
দেকর সে  ৩১ সং ার এমওইউ:
এফিবআই-িসিবআইেয়র আদেল তদ
কাঠােমা
িবেদিশ িবিভ  সং ার মাধ েম িশি ত করা হেয়েছ কমকতােদর * বড় নীিত তদে  চারিট
িবেশষ সল
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মািকন  যু রাে র  গােয় া  সং া  এফিবআই  ( ফডােরল  বু েরা  অব  ইনেভি েগশন)  এবং  ভারেতর
অপরাধ ও নীিতিবেরাধী তদ  সং া িসিবআইেয় ( স াল বু েরা অব ইনেভি েগশন) আদেল তির হে

দেকর অ স ান ও তদ  কাঠােমা।

এরই অংশ িহেসেব অ ত ৩১িট দিশ-িবেদিশ নীিতিবেরাধী সং ার সে  সমেঝাতা ারেক (এমওইউ)
া র কেরেছ দক। এেত সংি  সং ার সে  তথ  িবিনমেয়র মাধ েম নীিতর অ স ান ও তদ

কায েমর ণগতমান িনি ত ও যুেগাপেযাগী হেব। পাশাপািশ দেশ চলমান নীিতিবেরাধী অিভযান
আরও জারদার হেব বেল মেন করেছন নীিত দমন কিমশেনর ( দক) সংি রা।

দক সূ  জানায়, যসব সং ার সে  এমওইউ া র হেয়েছ, স েলার মেধ  উে খেযাগ  হল- ভারেতর
অপরাধ  ও  নীিতিবেরাধী  তদ  সং া  িসিবআই  ( স াল  বু েরা  অব  ইনেভি েগশন),  রািশয়ার
আইিসআরএফ (িদ  ইনেভি েগিটভ  কিমিট  অব  রািশয়ান  ফডােরশন)  ও  ভুটােনর  অ াি ট  করাপশন
কিমশন।

  িমজান মািলক
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এ ছাড়া এফিবআইসহ িবেদিশ আরও ১৮িট দেশর সে  চুি  া েরর িবষয়িট ি য়াধীন। এরই মেধ
এসব দশ ও সং ার ধােনর কােছ দক থেক চুি  া েরর িবষেয় আ ািনকভােব িচিঠ পাঠােনা
হেয়েছ। পাশাপািশ এফিবআইেয়র একিট উ পযােয়র িতিনিধ দেলর সে  দেকর চয়ারম ানসহ িতন
িনবাহী  বঠকও  কেরেছন।  ওই  বঠেক  া  মতামেতর  িভি েত  এফিবআইেয়র  আদেল  দেকর
অবকাঠােমাসহ অ স ান ও তদে র সািবক কাঠােমা তিরর ি য়া  হেয়েছ।

আরও জানা গেছ, দেকর িবিধমালায় পিরবতন এেন িনজ দফতের নীিতর মামলা দােয়র, আসািম
ফতার বা িরমাে ড এেন িজ াসাবাদ ও সে হজনক নীিতবােজর িব ে  াথিমক তথ -উপা  হােত

রেখ  সরাসির  মামলা  করার  য  কায ম   হেয়েছ-  সবই  ওই  ি য়ার  অংশ।  যমন:  দেশ
ক ািসেনািবেরাধী অিভযান র পর যারা ফতার হে ন, তােদর িব ে  সরাসির অৈবধ স দ ও মািন
ল ডািরংেয়র মামলা করেছ দক।

এ ছাড়া দেকর অবকাঠােমাগত উ য়েনর িদেকও নজর িদেয়েছ সং ািট। এর জ  জাতীয় রাজ  বােডর
(এনিবআর) পােশ গণেযাগােযাগ  অিধদফতর ও িবে ারক অিধদফতেরর পুরেনা  সই সরকাির  জিম
গণপূত ম ণালয় থেক বরাে র নীিতগত িস া  হেয়েছ। ওই জিমর ওপর ২০ তলা িনজ  ভবন িনমােণর
িবষয়িট িনেয় কাজ চলেছ।

দকেক আরও শি শালী করার লে  নানামুখী পদে প হেণর অংশ িহেসেবই অবকাঠােমা উ য়নসহ
দেকর কমকতােদর িবেশষভােব িশ েণর িদেক নজর দয়া হে । িবেদিশ মােনর অ স ান-তদে

পারদশী  কের  তুলেত  কমকতােদর  দেশর  বাইের  পািঠেয়  িবেশষ  িশ ণ  িদেয়  ত  করা  হে ।
মহাপিরচালক,  পিরচালক,  উপ-পিরচালক  ও  উপসহকারী  পিরচালক  পদমযাদার  অ ত  ১৫১  জন
কমকতােক এই িবেশষ িশ েণর আওতায় আনা হয়।

