
ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

িশ াে ে  নীিত িতেরােধ শূ  সিহ তুার
িনেদশ রা পিতর
দেকর বািষক িতেবদন হ া র
কাশ : ১৪ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িশ াে ে  নীিত  িতেরােধ  দকেক শূ  সিহ তুার নীিত  অ সরণ করেত বেলেছন  রা পিত মা.
আব ল হািমদ। গতকাল নীিত দমন কিমশেনর চয়ারম ান ইকবাল মাহমেুদর নতেৃ  কিমশেনর চার
সদে র  একিট  িতিনিধদল  রা পিত  মা.  আব ল  হািমেদর  িনকট  দেকর  ২০১৮  সােলর  বািষক

িতেবদন হ া র কেরন। িতিনিধ দেলর অ  সদ গণ হে ন দক কিমশনার ড. মা. মাজাে ল হক
খান, এ এফ এম আিম ল ইসলাম ও সিচব মহুা দ িদেলায়ার ব ত। দক আইেনর অ শাসন অ সাের

িত বছর এ িতেবদন রা পিতর িনকট দািখল করা হয়।

সাংবািদকেদর  দক চয়ারম ান  বেলন,  রা পিত  িণকে  মানস ত  িশ া  িনি ত  করেত  স াব
করণীয়  সবিকছু  করেত  িনেদশ  দান  কেরেছন।  া  ে ও  নীিত  িনমূেল  কিমশনেক  পরামশ
িদেয়েছন। এছাড়া আইনশৃ লায় িনেয়ািজত কমীেদর যিদ কােনা নীিত বা অিনয়েমর খবর আেস তাও
যন কিমশেনর নজের থােক স িবষেয়ও রা পিত পরামশ দান কেরেছন। দক চয়ারম ান বেলন, য

বা যারা সরকাির স ি  যমন রেলর জায়গা, সড়ক িবভােগর জায়গা, গণপূত িকংবা খাস জিম,  বন
িবভােগর জিম ভৃিত দখল কের রেখেছন তােদরেক অ েরাধ জানাই এসব স ি  িফিরেয় িদন, নইেল
কেঠার আইিন ি য়ার মেুখামিুখ হেত হেব।

িতিন বেলন,  পর র যাগসাজেশ জাল-জািলয়ািত এবং তারণা কের ব াংেকর অথ  লাপাটকারীেদর
িব ে  আইিন ব ব া হণ অভ াহত রাখা হেব। কিমশেনর প  থেক আমােদর ব ব  যারা ব াংক থেক
অৈবধভােব  ঋণ  িনেয়েছন  বা  ঋণ  িদেয়েছন  তারা  জনগেণর এই  অথ  সম য় ক ন  নইেল আইেনর
মেুখামিুখ হেতই হেব।

দক সরকােরর তি বাহক এমন এক ে র জবােব দক চয়ারম ান বেলন, অস ব। দক কােনা
সরকাির িত ান নয়,  এিট সংিবিধব  সং া। য কারেণ  দেকর বািষক িতেবদন সরকােরর িনকট
দািখল না কের মহামা  রা পিতর িনকট ব ভবেন এেস দািখল করিছ। নীিত দমন কিমশন আইেন 

দেকর সরকার বা অ  কােনা সং ার তি বাহক হওয়ার কােনা েযাগ নই। দক ধু চেুনাপঁুিটেদর
ধের এমন এক ে র জবােব দক চয়ারম ান বেলন, এ দেশর ায় ৮০ ভাগ মা ষ ােম বাস কেরন।
তারাই এই কিথত চেুনাপঁুিটর নীিত, অিনয়ম এবং মতার অপব বহােরর িশকার। এইসব চেুনাপঁুিটেদর
িব ে  আইিন ি য়া আেরা দঢ়ৃ করা হেব।
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