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পাঠকেদর হয়েতা মেন আেছ, গত েফ য়ািরেত ei পি কায় বত র্মান সরকােরর িনব র্াচনী iশেতহাের দুন িত িনমূ র্ল 
করার েয a ীকার করা হেয়িছল েসi আেলােক eকিট কলাম িলেখিছলাম। oi েলখায় আমােদর িতেবশী 
ভারেতর 22তম রা পিত ড. e িপ েজ আ ল কালাম eবং ি পুরা রােজয্র মুখয্ম ী মািনক সরকােরর uদাহরণ 
েটেনিছলাম। তাঁেদর eকজন িছেলন িশ ক o িব ানী eবং a জন িছেলন রাজনীিতিবদ বা জন িতিনিধ। িক  
সৎ ি েতব্র মাপকািঠেত দুজনi িছেলন eক েগাে র। আমােদর েদেশo েয তাঁেদর মেতা সৎ মানুষ েনi—
েতমন নয়। আেছ, তেব সংখয্ায় খুবi কম। আর তাঁেদর সৎ থাকার কারেণ aেনক সময়i গ না স  করেত 
হয়। e েদেশর সমাজ বা রা  তাঁেদর মূ ায়ন কের না, স ান েদয় না। কারণ তাঁরা েয aসেতয্র সে , দুন িতর 
সে  আপস করেত পােরনিন। তাঁেদর e থ র্তাi েযন তাঁেদর িচর aবেহিলত কের েরেখেছ। eক a কার িদেন 
eক িচলেত আেলা যখন a কারেক েভদ কের ছুেট আসেত চায়, তখন েতা eকটু ভােলা লাগারi কথা। মেন 
আশা জােগ, eকটু ভরসার েখাঁজ পাi। যিদ e রকম uে াগ সব ম ণালয় েথেকi েনoয়া হেতা! ম ণালয়i বা 
বলিছ েকন, সমােজর িতিট ে i e পদে প হেণ u মী হেতা; েদশিট কত সু র হেতা, িতিট ে  
u য়েনর েজায়াের েভেস েযত। আমরা িবেশষ কের e েদেশর মানুষ জীবেনর aথ র্ খুেঁজ েপতাম। দুেভ র্াগ আর 
দুি ার ভয়াবহতা েথেক েরহাi েপতাম। িবেশব্র মানুষ আমােদর স ান জানাত। দুন িত  েদশগুেলার 
তািলকায় আমােদর নাম আর oপেরর িদেক েদখা েযত না। eক দুঃসহ ল া েথেক আমরা ে েচ েযতাম। 

স বত বাংলােদেশ সবেচেয় েবিশ দুন িত ঘেট থােক সরকাির aিফেস, িবেশষ কের েযসব aিফস জনেসবা বা 
u য়নমূলক কাজকেম র্র সে  জিড়ত। আমরা সাধারণত ‘ঘুষ’ বা ‘েuকাচ’ বলেত যােক বুিঝ, দুন িত আসেল তারi 
আেরক নাম। দুন িত সাধারণত দুিট ের হেয় থােক। থমত, সরাসির জনেসবা দানকারী সরকাির সং ার 
েলাকজন eবং েসবা িনেত আসা সাধারণ জনগেণর মে  সংঘিটত দুন িত। আর িদব্তীয়িট হে  u য়নমূলক, 
িবেশষ কের aবকাঠােমাগত কােজর সে  স ৃ  সরকাির েলাকজন eবং বা বায়ন কােজ জিড়ত েবসরকাির 
সং া বা েলাকজেনর মে  সংঘিটত দুন িত। থমিটর াপকতা বাংলােদেশর ামগ  পয র্  িব ত হoয়ায় 
দুন িতেত জিড়তেদর সংখয্া aেনক। a িদেক িদব্তীয়িটেত জিড়তেদর সংখয্া aেপ াকৃত কম হেলo aেথ র্র 
পিরমাণ aেনক েবিশ। থমিটেক ‘চুির’ বলেল িদব্তীয়িটেক বলা যায় ‘ডাকািত’। তেব দুন িতেত aেথ র্র পিরমাণ 
যা-i েহাক না েকন, aপরােধর মাপকািঠেত সবi সমান। দুন িত যখন েমাহ িহেসেব eকজন সরকাির চাকুেরেক 
ধীের ধীের আে পৃে  aে াপােসর মেতা জিড়েয় েফেল, তখন েস আর সৎ জীবেন িফের আসেত পাের না। e 
eমন eক ািধ, েয ধরা িদেয়েছ তার আর িন ার েনi। েসi ািধ যখন মহামািরেত পিরণত হয়, তখন তার 
িতেষধক েয়াগ করা কিঠন হেয় দাঁড়ায়, oষুেধ আর কাজ করেত চায় না। সারা aে i যখন থা, তখন মলম 

