
    
িজেরা টলােরn সরকাির কমর্কতর্ ােদর ঘুষ aিনয়ম িনেয়

eবার লড়াi pািত ািনক দনুর্ীিতর িব েd। ঘুষ-দনুর্ীিতর িব েd িজেরা টলােরn aবsান িনেc সরকার।
eখন সবেচেয় েবিশ দনুর্ীিতর aিভেযাগ uঠেছ সরকাির িবিভn pিত ােনর িব েd। িবেশষ কের sাsয্ খাত,
িশkা  খাত,  oয়াসা,  িবমান,  িবআরিটe,  িবআরিটিস,  িবদযু্ৎ  খাত,  রাজuক,  িবিটিসeল,  ডাক  িবভাগ,
েরলoেয়, গণপূতর্ , সড়ক o জনপথ, খাদয্ aিধদফতর, দেুযর্াগ বয্বsাপনা aিধদফতর, পপুেরর বািলশ কা-,
sানীয়  সরকার  pেকৗশল  aিধদফতরসহ  (eলিজiিড)  িবিভn  সরকাির  pিত ােনর  িব েd  aিনয়েমর
aিভেযােগর  েশষ  েনi। eসব  aিনয়েমর  িব েd  কেঠার  বয্বsা  েনoয়া হেব।  pধানমntী iিতমেধয্ সংি
সংsা েলােক  িনেদর্শ  িদেয়েছন  দনুর্ীিতবাজ  সরকাির  কমর্কতর্ ােদর  িচিhত  করেত।  িবে ষকরা  বলেছন,
aিনয়ম-aবয্বsাপনায়  ডুবেছ  সরকাির  িবিভn  pিত ান।  সরকার  যায়  সরকার  আেস,  িকn  ei
pিত ান েলার  aবsা  unত  হয়  না।  বরং  িদেনর  পর  িদন  pিত ান েলা  ভয়াবহভােব  পেথ  বসেত  
কেরেছ।  কমর্কতর্ ারা  লেুটপুেট  যােcন  eসব  pিত ান।  িবে ষকরা  বলেছন,  pিত ািনক  aিনয়ম-দনুর্ীিতেত
সরকােরর সাফলয্ চয্ােলে র মেুখ পেড়েছ। eরi মেধয্ িবিভn pিত ােন েবশ কেয়কিট আেলািচত দনুর্ীিতর
ঘটনায় নানা pে র uেdক কেরেছ। e জনয্ সব ধরেনর দনুর্ীিতর িব েd aিভযান পিরচালনার জনয্ পরামশর্
িদেয়েছ িবে ষক মহল।
pকl  aনেুমাদেনর  আেগi  p  uেঠেছ  বয্য়  বরাd  িনেয়।  রাজধানীর  েমাহাmদপুর  েজেনভা  কয্ােm
বসবাসকারী িবহািরেদর জনয্ য্াট েদoয়া হেc। দীঘর্েময়ািদ িকিsেত তােদর ei য্াট েদoয়ার কথা। e জনয্
‘ঢাকা  েমাহাmদপুর  েজেনভা  কয্ােm  বসবাসরত  aবাঙািলেদর  বিসলায়  পুনবর্াসেনর  জনয্  আবািসক  য্াট
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িনমর্াণ’ pকl psাব করা হেয়েছ পিরকlনা কিমশেন। pকlিট বাsবায়েন বয্য় ধরা হেয়েছ 6 হাজার 101
েকািট 23 লাখ টাকা। তেব p  uেঠেছ, ei pকেlর aধীেন eকিট েবড িলফট বসােত খরচ ধরা হেয়েছ 3
েকািট 36 লাখ 37 হাজার টাকা। েসi িহসােব ছয়িট িলফেট বয্য় হেব 20 েকািট 10 লাখ 25 হাজার টাকা।
pকl মূলয্ায়ন কিমিটর (িপiিস) সভা eসব িবষেয় p  তুেলেছ। তেব eকেনক সভায় aনুেমাদন েপেল চলিত
বছর েথেক  হেয় 2022 সােলর জেুনর মেধয্ pকlিট বাsবায়ন করেব জাতীয় গৃহায়ণ কতৃর্ পk।
eকিট  িসeনিস  েলদ  েমিশন  চালােনা  িশখেত  দiু  ধােপ  িবেদশ  মেণ  যােcন  বাংলােদশ  ধান  গেবষণা
iনিsিটuেটর (িb) 20 ৈবjািনক কমর্কতর্ া। 1 েকািট 70 লাখ টাকা খরচ কের তারা জাপান, চীন, দিkণ
েকািরয়া o িভেয়তনাম সফর করেবন। সফের েলদ েমিশন চালােনা িশখেবন সংsািটর ৈবjািনকরা। জানা
যায়,  িসeনিস  েমিশন  মলূত  েলদ,  িমিলং  o  রাuটােরর  সমnেয়  গিঠত,  যা  আধুিনকতার  েছাঁয়ায়
কিmuটারাiজড িনuেমিরকয্াল কেnাল নােম পিরিচত (িসeনিস)।
সরকাির  পিরবহন  সংsা  বাংলােদশ  েরাড  াnেপাটর্  করেপােরশেনর  (িবআরিটিস)  aিধকাংশ  িডেপা  ন
গািড়র  ভাগােড়  পিরণত  হেয়েছ।  িবআরিটিসর  22িট  িডেপার  aিধকাংশi  েমরামেতর  aেযাগয্  পিরতয্k
গািড়র কারেণ aব d হেয় আেছ। দনুর্ীিত-aিনয়েমর মাধয্েম েকনা eসব বাস েঘািষত লাiফ টাiেমর eক-
তৃতীয়াংশ  সমেয়র মেধয্i  িবকল  হেয়  পেড়েছ। সরকাির ei  সংsািটর েমাট বােসর eক-তৃতীয়াংেশর  েবিশ
eখন aচল। িবেশষjরা বলেছন, গত দiু দশেক িবআরিটিসেত েযসব গণপিরবহন েকনা হেয়েছ, েস েলার
মেধয্ ভলেবা িdতল বাস েলা ছাড়া বািক সবi  িনmমােনর। ভলেবা বাস েলাo কাযর্কর রkণােবkণ না কের
িনধর্ািরত লাiফ টাiেমর আেগi িবকল কের িডেপাবnী কের েফলা হয়। সmpিত িবিভn িডেপােত aচল হেয়
থাকা গািড় েলার মেধয্ 129িট িনলােম িবিk করার uেদয্াগ িনেয়েছ িবআরিটিস। eর মেধয্ েদাতলা ভলেবা
বাস, েদাতলা বাস, eকতলা বাস, াক, কার o aয্াmুেলn রেয়েছ। জানা েগেছ, pািত ািনক দনুর্ীিতেক টােগর্ট
িনেয়i দনুর্ীিত  দমন কিমশনসহ (দদুক) আiন  pেয়াগকারী  সংsা েলা কেঠার  aবsােন রেয়েছ। সরকােরর
ঘােট ঘােট চলেছ দনুর্ীিতর uৎসব। িবেশষ  কের সরকাির pিত ােনর েকনাকাটায় ascতা aেনক েবিশ।
াnপােরিn  inারনয্াশনাল  বাংলােদেশর  (িটআiিব)  সবর্েশষ  িরেপাটর্ েলােতo  আিথর্ক  pিত ােনর

