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েদর কাজ o স
দুদেকর চলমা

ায র্ েমর স ক র্
লা িনেয় কাজ ক
জর্ন, মািন ল াির
মরা িপকআপ ক
হ a  েকােনা 
ীিতিবদসহ a ে
র কম র্চারী- আমা
না। েদেখ aপ
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রা ি র নাম 
আমরা িবিভ  েদ
ড়া দুন িত দমন 
র্ভােব সকল রাজ
ন ধরুন যখন আ

দুন িতবােজ
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িভযােন aিভযু
ei সংখয্া দাঁিড়
দুন িতর মাণ প
বুধবার দুদেক
য়াির u ারণ ক
িলকা আেছ েসগুে
যান, aনুস ান 
জেনর নাম িছল

িলকায় নাম eেস
আমরা চাi তা

সরকােরর াiেভ
ান দুন িতিবেরা
ক র্ েনi। দুi প
করেছ। সরকার 
িরং aথবা সরক
করিছ। েসটাo 
মা ম েথেক ে
েদর িবরুে  

মােদর মুখয্ িবষয়
পরাধ। aপরােধর
oয়া হয়। eটাi
েদিখ না। েচয়

দেশ u পয র্ােয়র
স ব না। ei

জৈনিতক দেলর
আমােদর েদেশর

জর তািল

 
 দুন িতবােজর 

ড়েয়েছ 27৯ জে
পাoয়া যােব তা
কর 26তম ি
কেরন কিমশেনর
গুেলা েশষ করেত
ব  হেয় যােব
ল। গত 2৯ নে
সেছ 27৯ জেনর
ারা সিঠকভােব 
ভর কারেণ হেল
াধী aিভযান স

i আলাদাভােব
হয়েতা কয্ািসে

কাির কম র্কত র্া-ক
সরকার েদয় ন

েপেয় থািক। িব
ব া েনেবন িক
য় নয়। আমােদ
ধর সে  জিড়ত 
i চূড়া  িস া
য়ার ান বেলন

য়র কনফােরে  
i ে ে  রাজৈন
র কিমটেম  থা
শর েখলা হয়, আ

িলকা দীঘ

তািলকা দীঘ র্ ে
েন। aিভযুে র
ােদরi আiেনর
িত াবািষ র্কী u
র েচয়ার ান i
ত aেনক সময় ল
। কৃতপে  e
েভমব্র েসটা 27
র। িতিন বেলন
সিঠক কাজিট ক

লo দুন িতবাজর
স েক র্ iকবাল 
ব কাজ করেছ
েনা, aৈবধ a
কম র্চারী জিড়ত 
না আমােদর। স
িবিভ  সমেয় া
ক না- e ে র
দর কােছ মুখয্ িব
েক? eর মে
। e িবষয় িনেয়
ন, সারািবেশব্ দুন
aংশ িনেয় বুেঝ
নিতক কিমটেম
াকেত হেব। a
আমােদর েছেলেম
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ঘ র্তর হে

েথেক দীঘ র্তর হ
র তািলকায় ক
র আoতায় আনা
uপলে  সমকা
iকবাল মাহমুদ
লাগেব। e িনে
eটা ব  হেব ন
78 জেন েপৗঁেছ
ন, 'আশা করিছ 
করুক। তারা ে
রা সংযত হেব
ল মাহমুদ বেলন
। তেব uভেয়র 

 িনেয় কাuেক
থাকার িবষয় ি
সরকােরর েদoয়
াংক েথেকo িক
র জবােব েচয়ার
িবষয় দুন িতসং
 যারা দুদেকর 
য় আমােদর কখ
দুন িত দমেনর 
ঝিছ, সবার কথ

ম  শুধু সরকাির
a ত eকটা জা
েমেয়রা িজেত য

ভমব্র 312৯ 
- দুদক

হে । গতকাল
কখন েয কার ন
না হেব। eবার দু
ালেক েদoয়া 
দ। িতিন বেলন
েয় aেনেক বলে
না। দুদক েচয়ার
ছেছ। েমi ত
e তািলকার ক
েযন aিনয়ম না
। eকi সে  দু
ন, সরকােরর শু
ল য্ eক। দুদ

ক ধেরেছ। দুদক
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oয়ার সুেযাগo ে
কছু ত  জানােন
র ান বেলন, রা

া  ঘটনা। ক
তফিসলভু  a

খনo িজ াসা ক
ে ে  রাজৈনিত
থা eকটাi- েস
ির দেলর থাকেল
জায়গায় আমােদর
যায়, তখন দল-

