, মাদাগা ার, িনকারা য়া, 
তািজিক ান, ইিরি য়া, মাজাি ক, উজেবিক ান, িজ া েয়, কে ািডয়া, িড আর কে া, হাইিত, কেমিন ান, কে া, অ াে ালা, চাদ, ইরাক, 
ভিন েয়লা, ি , িলিবয়া, আফগািন ান, ই য়াটিরয়াল িগিন, িগিন িবসাউ, দান, উ র কািরয়া, দি ণ দান, িসিরয়া ও সামািলয়া। ২০১৭ 

সােল য়ােতমালা, কিনয়া, লবানন, মৗিরতািনয়া, কেমারজ, নাইেজিরয়া—এ ছয়  দেশর অব ান বাংলােদেশর িনেচ থাকেলও ২০১৮ সােল 
বাংলােদশ এসব দেশর িনেচর অব ােন নেম এেসেছ। সংবাদ সে লেন জানােনা হয়, িসিপআই অ যায়ী ন িতর সং া হে  ি গত িবধা 
বা লােভর জ  ‘সরকাির মতার অপ বহার’। যসব জিরেপর তে র ওপর িনভর কের চক  িন িপত হয় তার মা েম সরকাির ও 
রাজৈনিতক মতার অপ বহােরর াপকতার ধারণারই অ স ান করা হয়। চেকর ত  সং েহ লত চার  ধাপ অ সরণ করা হয়। 
ধাপ েলা হেলা উপাে র উৎস িনবাচন, নঃ পিরমাপ, নঃ পিরমাপ ত উপাে র সম য় এবং পিরমােপর যথাথতা িনি ত করেত সংি  
ব ািনক িভি  অ যায়ী ব া হণ। িসিপআই িনণয়কােল জিরেপর ত  সং হ ও িবে ষেণ আ জািতকভােব ী ত সেবা  মান এবং 

িবেশষ সতকতা অবল ন করা হয়। এ ছাড়া জানােনা হয়, আই ১৯৯৫ সাল থেক ন িতর ধারণা মা ােক ০-১০ েল িনধারণ কের আসিছল। 
২০১২ সাল থেক এ  পিরবতন কের ০-১০০ েল িনধারণ করা হে । এই প িত অ সাের েলর ‘০’ ারেক ন িতর সেবা  এবং ‘১০০’ 

ারেক ন িতর াপকতা সবিন  বা সবািধক শািসত বেল ধারণা করা হয়। য দশ েলা চেক অ  নয় তােদর স েক ওই চেক 
কােনা ম  করা হয় না। চেক অ  কােনা দশই এ পয  িসিপআইেয় শতভাগ ার পায়িন। অথাৎ ন িতর াপকতা সবিন  এমন 
দশ েলােতও কম মা ায় হেলও ন িত িবরাজ কের।  ২০১৮ সােল চেক সবিন  ১০ পেয়  ার পেয় সবেচেয় বিশ ন িত  দশ 

িহেসেব থম হেয়েছ সামািলয়া। তার পেরই ১৩ পেয়  িনেয় ১৭৮ ন ের ভােব রেয়েছ িসিরয়া ও দি ণ দান। ১৪ পেয়  িনেয় ভােব 
১৭৬ ন ের অথাৎ তীয় অব ােন আেছ ইেয়েমন ও উ র কািরয়া। অ িদেক সবেচেয় বিশ ৮৮ পেয়  পেয় সেবচেয় কম ন িত  দশ 
িবেবিচত হেয়েছ ডনমাক। কম ন িত  দশ িহেসেব ৮৭ পেয়  িনেয় ি তীয় অব ােন রেয়েছ িনউিজ া । ৮৫ পেয়  িনেয় তীয় অব ােন 
রেয়েছ িফন া , িস া র, ইেডন ও ইজার া । সংবাদ সে লেন বি ক ন িত পিরি িতর ত  েল ধের জানােনা হয়, ২০১৮ সােলর 
িসিপআই অ যায়ী বি ক ন িত পিরি িত আশ াজনক। চেক অ  ১৮০  দেশর মে  ই- তীয়াংেশর বিশ দশই ৫০-এর কম ার 
পেয়েছ। এবােরর িসিপআই অ যায়ী ৬৮ ার এবং ঊ ম অ সাের ২৫তম অব ান িনেয় দি ণ এিশয়ার দশ েলার মে  সবেচেয় কম 
ন িত  দশ টান। এর পেরর অব ােন রেয়েছ ভারত (ে ার ৪১, অব ান ৭৮)। এরপের ল া ৩৮ ার পেয় ৮৯তম অব ােন রেয়েছ। 

৩৩ ার পেয় ১১৭তম অব ােন উেঠ এেসেছ পািক ান এবং ৩১ ার পেয় ১২৪তম অব ােন নেমেছ মাল ীপ। অ িদেক ৩১ ার পেয় 
১২৪তম অব ােন রেয়েছ নপালও। সংবাদ সে লেন বলা হয়, িসিপআই স েক যথাযথ ধারণার অভােব অেনক সময় ‘বাংলােদশ ন িত  
বা বাংলােদেশর অিধবাসীরা সবাই ন িত কের’—এ ধরেনর ল া া দওয়া হয়। যিদও ন িত বাংলােদেশর অথৈনিতক ি  ও দাির  
রীকরণ—সেবাপির টকসই উ য়ন অভী  অজেনর পেথ ক নতম অ রায়, তথািপ বা েব দেশর আপামর জনগণ ন িত  নয়। তারা 
ন িতর কারেণ িত  ও েভাগী মা । মতাবানেদর ন িত এবং তা িতেরােধ দেশর ন  ও সংি  িত ান েলার থতার 

কারেণ দশ বা জনগণেক কােনাভােবই ন িত  বলা যােব না। সংবাদ সে লেন উপি ত িছেলন আইিবর উপেদ া অ াপক ড. মাইয়া 
খােয়র, গেবষণা ও পিলিস িবভােগর পিরচালক মাহা দ রিফ ল হাসান এবং আউটিরচ অ া  কিমউিনেকশন িবভােগর পিরচালক শখ 
মাহা দ ম র-ই-আলম। সংবাদ সে লেন জানােনা হয়, িসিপআই িনণেয় আইিব কােনা িমকা পালন কের না। এমনিক আইিবর 

গেবষণা থেক া  কােনা ত  বা িবে ষণ িসিপআইেয় পাঠােনা হয় না। অ া  দেশর আই চ া ােরর মেতাই আইিবও ন িতর ধারণা 
চক দশীয় পযােয় কাশ কের মা । িসিপআই ২০১৮-এর জ  বাংলােদেশর ে  ত  িহেসেব আট  জিরপ ব ত হেয়েছ। 