লাগােনার জায়গা পাব েকাথা? আমােদর হেয়েছ eখন েসi দশা। বলেত িদব্ধা েনi েয দুন িতর িশকড় আমােদর 
সমােজর গভীের ে ািথত হেয় েগেছ। মানুেষর সুকুমারবৃি েক ধব্ংস কের দুন িত আজ আমােদর সমাজেক 
aব েয়র িদেক ধািবত করেছ। আমােদর সামািজক বাঁধন, িনয়মকানুন o মূ েবাধেক ধব্ংস কের েফেলেছ। 
eকসময় দুন িত  বা aসৎ মানুষ খুেঁজ েপেত ক  হেতা, eখন সৎ মানুেষর েখাঁজ পাoয়াi েয কিঠন হেয় 
পেড়েছ। শুধু সরকাির aিফেসর কথাi বিল েকন, েবসরকাির aিফেসo দুন িত কম হে  না। আসেল দুন িতেত 



স ৃ  হেত ে  গুরুতব্পূণ র্ নয়, আিথ র্ক সুিবধািটi িবেবচয্। দুন িত eখন বাংলােদেশর সব র্  কয্া ােরর মেতা 
ছিড়েয় পেড়েছ। দুন িত শুধু eকজন দুন িত  ি  বা তার পিরবােরর মানুেষর মানিবক গুণাবিলেকi নয়, সম  
সমাজেকi ধব্ংস কের েদয়। আর eর ভাব সবেচেয় েবিশ পেড় েদেশর aথ র্নীিতর oপর, সািব র্ক u য়েনর 
oপর। aথচ েদেশর ei িতর পিরবেত র্ স েদর পাহাড় ƣতির কের িনেজেদর u য়ন ঘটাে  দুন িত  oi 
েলাকগুেলা। আমরা জািন, eকিট সভয্ বা আদশ র্ সমােজ ঘুষ, েuকাচ বা aসৎ পেথ আিথ র্ক সুিবধা েনoয়ােক েকu 
ভােলা েচােখ েদেখ না। aসৎ ি েদর মেন করা হয় সমােজর কীট িহেসেব। িক  আমােদর েদেশ e 
েলাকগুেলাi সবেচেয় েবিশ ময র্াদা, স ান আর মতার aিধকারী হেয় সমাজ বা রাে র সব র্ ের চ  িতপি েত 
পদচারণ করেছ। সৎ মানুষ oi aসৎ মানুেষর চােপ ঘেরর িনভৃত ােন আ য় িনেয়েছ। e েদেশ aসৎ ি রা 
‘পদাথ র্’ আর সৎ ি রা ‘aপদাথ র্’ aিভধায় aিভিষ । দুন িতর আশীব র্াদপু  থম দলিট পা ায় ভারী হেয় 
রাে র সব র্ে  দখল কের আেছ, a িদেক নগ সংখয্ক িদব্তীয় দলিট aসহায় হেয় িন ুপ িনরু াপ। সবাi 
জােন, সমােজ বা রা যে র কারা কখন েকাথায় দুন িত করেছ। িক  ভয় আর আতে  কজন েসসেবর িতবাদ 
করেত সাহস পাে ? 

