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সেবা খাতের দুর্নীতের স্বরূপ 

প্রণব মজুমদার 

প্রধার্নমন্ত্রী দুর্নীতে তর্নতে তিতরা টলাতরতের স াষণা তদতেতের্ন। োর সুতিতিে তেদ্ধাতি আমরা আশাতিে হই। সুন্দর ও েমৃদ্ধ একটি 

বাংলাতদতশর স্বপ্ন সদতখ আতমও। 

তকন্তু সদতশর তবতিন্ন খাতে পব বে েমার্ন দুর্নীতে-অতর্নেম েমূতল সরাধ হতব তকর্না, সে তর্নতে েবাই হোশাে তর্নমতিে। িতবষ্যৎ তর্নতে 

শতিে আতমও। সবশ কাে সেতক সদখা সেবা খাতে তর্নতোতিে বন্ধুতদর েতেিকাতরর গল্প তর্নতে আিতকর এ তর্নবন্ধ। 

দুর্নীতে-অতর্নেম তর্নতে গতবষণা টিআইতবর। ট্রােপাতরতে ইন্টারন্যাশর্নাল অব বাংলাতদশ েংতেতপ টিআইতবর ক’বের আতগ িতরপ 

কার্ বক্রম অনুর্ােী সবশ দুর্নীতেগ্রস্ত সদতশর সেবা খাে। সেবা খাতের মতে পুতলশ তবিাগ ৭২, তবিারব্যবস্থা ৬৩ এবং ভূতম ৪৪ শোংশ 

দুর্নীতেগ্রস্ত। 

সদতশর সেবা খাতের প্রাে েব প্রতেষ্ঠার্নই দুর্নীতেগ্রস্ত। টাকা খরি কতরও এেব খাতে আিতরকোশূন্য (ইংতরতিতে র্াতক বলা হে ‘তলপ 

োতি বে’) সেবাই সমতল। আিতরকোশূন্য সেবার কারতণই রাষ্ট্রােত্ত সেবা প্রতেষ্ঠার্নুলতলার আি দুরবস্থা। সে সুতর্াতগ সবেরকাতর 

প্রতেষ্ঠার্নুলতলার সপাোবাতরা। সেবার র্নাতম একতিটিো ব্যবো করতে োরা। অতে মুর্নাফাে সবশ মতর্নাতর্াগী। োতদর সেবা সপতে 

োধারণ মানুতষর  াম ঝতর। 

সেবা খাে তবশাল। তবদুিৎ, জ্বালাতর্ন ও আেকর খাতের আি হেশ্রী অবস্থা। সেবার মার্ন খুব খারাপ। োধারণ ির্নগণ এেব খাতের 

সেবা তর্নতে তগতে পতদ পতদ হেরাতর্নর তশকার। সকমর্ন আতে এ তের্ন খাতের মানুষ? মিার ব্যাপার হল এ ৩টি সেবা খাতেই আমার ৩ 

বন্ধু কম বরে। একির্ন স্কুতলর অপর দু’ির্ন কতলতির। ৩ বন্ধুই এখর্ন সবশ তবত্তবার্ন। োতদর গাতি, বাতি, সোর্নার গহর্না এবং বউতের 

র্নাতম তবপুল পতরমাণ অে ব ও েম্পদ রতেতে। দুর্নীতেগ্রস্ত এবং দুর্ব বত্তােতর্নর অে বর্নীতের েমাতি আি োরা েমাদৃে ব্যতি। 

আমাতক তর্নতে প্রােই োতদর আফতোে! দী ব েমে ঢাকাে সেতক কী করলাম? োতদর ধারণা অে বর্নীতে োংবাতদকো কতরও োতদর 

সিতে সবতশ েম্পদশালী হওো র্াে। র্নাতমর আদ্যাের তদতে তিরতের েমতিগে র্নাম ‘োমুক’। রািধার্নীর বাড্ডা ও তমরপুতর োতদর 