জিরপ েলা হেলা িব াংেকর কাি  পিলিস অ া  ইনি উশনাল অ ােসসেম  ২০১৭, ওয়া  ইেকানিমক ফারাম এি িকউ ভ অিপিনয়ন 
সােভ ২০১৮, াবাল ইনসাইট কাি  ির  র ংস ২০১৭, বােটলস ান ফাউে শন া ফরেমশন ইনেড  ২০১৭-১৮, ওয়া  জাি স েজ  
ল অব ল ইনেড  ২০১৭-১৮, পিল ক াল ির  সািভেসস ই ার াশনাল কাি  ির  গাইড ২০১৮, ইেকানিম  ইে িলেজ  ইউিনট কাি  ির  
র ংস ২০১৮ এবং ভ ারাই স অব ডেমাে িস েজ  ডাটােসট ২০১৮-এর িরেপাট। 
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ন িত চার ধাপ বেড়েছ - আই’র িতেবদেন বাংলােদশ 

*সরকােরর প  থেক ন িতর িবষয়  অ ীকার করা হয়  
* াংক কেল ািরর সে  জিড়তেদর আইেনর আওতায় আনা জ ির  
* মত কােশর াধীনতা ও িবচার িবভাগেক রাজনীিতর ঊে  রাখেত হেব  
* দেকর াধীনতায় ঘাটিত রেয়েছ  
* গণমা ম ও শীলসমােজর কথা বলার েযাগ সং িচত 

গা র িরেপাট 

ড. ইফেতখা ামান 

া পােরি  ই ার াশনােলর ( আই) ন িত চেক িবে  চার ধাপ িপিছেয়েছ বাংলােদশ। ১৮০  দেশর মে  ২০১৮ সােল 
অধঃ ম অ যায়ী (খারাপ থেক ভােলা) বাংলােদেশর অব ান ১৩তম, যা আেগর বছর িছল ১৭তম। অথাৎ বাংলােদেশ ন িত 
বেড়েছ। আবার চেকর ঊ ম অ যায়ী (ভােলা থেক খারাপ) বাংলােদেশর অব ান ৬ ধাপ িপিছেয় ১৪৩ থেক ১৪৯তম 

অব ােন চেল এেসেছ। অ িদেক ন িতর পিরি িত উ য়ন সং া  াের ১০০ ন েরর মে  এবার বাংলােদশ পেয়েছ ২৬। 
আেগর বছর িছল ২৮। এর মােন আই’র িতন চেকই বাংলােদেশ ন িত বেড়েছ। বাংলােদেশর এই অব ান এিশয়া শা  
মহাসাগরীয় অ েল চ থ এবং দি ণ এিশয়ায় ি তীয়। এছাড়া িবে  সবেচেয় ন িত  দশ সামািলয়া এবং সবেচেয় কম 
ডনমাক। জামািনিভি ক ন িতিবেরাধী সং া া পােরি  ই ার াশনােলর ( আই) ‘ ন িতর ধারণা চক (করাপশন পারেসপশন 

ইনেড  বা িসিপআই)-২০১৮’ িতেবদেন উেঠ এেসেছ এসব ত । ম লবার িবে  একেযােগ িতেবদন  কাশ করা হয়। এিদন 
বাংলােদেশ আই’র সহেযাগী িত ান আইিব এক সংবাদ সে লেন এ িতেবদন কাশ কের। সং া র িনজ  কাযালেয় 
অ ি ত এ সংবাদ সে লেন উপি ত িছেলন আইিবর িনবাহী পিরচালক ড. ইফেতখা ামান এবং িনবাহী ব াপক অ াপক 
ড. মাইয়া খােয়র। ন িত িতেরােধ বশিক  পািরশ কেরেছ আই। এ েলা হল- ন িত িনয় েণ রাজৈনিতক সিদ া, দকেক 
আরও াধীনভােব কাজ করেত দয়া এবং অবাধ গণমা ম ও সি য় নাগিরকসমাজ িবকােশ উপ  পিরেবশ িনি ত করা। সংবাদ 
সে লেন ড. ইফেতখা ামান বেলন, একধরেনর িবচারহীনতার সং িত তির কের ন িতবাজেদর েপাষকতা করা হে । 
সরকােরর প  থেক ন িতর িবষয়  অ ীকার করা হয়। কােনা িতেবদন কাশ করেল নাগিরকসমাজ ও গণমা মকম েদর 
নােজহাল হেত হয়। ফেল ন িতবাজরা এেত উৎসািহত হে । িতিন আরও বেলন, বাংলােদেশ আরও কেয়ক  কারেণ ন িত 
কমােনা যাে  না। এর মে  উে খেযা  হল- রাজনীিতিবদেদর িত িতর ঘাটিত, রা ীয় িত ান েলার জবাবিহিদতার অভাব, 
রাজৈনিতক দল েলার জ  অব ান সং িচত কের দয়া এবং গণমা ম ও শীলসমােজর িতিনিধেদর কথা বলার েযাগ সীিমত 
কের দয়া। িতিন বেলন, আিথক খােত এেকর পর এক কেল াির ও জািলয়ািতর ঘটনা ঘটেলও তােদর িবচােরর আওতায় আনার 

া  নই। িবচািরক িত ান েলােক রাজৈনিতক আ গেত র ঊে  উেঠ কাজ করার পরামশ দন িতিন। 

ড. ইফেতখা ামান বেলন, জািতসংেঘর ন িতিবেরাধী কনেভনশেন া র কেরেছ বাংলােদশ। স কারেণ ন িত িনয় ণ কের 
নাগিরকেদর জ   জবাবিদিহতা লক আইেনর শাসন িত া করেত বা  সরকার। িক  দেশ ন িত বাড়েছ। 
অথৈনিতক িদক থেক বাংলােদেশর অব ান য পযােয়, তার লনায় দশ থেক িতবছর িব ল পিরমাণ টাকা পাচার হে । 
িবিভ  আ জািতক সং ার িরেপােট এসব ত  উেঠ এেসেছ। িতিন বেলন, ন িত িতেরােধ িতব কতার মে  আরও রেয়েছ- 
শীষ ন িতবাজেদর িব ে  ব া নয়ার া  দখা যাে  না। 
আিথক খাত, জনবল িনেয়াগ ও িবিভ  ি  বা বায়েন রাজৈনিতক বল িনয় ণ রেয়েছ। কারও িব ে  ন িতর অিভেযাগ এেল 
সরকােরর শীষ পযােয় থেক তা অ ীকার করা হয়। এেত ন িতবাজরা উৎসািহত হয়। এ ছাড়াও ন িত দমন কিমশেনর ( দক) 

াধীনতায় ঘাটিত রেয়েছ। 



আই’র িতেবদেন বলা হেয়েছ, ন িতর পিরি িত উ য়ন সং া  াের ১০০ ন েরর মে  বাংলােদেশর ার ২৬। আর গত 
বছর িছল ২৮। িক  িবে র সব দেশর গড় ার ৪৩। 
িবে র গড় ােরর চেয় ১৭ ধাপ িপিছেয় রেয়েছ বাংলােদশ। অথাৎ ন িতর াপকতা অত  উে গজনক। ন িত  দেশর 
তািলকায় দি ণ এিশয়ার ৮  দেশর মে  আফগািন ােনর পেরই রেয়েছ বাংলােদেশর অব ান। এ ছাড়াও এিশয়া ািসিফক 
অ েলর ৩১  দেশর মে  বাংলােদশ চ থ। 
সংবাদ সে লেন ড. ইফেতখা ামান আরও বেলন, িবে র বশিক  দেশ নাগিরক াধীনতা সং িচত হওয়ায় ন িত বাড়েছ। 
বাংলােদেশও এ বণতা দখা যায়। আর যসব দেশ গণমা ম ও বসরকাির িত ান (এনিজও) কম র া পায়, ওইসব দেশ 
ন িত বিশ। 
আইিবর এই িনবাহী পিরচালক বেলন, আইন েয়ােগ ঘাটিত রেয়েছ। িবেশষ কের াংিকং ও অথৈনিতক খাতসহ িবিভ  খােত 
মবধমান অৈনিতক ভাব িব ার, অিনয়ম- ন িত ও িব লায় দায়ীেদর িবচােরর আওতায় আনা যায়িন। িতেবদন অ সাের 

