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কে র কাজ েশষ না কেরi িবল তুেল েনoয়া, আিথ র্ক দুন িতর পথ সুগম করেত কে র েময়াদ বাড়ােনা, oভারটাiম না কের িবল 
েনoয়াসহ 22িট িবষেয় দুন িতর সু  aিভেযাগ েতালা হেয়েছ। আর eসব aিনয়ম o দুন িতর সে  জিড়ত িত ানিটর ব াপনা 
কতৃর্প , ক  পিরচালক o সংি  েকৗশলীরা। 

জন শাসেনর কম র্চারীেদর সে  েকােনা aনু ান থাকেল দুন িত িতেরােধর িবষয়িট aবধািরতভােবi চেল আেস ধানম ী েশখ 
হািসনার কথায়। গত বৃহ িতবার স য্ায় বাংলােদশ aয্াডিমিনে িটভ সািভ র্স aয্ােসািসেয়শেনর aনু ােন ধান aিতিথর ব ে  
িতিন বেলেছন, দুন িতর িবরুে  aিভযান a াহত রাখেত হেব। গত 24 জুলাi তাঁর কায র্ালেয় সব ম ণালয় o িবভােগর সিচবেদর 
সে  বািষ র্ক কম র্স াদন চুি  (eিপe) aনু ােন ধানম ী বেলন, দুন িত েযন u য়ন েখেয় না েফেল। eর আেগ গত 28 জানুয়াির 
জন শাসন ম ণালয় পিরদশ র্নকােল বেলিছেলন, সরকাির কম র্চারীেদর মানিসকতা পিরবত র্ন করেত হেব। eত েবতন বািড়েয়েছ, eর 
পরo দুন িত হেব েকন? 

আিথ র্ক দুন িতর a তম বড় aিভেযাগ oেঠ সরকাির চাকিরেত িনেয়ােগর ে ে । িনয়মানুযায়ী েকােনা িনেয়ােগ দুন িত হেল েসটা 
গণমা েম িতেবদন আকাের কাশ পায়। িক  স িত েদেশর নারায়ণগ , েশরপুর, েমেহরপুরসহ েবশ কেয়কিট েজলায় 
কনে বল িনেয়ােগ দুন িত হয়িন বেল িকছু িতেবদন কািশত হয়। eেত তীয়মান হয়, eসব িনেয়ােগ ঘুষi িতি ত িনয়ম হেয় 
েগেছ। ঘুষ ছাড়া িনেয়াগ হেলi বরং েসটা িত ম ঘটনা িহেসেব কাশ পাে । 

সােবক জন শাসনসিচব o বত র্মােন দুদেকর কিমশনার িহেসেব দািয়তব্রত ড. েমাজাে ল হক খান কােলর ক েক বেলন, ‘েবতন 
বৃি র ফেল সরকাির কম র্চারীেদর মে  ব নার েয আে পটা িছল, েসটা ঘুেচেছ। দুন িত করার জ  েয সব র্ াসী েচ া িছল, েসটা 
কেমেছ। তেব িকছু দ েরর দুন িত সং িতেত পিরণত হেয়েছ। েসসব জায়গায় মানিসকতার পিরবত র্ন আনেত হেব, আমরা েসi 
েচ াi করিছ।’ 

  

 


