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েমা. েমা�ফা কামাল, েডপুিট  ে�া�াম ময্ােনজার, গেবষণা ও পিলিস 
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কৃত�তা 
গরু�পূণর্ তথয্ িদেয় সহায়তা করার জনয্ সব মুখয্ তথয্দাতার �িত আ�িরক ধনয্বাদ ও কৃত�তা �াপন করিছ। গেবষণা পিরচালনা ও 
�িতেবদেন মূলয্বান মতামত েদওয়ার জনয্ িটআইিব’র িনবর্াহী পিরচালক ড. ইফেতখারু�ামান, উপেদ�া, িনবর্াহী বয্ব�াপনা অধয্াপক ড. 
সুমাইয়া খােয়র, গেবষণা ও পিলিস িবভােগর পিরচালক েমাহা�দ রিফকুল হাসান, আউটিরচ ও কিমউিনেকশন িবভােগর পিরচালক ড. 
েরজওয়ান-উল-আলম, িসিভক এনেগজেম� িবভােগর পিরচালক েমা. জিসম উিদ্দন েফরেদৗস, এবং অনয্ানয্ সহকম� যারা তােদর 
মূলয্বান মতামত িদেয় এ �িতেবদনেক স�ূণর্ করেত সহায়তা কেরেছন তােদর সবার �িত কৃত�তা। 
 
 
 
 
েযাগােযাগ 
�া�পােরি� ই�ারনয্াশনাল বাংলােদশ  
মাইডাস েস�ার (প�ম ও ষ� তলা) 
বািড় # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন), ধানমি�, ঢাকা ১২০৯ 
েফান: (+৮৮০-২) ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯ 
ফয্া�: (+৮৮০-২) ৯১২৪৭৯১৫ 
ই-েমইল: info@ti-bangladesh.org 
ওেয়বসাইট: www.ti-bangladesh.org 
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সার-সংে�প∗ 
 
 

১. ে��াপট ও েযৗি�কতা 
‘এেজ�া ২০৩০’ বা ‘এসিডিজ’ িহেসেব পিরিচত েটকসই উ�য়ন অভী� ২০১৫ সােলর েসে��ের জািতসংেঘর েটকসই উ�য়ন শীষর্ 
ৈবঠেক ১৯৩িট সদসয্ রা� �ারা গৃহীত হয়। ১ জানুয়াির ২০১৬ েথেক এসিডিজ কাযর্কর হেয়েছ। জািতসংেঘর সদসয্ রা�গেলা ২০৩০ 
সােলর মেধয্ এসিডিজ বা�বায়ন করার জনয্ অ�ীকারব�। এসিডিজ’র মেধয্ েমাট ১৭িট ‘ৈবি�ক অভী�’ রেয়েছ, এবং এসব অভীে�র 
মেধয্ ১৬৯িট ল�য্ অ�ভুর্ �। এসব লে�য্র অ�গিতর িনেদর্ শক িহেসেব ২৪৪িট সূচক িচি�ত করা হেয়েছ। ‘সহ�া� উ�য়ন অভী�’ বা 
‘এমিডিজ’ েথেক এসিডিজ’র মূল পাথর্কয্ হে� এিট এমিডিজ’র সংখয্াগত ধারণা েথেক গণগত ধারণার ওপর েবিশ গরু� আেরাপ কের।  
 

এসিডিজ’র একিট গরু�পূণর্ অভী� হে� এসিডিজ ১৬, েযখােন ‘েটকসই উ�য়েনর জনয্ শাি�পূণর্ ও অ�ভুর্ ি�মূলক সমাজবয্ব�ার 
�চলন, সকেলর জনয্ নয্ায়িবচার �াি�র পথ সুগম করা এবং সকল �ের কাযর্কর, জবাবিদিহতাপূণর্ ও অ�ভুর্ ি�মূলক �িত�ান িবিনমর্াণ’ 
করার কথা বলা হেয়েছ। এর অ�ভুর্ � ল�য্ ১২িট, এবং সূচক ২৩িট। এসিডিজ’র অনয্ানয্ অভী� অজর্ েনর জনয্ও এই অভী� অতয্� 
গরু�পূণর্।  
 

�েতয্ক সদসয্ রা� জািতসংঘ িনধর্ািরত ল�য্গেলা অজর্ েনর অ�গিত জািনেয় ‘ে��া�েণািদত জাতীয় পযর্ােলাচনা’র মাধয্েম �িতেবদন 
দািখল করেতও অ�ীকারব�। এই �ি�য়ায় সরকােরর অ�গিত �িতেবদেনর পিরপূরক িহেসেব �ত� িবে�ষেণর ভূিমকা অতয্� 