কম ন িত  তািলকার শীেষ অব ান করেছ ডনমাক। 
ি তীয় ােন রেয়েছ িনউিজ া , তীয় ােন যৗথভােব রেয়েছ িফন া , িস া র, ইেডন ও ইজার া । সবিন  অব ান 
করেছ সামািলয়া। এর আেগ িসিরয়া, দি ণ দান ও ইেয়েমন। 
দি ণ এিশয়ার দশ েলার মে  সবেচেয় ভােলা অব ােন রেয়েছ টান। ওপেরর িদেক দশ র অব ান ৬৮। এরপর ভারত ৪১, 

লংকা ৩৮, পািক ান ৩৩, মাল ীপ ২২, নপাল ৩১ এবং আফগািন ান ১৬তম। 
ড. ইফেতখা ামান আরও বেলন, ন িতর ে  একধরেনর অ ী িতর মানিসকতা িবরাজ করেছ। কােনা কমকতার ন িতর 
কথা বলেল স  অ ীকার করা হয়। 
িবিভ  িতেবদন কাশ করেল এে ে  হয়রািন ও নােজহাল হেত হয়। এ  গণমা মকম  ও নাগিরকসমাজ সবার জ  একইভােব 

েযাজ । িতিন বেলন, নাগিরকসমাজ ও গণমা মকম েদর জ  কােজর  মাগত সং িচত হে । 
এ  ন িত িতেরােধর ে  অত  বড় িতব কতা। মা েষর ক র কাশ করা অত  জ ির। িতিন বেলন, িডিজটাল 
িনরাপ া আইেনর মা েম এ অিধকার সং িচত হেয়েছ। তাই সংসেদর থম অিধেবশেনই িডিজটাল িনরাপ া আইন সংেশাধন 
করেত হেব। 
ড. ইফেতখা ামান বেলন, কােনা দেশই সরকােরর শীষ পযােয়র রাজৈনিতক সিদ া ছাড়া ন িত িতেরাধ হয় না। আর 
িনবাচেন আেগ ও পের ধানম ী শখ হািসনা ন িতর িব ে  িজেরা টলােরে র ঘাষণা িদেয়েছন। 
এ েক রাজৈনিতক সিদ ার বিহঃ কাশ বেল আমরা মেন কির। তেব কারও িত দয়া-ক ণা না কের এর কাযকর েয়াগ করেত 
হেব। 

আইিবর িনবাহী পিরচালক বেলন, ন িত িতেরােধ আইেনর শাসন িত া জ ির। াংকসহ দেশর আিথক খােত বড় ধরেনর 
জাল-জািলয়ািত হেয়েছ। িক  এর সে  জিড়ত শীষ ি েদর শাি  হয়িন। এেত আিথক খােত শাসন িত া াহত হে । 
তার মেত, আিথক খােতর অপরাধীেদর আইেনর আওতায় আনা জ ির। িবচারহীনতার সং িত থেক সের এেস, ন িত করেল শাি  
পেত হয়, স  িনি ত করেত হেব। এ ছাড়াও কাযকর িত ান দরকার। 

এর অ তম হল জাতীয় সংসদ। বতমান সংসদ যভােব, য পিরে ি েত, য ফলাফেলর ওপর িভি  কের িনবািচত হেয়েছ, তােত 
িবেশষ এক  রাজৈনিতক দেলর াধা  রেয়েছ। তারপরও সংসদ কাযকর হাক, স  আমরা চাই। পাশাপািশ দকেক কাযকর 

িমকা পালন করেত হেব। 
িতেবদেন ২০১৬-২০১৮ পয  ত  ব ত হেয়েছ। জিরপ েলায় লত বসায়ী, িবিনেয়াগকারী, সংি  খােতর গেবষক ও 

িবেশ েদর ধারণার িতফলন। বাংলােদেশর ে  ত  িহেসেব ৮  জিরপ ব ত হেয়েছ। 
এ েলা হল- িব াংেকর কাি  পিলিস অ া  ই উশনাল অ ােসসেম , ওয়া  ইেকানিমক ফারাম এি িকউ ভ ওিপিনয়ন 
সােভ, াবাল ইনসাইট কাি  ির  র ংস, বােটলস ান ফাউে শন া ফরেমশন ইনেড , ওয়া  জাি স েজ  ল অব ল, 
পিল ক াল ির  সািভেসস ই ার াশনাল কাি  ির  গাইড, ইেকানিম  ইে িলেজ  ইউিনট কাি  ির  র ংস এবং ভ ারাই স 
অব ডেমা ািস েজ  ডাটােসট িরেপাট। সংবাদ সে লেন আরও জানােনা হয়, িসিপআই িনণেয় আইিবর কােনা িমকা নই। 
এমনিক আইিবর গেবষণা থেক া  কােনা ত ও এখােন িবেবচনায় নয়া হয় না। িথবীর অ া  দেশর মেতাই আইিব 
ধারণা চক দশীয় পযােয় কাশ কের। 
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ন িত বেড়েছ বাংলােদেশ - া পােরি  ই ার াশনােলর িতেবদন 

সমকাল িতেবদক 

 
নবগ ত সরকার যখন ন িতর িব ে  িজেরা টলাের  নীিত ঘাষণা কেরেছ, ম ীরাও শ  অব ােনর কথা জানাে ন, ক তখনই 
আ জািতক পযােয়র ন িতর ধারণা চেক (িসিপআই) অব ানগত অবনিত ঘটল বাংলােদেশর। া পােরি  ই ার াশনােলর 
( আই) ন িতর ধারণা চেক এবার বাংলােদেশর অব ান ১৩তম। িসিপআইেয় এবার দশ র ার ই পেয়  কেম ২৮ থেক 
২৬ হেয়েছ এবং িন ম অব ােন অবনিত ঘেটেছ চার ধাপ। 
গতকাল ম লবার রাজধানীর ধানমি র মাইডাস স াের এক সংবাদ সে লেন া পােরি  ই ার াশনাল বাংলােদেশর 
( আইিব) িনবাহী পিরচালক ড. ইফেতখা ামান আ ািনকভােব বাংলােদেশর ন িতর ধারণা চক-২০১৮ কাশ কেরন। 
বািলনিভি ক আ জািতক ন িতিবেরাধী সং া আই গতকাল সারা িথবীেত একেযােগ ন িতর ধারণা চক-২০১৮ কাশ কের। 