ক েচয়ার

ল বুধবার পয র্  
নাম যু  হয় ত
দুন িতবাজেদর 
eকা  সা া

ন, eখন পয র্  ত
েছন েয, িকছু িদ
র ান বেলন, গ
তািলকা দীঘ র্তর 
কথা শুেন দুন িত
না কের। আমরা
দুন িতর মা া ক
শুি  aিভযােনর
দুদক তার িশিডu
ক কাজ করেছ, 
রর aিভযােনর 
েনi। আমরা েস
না হয়। দুন িতর
রাজনীিতিবদ, 
কিমশন কখনo 
aপরােধর সে  
করা হেল আমরা
িতক সিদ ার ত
সটা হেলা রাজৈ
ল হেব না। e
র সবাiেক eক
-মত িনিব র্েশেষ

ান 

দুন িত 
তা বলা 
সংযত 
াৎকাের 
তােদর 
িদন পর 
গত 29 
হে । 

তবাজরা 
া আশা 
কমেব।' 
র সে  
uলভু  
aৈবধ 
মে i 

েসগুেলা 
র সে  
বসায়ী 
েকােনা 
জিড়ত 
া িব ত 
তাৎপয র্ 
ৈনিতক 
ে ে  

ক হেত 
ষ সবাi 



আমােদর েখেলায়াড়েদর সব্াগত জানান। আপিন eমন কখনo েদেখেছন েয, পর রিবেরাধী রাজৈনিতক দলগুেলা িবজয়ী 
েখেলায়াড়েদর aিভন ন জানায়িন? আমরা eটাi চাi। চাi দুন িতর িবরুে  শুধু েয সরকার বলেব তা নয়, মতাসীন 
দল বলেব তা নয়। িবেরাধী দলেকo বলেত হেব। িবেরাধী দেলর পের আরo aেনক দল আেছ aথ র্াৎ সকল দলেকi 
দুন িতর িবরুে  কথা বলেত হেব। সকেলর সি িলত য়ােসi দুন িত দমন স ব। সরকােরর দুন িতিবেরাধী aিভযান 
স েক র্ iকবাল মাহমুদ বেলন, সরকােরর চলমান দুন িতিবেরাধী aিভযান aেনকটাi আমােদর uৎসািহত কেরেছ, eেত 
েকােনা সে হ েনi। কখনo কখনo সে েহর বশবত  হেয় aিভযু েক uে খ কের বলা হয় েসগুেলার কী হেব? e 
ে ে  আমার কথা হেলা- সবi হেব। আমরা দব্য্থ র্হীন ভাষায় বলেত চাi েয, সরকােরর েয uে াগ েস uে াগেক আমরা 
জনগেণর তয্াশার পিরণিতর িদেক িনেয় েযেত চাi। আমরা িবশব্াস কির- eটা আমরা পারব। েসi স মতা দুদেকর 
রেয়েছ। e ে ে  সবেচেয় বড় াপার হেলা বত র্মােন মতায় েয সরকার তােদরo eকটা চাপ আেছ, সমােজরo eকটা 
চাপ আেছ। সমােজর চােপর কারেণi e ঘটনাগুেলা ঘটেছ। আমরা আশা কির, ei চােপর কারেণi দুন িতিবেরাধী চলমান 
কায র্ ম eকটা সফল পিরণিতর িদেক যােব। গত দুi বছর ধের oয়াসা েথেক শুরু কের িবিভ  সং া তােদর সম া 
u রেণর পরামশ র্ িদেয় তােদর কােছ িতেবদন িদেয়েছন। oiসব িত ােনর কতটুকু u িত হেয়েছ? eর জবােব দুদক 
েচয়ার ান বেলন, আমরা মূলত েযসব ািত ািনক িরফেম র্র সুপািরশ িদেয়িছ। দুন িত ব  করেত তােদর িরফম র্ করেত 
হেব, প িত পিরবত র্ন হেব। e পয র্  আমরা 39িট িত ােনর মে  24িট িত ােন সুপািরশমালা পািঠেয়িছ। e ে ে  
আমরা আশাবাদী। সংি  ম ণালেয়র ম ীরা সুপািরশগুেলা গুরুতব্ সহকাের হণ কেরেছন। আমােদর প  েথেক 
সুপািরশগুেলা বা বায়েনর তািগদ েদoয়া হেয়েছ। eিট হেল জনগণ সুফল পােব। তেব সামািজক পিরবত র্ন খুব সহজ নয়। 
ei পিরবত র্েনর ে ে  েবশ সময় লােগ। আজেক সুপািরশ করা হেল কালেকi eর বা বায়ন স ব নয়। দুন িতর ে ে o 
eকi প িত। িতেরােধর মা েম দুন িত ধীের ধীের কমেব। ঘুেষর বণতা কতটুকু কেমেছ- ei ে র জবােব িতিন 
বেলন, ঘুষ eখনo আেছ, তেব ঘুষ েদoয়া o ঘুষ হেণর বণতা আেগর তুলনায় কেমেছ। দুদেক আেগ 41-51িট 
aিভেযাগ আসত। ঘুেষর িবরুে  নানা কায র্ ম a াহত থাকায় মানুেষর মােঝ e িনেয় সেচতনতা েবেড়েছ। eক সময় 
েটিবেলর oপর িদেয় ঘুষ েনoয়া হেতা। eখন হয়েতা েটিবেলর িনচ িদেয় চেল। তেব েটিবেলর oপর িদেয় েনoয়া ব  
হেয়েছ। বড় বড় কে  কিমশন বািণজয্ চেল- ei সে  িতিন বেলন, িবিভ  ে ে  পােস র্ে জ বািণজয্ চেল। কিমশন 
বািণজয্ মূলত ঘুেষর বািণজয্। ei ঘুষ ব  করেত সরকার তৎপর। দুদকo তার কায র্ ম চািলেয় যাে । ঘুষ েদoয়া o 
েনoয়ার ে ে  আমরা aেনেকর নাম পাি । ei ঘুেষর েপছেন কী আেছ আমরা তা েদখিছ। দুন িতর িবরুে  চলমান 
aিভযােন িকছু হে  না, তা িক  নয়। িকছু হে । মানুষ সেচতন হে , মানুেষর েভতের ল া-ভয় ঢুকেছ। ঘুষটা আে  
আে  কমেব।  
 