গরু�পূণর্। সুশাসন িনি�ত করার ে�ে� সরকারেক সহেযািগতা �দান করা �া�পােরি� ই�ারনয্াশনাল বাংলােদেশর (িটআইিব) 

অনয্তম উেদ্দশয্। এসিডিজ অজর্ েনর ে�ে�ও বাংলােদেশর আইিন ও কাঠােমাগত ��িত েকমন, বা�ব পিরি�িত এবং িবেশষকের 
এসিডিজ ১৬ অজর্ ন করার ে�ে� িবদয্মান চয্ােল�গেলা কী কী তা িচি�ত কের সহায়তা করার জনয্ এই গেবষণা হােত েনওয়া হেয়েছ। 
 

২. উেদ্দশয্ ও পিরিধ 
এই গেবষণার উেদ্দশয্ েটকসই উ�য়ন অভী� ১৬-এর কেয়কিট সুিনিদর্ � ল�য্ অজর্ েন বাংলােদেশর ��িত, বা�বতা ও চয্ােল� 
পযর্ােলাচনা করা। এই গেবষণায় এসিডিজ ১৬’র ১২িট লে�য্র মেধয্ চারিট লে�য্র ওপর পযর্ােলাচনা (১৬.৪, ১৬.৫, ১৬.৬, ১৬.১০) করা 
হেয়েছ। দুন�িত �িতেরাধ ও সুশাসেনর সােথ �তয্�ভােব সংি�� বেল এসব ল�য্ িনবর্ািচত হেয়েছ। িনবর্ািচত ল�য্গেলার মেধয্ও েযসব 
িবষয় দুন�িত �িতেরাধ ও সুশাসেনর সােথ সরাসির স�িকর্ ত নয় েসগেলার ওপর পযর্ােলাচনা করা হয় িন। 
 

৩. গেবষণা প�িত 
এিট একিট গণগত গেবষণা, েযখােন �ধানত গণগত ও েকােনা েকােনা ে�ে� পিরমাণগত তথয্ বয্বহৃত হেয়েছ। পেরা� উৎস েযমন 
সংি�� আইন ও নীিত, গেবষণা �িতেবদন, আ�জর্ ািতক সূচক, েদশিভিৎতক �িতেবদন, �ািত�ািনক �িতেবদন, জাতীয় তথয্ভা�ার, 
গণমাধয্েম �কািশত �িতেবদন েথেক পযর্ােলাচনা ও তথয্ সং�হ করা হেয়েছ। এছাড়া মুখয্ তথয্দাতা িহেসেব সংি�� িবষেয়র িবেশষ�, 
িশ�ািবদ, সরকাির কমর্কতর্ া, েপশাজীবী ও সাংবািদেকর সা�াৎকার �হণ করা হেয়েছ। গেবষণার তথয্ সং�হ ও �িতেবদন ৈতির করা 
হেয়েছ এি�ল - আগ� ২০১৭ সমেয়র মেধয্।  
 

গেবষণায় অ�ভুর্ � �িতিট ল�য্েক িন�িলিখত িতনিট আি�েক িবে�ষণ করা হেয়েছ: 

 ��িত - এখােন সংি�� ল�য্ সং�া� আইিন, নীিত ও �ািত�ািনক কাঠােমা েকমন তা পযর্ােলাচনা করা হেয়েছ; 

 বা�বতা - আইিন, নীিত ও �ািত�ািনক কাঠােমার �ােয়ািগক বা�বতা আেলাচনা করা হেয়েছ; এবং  

 চয্ােল� - �ােয়ািগক ঘাটিতর কারণ িচি�ত করা হেয়েছ। 
 

৪. এসিডিজ অজর্ েন গৃহীত উেদয্াগ 

∗ ২০১৭ সােলর ১৭ েসে��র িটআইিব’র সে�লন কে� উপ�ািপত গেবষণা �িতেবদেনর সার-সংে�প। 

3 
 

                                                           