েদেশর e ভয়াবহ পিরি িতেত পিরক না ম ণালয় েয সাহসী ভূিমকা িনেত যাে , েস জ  তােদর aব i 
শংসা করেত হয়। আমােদর িবশব্াস, যখন সৎ চাকুেরেদর সংখয্া িনণ ত হেয় যােব, তখন eকi সে  জানা যােব 

a  পে র চাকুেরেদর সংখয্া। সৎ কম র্কত র্া o কম র্চারীেদর পুর ার েতা েদoয়া হেলা; িক  aেসদর? aথ র্াৎ 
দুন িতপরায়ণ ি েদর িবরুে  ব া েনoয়ার িক েকােনা িচ া-ভাবনা পিরক না ম ণালয় কের েরেখেছ? নািক 
েদেশর চিলত আiেনর কােছ oi সব চাকুেরেক েসাপদ র্ করা হেব? eমনo েতা হেত পাের েয সৎ পেথ িফের 
আসার eকিট সুেযাগ েদoয়া হেলা। বা দুন িতর পিরমাণ aনুযায়ী েযমন—aিতির , ম ম o সব্  মা ার দুন িত 
ভাগ কের ব া েনoয়া হেলা। eকজন সরকাির চাকুের দুন িত করেবন না—eিটi সবার কা  eবং চাকিরর 
িবধান। eর তয্য় ঘটােনার ফলাফলo িনধ র্ািরত। যা েহাক, e ে ে  সরকােরর সিদ া eবং তা বা বায়েনর 
স া তা eকিট বড়  হেয়i রiল। 

পিরক না ম ণালেয়র e uে  শুধু সৎ চাকুেরেদর পুর ােরর মে  সীমাব  না েরেখ e য়াসিট েথেকi 
আমােদর শুরু করা uিচত দুন িতিবেরাধী শুি  aিভযােনর eবং তা সরকাির দ র েথেক েবসরকাির দ র, সমােজর 
িতিট ে  বা ি  aবিধ চািলেয় েযেত হেব। বত র্মান সরকােরর ‘শূ  সহনশীলতা’ নীিতর বা বায়েন বত র্মান 

uে াগিট aব i aবদান রাখেব—e িবশব্াস আমােদর রেয়েছ। সেব র্াপির eর ফেল যিদ দুন িতেত িনমি ত 
মানুেষর মে  সৎ জীবেন িফের আসার আকা া জা ত হয়, েসিটi হেব আমােদর সবেচেয় বড় াি । 

পিরেশেষ পিরক না ম ণালয়েক আবারo আমােদর আ িরক সাধুবাদ জানাi eমন eকিট uে াগ হেণর জ । 
আপনারা শুরু কেরেছন, সব ভয় আর িদব্ধাদব্  িডিঙেয় aভী  লে য্ eিগেয় চলুন। আমরা দুন িত নামক রাহুর 
করাল ােস িত  সততা আর u য়েন িবশব্াসী e েদেশর সাধারণ মানুষ আপনােদর পােশ আিছ eবং থাকব। 
কারণ বাংলােদশ েথেক দুন িত িচরিদেনর জ  uৎপািটত েহাক—e আমােদর হৃদেয়র কথা, ােণর ন। 
জািতর জনক ব ব  েশখ মুিজবুর রহমােনর ঐিতহািসক 8 মােচ র্র ভাষেণর েয aংশটুকু uে খ কেরi আজেকর 
েলখা েশষ করেত চাi তা হেলা—‘েতামােদর যা িকছু আেছ, তাi িনেয় ত থােকা। মেন রাখবা—র  যখন 
িদেয়িছ, র  আেরা েদব; e েদেশর মানুষেক মু  কের ছাড়ব iনশা া।’ oi কথাগুেলার িতধব্িনেক aনুসরণ 
কের আসুন আমরা েয যার aব ান েথেক লােখা শহীেদর র াত e পিব  মািটেক দুন িত েথেক মু  করার 
সং ােম ব পিরকর হi eবং ব ব র ‘েসানার বাংলা’ গেড় তাঁর সব্ েক বা েব রূপািয়ত কির। 

েলখক : সােবক রা দূত o সিচব  


