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দদুেক eখন aেনক aিভেযাগ

রা  o  সমােজর  নানা  sের  বয্িk,  pিত ান  o  িবিভn  েগা ীর  দনুর্ীিতর  িশকড়  ছিড়েয়  পেড়েছ।  eসব
দনুর্ীিতবােজর িব েd েসাcার রেয়েছন সেচতন নাগিরকরাo। কখেনা নােম আবার কখেনা িনেজর পিরচয়
েগাপন েরেখi দনুর্ীিতবাজ কমর্কতর্ া, রাজৈনিতক েনতাসহ দনুর্ীিতgs pিত ােনর নােম aিভেযাগ জমা িদেcন
রাে র eকমাt দনুর্ীিতিবেরাধী সংsা দনুর্ীিত দমন কিমশেন (দদুক)। দদুক সূt জানায়, বছের 16 েথেক 18
হাজার aিভেযাগ জমা পেড়। গত দiু বছের দদুক হটলাiেন েফান eেসেছ 31 লাখ। aেনক েফােনi বয্বsা
িনেয়েছ দদুক। তেব সব aিভেযাগi দদুেকর তফিসলভুk না হoয়ায় বয্বsা িনেত পাের না সংsািট। কখেনা
কখেনা aিভেযাগ েলা সংি  দফতের পািঠেয় েদoয়া হয় দদুক েথেকi। আেগর েচেয় দদুেক eখন aেনক
েবিশ  aিভেযাগ  জমা  হয়  বেলi  দদুক  সূেtর  তথয্।  eিদেক  আজ  সারা  েদেশ  পািলত  হেc  আnজর্ ািতক
দনুর্ীিতিবেরাধী িদবস। িদবসিটেক েকnd কের দনুর্ীিত দমন কিমশন o াnপােরিn inারনয্াশনাল বাংলােদশ
(িটআiিব)সহ  িবিভn  সংগঠন।  দদুেকর  তথয্  aনুযায়ী,  গত  30  েসেpmর  পযর্n  কিমশেন  aিভেযাগ  জমা
পেড়েছ  15  হাজার  497িট।  eর  মেধয্  1  হাজার  199িট  aিভেযাগ  aনুসnােনর  জনয্  গৃহীত  হয়।  বািক
aিভেযাগ নিথভুk িকংবা সংি  মntণালেয় বা pিত ােন পািঠেয় েদoয়া হেয়েছ। গত বছর কিমশেন 16
হাজার 606িট aিভেযাগ আেস। eর মেধয্ 1 হাজার 265িট aিভেযাগ aনসুnােনর জনয্ gহণ করা হয়।
বািক  aিভেযাগ েলা  eকiভােব  নিথভুk  করা  হেয়েছ  িকংবা  সংি  মntণালয়  িকংবা  pিত ােন  পািঠেয়
েদoয়া  হেয়েছ।  2017  সােল  কিমশেন  aিভেযাগ  আেস  17  হাজার  953িট।  eর  মেধয্  937িট  aিভেযাগ
aনসুnােনর জনয্ gহণ কের  কিমশন। eকiভােব  2016  সােল কিমশেন  েমাট  aিভেযাগ আেস  12 হাজার
990িট।  তার  মেধয্  1  হাজার  7িট  aিভেযাগ  aনসুnােনর  জনয্  gহণ  কের  কিমশন।  যােদর  aিভেযােগর
িবষেয়  দদুক  বয্বsা  gহণ  কের  না,  েসসব  ভুkেভাগী  বা  aিভেযাগকারীর  মেধয্  aেনক  হতাশাo  রেয়েছ।
দদুেকর  pিত  তােদর  জেn  েনিতবাচক  ধারণা।  জানেত  চাiেল  াnপােরিn  inারনয্াশনাল  বাংলােদেশর
(িটআiিব)  িনবর্াহী  পিরচালক  ড.  iফেতখা jামান  বাংলােদশ  pিতিদনেক  বেলন,  আমরা  েদখিছ  দদুক
সরকােরর  eমিপ,  pভাবশালী  েনতাসহ  aেনকেকi  িজjাসাবােদর  আoতায়  আনেছ।  eটা  ভােলা  িদক।  e
জনয্i দদুেক aিভেযাগo বাড়েছ। িতিন বেলন, দদুকেক সাধারণ মানুেষর আsা ধের েরেখ কাজ করেত হেব।
pধানমntী দনুর্ীিতিবেরাধী িজেরা টলােরn নীিতo সংsািটর জনয্ িবেশষ সুেযাগ uেlখ কের িতিন বেলন, eখন
তারা  েয  েকােনা  pকার  pভাবমkু  হেয়  দািয়t  পালেনর  সুেযাগ  পােব।  aনয্িদেক  িকছুটা চয্ােল o  রেয়েছ,
কারণ ei সুেযােগর যথাযথ pেয়াগ করা না হেল দদুেকর আsার সংকট ঘনীভূত হেব।
হটলাiেন 31 লাখ েফান : aনয্িদেক নাগিরকেদর কাছ েথেক সরাসির aিভেযাগ নেত হটলাiন চালরু পর
দiু বছের (গত আগs পযর্n) 31 লাখ েফান কল েপেয়েছ দনুর্ীিত দমন কিমশন। তেব aিধকাংশ কলi িছল
দনুর্ীিতিবেরাধী e সংsার আoতার বাiের। কিমশেনর aিভেযাগ েকেndর কমর্কতর্ ারা তফিসলভুk aপরােধর
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aিভেযাগ েলা িলিপবd কেরেছন। eর মেধয্ দনুর্ীিতর s  aিভেযােগর িভিtেত িবিভn সরকাির দফতের
626 বার aিভযান চালােনা হেয়েছ। 2017 সােলর 27 জলুাi 106 নmের ‘েটাল ি ’ ei হটলাiন চালু কের
দদুক। সরকাির ছুিটর িদন বােদ pিতিদন সকাল 9টা েথেক িবকাল 5টা পযর্n oi নmের েফান কের aিভেযাগ
জানােত  পােরন  নাগিরকরা। নাগিরকেদর কাছ  েথেক  ei সাড়ােক  আশাবয্ ক িহেসেব  বণর্না কের  দদুেকর
জনসংেযাগ  কমর্কতর্ া  pণব  kমার  ভ াচাযর্  বেলন,  দনুর্ীিত  pিতেরােধ  সেচতনতার  মাtাo  েবেড়েছ।  eটা
দদুেকর eকটা aজর্ ন। মানুেষর আsা রেয়েছ বেলi তারা েফান কের কথা বলেছ।
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