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াnপােরিn  inারনয্াশনাল  বাংলােদশ  (িটআiিব)  বেলেছ,  রাজনীিত,  বয্বসা,  pশাসন  o  আiন
pেয়াগকারী সংsার eকাংেশর দনুর্ীিতবাnব েযাগসাজশ সমােজর সব পযর্ােয় দনুর্ীিতর pািত ািনকীকরণ
কেরেছ। ei পিরিsিতেত কাuেক ছাড় না িদেয়, sc o িনরেপkভােব e ধরেনর aিনয়েম জিড়ত সবাiেক
আiেনর আoতায় আনা জ ির হেয় পেড়েছ। গতকাল শিনবার সংগঠনিটর eক েpস িবjিpেত eসব কথা
বলা হেয়েছ।
িটআiিব  বেলেছ,  ছাt  o  যুবেনতােদর  eকাংেশর  দনুর্ীিতর  aিভেযােগর  পিরেpিkেত  সmpিত  গৃহীত
পদেkেপর ফেল দনুর্ীিতর েয িচt pকািশত হেc তা িহমৈশেলর চূড়ামাt। চলমান aিভযান utসাহবয্ ক
o জনমেন pতয্াশার সৃি  করেব। তেব দনুর্ীিতর কাযর্কর িনয়ntেণর িবষয়িট িনভর্ র করেব eিট কতটুk
সবর্বয্াপী o েটকসi হয় তার oপর। eেkেt সবর্াtক জবাবিদিহ িনি ত করা জ ির।
েpস  িবjিpেত  িটআiিবর  িনবর্াহী  পিরচালক  ড.  iফেতখা jামান  বেলন,  দনুর্ীিতর  aিভেযােগ
িকছুসংখয্ক ছাt o যুবেনতার িব েd বয্বsা gহেণর পিরেpিkেত েলামহষর্ক িচt সামেন eেসেছ। মলূত
রাজৈনিতক ছtছায়ায় o রাজৈনিতক পিরচেয় দনুর্ীিতর ei েশকড় আেরা গভীরতর o বয্াপকতর। িতিন
বেলন,  রাজৈনিতক  সmৃkতা  o  kমতার  aবsানেক  জনsােথর্র  জলা িলর  িবিনমেয়  িনেজেদর  সmদ
িবকােশর  লাiেসn  িহেসেব  pিতি ত  করা  হেয়েছ।  eটা  খুবi  sাভািবক  িছল  েয,  eর  ফেল  দনুর্ীিত  o
kমতার  aপবয্বহার  েদশেক  ei  পযর্ােয়  িনেয়  যােব।  রাজনীিত,  বয্বসা,  pশাসন  o  আiন  pেয়াগকারী
সংsার eকাংেশর দনুর্ীিতবাnব েযাগসাজশ সমােজর সব পযর্ােয় দনুর্ীিতর pািত ািনকীকরণ কেরেছ।
ড. জামান বেলন, সাmpিতক aিভযােনর ফেল েয utক াজনক িচt সামেন eেসেছ, তা িবিcn েকােনা
ঘটনা নয়। চলমান e aিভযােনর বয্িp o pসার aনয্ানয্ খাত eবং পযর্ােয় িবsৃত করেত পারেল eকi িচt
udািটত হেব। রাজৈনিতক সং বpসূত দনুর্ীিত o kমতার aপবয্বহার ধু রাজধানী o eর আশপােশর
যুব  o  ছাt  েনতােদর  eকাংেশর  মেধয্i  সীমাবd  নয়  বরং  েদশবয্াপী  সব  পযর্ােয়  িবsৃত  eবং  িবিভn
পযর্ােয়র  জনpিতিনিধসহ  মলূ  রাজৈনিতক  দল  o  দেলর  aনয্ানয্  াতৃpিতম  a সংগঠেনর  eকাংেশ
িবরাজমান। pকৃতপেk, ছাt o যুব সংগঠেনর েনতারা e েkেt তােদর মূল দেলর agজেদরi aনসুরণ
কের থােক, যারা e েkেt তােদর ei চচর্ ার েরাল মেডল।
িতিন  আেরা  বেলন,  িশkাpিত ানসহ  সব  সংি  খােত  pশাসন  o  আiনশৃ লা  রkাকারী  বািহনীর
সদসয্েদর eকাংেশর aংশgহণ, রkেকর ভূিমকা o েযাগসাজশ ছাড়া     e জাতীয় দবুৃর্tায়ন সmব নয়
িবধায়,  সংি  সব  pিত ােনo  িবিভn  pিkয়ায়  জিড়তেদর  eকiভােব  জবাবিদিহর  আoতায়  eেন
দৃ াnমূলক  বয্বsা  gহণ  করেত  হেব।  পাশাপািশ  pশাসন  o  আiনশৃ লা  রkাকারী  বািহনীর  েপশাগত
dাচার,  িনরেপkতা  o  utকষর্  িনি ত  করেত  pিত ান েলােক  রাজৈনিতক  pভাবমুk  কের  েঢেল

সাজােত হেব বেল মেন কের িটআiিব।
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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