আইিবর িসিপআই অ যায়ী, ২০১৮ সােল ০-১০০ েল ২৬ ার পেয় ১৮০  দেশর তািলকায় িন ম অ যায়ী বাংলােদেশর 
অব ান ১৩তম, যা ২০১৭ সােলর লনায় চার ধাপ িনে । ঊ ম অ যায়ী এর অব ান ১৪৯তম- যা ২০১৭-এর লনায় ৬ ধাপ 
কেমেছ। ২০১৭ সােলর লনায় বাংলােদেশর ার ২ পেয়  কেমেছ, যা বাংলােদেশর জ  িব তকর। এক বছেরই ই পেয়  ার 
কেম যাওয়াটা অ াভািবক। এ অব ােনর পিরে ি েত বাংলােদেশ ' ন িতর াপকতা ও গভীরতা উে গজনক' বেল িরেপােট উে খ 
করা হেয়েছ। চেক অ  দি ণ এিশয়ার আট  দেশর মে  এবারও বাংলােদেশর অব ান ি তীয় সবিন । আর এিশয়া-

ািসিফেকর ৩১  দেশর মে  অব ান চ থ সবিন । আইেয়র িহসােব মাট ১০০ েলর মে  ৪৩ ারেক ন িত কমার 
্যনতম মানদ  িবেবচনা করা হয়। 
আইেয়র এ ধারণা চক স েক িতি য়া জানােত িগেয় ন িত দমন কিমশেনর ( দক) চয়ার ান ইকবাল মাহ দ 

গণমা মেক বেলন, তারা ন িত ি র কথা বেলেছ। এর ত - মাণ উে খ করেত হেব। কাথায় কাথায় ন িত বেড়েছ তা বলেত 
হেব। ন িতেক িনয় ণ এবং দমেনর উপায়ও জানােত হেব। ন িত দমেন আইেয়র িরেপাট িদেয় কােনা কাজ হেব না। দক 
িদেয়ও হেব না। ন িত দমেন জনগেণর ঐক ব  েচ া জ ির। য িরেপােট ফ া স অ া  িফগার নই, সই িরেপাট হণেযা  



নয়। িতিন বেলন, ন িতর িব ে  মা ষ সেচতন হে , দেশর উ য়ন হে - এসব আইেক জানেত হেব। দক বল নয়, াধীন 
িত ান। বড় ন িতবাজরা িবেদেশ পািলেয় থাকায় তােদর ধরা যাে  না বেল উে খ কেরন িতিন।  

সংবাদ সে লেন আইিব জানায়, ২০১৭ সােল বাংলােদেশ ন িত কমার ধীর ল ণ দখা গেলও পিরি িত উে গজনক িছল। 
২০১৮ সােল ার ও অব ােনর অবনিতর কারেণ এ দেশ ন িতর ভয়াবহতাই কাশ পেয়েছ। এ সময় উপি ত িছেলন আইিবর 
উপেদ া অ াপক ড. মাইয়া খােয়র, পিরচালক (গেবষণা) রিফ ল ইসলাম খ।  
সংবাদ সে লেন বলা হয়, ২০১৭ সােল বাংলােদেশর ার ই পেয়  বেড় ২৬ থেক ২৮ হেয়িছল। এেত ম র গিতেত হেলও 
ন িত কমার া  দখা িদেয়িছল। এবার ার ২৮ থেক আবারও ২৬-এ নেমেছ, যা হতাশার জ  িদেয়েছ।  

সংবাদ সে লেন ড. ইফেতখা ামান বেলন, ন িতিবেরাধী অ ীকার বা রাজৈনিতক ঘাষণা বা বায়ন না হওয়া, উ  পযােয়র 
ন িতবাজেদর িবচােরর আওতায় না আনা, শাসন ও রাজনীিতেত ােথর , াংিকং ও অথৈনিতক খােত ন িতর িবচারহীনতা, 

সারােদেশ িম, নদী, জলাশয় দখেলর বণতা, রা ীয় য় খােত রাজৈনিতক িনয় ণ, অথ পাচার, িনেয়ােগর ে  ভাব িব ারসহ 
নানা নিতবাচক কারেণ ২০১৮ সােল ন িতর মা া বেড়েছ।  
ড. ইফেতখা ামান বেলন, পিরচয় ও অব ােনর ঊে  উেঠ ন িতবাজেদর ধরেত হেব। ন িত দমেন দক, অ াটিন জনােরেলর 
কাযালয়, িসএিজ, িবএফআইইউ, এনিবআর ও িবচার িবভাগেক সি য় িমকা রাখেত হেব। দক আেগর লনায় িক টা সি য় 
হেয়েছ। তেব  িদে  িন  ও ম ম পযােয়র ি  এবং িত ােনর ন িত দমেন। উ  পযােয়র ন িত দমেন দকেক কাযকর 

িমকা রাখেত হেব। অথ পাচার স েক উে গ কাশ কের িতিন  তােলন, কােনা কােনা ে  পাচার হওয়া অথ ফরত আনা 
হেল অ  ে  কন নয়? িতিন বেলন, িথবীর কােনা দেশই সরকােরর রাজৈনিতক অ ীকার ছাড়া ন িত িনয় ণ ও দমন 
স ব হয়িন। এই অ ীকার ছাড়া বাংলােদেশও তা স ব নয়। ন ন সরকােরর ধানম ী ন িতর িব ে  িজেরা টলাের  নীিতর য 
ঘাষণা িদেয়েছন স  তার রাজৈনিতক সিদ ারই বিহঃ কাশ। কারও িত ভয় বা ক ণা না দিখেয় ম ী-এমিপেদরই ওই ঘাষণা 

বা বায়ন করেত হেব।  
সংবাদ সে লেন আইিব জানায়, আইেয়র ২০১৮ সােলর চক অ যায়ী, বি ক গড় ােরর লনায় বাংলােদেশর ার অেনক 
কম। এ াপেট এ দেশর সরকারেক ন িতর িব ে  আরও কেঠার ও কাযকর পদে প িনেত হেব। দি ণ এিশয়ায় সবিন  ১৬ 

ার পেয় সবিন  অব ােন রেয়েছ আফগািন ান। ৮৮ ার পেয় সবেচেয় কম ন িত  দেশর তািলকার শীেষ অব ান করেছ 
ডনমাক। ৮৭ ার পেয় ি তীয় ােন রেয়েছ িনউিজ া  ও ৮৫ ার পেয় যৗথভােব তীয় ােন রেয়েছ িফন া , িস া র, 
ইেডন ও ইজার া । সবিন  ১০ ার পেয় তািলকার সবিনে  রেয়েছ সামািলয়া। ১৩ ার িনেয় তািলকার সবিনে র 