e সমেয় দুদক িনজ uে ােগ িকছু করেছ িক-না জানেত চাiেল িতিন বেলন, দুদেকর আলাদা o সব্ত  uে াগ িন য়i 
আেছ। িকছুিদন আেগ aিভযু  eকজন সিচব eেসিছেলন দুদেক। তােক েতা সরকার ধেরিন। কেয়কিদন আেগ eকজন 
বসায়ী eেসিছেলন, সরকার তােক ধেরিন। বরং তারা দুদেকর িবরুে  সরকােরর কােছ িবচার চাiেত eেসিছেলন। 

আমরা আমােদর মেতা কাজ করিছ। আমােদর স মতা aনুযায়ী েচ া করিছ। িব মান দুন িতিবেরাধী aিভযােন 
ভাবশালীেদর ধরা হেব িক না- জবােব িতিন বেলন, বত র্মান কিমশন eকিট কাজ কেরেছ েসটা হেলা ভাবশালীেদর 

দায়মুি  ব  কেরেছ। aেনক ভাবশালীর াপাের ত  পাoয়া যাে  না। দুদেকর তািলকায় রাঘবেবায়াল বা রাজৈনিতক 
ভাবশালীেদর নাম আেছ িক-না e াপাের জানেত চাiেল েচয়ার ান সু ভােব িকছু বেলনিন। বত র্মান কিমশেনর 

কায র্ ম স েক র্ িতিন বেলন, কিমশন গত িতন বছের eকপা দু'পা কের eিগেয়েছ। তেব জনআকা া aনুযায়ী আমরা 
eেগােত পািরিন। জনগেণর যা তয্াশা তার ম  েথেক িকছুটা হেলo পূরণ করা স ব হেয়েছ। দুদকেক মানুষ নখ-
দাঁতহীন বাঘ েদখেত চায়িন। তােদর ei তয্াশা পূরণ করা স ব হেয়েছ। aিভযু েদর দায়মুি র সং িত বে র 
তয্াশা পূরণ হেয়েছ। িবশাল দুন িতগুেলা খুেঁড় খুেঁড় েবর করেত পািরিন। eিট কিমশেনর থ র্তা। e ে ে  কিমশেনর 

েচ া a াহত আেছ। কিমশেনর িত াবািষ র্কী uপলে  েদশবাসীর িত uদা  আহব্ান জািনেয় েচয়ার ান বেলন, আসুন 
আমরা সবাi িমেল দুন িত দমন o িতেরােধ যার যার জায়গা েথেক েচ া কির। দুন িত থােক মানুেষর মাথায়। e ে ে  
মেনাভাব পিরবত র্ন করেত হেব। মেনাভাব পিরবত র্ন না করেল দুন িত দূর হেব না। পৃিথবীর iিতহাস তাi বেল। ei 
কারেণ িশ া িত ােনর েকামলমিত িশ াথ েদর মােঝ দুন িতিবেরাধী মেনাভাব জািগেয় েতালার কাজ করা হে । eক 
সময় সমােজ eর iিতবাচক ভাব পড়েব। 
 