তােদর মধ  থেক কেয়কজন চৗকস অিফসােরর সম েয় িতনিট িবেশষ সল গঠন করা হেয়েছ। মািন
ল ডািরংসহ বড় বড় নীিতর ঘটনা অ স ান ও তদ  করেব এসব সল। পাশাপািশ তথ - যুি  ও িবিভ
ধরেনর িডভাইস ব বহার কের যসব নীিত হয়, স েলার অ স ােনর জ  গঠন করা হেয়েছ আেরকিট
িবেশষ সল। এ ছাড়া িশি ত কেয়কজন কমকতােক দেকর গােয় া ইউিনেট সংযু  করা হেয়েছ।

জানেত চাইেল দক চয়ারম ান  ইকবাল মাহমুদ  যুগা রেক বেলেছন,  আমরা  কিমশেনর কায মেক
উ পযােয় িনেয় যেত চাই। এখন যভােব আমরা কাজ করিছ তা থেক িভ তর িকছু করার জ  নানামুখী
পদে প নয়া হেয়েছ। িবেশষ কের নীিতর অ স ান ও তদ কােজ বড় ধরেনর পিরবতন আনার চ া
করিছ। নীিত হে  দেশর উ য়েনর অ রায়। এই নীিতর আগাছা দূর করেত উ পযায় থেক অিভযান
পিরচালনাসহ  নানা  ধরেনর  কায ম  পিরচালনা  করা  হে ।  কিমশেনর  প  থেক  সবা কভােব

নীিতবাজেদর অৈবধ স দসহ মতার অপব বহার ও মািন ল ডািরংেয়র অ স ান-তদ  পিরচালনা
করা হে । এিট আরও জারদার হেব।

ইকবাল মাহমুদ আরও বেলন, কিমশেনর কাজ হেব তার িভি েত। এমনভােব অ স ান ও তদ কাজ
পিরচালনা করা হেব, যােত যসব ব ি র িব ে  মামলা হেব তােদর যন শতভাগ সাজা িনি ত হয়।
অপরাধীর িব ে  অ স ান ও তদে  ণগত মান আরও বাড়ােত কিমশেনর িবিভ  েরর কমকতােদর
দেশ-িবেদেশ িশ েণর ব ব া করা হেয়েছ। নীিতর তথ  আদান- দােন অেনক েলা দিশ-িবেদিশ

সং ার সে  কিমশেনর চুি  হে । আশা কির, আটঘাট বঁেধ নীিত দমন ও রাধ করা গেল দেশর
মা ষ এর ফল পােবন।

দেকর কিমশনার ড. মা. মাজাে ল হক খান বেলন, নীিতিবেরাধী অিভযান ঢাকার বাইেরও হেব।
িতিট জলা ও উপেজলায় তািলকা কের নীিতবাজেদর িব ে  অ স ান ও তদ  পিরচালনা করা হেব।

অিভযানেক জারদার করেত কিমশন থেক অেনক েলা পদে প নয়া হেয়েছ বেলও জানান িতিন।

সংি  সূে  পাওয়া তথ  থেক জানা যায়, িবেদিশ সং ার মেধ  এফিবআই ও িসিবআই ছাড়াও কানাডার
আরিসএমিপ (দ  রেয়ল ক ানািডয়ান মাউে টড পুিলশ), িস াপুেরর িসিপআইিব (দ  করা  াকিটেসস
ইনেভি েগশন  বু েরা),  ইে ােনিশয়ার  কিপেক  (দ  করাপশন  অ ারািডেকশন  কিমশন),  কািরয়ার
এিসআরিস (অ াি ট করাপশন অ া ড িসিভল রাইটস কিমশন), চীনার এনিবিসিপ (দ  াশনাল বু েরা অব
করাপশন ি েভনশন অব চায়না), হংকংেয়র আইিসএিস (ইনিডেপনেড ট কিমশন অ ােগইন  করাপশন),
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ভার া  স াদক : সাইফুল আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমুনা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মুি ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

মালেয়িশয়ার এমএিসিস (দ  মালেয়িশয়ান অ াি ট করাপশন কিমশন), থাইল াে ডর এনএিসিস ( াশনাল
অ াি ট করাপশন কিমশন), িভেয়তনােমর িসএসিসএ ( স াল ি য়ািরং কিমিট অন অ াি ট করাপশন),
কে ািডয়ার  এিসইউ  (দ  অ াি ট  করাপশন  ইউিনট),  নাইেয়র  এিসিব  (অ াি ট  করাপশন  বু েরা),
িফিলপাইেনর অিফস অব দ  অ াডসম ান, লওেসর িপিডআর, সেনগােলর এনওএএফএিস (দ  াশনাল
অিফস  অ ােগইন  ড  অ া ড  করাপশন),  মে ািলয়ার  আইএিসিস  (িদ  ইনিডেপনেড ট  অথিরিট
অ ােগইন  করাপশন) ও ীলংকার িসআইএিবওিস, (দ  কিমশন টু  ইনেভি েগট অ ািলেগশনস অব