ি তীয় ােন রেয়েছ যৗথভােব িসিরয়া ও দি ণ দান এবং ১৪ ার পেয় তািলকার সবিনে র তীয় দশ িহেসেব রেয়েছ 
ইেয়েমন ও উ র কািরয়া। 
সংবাদ সে লেন বলা হয়, চেক অ  ১৮০  দেশর মে  ই- তীয়াংেশর অিধক দশই ৫০-এর কম ার পেয়েছ। এবােরর 
িসিপআই অ যায়ী, ৬৮ ার ও ঊ ম অ যায়ী ২৫তম অব ান িনেয় দি ণ এিশয়ার দশ েলার মে  সবেচেয় কম ন িত  
দশ টান। এর পেরই রেয়েছ ভারত, যার ার ৪১, অব ান ৭৮। এরপর লংকা ৩৮ ার পেয় ৮৯তম অব ােন, ৩৩ ার 
পেয় পািক ান ১১৭তম অব ােন এবং ৩১ ার পেয় ১২৪তম অব ােন রেয়েছ মাল ীপ। অ িদেক ৩১ ার পেয় ১২৪তম 

অব ােন রেয়েছ নপাল। এরপর ২৬ ার পেয় বাংলােদশ ১৪৯তম এবং ছয় ার পেয় আফগািন ান ১৭২তম অব ােন রেয়েছ। 
অথাৎ িন ম অ সাের আফগািন ান ও বাংলােদশ দি ণ এিশয়ায় যথা েম থম ও ি তীয় সবিন  অব ােন রেয়েছ। িসিপআই 

চক অ য়ায়ী, বাংলােদশ ২০১২ সাল থেক  কের ষ বােরর মেতা দি ণ এশীয় দশ েলার মে  ি তীয় সবিন  অব ান  
হেলা।  
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ন িতর ধারণা চক:  সহনশীলতা ও অতঃপর 

ইফেতখা ামান,৩০ জা য়াির ২০১৯, ১১:৫৬, আপেডট: ৩০ জা য়াির ২০১৯, ১২:০১ 

২৯ জা য়াির বািলনিভি ক া পােরি  ই ার াশনাল ( আই) তােদর বািষক ন িতর ধারণা চক ২০১৮ কাশ কেরেছ। চক 
অ যায়ী ০-১০০ েল বাংলােদশ ২৬ ার পেয়েছ, যা ২০১৭-এর লনায় ২ পেয়  কম। অব ান িবেবচনায় বাংলােদেশর অবনিত 
আরও িব তকর। ১৮০  দেশর মে  তািলকায় উ  অব ান অ যায়ী বাংলােদশ ১৪৯তম ান পেয়েছ, যা ২০১৭-এর লনায় ছয় 
ধাপ িনেচ। িন  অব ান অ যায়ী এবার বাংলােদশ ১৩তম, যা ২০১৭-এর লনায় চার ধাপ িনেচ। ত পির, দি ণ এিশয়ার আট  
দেশর মে  এবারও বাংলােদেশর অব ান আফগািন ােনর পর ি তীয় সবিন  এবং এিশয়া ািসিফক অ েলর ৩১  দেশর মে  

চ থ সবিন । আফগািন ান ছাড়া অপর য  এশীয় দশ বাংলােদেশর লনায় িন তর, তারা হে  উ র কািরয়া ও কে ািডয়া। 

দি ণ এিশয়ায় সবেচেয় ভােলা অব ােন রেয়েছ টান, ৬৮ ার পেয় উ ম অ যায়ী ২৫তম, এরপর ভারত ৪১ ার পেয় 
৭৮তম, ল া ৩৮ পেয় ৮৯তম, পািক ান ৩৩ পেয় ১১৭তম, মাল ীপ ও নপাল ৩১ পেয় ১২৪তম ও আফগািন ান ১৬ পেয় 
১৭২তম। বি ক তািলকায় সবিন  ার পেয়েছ সামািলয়া, ১০ পেয় । টান ছাড়া দি ণ এশীয় সব দেশরই ার চেকর গড় 
৪৩-এর িনেচ, অথাৎ এ অ েল ন িতর াপকতা উে গজনক। ১৯৯৫ সাল থেক ণীত ন িতর ধারণা চক বা িসিপআই 
(করাপশন পারেসপশনস ইনেড ) সরকাির খােত, িবেশষ কের রাজৈনিতক ও শাসিনক ন িতর াপকতা স েক ধারণার 
তে র িবে ষণ কের িবিভ  দেশর লনা লক িচ  দান কের থােক। চেক ১৩  আ জািতক জিরেপর তে র িবে ষণ করা 
হেয়েছ। এ চেক এমন জিরেপর ত ই ব ত হয়, যার মা েম িবিভ  দেশর লনা লক িচ  েল ধরা স ব। আইিব বা অ  
কােনা দেশর আই চ া ােরর গেবষণা বা জিরপল  কােনা ত  এ চেক িবেবিচত হয় না। চক  আই-এর বািলনিভি ক 

সিচবালেয়র গেবষণা িবভাগ ণীত। িসিপআই-এর প িত িনধারণ, ার পযােলাচনা এবং ত  িবে ষেণর যথাথতা যাচাই কেরন 
রাে র কলি য়া িব িব ালেয়র পিরসং ান ও রা িব ান িবভাগ, ল ন ল অব ইেকানিমকস অ া  পিল ক াল সােয়ে র 

মেথাডলিজ ইনি উট, াগ িব িব ালেয়র চালস ইনি উট এবং জামান ইনি উট অব ইেকানিমক িরসােচর হরিস ল অব 
গভ াে র িবেশষ রা। 

য ৮   থেক এবােরর চেক বাংলােদেশর ে  ব ত ত  সং হ করা হেয়েছ, তারা হেলা—১. ওয়া  ইেকানিমক 
ফারাম এি িকউ ভ ওিপিনয়ন সােভ, ২.  ইেকানিম  ইে িলেজ  ইউিনেটর কাি  ির  অ ােসসেম , ৩. বাটলস ান ফাউে শন 
া ফরেমশন ইনেড , ৪.  াবাল ইনসাইট কাি  ির  র ংস, ৫. পিল ক াল ির  সািভেসস ই ার াশনাল কাি র ির  গাইড, 

৬. িব াংেকর কাি  পিলিস অ া  কনি উশনাল অ ােসসেম , ৭. ওয়া  জাি স েজে র ল অব ল ইনেড  এবং ৮. 
ভ ারাই জ অব ডেমাে ক ডাটােসট। সং হীত তে র ময়াদ নেভ র ২০১৬ থেক সে র ২০১৮ পয । 

যসব দেশ ন িতর াপকতা ও গভীরতা সবেচেয় কম বেল িন িপত হেয়েছ তার মে  শীেষ রেয়েছ ৮৮ ার পেয় থম ােন 
ডনমাক, ৮৭ পেয় ি তীয় িনউিজ া , ৮৫ পেয় তীয় ােন যৗথভােব িফন া , িস া র, ইেডন ও ইজার া । নরওেয় 

৮৪ পেয় স ম এবং তারপর মা েয় নদার া স (৮২), কানাডা ও ে মবাগ (৮১), জামািন ও রাজ  (৮০)। িস া র ছাড়া 
থম ২০ র মে  অ  এশীয় দশ িহেসেব রেয়েছ  হংকং (৭৬) এবং জাপান (৭৩)। কােনা দশই শতভাগ ার পায়িন। 

