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টিআইবির গবিষণা 

সরকাবর কর্ মচারীবের সম্পবের বিসাি দেওয়ার বনয়র্ র্ানা িবে না 

 

প্রবযেক িছর সম্পবের বিসাি দেওয়ার বনয়র্ চালু করা দগবে সরকাবর কর্ মচারীবের জিািবেবি অবনক গুণ িাড়াবনা সম্ভি িবে র্বন 

কবর ট্রান্সপাবরবন্স ইন্টারন্যাশনাে িাাংোবেশ (টিআইবি)। প্রবযষ্ঠানটি িেবছ, বিবির্াো অনুযায়ী প্রবয পাঁচ িছর অন্তর বিসাি দেওয়ার 

বনয়র্ থাকবেও যা পােন করা িবে না। এ কারবণ সরকাবর কর্ মচারীবের দিযন-ভাযাসি বিবভন্ন সুবযাগ-সুবিিা িাড়বেও দুনীবয 

কর্বছ না। 

জনপ্রশাসবন জিািবেবি বনবিয ও দসিার র্ান িাড়াবয ২০১২ সাবে শুদ্ধাচার দকৌশে প্রণীয িয়। প্রায় সায িছর পর প্রণীয শুদ্ধাচার 

দকৌশে অনুযায়ী প্রযোবশয অগ্রগবয কযটুকু িবো যা বনবয় একটি গবিষণা পবরচােনা কবরবছ টিআইবি। গযকাে রবিিার রাজিানীর 

র্াইডাস দসন্টাবর এক সাংিাে সবেেবন ‘জনপ্রশাসবন শুদ্ধাচার : নীবয ও চচ মা’ শীষ মক গবিষণা প্রবযবিেবন জনপ্রশাসবন শুদ্ধাচারনীবয 

িাস্তিায়বন িযমর্ান পবরবিবয তুবে িরা িয়। 

টিআইবির প্রগ্রার্ ম্যাবনজার র্হুয়া রউবের করা এই গবিষণায় শুদ্ধাচারনীবয িাস্তিায়বন ৯ েো সুপাবরশও তুবে িরা িয়। ২০১৮ 

সাবের জুন দথবক চেবয িছবরর র্াচ ম পয মন্ত পবরচাবেয এই গবিষণার যথ্য বিবভন্ন প্রযেক্ষ ও পবরাক্ষ উৎস দথবক দনওয়া িবয়বছ িবে 

জানাবনা িবয়বছ। 

সরকাবর কর্ মচারী (আচরণ) বিবির্াো ১৯৭৯ অনুযায়ী, প্রবযেক সরকাবর কর্ মচারীবক চাকবরবয প্রবিবশর সর্য় সম্পবের বিসাি বেবয 

িবি। এরপর প্রবয পাঁচ িছর পর পর বডবসম্বর র্াবস বিসাি দেওয়ার বিিান রবয়বছ। দসই সবে আবিেবনর র্াধ্যবর্ সরকাবরর 

অনুবর্ােন না বনবয় দকাবনা কর্ মচারী ব্যিসা িা আিাবসক ব্যিিাবরর জন্য বনবজ িা দডবভেপাবরর দ্বারা দকাবনা ভিন িা ফ্ল্োট বনর্ মাণ 

িা ক্রয় করবয পাবরন না। বকন্তু টিআইবির প্রবযবিেবন িো িবয়বছ, সরকাবর কর্ মচারীবের একটি অাংশ অনুবর্ােন না বনবয়ই ফ্ল্োট, 

িাবড়র র্াবেক িবে। অবনবক স্ত্রী ও সন্তানবের নাবর্ বকনবছন। 

গবিষণায় পাওয়া যথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৯ সাবে বিবির্াো প্রণীয িবেও ২০০৭ সাে পয মন্ত সরকাবর কর্ মচারীবের চাকবরবয প্রবিবশর 

সর্য় সম্পবের বিসাি দেওয়ার যথ্য দর্বেবন। ২০০৮ সাবে যত্ত্বািিায়ক সরকার সম্পবের বিসাি দনওয়ার বনয়র্ চালু কবর। এরপর 

২০১০ সাে দথবক বনয়বর্যভাবিই এটা দনওয়া িবে। বকন্তু পাঁচ িছর পর পর বিসাি িােনাগাে করার বনয়র্টি র্ানা িবে না। 

গবিষণার যথ্য অনুযায়ী, সরকাবর কর্ মকযমাবের পবোন্নবযর দক্ষবে নীবযবনি মারকবের সুবপবরয়র বসবেকশন দিাবড মর (এসএসবি) 

সেস্যবের ক্ষর্যার অপব্যিিার করা িবে। দগাবয়ন্দা বরবপাট মবক এ দক্ষবে প্রািান্য দেওয়া িবে, যাবয অবনক সর্য় আবথ মক দেনবেন 

ও দক দকান রাজননবযক র্যােবশ মর—বরবপাবট ম দসই বিষয়টিবক দিবশ গুরুত্ব দেওয়া িয়। সরকাবরর িাইবর বিবভন্ন েবের র্যােবশ ম 

বিশ্বাসী কর্ মকযমাবের বিবশষ ভারপ্রাপ্ত কর্ মকযমার (ওএসবড) যাবেকায় অন্তর্ভ মক্ত করা িবে। পবোন্নবযর দক্ষবে প্রবশক্ষবণর বিষয়টি 

বিবিচনায় দনওয়া িবে না। 



প্রবযবিেবন দয সুপাবরশগুবো তুবে িরা িবয়বছ দসগুবো িবো আইন িােনাগাে করা, কর্ মচারীবের সম্পবের বিসাি প্রবযিছর দনওয়ার 

বনয়র্ করা, বিদ্যর্ান আইনগুবোবয ‘সরকাবর কর্ মচারী’র িেবে ‘প্রজাযবের কর্ মচারী’ শব্দ যুক্ত করা, জনপ্রশাসবনর শীষ ম পয মাবয়র 

শূন্যপবের বিপরীবয অবযবরক্ত বনবয়াগ না বেবয় বনবচর শূন্যপেগুবো পূরণ করা, সি কোডাবর সর্ান সুবযাগ বনবিয করা, 

দটকবনকোে কোডাবর প্রশাসন কোডাবরর পোয়ন িন্ধ করা, কাবজ পারেবশ মযা বিবিচনায় পবোন্নবয বনবিয করা, সর্বয়াপবযাগী 

কোবরয়ার প্ল্োবনাং তযবর ও ‘যথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রোন) আইন-২০১১’ িাস্তিায়বনর জন্য সরকাবর কর্ মকযমা-কর্ মচারীবের র্বধ্য 

সবচযনযা িাড়াবনার উবদ্যাগ গ্রিণ। 

সাংিাে সবেেবন টিআইবির বনি মািী পবরচােক ড. ইেবযখারুজ্জার্ান িবেন, জনগবণর অবিকার বনবিয করবয জনপ্রশাসবনর 

শুদ্ধাচার বকছু বকছু িাবন িাস্তিাবয়য িবেও অবিকাাংশ দক্ষবে যা উবপবক্ষয িবয়বছ। জনপ্রশাসবন শুদ্ধাচারচচ মা সঠিকভাবি িাস্তিায়ন 

করবয িবে রাজননবযক অেীকার জরুবর। 

  


