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ই বছের ছয়শ অিভযান 

 

এস এম িমজান : দেশর সব ের ঘেট যাওয়া অিনয়ম ও ন িতর অিভেযাগ স েক ন িত দমন কিমশনেক ( দক) অবিহত 
করেত বছর আেগ হটলাইন (১০৬) সািভস চা  কের সং া । ন িতর িব ে  িরত ব া নয়ার জ  কিমশেনর চয়ার ান 
ইকবাল মাহ েদর ন ে  এই িস া  নয়া হয়। এ হটলাইেন গত বছের ফান এেসেছ ায় ৩১ লাখ। এসব ফানকেলর মে  
দেকর তফিসল  অপরােধর অিভেযাগ পেলই অিভযান পিরচালনা করেছ দেকর এনেফাসেম  ম। বছের অিভযান চালােনা 

হেয়েছ সােড় ৬শরও বিশ। হােতনােত েষর টাকাসহ ার হেয়েছন ৪৫ জন সরকাির কমকতা-কমচারী। দেকর জনসংেযাগ 
িবভাগ ে  এ ত  িনি ত করা হেয়েছ। হটলাইেন পাওয়া ৪৩  অিভেযাগ তফিসল  হওয়ায় অ স ােনর উে াগ নয়া হয়। এ 
ছাড়া অেনক অিভেযাগ অ স ান শেষ মামলাও হেয়েছ। 

হটলাইেনর অিভেযাগ, অিভযান এবং ন িত িতেরাধ সে  দেকর চয়ার ান ইকবাল মাহ দ বেলন, ন িত সংঘ ত হওয়ার 
আেগই তা িতেরােধ তাৎ িণক ব া নয়ার জ  কিমশেনর অিভেযাগ কে র হটলাইন ১০৬ চা  করা হয়। জনগণ যভােব 
অিভেযাগ জানাে  তােত কিমশেনর দািয় েবাধ আেরা বেড় যাে । সব অিভেযােগর াপাের হয়ত কিমশেনর পে  ব া নয়া 
স ব হে  না। কারণ কিমশন আইেনর তফিসলবিহ ত অিভেযােগর াপাের কিমশেনর পে  আইিন পদে প নয়ার েযাগ নই। 
তেব ১০৬ মা েষর অিভেযাগ জানােনার াটফরম িহেসেব পিরগিণত হে । এ ছাড়া িতিন দক আইেনর তফিসল  অপরােধর 
িবষেয় গণসেচতনতা বাড়ােত গণমা মসহ সংি  সবাইেক অ েরাধ জানান। 

দক চয়ার ান বেলন, সরকাির সবা লক িত ােন অিভযােনর ল উে  হে  ন িত িতেরােধ সংি  িত ানেক সতক 
করা। হয়রািন ও ন িত  সরকাির পিরেষবা িনি ত করার লে ই অিভযান অ াহত রাখা হে । সবা ত াশী নাগিরক হয়রািন 
বা অিনয়েমর িশকার হেয় কিমশেনর হটলাইন ১০৬ এ অিভেযাগ জানােলই এসব দ ের অিভযান চালােনা হেব। িতিন বেলন,  
ঢাকা নয়, ঢাকার বাইেরর জলা, উপেজলা এমনিক ইউিনয়ন পযােয় অিভযান চালােনা হে  এবং অেনক সবা ত াশীেক দেকর 
হ ে েপ ত ািশত সবা িনি ত করা হেয়েছ। যােত কের সরকাির স েদর িতসাধনও িতেরাধ করা স ব হেয়েছ। কােনা 
কােনা ে  ানীয় শাসেনর সহেযািগতায় অিভযান পিরচালনা করা হে । সরকাির সবা লক িত ােনর উে ে  দক 
চয়ার ান বেলন, হয়রািন ও ন িত  সবা াি  জনগেণর সাংিবধািনক অিধকার। তাই ন িত ও হয়রািন ভােব সরকাির 

পিরেষবা িনি ত ক ন। জনগণ দক অিভেযাগেকে র হটলাইন ১০৬ এ যত ণ অিভেযাগ জানােনা ব  না করেবন তত ণ এ 
অিভযান অ াহত রাখা হেব। 