১৮০  দেশর মে  ১২৪ , অথাৎ ই- তীয়াংেশর বিশ দশ ৫০-এর কম ার পেয়েছ। ১০৭  দশ (৫৯ %) চেকর গড় ার 
৪৩-এর চেয় কম পেয়েছ। ৭৩  দেশর (৪১ %) ার ২০১৭-এর লনায় কেমেছ। উ য়নশীল অেনক দেশর পাশাপািশ যসব 
উ ত দেশ অবনিত হেয়েছ তার মে  রেয়েছ িনউিজ া , নরওেয়, কানাডা, জামািন, রাজ  ও হংকংেয়র মেতা উ ান া  
দশস হ। ২০০১ থেক ২০০৫ পয  পরপর প চবার বাংলােদশ সবিন  ােন িছল। এবারসহ মাট ১২ বার সামািলয়া এ চেক 

সবিন  ান পেয়েছ। অ িদেক ২০০৬ থেক  কের বাংলােদশ চেকর ার ও অব ান িবেবচনায় িক টা ি দায়ক অ গিত 
অজন করেলও আ ি র েযাগ নই। ন িতর াপকতা ও গভীরতা য অতীব উে গজনক, তার িত িতফলন ঘেটেছ 

ধানম ীর া -িনবাচনী ও িনবাচন-পরবত  বশ িক  ণ ব ে । আওয়ামী লীেগর িনবাচনী ইশেতহার কাশ উপলে  



িতিন ন িতর িব ে   সহনশীলতার ঘাষণা িদেয়েছন, যার নরা ি সহ িতিন শপথ হণ-পরবত  ব ে ও জািনেয়েছন, এ 
দেশ ন িতবাজেদর ঠ ই হেব না। মি সভা গঠেনর পর িতিন ম ীেদর িত ন িতর িব ে  সাবধানবাণী নরা ি  কেরেছন। ২৫ 

জা য়াির দ  জািতর উে েশ দ  ভাষেণ িতিন ন িত িনেয় সব েরর অ ি র ী িতর পাশাপািশ চার  ণ ঘাষণা 
িদেয়েছন: এক. য রা ন িতেত জিড়ত ত েদর আ ি র আ ান জািনেয়েছন; ই. আইেনর কেঠার েয়ােগর মা েম ন িতেক 
উে দ করা হেব; িতন. ত ি র বহার স সারেণর মা েম ন িত িন ল করা; এবং সেবাপির ন িত িতেরােধ জনগেণর 
অংশ হণ ও গণমা েমর সহায়তার ওপর  িদেয়েছন ধানম ী। 

ন িতর িব ে   সহনশীলতার ঘাষণােক কাযকর করেত েয়াজন িচি ত এবং অংশীজন ও িবেশষ েদর পরামশ েম ণীত 
জাতীয় ন িতিবেরাধী কৗশল। , ম ম ও দীঘ ময়ােদ িনিদ ভােব িনধািরত সময়াব  ি য়ায় বা বায়নেযা  এ প এক  

াপক ও ব খী কৗশল এখন বাংলােদেশ সমেয়র দািব এবং ধানম ীর ঘাষণার সে  পির ণ সাম ণ। সব ের জবাবিদিহ 
িনি ত করা  সহনশীলতার জ  অপিরহায।  সহনশীলতার ঘাষণা যতটা সহজ ও যৗি ক, এর বা বায়ন ততটাই ক ন ও 
জ ল, িবেশষ কের এমন পিরেবেশ যখােন রাজৈনিতক ও শাসন ব ার সব  ও পযােয় মতাসীন দেলর এক  ভাব ায় 

ািত ািনক প লাভ কেরেছ। রা কাঠােমােত মতার েয়ােগ িনয় ণ ও ভারসাে র মা েম জবাবিদিহ িনি েতর থাগত 
ািত ািনক ি য়া ও প িতর াপক অবয়েবর পিরে ি েত ন িতর সে  জিড়তেদর েণািদত িশ াচােরর আ ান যমন 
যৗি ক, তমিন এর যথাথতা িনি ত করার জ  েয়াজন কাযকর পিরবী ণ ব া। রাজৈনিতক অ েন ও তার পাশাপািশ অ  

য রা িনবাচেনর অ ত ব ফলাফেলর জ  অবদান রেখেছন, ত েদর ত াশা জন ােথর সে  কত  সাংঘিষক হেব, তার ওপর 
িনভর করেব  সহনশীলতা বা বায়েন সাফে র মা া। 

রাজৈনিতক সং িতেত এমন পিরবতন িক স ব য মতায় বা মতার কাছাকািছ থাকার অথ িনেজর স েদর িবকাশ আর নয়? 
এমন ভাবা িক স ব, য ন িতর দােয় অিভ রা, িবেশষ কের মতাবান ন িতবাজ আর িবচারহীনতা উপেভাগ করেব না? 

ধানম ী যমনটা বেলেছন, আইেনর কেঠার েয়ােগর মা েম ন িত উে দ হেব, তমন এটা িক স ব য ন িত য–ই ক ক, 
অব ান বা পিরচয়িনিবেশেষ আইনা গ শাি  পেত হেব? এমনিক স ব য ‘আমােদরই লাক’ এ কারেণ বিসক াংেকর মেতা 
জািলয়ািত বা শয়ারবাজার বা াংিকং খােত গগন ী ঋণেখলািপর ক ীয় নায়েকরা আর ধরােছ য়ার বাইের থাকেবন না এবং 
রা কাঠােমােত মবধমান ভাবশালী িমকায় থাকেবন না? এমনিক ভাবা স ব য ধানম ীর  সহনশীলতার ঘাষণাসহ 
অ া  জারােলা ন িতিবেরাধী ত য় ন িত দমন কিমশনেক এ বাতাই িদে  য তােদর আইিন ও ািত ািনক সামে র যথাযথ 

েয়াগ কের আইেনর চােখ সব নাগিরক সমান, এই ি ভি  থেক কারও িত ভয় বা ক ণা না কের িত ান  ন িত িনয় ণ ও 
িবেশষ কের উ পযােয়র ন িতবাজেদর কাযকরভােব জবাবিদিহর আওতায় আনেত স ম হেব। দক িক এর থেক এই বাতা 
িনেত পাের না য ন িত িনয় েণর ে  তারা সরকােরর আ াবহ িত ান নয়? এমনিক আশা করা যায় য দশ াপী িম, 
বনা ল, নদী, জলাশয় দখলকারীরা আর রাজৈনিতক েপাষকতা পােবন না, সরকাির য় খাত হেব ােথর , সরকাির 
খােত িনেয়ােগ দলীয়করণ আর থাকেব না, ষ লনেদনেক ‘ি ড মািন’ িহেসেব বা ‘রেয়–সেয় ষ আদায়’ ক আর বধতা দওয়ার 

য়াস হেব না, যমনটা আমােদর ম ীরা িনেয়িছেলন? কােলাটাকােক বধতা দােনর অসাংিবধািনক েযাগ িক আস  জাতীয় 
বােজট থেক  কেরই িচরতের ব  কের দওয়া যােব? 