এসিডিজ অজর্ েনর লে�য্ সরকাির-েবসরকাির েবশিকছু উেদয্াগ �হণ করা হেয়েছ। সরকাির উেদয্ােগর মেধয্ উ� পযর্ােয়র আ�ঃম�ণালয় 
এসিডিজ বা�বায়ন ও তদারক কিমিট গঠন করা হেয়েছ। এসিডিজ বা�বায়েন মূল ম�ণালয় ও সরকাির সং�াগেলার কাযর্�ম িচি�ত করা 
হেয়েছ। বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরার সহেযািগতায় সাধারণ অথর্নীিত িবভাগ (িজইিড) এসিডিজ তদারিকর জনয্ তেথয্র ঘাটিত িবে�ষণ 
কেরেছ, এবং এসিডিজ তদারিক কাঠােমা ৈতির বতর্ মােন �ি�য়াধীন। ফলাফলিভিৎতক তদারিক ও মূলয্ায়েনর জনয্ ওেয়বিভিৎতক 
তথয্ভা�ার প�িত (‘এসিডিজ �য্াকার’ নােম পিরিচত) �াপন করা হেয়েছ। এসিডিজ অজর্ নেক মাথায় েরেখ স�ম প�বািষর্ক পিরক�নার 
কমর্-পিরক�না �ণয়ন করা হেয়েছ, এবং এসিডিজ বা�বায়েন অথর্ায়েনর চািহদা ও েকৗশল িনধর্ারণ করা হেয়েছ। এই চািহদা অনুযায়ী 
২০৩০ পযর্� ৯২৮.৪৮ িবিলয়ন মািকর্ ন ডলার �েয়াজন হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। এছাড়া ২০১৭ সােলর জনয্ জািতসংঘ �ারা 
িনধর্ািরত কেয়কিট লে�য্র ওপর িজইিড ‘ে��া�েণািদত জাতীয় পযর্ােলাচনা’ �িতেবদন ৈতির কেরেছ যা এ বছর জুলাই মােস 
জািতসংেঘ উপ�াপন করা হেয়েছ। ওপেরর উেদয্াগ েনওয়ার �ি�য়ায় িবিভ� এনিজও, নাগিরক সমােজর �িত�ান, উ�য়ন সহেযাগী, 
েবসরকাির খাত ও গণমাধয্েমর সােথ আেলাচনা করা হেয়েছ। েবসরকাির অংশীজেনর উেদয্ােগ ‘এসিডিজ’র জনয্ নাগিরক �য্াটফমর্’ 
�িত�া করা হেয়েছ। এই �য্াটফেমর্র আওতায় এসিডিজ অজর্ ন সং�া� সভা, েসিমনার, কমর্শালা ও গেবষণার উেদয্াগ েনওয়া হেয়েছ। 
 
৫. এসিডিজ অজর্ েন গৃহীত উেদয্ােগর চয্ােল� 
এসিডিজ’র ২৪৪িট সূচেকর মেধয্ বাংলােদেশর জনয্ �েযাজয্ ২৪১িট। িজইিড’র তেথয্র ঘাটিতর িবে�ষণ অনুযায়ী এর মেধয্ 
সরকােরর কােছ ৭০িট সূচেকর ওপর স�ূণর্ ও ১০৮িট সূচেকর ওপর আংিশক তথয্ রেয়েছ; বািক ৬৩িট সূচেকর ওপর 
সরকাির েকােনা তথয্ েনই। েদখা যায় এসিডিজ ১৬’র অ�ভুর্ � কেয়কিট লে�য্র সােথ সংি�� দুন�িত ও ঘুষ, সরকাির েসবা 
ও �িত�ােনর ওপর জনগেণর স�ি�, িবচার-বিহভূর্ ত হতয্া ইতয্ািদর ওপর সরকাির েকােনা তথয্ েনই, এবং কেয়কিট িবষয় 
েযমন অথর্পাচার ও স�দ পুনরু�ােরর ওপর সরকােরর কােছ আংিশক তথয্ িবদয্মান। এসিডিজ ১৬’র অ�ভুর্ � দুন�িত ও 
ঘুেষর ওপর আ�জর্ ািতক ও েবসরকাির �িত�ােনর তথয্-উপাৎতেক সরকােরর একাংেশর অ�ীকার করার �বণতা ল� করা 
যায়। দুন�িত ও ঘুেষর মেতা রাজৈনিতকভােব �শর্কাতর িবষেয় সরকার কতটুকু িনরেপ� ও ব�িন�ভােব তথয্ সং�হ ও 
�কাশ করেব েযখােন আইনসভা, িনবর্াহী িবভাগ ও সরকাির কমর্চারীেদর একাংেশর জিড়ত থাকার বয্াপক অিভেযাগ রেয়েছ 
তা িনেয় আশংকা িবদয্মান। উপর� দুন�িত ও ঘুেষর ওপর তথয্ সং�েহ নাগিরক সমােজর �িত�ােনর সােথ কাজ করেতও 
সরকােরর একাংেশর �বল অনীহা িবদয্মান। 
 