বেবাে। ‘োমুক’ কীিাতব সদশ ও িাতের েব বর্নাশ করতে ো বলতে। 

‘ক’ তেল আমার স্কুল িীবতর্নর বন্ধু। োর বাবা মফস্বল মহকুমা শহতরর অদূতর একটি হাতট লুতি সেলাই করতের্ন। পতরবাতর ওরা ৩ 

িাই এবং ২ সবার্ন। সোট্ট শহতরর র্নিবতি টিতর্নর িালার একটি কতে িািা োতক। েবাই পিাতশার্না কতর। মা কুটির তশতল্পর এক 

েতমতের সদো পাতটর ব্যাগ তেতর কতরর্ন। 

েপ্তাহাতি ো িমা তদতে মাতে ২৫০ সেতক ৩০০ টাকা সরািগার কতরর্ন তেতর্ন। েংোতর অিাব-অর্নটর্ন োতদর। োই প্রাে েমেই 

সদখোম ক্লাতে ‘ক’ অনুপতস্থে। সেতণকতে োর মাতঝ মতে হাতরতে র্াওোর কারণ িার্নলাম। 

অতর্নক পীিাপীতির পর বন্ধু িার্নাল োর অনুপতস্থতের রহস্য। কম দাতম িাল তকতর্ন ো তবতক্র করার িন্য সট্রতর্ন কতর লাকোম র্াে 

প্রােই। তবতক্রলব্ধ মুর্নাফা সিাগার্ন সদে েংোতর। ৭ েদতস্যর েংোতর আহার সিাগাতেই সর্খাতর্ন সবশ দুঃোে, সেখাতর্ন ওতদর 

পিাতশার্না আর আগাল র্না। অতে কতি র্নবম সেতণ পর্ বি ‘ক’ এতলা। 

১৯৮৪ োতলর কো। েখর্ন আতম ঢাকা তবশ্বতবদ্যালতের োি। রাতে টিউশতর্ন কতর হতল তফরতে। ‘ক’সের েতি সদখা মাতলবাগ সমাতি। 

বলল তবদুিৎ উন্নের্ন সবাতড ব কাি কতর। মাতলবাগ সমাতি োর অতফে। ক’তদর্ন পর এক দুপুতর ওর অতফতে তগতে র্া িার্নলাম োতে 

আমার িক্ষু িিকগাে! সকার্ন পতদ িাকতর কতর িার্নতে িাইতল ‘ক’ বলল পদ অতফে েহকারী। তকন্তু পতরিেপতি তমটার তরডার োর 

পদতব। 

‘সবর্নের্ন সহতিি’ তেগাতরতটর প্যাতকট ওর িামার পতকতট। পাতশ বো একির্ন েহকমীতক ১টি তেগাতরট তদতে ‘ক’ বলল, ওরা ১৭ 

ির্ন অতফে েহকারী। েবাই তমটার তরডার। তশল্প এলাকা সেিগঁও-এ ১৭৩ গ্রাহকতক প্রতে মাতে তবদুিৎ তবল সদে সে। প্রাে ২২০০ 

টাকা সবের্নেহ ‘ক’সের সরািগার মাতে ৬০ সেতক ৬৫ হািার টাকা। কীিাতব ো েম্ভব? উত্ততর সে র্া িার্নাল ো হল তবদুিৎ খাতে 

পুকুর চুতর। সেিগঁও-এ অতধকাংশ কারখার্না। উৎপাদর্ন কাতি েখর্ন সবতশ ব্যবহৃে হে তবদুিৎ। 

তপতডতবর (পাওোর সডতিলপতমন্ট সবাড ব) এেব তমটার তরডারতক মাতেক তিতত্ততে খুতশ করার মােতম তবপুল পতরমাণ অতে বর সলাকোর্ন 

হে। েরকার ব্যাপক েতেগ্রস্ত হতলও এেব তমটার তরডার এবং গ্রাহক হে লািবার্ন। আর বি ধরতর্নর সে েতের দাে পতি োধারণ 



ির্নগতণর ওপর। ‘ক’ বলল, োর এলাকার একির্ন বাতণতিিক গ্রাহক মাতে ব্যবহৃে ৫০০০ হািার ইউতর্নট তবদুিতের মতে মাি 