ধানম ীর ঘাষণায় ন িত বে  জনগেণর অংশ হণ ও গণমা েমর সহায়তার ওপর যথাথভােব  আেরাপ করা হেয়েছ। ত র এ 
অব ােন জািতসংেঘর আ জািতক ন িতিবেরাধী কনেভনশেনর েয়াদশ অ ে েদর িতফলন ঘেটেছ, যার অ সরেণ 
কনেভনশেনর সদ রা  িহেসেব বাংলােদেশ গণমা ম ও বসরকাির সংগঠনসহ নাগিরক সমােজর ন িতিবেরাধী আে ালেন 
অবাধ ও সি য়ভােব অংশ হেণর উপেযাগী পিরেবশ িনি েতর দািয়  সরকােরর। ধানম ীর ঘাষণার কাযকর বা বায়েনর ােথ 
বা াধীনতা, মত কােশর াধীনতা, সংগ ত হওয়ার াধীনতা এবং গণমা েমর াধীনতার জ  িঁক ণ সব আইন, িবেশষ কের 
িডিজটাল িনরাপ া আইেনর িবতিকত সব ধারার সংেশাধন কের ঢেল সাজােনা অপিরহায। াধীনভােব ও অবােধ মত ও ত  

কােশর মা েম গণমা ম তথা সাধারণ জনগণ যত বিশ সা ার ও সি য় হওয়ার েযাগ পােব, শাসন িত া, জবাবিদিহ ও 
ন িত িতেরাধ তত বিশ রাি ত হেব। মতার অপ েয়াগ িনয় েণর ািত ািনক বলতার পিরে ি েত সমােলাচনা সইবার 

সৎসাহেসর েয়াজনীয়তা ি  পেয়েছ। সমােলাচনার অবাধ েযাগ ও মত কােশর াধীনতা জবাবিদিহ লক গণতাি ক চচার 
জ  যমন মৗিলক অ ঘটক, ন িতর িব ে   সহনশীলতার ত েয়র কাযকর বা বায়েনও তমিন অপিরহায। 

ইফেতখা ামান: া পােরি  ই ার াশনাল বাংলােদশ ( আইিব)-এর িনবাহী পিরচালক 



 

 / ৩০ জা য়াির ২০১৯ 

িবেশষ েদর অিভমত - টাকা পাচােরর ৫ কারণ 

* দশ বছের পাচার ৫ লাখ ৩০ হাজার কা  টাকা  

* পিরি িতর উ য়েন মান পদে প নই * সরকােরর প  থেক শ  পদে েপর পািরশ  

* আ’লীেগর িনবাচনী ইশেতহাের পাচার রােধ পদে েপর ঘাষণা 

মিনর হােসন 
বাংলােদশ থেক প চ কারেণ টাকা পাচার হে । এর মে  বপেরায়া ন িত দেশ িবিনেয়ােগর পিরেবেশর অভাব, রাজৈনিতক 
অি িতশীলতার শ া, রা ীয় সং া েলার বল নজরদাির, আইেনর শাসেনর ঘাটিত। 
জাতীয় ও আ জািতক িবিভ  সং ার গেবষণায় টাকা পাচােরর ে  মাটা দােগ এসব কারণ উেঠ এেসেছ। 
সা িতক সমেয় পরপর ৩  সং ার িরেপােটই বাংলােদশ থেক ভয়াবহ আকাের টাকা পাচােরর ত  উেঠ এেসেছ। 
এই সং া েলার মে  আেছ- মািকন রা িভি ক সং া াবাল ফাই াি য়াল ইি ি  (িজএফআই), ইস াংক এবং 

রা িভি ক অ স ানী সাংবািদকেদর সংগঠন আইিসআইেজর পানামা ও ারাডাইস পপার। 
দফায় দফায় িরেপাট কাশ হেলও পাচার বে  মান অ গিত নই বেল মেন কেরন অথৈনিতক িবে ষকরা। 
সবেশষ িজএফআই ২৮ জা য়াির য িরেপাট কাশ কেরেছ তােতও টাকা পাচােরর িচ  পাওয়া গেছ। এেত দখা গেছ, উ ত 
দশ েলার সে  ২০১৫ সােল বাংলােদেশর য বািণজ  (আমদািন-রফতািন) হেয়েছ, তার ায় ১৭ শতাংশই িবেদেশ পাচার হেয়েছ। 

গত দশ বছের দশ থেক ৫ লাখ ৩০ হাজার টাকা পাচার হেয়েছ। যা চলিত (২০১৮-২০১৯) জাতীয় বােজেটর ায় দড় েণর 
কাছাকািছ এবং দেশর বািষক উ য়ন কম িচর িতন েণরও বিশ। অথনীিতিবদরা বলেছন, ত  ন ন নয়। 
িক  এে ে  সরকােরর মান কােনা পদে প নই। তােদর মেত, টাকা পাচার রােধ সরকােরর রাজৈনিতক িস া  দরকার। 
তেব আওয়ামী লীেগর িনবাচনী ইশেতহাের টাকা পাচার রােধ বশ কেয়ক  পদে েপর কথা বলা হেয়েছ। 
িবে ষকরা বেলন, সা িতক সমেয় টাকা পাচােরর এক ভয়াবহ ত  পাওয়া গেছ। আমদািনর নােম এলিস িবল পিরেশাধ করেছ, 
িক  কােনা প ই দেশ আসেছ না। ভাবশালী মহল প  জাহািজকরেণর কাগজ জাল কের এলিস ত পে র েরা টাকাই েল 
িনেয় িবেদেশ রেখ িদে ন। এ ধরেনর বশ িক  কস ািড পাওয়া গেছ। 
এ েলা পযােলাচনার পর পাচার বে র পািরশ করা হেয়েছ। 
জানেত চাইেল ন িতিবেরাধী আ জািতক সং া আইিবর িনবাহী পিরচালক ড. ইফেতখা ামান গা রেক বেলন, বাংলােদেশর 
অথৈনিতক অব ার উ িত হেয়েছ বেলই টাকা পাচার হে  তা নয়। 
লত ন িত হে  িবচারহীনতার সং িত তির হেয়েছ িক  িবচার হে  না এ কারেণই টাকা পাচার বাড়েছ। ন িতেক শাি েযা  

অপরাধ িহেসেব িতি ত করার া  নই। 
তা ও জবাবিদিহতার িত ান েলা মাগতভােব বল হে । আইেনর শাসেনর াপক ঘাটিত রেয়েছ। এছাড়া রাজৈনিতক 

অিন য়তার কারেণ িক  লাক িবেদেশ টাকা িনেত পাের। ি তীয়ত, ন িতর মা েম অিজত কােলা টাকা পাচার হেত পাের। 
এছাড়া িবিনেয়ােগ ম া কারেণ বসায়ীেদর টাকা িবেদেশ যাওয়ার আশ া রেয়েছ। িতিন বেলন, কারণ যাই হাক, টাকা পাচার 
হওয়া দেশর জ  খবর নয়। 
তার মেত, সরকােরর  িবষয় িনি ত করেত হেব। টাকা িফিরেয় আনা এবং জিড়তেদর কেঠার শাি  িনি ত করা। এে ে  
বাংলােদশ াংক, ন িত দমন কিমশন, জাতীয় রাজ  বাড এবং অ াটিন জনােরেলর অিফসেক একেযােগ কাজ করেত হেব। 
িবেশষ কের পাচার রােধ আিথক গােয় া ইউিনটেক কাযকরভােব দািয়  পালন করেত হেব। 
ন িত দমন কিমশেনর ( দক) চয়ার ান ইকবাল হাসান মাহ দ বেলন, ইভােব টাকা িবেদেশ পাচার হয়। এর মে  অ তম হল 

