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সরকাির  কমর্চারীেদর  দনুর্ীিতর  শািs  ধুi  িতরsার।  িব াস  হেc  না?  িব াস  হoয়ার  কথাo  নয়।
পৃিথবীর েকােনা েদেশ দনুর্ীিতর মেতা ঘৃণয্ aপরােধর জনয্ িতরsােরর মেতা লঘুদে র িবধান আেছ বেল
জানা  েনi;  িকn  বাংলােদেশ  সরকাির  কমর্চারীরা  দনুর্ীিতপরায়ণ  হেল  তােদর  িতরsােরর  মেতা  লঘুদ
আেরাপ কের চাকিরেত বহাল রাখার িবধান েরেখ 2018 সােলর েফbয়ািরেত জাির করা হেয়েছ সরকাির
কমর্চারী (শৃ লা o আচরণ) িবিধমালা।
সরকােরর  দনুর্ীিতর  িব েd  িজেরা  টলােরn  নীিতর  সmূণর্  িবপরীত  e  িবিধমালািট  জািরর  পর  যেথ
সমােলাচনা হেলo তা সংেশাধেনর েকােনা uেদয্াগ gহণ না কের ভুল o aস িতপূণর্ ৈনিতকতা পিরপnী
িবিধমালািটর aধীনi সরকাির কমর্চারীেদর িব েd িবভাগীয় কাযর্kম gহণ করা হেc।
েয কারেণ জনমেন sাভািবকভােবi p  েদখা িদেয়েছ, তেব িক সরকাির কমর্চারীরা সরকােরর দনুর্ীিতর
িব েd  িজেরা  টলােরn  নীিতর  আoতাবিহভূর্ ত?  বয্িতkমী  েkt  ছাড়া  সরকাির  কমর্চারীরা  তােদর
সুিবধািদ ছাড়েত চায় না, েসিট ৈনিতক বা aৈনিতক যাi েহাক না েকন।
pকৃতপেk সরকােরর সেবর্াc পযর্ােয়র নজের না আসা পযর্n eমন aৈনিতক িবধান বািতল বা সংেশাধন
হেব বেলo মেন হয় না।
সরকাির  কমর্চারীেদর  দনুর্ীিতর  শািs  িতরsার-  eখােনi  েশষ  নয়,  িবিধমালায়  সরকাির  কমর্চারীেদর
দনুর্ীিতর পুনরাবৃিtরo সুেযাগ রাখা হেয়েছ eবং দনুর্ীিতর পুনরাবৃিtর েkেto eকi শািs িতরsার। aথর্াৎ
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চাকিরজীবেন যতবারi দনুর্ীিতপরায়ণ িহেসেব pমািণত েহাক না েকন, ততবারi িতরsার বা aনয্ েকােনা
লঘুদ  আেরাপ কের চাকিরেত বহাল রাখা যােব।
সরকাির কমর্চারীেদর দনুর্ীিতর aপরােধর জনয্ লঘুদ  আেরাপ eবং দনুর্ীিতর পুনরাবৃিtর সুেযােগর e প
িবধান েদেখ মেন হয়, সরকাির কমর্চারীেদর দনুর্ীিত eবং দু ু  েছেলর আম চুির eকi মাtার aপরাধ। দু ু
েছেল আম চুিরেত ধরা পড়েল সামানয্ ভৎর্ সনা o কানমলা িদেয় েছেড় েদয়া হয়; িকn দু ু  েছেল আেমর
েলাভ সামলােত না েপের আবারo চুির করেল েসi eকi শািs ভৎর্ সনা o কানমলা। ফেল দু ু  েছেলর আম
চুিরর  পুনরাবৃিt  ঘটেতi  থােক।  লঘুদে র  e প  িবধান  eকiভােব  সরকাির  কমর্চারীেদর  দনুর্ীিতরo
পুনরাবিৃt ঘটােত থাকেব।
সব েদেশ eবং সব সমােজi দনুর্ীিত ঘৃিণত o িনnনীয় aপরাধ িহেসেব িবেবিচত। দনুর্ীিতপরায়ণ বয্িkেক
েকােনা সমাজi sাভািবকভােব েনয় না। যার কারেণ েকােনা েদশ বা সমাজi দনুর্ীিতর পুনরাবিৃtর সুেযাগ
সৃি  কের না। কারণ দনুর্ীিতর পুনরাবিৃtর সুেযাগ রাখার aথর্i হল েকােনা বয্িkেক বারবার দনুর্ীিত করার
সুেযাগ েদয়া।
দনুর্ীিতপরায়ণ িহেসেব pমািণত হoয়ার পরo যিদ েকােনা সরকাির কমর্চারীেক চাকিরেত বহাল রাখা হয়
eবং দনুর্ীিতর পুনরাবিৃtর সুেযাগ েদয়া হয়, তা হেল সরকাির কমর্চারীেদর pিত জনমেন িব প ধারণার