াইবাির অব করাপশন) এবং ভুটােনর এিসিবসহ (অ াি ট করাপশন অব বু েরা) ১৮িট দেশর রা ীয় ঘুষ-
নীিতিবেরাধী  সং ার সে  চুি র  িবষয়িট াধা  িদেয়েছ দক। এসব সং ার ধােনর কােছ চুি

সং া  প  পাঠােনা হেয়েছ। বশ িকছু সং ার প  থেক তু র পািঠেয় দেকর সে  নীিত রােধ এ
সং া  তথ  আদান- দান ছাড়াও উভয় সং া যৗথভােব কাজ করার িবষেয় স িতও জানােনা হেয়েছ
বেল জানা গেছ। এর মেধ  চলিত বছেরর ৮ ফ য়াির ভারেতর িসিবআই ও রািশয়ার আইিসআরএেসর
সে  এবং ১৪ ম ভুটােনর এিসিসিবর সে  সমেঝাতা চুি  া র কেরেছ দক।

এিদেক নীিতবাজেদর িব ে  অ স ান ও তদ কাজ সহজ করেত এবং নীিত সং া  তথ  পেত
দেশর অভ ের রা ীয়  অ ত ১০িট  িত ােনর  সে  সমেঝাতা  চুি র  িবষয়িট  চূড়া  করা  হেয়েছ।
িত ান েলা  হল-  বাংলােদশ িনবাচন কিমশন,  পাসেপাট  অিধদফতর,  র ািপড অ াকশন ব াটািলয়ন-

র াব,  মাদক ব  িনয় ণ  অিধদফতর,  বাংলােদশ  ব াংেকর  িবএফআইইউ,  এনিবআেরর  িসআইিস
মাদক ব  িনয় ণ অিধদফতর, বাংলােদশ পুিলশ, িসিভল এিভেয়শন, তথ  কিমশন ও িটআইিব।

িবিভ  দেশর  রা ীয়  নীিতিবেরাধী  সং ার  সে  সমেঝাতা  ারেকর   তুেল  ধের  দেকর
উ পযােয়র  একজন  কমকতা  জানান,  জািতসংেঘর  নীিতিবেরাধী  ারক  মাতােবক  বাংলােদশ

া রকারী একিট দশ। অ  যসব দশ এর আওতায় রেয়েছ ওই দশ বা দেশর নীিতিবেরাধী সং ার
কাছ থেক দক েয়াজনীয় তথ  পেত পাের। যারা দেশর বাইের অথ পাচার কেরেছন, তােদর পাচার
করা অথ-স েদর তথ  সং হ, পাচার করা অথ ফরত আনা বা জিড়ত ব ি েক দেশ িফিরেয় আনাসহ এ
সং া  কােজ সংি  দশ েলার সহায়তা পােব বাংলােদশ। যারা িস াপুের অথ পাচার কের ক ািসেনা
ব বসা  করেছ  বা  জুয়ার  পছেন  কািট  কািট  টাকা  ব য়  করেছ  তােদর  তািলকা  চেয়  িস াপুর

নীিতিবেরাধী সং ার কােছ িচিঠ িদেয়েছ দক। ওই কমকতা বেলন, আশা কির, আমরা য তািলকা
চেয়িছ, সিট পাব।

িনবাচন কিমশন, পুিলশ, বাংলােদশ ব াংেকর ফাই াি য়াল ইনেটিলেজ  ইউিনেটর (িবএফআইইউ) ও
পাসেপাট  অিধদফতরসহ  দেশর  িবিভ  সমেঝাতা  চুি  সে  িতিন  বেলন,  নীিতবাজেদর  িব ে
যথাযথ অ স ান ও তদে  এসব সং ার কাছ থেক আলাদাভােব তথ  িনেত হয়। দেশর বাইের অথ
পাচারকারীেদর তথ  িনেত হয় িবএফআইইউর কাছ থেক। নীিতর তািলকাভু  কউ যােত তদ  বা
মামলা চলাকালীন দশ ত াগ করেত না পাের, স জ  পুিলেশর িবেশষ শাখা ও পাসেপাট অিধদফতেরর
সহায়তা িনেত হয়।

কউ পলাতক বা আ েগাপেন থাকেল পাসেপাট ন র পেত দকেক পাসেপাট অিধদফতেরর সহায়তা
িনেত হয়। আর সংি  ব ি র এনআইিড ন র সং হ করেত িনবাচন কিমশেনর কাছ থেক তথ  িনেত
হয়। দক চায় ত এসব কায ম স  কের নীিতিবেরাধী অিভযান আরও জারদার করা। এ লে ই
দিশ-িবেদিশ এসব সং ার সে  সমেঝাতা চুি সহ িনয়িমত তথ  আদান- দান অব হত রাখা।
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