কিমশেনর আইিস  শাখা ে  জানা গেছ, ২০১৭ সােলর ২৭ লাই থেক ২০১৯ সােলর ৩১ লাই পয  হটলাইেন ফানকল 
এেসেছ ায় ৩১ লাখ। এ িহেসেব িত কাযিদবেস গেড় ফান এেসেছ ায় সােড় ৬ হাজােরর মেতা। কিমশেনর প চ কমকতা 
পালা েম িত ই ঘ া অ র সকাল ৯টা থেক িবকাল ৫টা পয  িত কমিদবেস এসব ফানকল িরিসভ করেছন। ১০৬ বা 
হটলাইেন সা ািহক ও সরকাির  ছাড়া িতিদন সকাল ৯টা থেক িবকাল ৫টা পয  অিভেযাগ নয়া হয়। ন িত ও অিনয়েমর 
ত  েভাগীরা যােত সরাসির জানােত পােরন সজ  দক ২০১৭ সােল ২৭ লাই ১০৬ ন র  চা  কের। অিভেযাগ পাওয়ার 
সে  সে ই িরত ব া নয়ার জ  দেকর একজন মহাপিরচালেকর ন ে  এক  িবেশষ এনেফাসেম  ইউিনট গঠন করা 



হেয়েছ। অিভেযােগর িভি েত এই ইউিনট গত ই বছের সােড় ছয়শ অিভযান পিরচালনা কেরেছ। গত সাত মােস এ অিভযােনর 
সং া িছল ৪৭০ । 

এ দেলর অিভযােন এ পয  বরখা  হেয়েছন ৪০ জন সরকাির কমকতা-কমচারী। ফ দ পেত ার করা হেয়েছ ৪৫ জনেক। 
অৈবধভােব নয়া ৭১ লাখ টাকা ফরত পাওয়া গেছ। বদখল হওয়া ১৩১ একর পাহাড়, ২৪০ একর বন িম, ৪২০ একর িষজিম 
উ ার হেয়েছ। উে দ হেয়েছ ৬১ ইটভাটা। চার  িত ােন ১৮৬ জেনর িনেয়াগ ন িতর উ াটন করা হেয়েছ। এক হাজার ২৭ 
কা  টাকার ন িত উ াটন হেয়েছ। অিভযান চলার সমেয় ানীয় শাসন মাবাইল কােটর মা েম ১৯ জনেক িবিভ  দ  

িদেয়েছ, আবার অেনকেক জিরমানাও কেরেছ। 

িন¤œমােনর িনমাণসাম ী িদেয় তির করা হে  এমন ায় ২৩ িকেলািমটার সড়ক িনমাণ ব  কেরেছ এনেফাসেম  ইউিনট। এসব 
অিভযান পিরচালনায় কিমশেনর সশ  িলশ ইউিনেটর পাশাপািশ জলা-উপেজলা পযােয় ানীয় শাসেনর সহেযািগতাও নয়া 
হয়। হটলাইেন পাওয়া অিভেযােগর ওপর িভি  কের সং া  এই সমেয় অেনক সরকাির দ ের হানা িদেয় তাৎ িণক অেনক ব া 
িনেয়েছ। সরকাির হাসপাতাল, িবআর এ, িততাস াস, ওয়াসা, রাজউক, িবমান, িসিভল এিভেয়শন, এলিজআরিড, জলা শাসক 
কাযালয়, িম অিফস, সাবেরিজ ার কাযালয়, প ী িব ৎসহ সরকাির দ র ও সরকাির সবা সং ার কাযালেয় অিভযান চািলেয়েছ 
দেকর এনেফাসেম  দল। 

এনেফাসেম  দেলর অিভযােন উ ার করা হেয়েছ সরকাির সং ার িসিবএ নতােদর দখেল থাকা িবলাসব ল গািড়ও। সরকাির 
হাসপাতাল েলােত দেকর অিভযান াপক আেলাচনার জ  িদেয়েছ। সমােলাচনা হেয়েছ েল েল অিভযােনর। দেকর এক 
কমকতা বেলন, ১০৬ ন র  এখন তােদর রাডার। এর মা েম তারা পৗঁেছ গেছন িত  মা েষর কােছ। এর মা েম িতিনয়তই 
ধরা পড়েছ ষ, ন িত, তারণা, জািলয়ািত, সরকাির স দ আ সােতর ঘটনা। দক মেন করেছ, হটলাইন র মা েম 
সারােদেশর ন িত পযেব ণ করা যাে । ন িতবাজরা আতে র মে  আেছ। 

অেনক অিভেযাগকারীই দক আইেনর তফিসল  ন িতর অিভেযােগর পাশাপািশ তফিসলবিহ ত অিভেযাগও কেরন। 
তফিসলবিহ ত অিভেযােগর মে  আেছ, ি গত িবেরাধ, যৗ ক, িব ালেয় পাঠদােন গািফলিত, পািরবািরক িবেরাধ, সামািজক 
সম াসহ িবিভ  িবষয়। অিভেযাগ কে র কমকতারা দেকর তফিসল  অপরাধ েলা স েক দয়া ত  িলিপব  করার 
পাশাপািশ তফিসলবিহ ত অপরােধর িবষেয় অিভেযাগকারীেদর করণীয় স েক পরামশ িদে ন। 

 