সৃি  হoয়া sাভািবক। সরকাির কমর্চারীেদর সmান o ভাবমিূতর্  বজায় রাখার sােথর্i e ধরেনর aৈনিতক
িবধান বািতল বা সংেশাধন হoয়া pেয়াজন।
দদুেকর কমর্কা  বতর্ মােন aেনকটা pশংসনীয়। দদুক তার aিst জানান িদেত সkম হেয়েছ। দদুেকর
দািয়t ধু দনুর্ীিতবাজ বয্িkেদর আiেনর আoতায় eেন শািs pদানi নয়, গেবষণা পিরচালনাসহ দনুর্ীিত
pিতেরােধর লেkয্ pেয়াজনীয় কাযর্বয্বsা gহেণর দািয়to দদুেকর।
েদেশ  িবদয্মান  িবিধিবধান  দনুর্ীিত  pিতেরােধর  সহায়ক  নািক  anরায়,  তা  যাচাi  কের  pেয়াজনীয়
পরামশর্o দদুেকর দািয়েtর আoতাভুk। দনুর্ীিত pিতেরাধমলূক কাযর্kেমর aংশ িহেসেবi দনুর্ীিত দমন
কিমশন িবিভn pিত ােনর দনুর্ীিত pিতেরােধ করণীয় সmেকর্  oiসব pিত ােনর কাযর্kম o িবিধিবধান
পযর্ােলাচনা কের pেয়াজনীয় সুপািরশ কের আসেছ, যা িন য়i iিতবাচক।
িকn  2018  সােলর  শৃ লা  o  আিপল  িবিধমালার  িবধান  েয  সরকাির  কমর্চারীেদর  দনুর্ীিত  pিতেরােধ
সহায়ক  নয়,  বর  দনুর্ীিত  pিতেরােধর  পিরপnী,  তা  দদুেকর  নজের  না  আসাটা  িক  asাভািবক  নয়?
েকননা িবিধমালািট দদুক কমর্চারীেদর েkেto pেযাজয্।
e ছাড়া জানামেত, গেবষণা েসল ছাড়াo দদুেক জিুডিশয়াল সািভর্ েসর বয্িkরা কমর্রত আেছন। তােদর
পেk িবিধমালািটর uিlিখত িবধান েলা েয দনুর্ীিত pিতেরােধর সহায়ক নয়, তা সহেজi বুঝেত পারার
কথা।
েকােনা আiেনর িবধান দনুর্ীিত pিতেরােধর সহায়ক না হেল বা দনুর্ীিত pিতেরােধ pতয্k বা পেরাkভােব
pিতবnকতা  সৃি  করার  সmাবনা  থাকেল  আiেনর  oiসব  িবধান  সংেশাধেনর  জনয্  সরকােরর  কােছ
pেয়াজনীয় সুপািরশ করার দািয়t িক দদুেকর নয়?

দদুক e িবিধমালািটর দনুর্ীিত pিতেরােধর পিরপnী িবধান সংেশাধেনর িবষেয় সরকােরর কােছ েকােনা
সুপািরশ দািখল কেরেছ িক না, জানা েনi। যিদ না কের থােক, তেব েসিট খুবi দঃুখজনক।
e  িবিধমালািট  জািরর  পূেবর্  1985  সােলর  শৃ লা  o  আিপল  িবিধমালা  pেযাজয্  িছল।  oi  িবিধমালায়
েকােনা সরকাির কমর্চারীর িব েd দনুর্ীিতর aিভেযাগ pমািণত হেল তার oপর বাধয্তামূলক aবসর,
চাকির েথেক aপসারণ বা চাকির েথেক বরখাs- eর েচেয় লঘু েকােনা দ  আেরােপর সুেযাগ িছল না।
aথর্াৎ দনুর্ীিতপরায়ণ েকােনা সরকাির কমর্চারীেক চাকিরেত বহাল রাখার েকােনা সুেযাগi িছল না। তেব
তােক  বাধয্তামূলক  aবসর  িদেয়  aবসর  সুিবধািদ  pদােনর  সুেযাগ  িছল।  aবশয্  e  িবধানিটo  িছল
পা র্বতর্ী  েদশ  ভারেতর  েসnাল  সািভর্ েসর  কমর্চারীেদর  জনয্  pেযাজয্  িবধােনর  েচেয়  aেনক  নমনীয়  o
িশিথল।
ভারেতর  েসnাল সািভর্ স  কমর্চারীেদর  জনয্ pেযাজয্  িবিধমালায় দনুর্ীিতর  জনয্ কমর্চারীর  oপর  চাকির
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েথেক  aপসারণ  বা  চাকির  েথেক  বরখাs  দ  আেরােপর  িবধান  বাধয্তামলূক।  e  েkেt  বাধয্তামলূক
aবসর pদান কের aবসর সুিবধািদ pদােনর েকােনা সুেযাগ রাখা হয়িন।
aথচ আমােদর 2018 সােল জািরকৃত িবিধমালায় সিnেবিশত িবধান 1985 সােলর িবিধমালার িবধােনর