কা মেস ল ত  িদেয় আমদািন-রফতািনর ত দাম গাপন কের। 



এছাড়া ি র মা েম িক  টাকা যায়। স র পিরমাণ ব বিশ নয়। তেব ন িত িতেরােধ দক কাজ করেছ বেল জানান িতিন। 
সামবার কািশত িজএফআইর িরেপােট বলা হয়,  ২০১৫ সােল বাংলােদশ থেক ৫৯০ কা  ডলার পাচার হেয়েছ। ানীয় ায় 

যা ৫০ হাজার কা  টাকার বিশ। 
আর ১০ বছের পাচার হেয়েছ ৬ হাজার ৩শ’ কা  ডলার। ানীয় ায় যা ৫ লাখ ৩০ হাজার কা  টাকা। গত বছেরর েন 

কািশত ইস াংেকর িরেপাট অ সাের ইজার াে র িবিভ  াংেক বাংলােদিশেদর আমানত ৪ হাজার ১শ’ কা  টাকা। 
এছাড়া রা িভি ক অ স ানী সাংবািদকেদর সংগঠন ই ার াশনাল কনেসা য়াম অব ইনেভি েগ ভ জানািল স 
(আইিসআইেজ) পানামা এবং ারাডাইস পপােস এ পয  অথ পাচারকারী িহেসেব ৮২ জন বসায়ীর নাম কাশ কেরেছ। 
িক  কােনা বসায়ীর িব ে  তদ  কের ব া নয়ার িবষয়  মান হয়িন বেল িবে ষকরা ম  কেরন। 
জানেত চাইেল বাংলােদশ ফাই াি য়াল ইে িলেজ  ইউিনেটর (িবএফআইইউ) ধান আ  হনা মাহা. রাজী হাসান গা রেক 
বেলন, অথ পাচার সং া  য ত  কাশ কেরেছ িজএফআই তা যাচাই কের দখব। 
সাধারণত আমদািন-রফতািনর আড়ােল অথ পাচার হেয় থােক। তেব গাটা িথবীেত িব বািণেজ র মা েম অথ পাচার হে । এ 
িবষেয় এখন সবাই সতক। 
িতিন বেলন, টাকা পাচার রােধ বাংলােদশ াংক সব সময় কাজ করেছ। আমরা সেবা  চ া কের যাি । মািন ল ািরং িতেরােধ 
যসব আ জািতক িনয়ম-কা ন রেয়েছ, আমরা তা েরা ির মেন চলিছ। 

সংি   বলেছ, আমদািনর নােম এলিস েল িবল পিরেশাধ করেছ, িক  কােনা প ই দেশ আসেছ না। এছাড়া রেয়েছ 
আমদািনেত  বিশ দখােনা (ওভার ইনভেয়িসং), রফতািন  কম দখােনা (আ ার ইনভেয়িসং), ি র মা েম টাকা পাচার 
হে । 
স িত টাকা পাচােরর আরও এক  বড় মা ম হেয় দখা িদেয়েছ রিমেট । এক  চ  বেদিশক ায় বাসীেদর রিমেট  
সং হ কের তা িবেদেশই রেখ দয়। 
আর এ দেশ ন িতর মা েম অিজত টাকায় এর দায় শাধ করা হয়। এক  আ জািতক সং ার জিরপ অ যায়ী এই ি য়ায় ায় 
৪০ শতাংশ বেদিশক া দেশ আসেছ না। ওই েলাও পাচার হেয় িবেদেশর কােনা াংেক রাখা হে । 
বাংলােদশ াংেকর সােবক গভনর ড. সােলহ উি ন আহেমদ বেলন, টাকা পাচােরর  

থম কারণ হল বাংলােদেশ অথ উপাজন সহজ। ন িত, কিমশন বািণজ সহ নানা অৈবধ উপােয় ব তই এখােন স দ বানােনা 
যায়। আর যারা এভােব অথ উপাজন কের, তারা বড় অংশই বাইের িনেয় যায়। তােদর ছেলেমেয়রা দেশর বাইের পড়ােশানা কের। 
সখােন স দ গড়েল তা িনরাপদ। 

ি তীয়ত, দেশর য অব া, তােত নানা ধরেনর আশ া রেয়েছ। সংি রা িবিভ  ে র স ুখীন হেত পােরন।  
তীয়ত, কারা পাচার করেছ, তা জানা সেত ও কােনা অ াকশন নয়া হে  না। এে ে  বাংলােদশ াংকসহ আইন েয়াগকারী 

সং া েলার তমন কােনা তৎপরতা নই। 
চ থ হল আমােদর বসা-বািণেজ  বশ িক  জ লতা রেয়েছ। এলিস খালার পর কমেতা িজিনসপ  আসেছ িকনা, স ক দােম 
খালা হেয়িছল িকনা, তার নজরদাির নই। 

প মত, কারও িব ে  ব া নয়া হেয়েছ, এমন বড় কােনা উদাহরণ নই। এসব িবষেয় সরকােরর প  থেক কাযকর কােনা 
ব া না নয়া হেল টাকা পাচার বে র স াবনা নই। 

িতিন বেলন,  কথার কথা নয়, বা েবই সরকােরর প  থেক শ  পদে প িনেত হেব। 
 জানায়, দেশ-িবেদেশ স াসী কমকাে  অথায়ন ব  ও মািন ল ািরং িতেরােধ তে র আদান- দান করেত ২০১৩ সােলর 

লাইেয় এগম  েপর সদ  হেয়েছ বাংলােদশ। বতমােন ১৫৯  দশ ওই েপর সদ । বাংলােদশ এই েপর সদ  হওয়ায় এখন 
সব েলা দশ থেক মািন ল ািরং, স াসী কমকাে  অথায়ন বা টাকা পাচার িবষয়ক য কােনা ত  সং হ করেত পারেব। িক  
সে ে  কাযকর কােনা উে াগ নই। এিদেক টাকা পাচার রােধ আওয়ামী লীেগর িনবাচনী ইশেতহাের কেয়ক  পদে েপর কথা 

বলা হেয়েছ। এর মে  রেয়েছ- িবেদেশ অথ পাচার ও স দ গি ত রাখা স েক সেচতনতা বাড়ােনা, অপরাধীেদর আইেনর 
আওতায় এেন অপরাধ দমেন ঢ় পদে প হণ এবং পাচার ত অথ ফরত আনেত কাযকর পদে প নয়া। এ াপাের ইিতমে  
এক  টা েফাস গঠন করা হেয়েছ। 
এছাড়া ইশেতহাের আরও বলা হেয়েছ, পাচার রাধ ও স াসী অথায়ন িনয় েণ িব  সং া এগম  েপর সদ । আরও ১৫৯  দশ 
এই েপ রেয়েছ। এেদর মা েম ত  িবিনময় হয়। 

 