১০০০-এর মূল্য পতরতশাধ কতর শেবানুোতর। 

শেব হল ১০০০ ইউতর্নতটর মূল্য তবতলর তর্নধ বাতরে দাম অনুোতর র্নগতদ তদতে হে গ্রাহকতক। সে শতেব মাতে ৫০০০ ইউতর্নট তরতডং হতলও 

তবল কতর ১০০০ ইউতর্নতটর। েমতঝাো অনুর্ােী গ্রাহক বাতক ৩০০০ ইউতর্নট তবদুিৎ তবল সেতক সরহাই পাে। 

অববধ উপাতে ‘ক’সের মতো তবদুিৎ তবিাতগর ‘তমটার তরডার’সদর েংগ্রহ করা অতে বর ৬০ শোংশ তবেরণ করা হে প্রধার্ন প্রতকৌশলী, 

তর্নব বাহী প্রতকৌশলী, েহকারী প্রতকৌশলী, উপেহকারী প্রতকৌশলী, তহোবরেক ও অন্যতদর মতে। বাতক ৪০ শোংশ েংতিি তমটার 

তরডার পার্ন। 

শুধু তক তবদুিৎ চুতর! গ্রাহকতক তবদুিৎ তবিাগ সেতক তবর্নামূতল্য তবেরণতর্াগ্য তবদুিতেক তমটাতরও তরডারতদর ব্যবো। অন্যান্য তমটার 

তরডারতদর মতো এিাতব আমার ‘ক’ র্নাতমর বাল্যবন্ধুটিও আি সবশ তবত্তশালী। ঢাকা তেটি কতপ বাতরশর্ন এবং টিী সপৌরেিার 

আওোধীর্ন আকষ বণীে এলাকাে ২০ কাঠা িতমর মাতলক। 

সমরুল বাড্ডাে োতি ৪ কাঠার ওপর েম্পূণ ব সমািাইককৃে ২ ইউতর্নতটর ৬ েলা দালাতর্নর মাতলক সে। সমৌিাক ও মাতলবাতগ ২টি শাতি 

এবং ১টি ফাস্টফুতডর সদাকার্ন োর। এোিাও রতেতে তবপুল পতরমাণ ব্যাংক ব্যাতলে। র্তদও বন্ধুটি সডোর িাকতর সেতক দী বতদর্ন ধতর 

োেতপন্ড, কম বকেবা-কম বিারীতদর অেদুপাে অবলম্বতর্নর এ প্রতক্রোে সদতশর তবদুিৎ তবিাগ আি রোেতল। 

গ্যাে তবিাতগরও একই অবস্থা। ‘ম’ র্নাতমর বন্ধুটি সবশ সমধাবী োি তেল। কৃতষ তবজ্ঞার্ন তর্নতে োর পিাতশার্না। অেিি ধম বপরােণ বন্ধুটি 

পতরবাতরর প্রতোিতর্ন সলখাপিার মাঝখাতর্নই কম বেংস্থাতর্ন সর্নতম পতি। উচ্চমােতমক সশষ কতর অতর্নক আতবদতর্নর পর িাকতর পাে সে 

তেোে গ্যাতে। তহোব েহকারী পতদ ঢুতক সে আি কম বকেবা। েংতর্াগ তবিাতগ দী ব েমে সকতটতে। তেোে গ্যাতে েতমক সর্নোও তেল 

সে। বেরপঁতিক আতগ র্ািাবািী সমাতি সদখা। ‘তিন্নাহ’ টুতপ পতরতহে দাতিওোলা এক িদ্রতলাক। র্নাম ধতর ডাকতলর্ন। সির্নার উপাে 

সর্নই। 

বলল ‘তকতর তির্নে র্নাই’? আতম ‘ম’। দতেণ র্ািাবািীতে োতক। তর্নতির বাতি। কীিাতব হল? কীিাতব আবার! ২৫ বেতরর িাকতর। 

বি বি গ্রাহকতদর গ্যাে েংতর্াতগর কাি কতরতে বুিে র্না। েব িাইিা কইতে অেতর্ন! 