েকনাকাটায় দনুর্ীিত বেn সুপািরশ করা হেয়েছ। e িবষেয় আিপল িবভােগর aবসরpাp িবচারপিত eiচ eম
শামসুিdন েচৗধুরী মািনক বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, ‘pধানমntীেক sাগত জানাi aিভযান  করার
জনয্।  েদেশ ei  pথম  eকিট aিভযান   হেয়েছ।  aিভযান  েযন  চেল।  েকননা pধানমntী  িনেজর  দেলর
aেনক ঊ র্তন বয্িkেকo ছাড়েছন না। eটা aতয্n সুnর uেদয্াগ। aিভযান ধু কয্ািসেনার িব েd হেব
তা নয়, aনয্ানয্ pিত ািনক দনুর্ীিতর িব েdo aিভযান চালােত হেব। িবেশষ কের মাদেকর িব েd যারা
বয্াংক  েকেল াির  করেছ,  যারা  আদালেত  আiেনর  আ য়  িনেয়  টয্াk  িদেc  না,  যারা  েশয়ারবাজার
েকেল ািরর সে  জিড়ত তােদর িব েd aিভযান চালােত হেব। আর aিভযান চালােত হেব সব দনুর্ীিতর
িব েd।  eটা   যখন  হেয়েছ,  aবশয্i  েশষ  করেত  হেব।  যতkণ  পযর্n  দনুর্ীিত  বn  না  হয়,  ততkণ
aিভযান  চালােত  হেব।  কারo  বা  েকােনা  মহেলর  চােপ  েযন  সরকার  e  েথেক  সের  না  আেস।  e  িবষেয়
িটআiিবর িনবর্াহী পিরচালক iফেতখা jামান বাংলােদেশ pিতিদনেক বেলন, দনুর্ীিত aপরাধ। েয েকােনা
খােত দনুর্ীিতi aপরাধ। aিভযান বয্াপক o গভীর করেত হেব। e েkেt uিচত হেব ব মুখী েকৗশলপt ৈতির
কের aিভযান পিরচালনা করেত হেব। সব জায়গায় হাত িদেল েতা হেব না। িবেশষ কের বড় বড় দনুর্ীিতর
সে  যারা জিড়ত eবং যারা kমতার সে  সংি  তােদর টােগর্ট করেত হেব। eসব pাধানয্ িদেয় aিভযান
পিরচালনা করেল কাযর্কর হেব বেল আশা করা যায়।
iuিজিস  সিচব  খােলদ  দনুর্ীিতর  aিভেযােগ  ‘oeসিড’  :  দনুর্ীিতর  aিভেযাগ  oঠায়  িব িবদয্ালয়  ম িুর
কিমশেনর (iuিজিস) সিচব ড. েমা. খােলদেক দািয়t েথেক সিরেয় িবেশষ ভারpাp কমর্কতর্ া (oeসিড) করার
িসdাn হেয়েছ। iuিজিসর িসিনয়র সিচব েমা. েমাsািফজরু রহমান e খবর িনি ত কেরেছন। কিমশেনর eক
কমর্কতর্ া বেলন, গত eিpেল iuিজিসর সহকারী পিরচালক িনেয়াগ পরীkার কিমিটেত িছেলন েমা. খােলদ।
তার েমেয় েয পরীkাথর্ী িছেলন, তা িতিন কিমশনেক aবিহত কেরনিন। িবষয়িট জানাজািন হেল eকিট তদn
কিমিট  কের  iuিজিস।  েসi  তদেn  িনেয়াগ  পরীkায়  তার  pভাব  খাটােনার  pমাণ  পাoয়া  যায়।  eর
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পিরেpিkেত ম লবার কিমশন সভায় খােলদেক oeসিড করার িসdাn হয় বেল জানান oi কমর্কতর্ া।
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