েচেয় aেনক নমনীয় o িশিথল। বতর্ মান িবিধমালায় দনুর্ীিতপরায়ণ কমর্চারীেক চাকিরেত বহাল রাখার
সুেযাগi ধু রাখা হয়িন, বরং সসmােন aবসের যাoয়ার eবং aবসর সুিবধািদ পাoয়ারo সুেযাগ রাখা
হেয়েছ।
eমনিক  িবিধমালায়  দনুর্ীিতর  পুনরাবিৃt  aথর্াৎ  বারবার  দনুর্ীিত  করারo  সুেযাগ  রাখা  হেয়েছ;  যা
দনুর্ীিতমুk সমাজ গড়ার সm ূণর্ পিরপnী।
আরo  aবাক  করার  িবষয়,  দনুর্ীিতর  aিভেযােগ  aিভযুk  েকােনা  কমর্চারী  যিদ  িবভাগীয়  মামলার
pিkয়ােক েকৗশেল বা pভাব খািটেয় pলিmত কের aবসর gহেণর বয়স পযর্n িনেয় েযেত পাের aথবা
িবভাগীয়  মামলা  চলাকালীন  েscায়  aবসের  যায়,  তাহেল  তার  oপর  বতর্ মান  িবিধমালা  aনযুায়ী
েকােনা প দ i pেয়াগ করা যােব না।
aথর্াৎ দনুর্ীিত কেরo aবসর সুিবধািদসহ িনিবর্ে  aবসের েযেত পারেব। aথচ ষাট িদেনর েবিশ েকােনা
কমর্চারী কেমর্ aনুপিsত থাকেল তার aবসর gহেণর পরo তােক চাকির েথেক বরখাsসহ েয েকােনা দ
pদান করা যােব। aথর্াৎ e িবিধমালার িবধান aনযুায়ী দনুর্ীিতর েচেয় তর aপরাধ কেমর্ সামিয়ক
aনুপিsিত। e ধরেনর িবধান িক আেদৗ সুs িচnার পিরচায়ক?

িবিধমালািট সংিবধােনর 133 aনেুcেদর kমতাবেল রা পিত কতৃর্ ক pণীত হেলo eর pণয়ন pিkয়ার
সে  aেনক tপূণর্ pিত ান সmৃk।
জনpশাসন  মntণালয়  কতৃর্ ক  pণীত  খসড়া  িবিধমালািট  মিntপিরষদ  সিচেবর  সভাপিতেt  aনিু ত
pশাসিনক unয়ন  সংkাn  সিচব  কিমিটেত  যাচাi-বাছাi  করা  হেয়েছ,  সরকাির  কমর্কিমশেন  িবেবিচত
হেয়েছ। aতঃপর েলিজসেলিটভ o সংসদিবষয়ক িবভাগ পু ানপুু  পরীkা-িনরীkােn েভিটং কেরেছ eবং
েভিটংকৃত  খসড়ািট  pধানমntী  o  রা পিতর  কাযর্ালেয়  পরীkা-িনরীkােn  pধানমntী  o  রা পিতর
aনুেমাদেনর পর জাির করা হেয়েছ।
রাে র  eত েলা  tপূণর্  pিত ােনর  সংি  বয্িkেদর  aেগাচের  বা  ভুেল  বা  ajতার  কারেণ  e প
িবধান িবিধমালায় সিnেবিশত হেয়েছ, তা িব াস করা কিঠন। েকননা যিদ oiসব tপূণর্ pিত ােনর
সংি  বয্িkেদর aেগাচের বা ভুেল বা ajতার কারেণ e প িবধান সিnেবিশত হেয় থােক, তেব তা
তােদর দkতােক p িবd কের eবং তােদর jাতসাের হেয় থাকেল তা তােদর scতােক p িবd কের।
তেব েযভােবi েহাক দনুর্ীিতর সহায়ক e প িবধােনর সিnেবশ ধু হতাশারi সৃি  কের। eর েচেয়o েবিশ
হতাশার  সৃি  কের  দীঘর্  সময়  aিতবািহত  হoয়া  সেtto  দনুর্ীিত  সহায়ক  e প  িবধােনর  সংেশাধেনর
েকােনা প uেদয্াগ gহণ না করা। সিঠক জবাবিদিহতার aভাবi হয়েতা e জনয্ দায়ী।
েয েদেশ সরকাির কমর্চারীেদর দনুর্ীিতর জনয্ লঘুদ  আেরােপর িবধান রাখা হয় eবং দনুর্ীিতর পুনরাবৃিtর
aথর্াৎ বারবার দনুর্ীিত করার সুেযাগ রাখা হয়, েস েদেশ যত েচ া করা েহাক না েকন, দনুর্ীিত pিতেরাধ
বা hাস েকােনাkেমi সmব হেব বেল মেন হয় না।
েমা. িফেরাজ িময়া : aবসরpাp aিতিরk সিচব, চাকির o আiন সংkাn gেnর েলখক
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