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দুদকভক আরও শক্তিশালী করভে বলভলন ক্তিকার 

 

ক্তিকার ড. ক্তশরীন শারক্তিন চ ৌধুরী চরাববার রাজধানীর চ াভেল ইন্টারকক্তন্টভনন্টাভল ওয়ার্ল্ড ব্াাংক বাাংলাভদশ আভয়াক্তজে 'প্রভিাটাং 

অ্যাকাউভন্টভবক্তলট অ্যান্ড ইক্তন্টভেট ইন গেন ডভিন্ট চিক্তন্ডাং' শীর্ ডক আভলা না সো চশভর্ ফভো চসশভন অ্াংশ চনন -যাযাক্তদ 

যাযাক্তদ ক্তরভ াে ড দুনীক্তে দিন কক্তিশনস  (দুদক) সাংক্তিষ্ট সাংস্থাভক আরও শক্তিশালী করভে  ভব উভলস্নখ কভর ক্তিকার ড. ক্তশরীন 

শারক্তিন চ ৌধুরী বভলভেন, স্বচ্ছো ও জবাবক্তদক্ত  ক্তনক্তিে করা সরকাভরর গুরুত্বপূর্ ড দাক্তয়ত্ব। চকননা জনগভর্র  ভে সরকাক্তর অ্ভথ ডর 

ব্বস্থা না ও ব্য় কভর সরকার। জনগভর্র কাভে দায়বদ্ধ চথভক সরকাক্তর অ্থ ড ব্ভয়র চেভে অ্ক্তধকের সেকড ও সভ েন  ভল 

প্রকল্পব্য় হ্রাস  ায় এবাং অ্থ ডননক্তেক উন্নয়ন ত্বরাক্তিে  য়। সরকাক্তর সব কাভজ স্বচ্ছোর প্রক্তেফলন ঘোভে সেো ও দাক্তয়ত্বশীলোর 

ক্তবকল্প চনই। এ প্রক্তিয়ায় অ্থ ডননক্তেক ক্তস্থক্তেশীলো ক্তনক্তিেকরভর্র িাধ্যভি শক্তিশালী গর্েন্ত্র প্রক্তেষ্ঠা করা সম্ভব। চরাববার রাজধানীর 

চ াভেল ইন্টারকক্তন্টভনন্টাভল ওয়ার্ল্ড ব্াাংক বাাংলাভদশ আভয়াক্তজে 'প্রভিাটাং অ্যাকাউভন্টভবক্তলট অ্যান্ড ইক্তন্টভেট ইন গেন ডভিন্ট 

চিক্তন্ডাং' শীর্ ডক সাউথ এক্তশয়া একাউভন্টভবক্তলট রাউন্ডভেক্তবল আভলা না সোয় প্রধান অ্ক্তেক্তথর বিভব্ এসব কথা বভলন ক্তেক্তন। 

ক্তিকার রাউন্ডভেক্তবল আভলা না সোর আভয়াজন করার জন্য ওয়ার্ল্ড ব্াাংক বাাংলাভদশভক ধন্যবাদ জানান। এ আভয়াজন সবাইভক 

সরকাক্তর অ্থ ড ব্ভয়র ক্তবর্ভয় অ্ক্তধকের সভ েন করভব বভল ক্তেক্তন উভলস্নখ কভরন। ক্তিকার বভলন, সরকাক্তর অ্ভথ ডর অ্ ব্ব ার 

ব্া কোভব েক্তিভয়  িভল প্রশাসন, রাজনীক্তে ও সিাজব্বস্থায় জবাবক্তদক্ত  ও দাক্তয়ত্বশীলো িভিই চলা   ায়। ফভল চদভশর 

সািক্তষ্টক অ্থ ডনীক্তের ক্তস্থক্তেশীলো নষ্ট  ভয় যায়। এভে চদভশর উন্নয়ন প্রকভল্পর ব্য় বৃক্তদ্ধ  ায় এবাং বাভজে ঘােক্তে চদখা যায়। প্রক্তেট 

চসক্টভর অ্ভথ ডর অ্  য় চরাধ করভে  ারভল সুশাসন প্রক্তেষ্ঠা করা সম্ভব, যা বাাংলাভদশভক আরও উজ্জ্বল অ্বস্থাভন ক্তনভয় যাভব। ক্তেক্তন 

বভলন, ক্ত এ কক্তিট, ক্তসএক্তজ, দুদকস  সাংক্তিষ্ট সাংস্থাভক আরও শক্তিশালী করার িাধ্যভি সরকাক্তর অ্ভথ ডর অ্  য় চরাধ করা সম্ভব। এ 

চেভে সাংক্তিষ্ট আইভনর প্রভয়াজনীয় সাংভশাধনস  দেো বৃক্তদ্ধভে প্রক্তশের্ এবাং সাংসদ সদস্যভদর সাভথ ক্তবভশর্জ্ঞভদর িেক্তবক্তনিভয়র 

ও র ক্তেক্তন গুরুত্বাভরা  কভরন। ক্তিকার বভলন, বাাংলাভদভশর সরকাক্তর ব্ভয়র স্বচ্ছো, জবাবক্তদক্ত ো, দাক্তয়ত্বশীলো ও সেো ক্তনক্তিে 

করভে জােীয় সাংসভদর সরকাক্তর ক্ত সাব সম্পক্তকডে কক্তিট (ক্ত এ) এবাং বাাংলাভদভশর ি াক্ত সাব ক্তনরীেক ও ক্তনয়ন্ত্রভকর অ্ক্তফস কাজ 

করভে। জােীয় সাংসভদর ক্ত এ কক্তিট সরকাভরর কায ডিি েদারক্তক কভর স্বচ্ছো ও জবাবক্তদক্ত  ক্তনক্তিে কভর থাভক।  াশা াক্তশ 

সরকাক্তর ব্য় সম্পক্তকডে ক্তসএক্তজ ক্তরভ াে ড  রীোও কভর থাভক। এভেভে ক্ত এ কক্তিটর সু াক্তরশসমূ  গুরুত্বপূর্ ড ভূক্তিকা  ালন কভর 

থাভক। অ্নুষ্ঠাভন স্বাগে বিব্ রাভখন ক্তবশ্বব্াাংভকর োরপ্রা কা কাক্তরি ক্তডভরক্টর ডানডান চ ন। অ্নুষ্ঠাভন আরও বিব্ রাভখন 

বাাংলাভদভশর ি াক্ত সাব ক্তনরীেক ও ক্তনয়ন্ত্রক চিা াম্মদ মুসক্তলি চ ৌধুরী, দুনীক্তে দিন কক্তিশভনর চ য়ারম্যান ইকবাল িা মুদ এবাং 

োরভের ক্তসএক্তজ ও ক্তডভরক্টর চজনাভরল সুনীল শ্রীকৃষ্ণ। এোিা অ্নুষ্ঠাভন একাদশ জােীয় সাংসভদর সরকাক্তর ক্ত সাব সম্পক্তকডে স্থায়ী 

কক্তিটর সো ক্তে চিা. রুস্তি আলী ফরাজী, অ্নুক্তিে ক্ত সাব সম্পক্তকডে কক্তিটর সো ক্তে চিা. আব্দুস শ ীদ এিক্ত স  সাংসদ সদস্য, 

ক্তবশ্বব্াাংভকর কি ডকেডা, ক্তবক্তেন্ন িন্ত্রর্ালভয়র ঊর্ধ্ডেন কি ডকেডাস  ক্তবক্তেন্ন চদভশর প্রক্তেক্তনক্তধরা উ ক্তস্থে ক্তেভলন। 