২ সেতল ১ সমতে োর। র্ািাবািীতে সোো ৩ কাঠা িতম োর। ২ কাঠার ওপর ৬ েলা তিতত্ততে এক ইউতর্নতটর বাতি। ৩ েলা পর্ বি 

েম্পূণ ব। বাতির োমতর্ন বাতক িতমতে সদাকার্ন র তুতল িািা সদো হতেতে। সেতলতমতে েবাই মতেতঝল আইতডোল স্কুল অিান্ড কতলতি 

পতি। স্কুতল োতদর র্াওো-আো তর্নতির সকর্না টতোটা তি কতরালা গাতিতে কতর। আরও িার্নাল জুরাইর্ন মুরাদপুতর ২৪ কাঠা িতম 

আতে োর। ফতকতররপুতল রতেতে হি কাতফলার অতফে। তগতন্নেহ হি কতরতের্ন দু’বার! এ তর্নতে ১১টি সদশ ভ্রমণ কতরতের্ন। 

তৃেীে বন্ধু ‘ে’। োমান্য অসুস্থ হতলই তবতদশ র্ািা। আেকর তবিাতগ পতরদশ বক তহতেতব কম বরে। আেকর আইর্নিীবীরা োর সপেতর্নও 

ঘুরঘুর কতরর্ন। ২৬ বেতরর িাকতর িীবর্ন োর। ঢুতকতের্ন উচ্চমােতমক পাে কতর। িাকতরতে প্রতবশ টাইতপস্ট তহতেতব। ‘ক’ বন্ধুটির 

প্রতক্রোে োর সরািগার। সবেতর্নর বাইতর মাতে ২৫ ুলণ উপািবর্ন। পতরদশ বর্ন োিাও প্রাে ৯০টি সকাম্পাতর্নর ফাইল তর্নতে োর কারবার। 

েব েম্পদ বউতের র্নাতম। এ িাকতরতে সেতক মাতলবাগ বািার সরাতড ১৯০০ এবং সেুলর্নবাতগিাে ২২০০ স্কোর তফতটর ২টি 

তবলােবহুল ফ্ল্িাতটর মাতলক বন্ধুটি। এেব িািা সদো, তর্নতি োতকর্ন তমরপুর েরকাতর সকাোট বাতর। অতফতে র্াওো-আো কতরর্ন তর্নিস্ব 

গাতিতে কতর। আেকরদাোর করতর্াগ্য আে র্া হওোর কো ো োরা সদর্ন র্না। 

কমপতে ৪-৫ ুলণ কর সেতক সরহাই পার্ন। ন্যির্নেম কর তদতে পার পাতের্ন োরা। ফতল প্রকৃে রািস্ব সেতক বতিে হে েরকার। 

েমতঝাোর তিতত্ততে এ কািটি েম্পন্ন কতর োতকর্ন বন্ধুটির মতো আেকর তবিাতগর প্রাে েব কম বকেবা-কম বিারী। 

োধারণ মানুতষর দুঃখ-দুদ বশা র্াই োক, সেবা খাতের কম বকেবা-কম বিারীরা আি দুর্ব বত্তােতর্নর েমাতি সবশ োমর্থ্ববার্ন। দুর্নীতেবািতদর 

কারতণ সদতশর সেবা খােও আি তবশৃঙ্খল। ির্নগণ েরকারতক কর সদে সেবাপ্রাতপ্তর আশাে। শৃঙ্খলাবদ্ধ েমাতির প্রেিাশাে। সগাটা 

েমাি আি সর্নশাগ্রস্ত। সকউ মাদকােি, সকউ বা অতে বর সর্নশাে োকতে বুদঁ হতে। সেবা খাতের সর্নশাগ্রস্ততদর অতর্নেম-দুর্নীতে সেতক 

ির্নগণতক মুি করার দাতেত্ব কার? সেবা খাতের মানুষুলতলার তর্নরামে করা র্না সগতল আর র্াই সহাক তডতিটাল বাংলাতদশ গিার 

প্রেিাশা দুঃস্বপ্নই সেতক র্াতব। 

প্রণব মজুমদার : োংবাতদক 
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