ল�য্িভিৎতক পযর্ ােলাচনা 
৬. ল�য্ ১৬.৪: “২০৩০ সােলর মেধয্ অৈবধ অথর্ ও অ� �বাহ উে�খেযাগয্ হাের কমােনা, বয্বহৃত স�েদর পুনরু�ার ও 
�তয্পর্ণ �ি�য়া শি�শালী করা এবং সকল �কার সংঘব� অপরাধ েমাকােবলা করা”।  
এই লে�য্র জনয্ �েযাজয্ সূচক (১৬.৪.১) হে� েদেশর েভতের ও বাইের অৈবধ অথর্ �বােহর েমাট মূলয্ (চলিত মািকর্ ন ডলাের)। 
 
৬.১ ��িত 
অৈবধ অথর্ �বাহ ও স�দ পুনরু�ােরর লে�য্ ইেতামেধয্ অথর্পাচার �িতেরাধ আইন ২০১২ (সংেশািধত ২০১৫), এবং অপরাধ সং�া� 
িবষয়ক পার�িরক আইিন সহেযািগতা আইন ২০১২ �ণীত হেয়েছ। অথর্পাচার �িতেরােধ েবশ কেয়কিট �িত�ানেক দািয়� অপর্ণ করা 
হেয়েছ, যার মেধয্ বাংলােদশ ফাইনয্াি�য়াল ইে�িলেজ� ইউিনট (িবএফআইইউ), দুন�িত দমন কিমশন (দুদক), অপরাধী তদ� িবভাগ 
(িসআইিড), জাতীয় রাজ� েবাডর্  (এনিবআর), অয্াটিনর্ েজনােরেলর কাযর্ালয়, মাদক�বয্ িনয়�ণ অিধদ�র (িডএনিস), এবং বাংলােদশ 
িসিকউিরিটজ এ�েচ� কিমশন উে�খেযাগয্। �েতয্ক �িত�ােনর কাযর্পিরিধ ও দািয়� িভ�। এছাড়া অথর্পাচার �িতেরাধ ও জি� অথর্ায়ন 
�িতেরােধর জনয্ জাতীয় সম�য় কিমিট, কাযর্কর কিমিট, চুির যাওয়া স�দ পুনরু�ােরর জনয্ জাতীয় টা�েফাসর্ গঠন করা হেয়েছ। 
অথর্পাচার সং�া� দুিট জাতীয় ঝঁুিক পযর্ােলাচনা করা হেয়েছ, এবং দুিট খাতিভিৎতক (িরেয়ল এে�ট ও এনিজও) কাঠােমাগত ঝঁুিক 
পযর্ােলাচনা স�াদন করা হেয়েছ। অথর্পাচার ও জি� অথর্ায়ন �িতেরােধর জনয্ জাতীয় েকৗশল (২০১৫- ২০১৭) �ণয়ন করা হেয়েছ, 
েযখােন িনয়�ণকারী �িত�ােনর জনয্ ল�য্মা�া িনধর্ারণ করা হেয়েছ। এছাড়াও অথর্পাচার �িতেরােধ আ�জর্ ািতক পযর্ােয় অংশ�হণ 
করেছ; বাংলােদশ ‘এগম� �প’-এর সদসয্ েযখােন ১৫২িট সদসয্ রা� রেয়েছ। এছাড়া বাংলােদশ িব� শ� সং�া ও িরিজওনাল 
ইে�িলেজ� িলয়াঁেজা অিফেসস-এর সদসয্। আিথর্ক েগােয়�া তথয্ িবিনমেয়র জনয্ ইেতামেধয্ ৫৫িট েদেশর সােথ সমেঝাতা �ারক 
�া�িরত হেয়েছ। 
 
৬.২ বা�বতা 
�েয়াজনীয় আইিন ও �ািত�ািনক কাঠােমা থাকা সে�ও বাংলােদশ েথেক বাইের ও বাইের েথেক েদেশর েভতের অথর্পাচােরর পিরমাণ 
�মাগত বৃি� পাে�। ে�াবাল ফাইনয্াি�য়াল ইে�িলেজে�র �িতেবদন অনুযায়ী ২০০৫-২০১৪ সমেয় বাংলােদশ েথেক অথর্পাচােরর 

4 
 



পিরমাণ ১২০% বৃি� েপেয়েছ, এবং এই সমেয় পাচারকৃত �া�িলত অেথর্র পিরমাণ ৭৫ িবিলয়ন মািকর্ ন ডলার। আেরকিট 
�িতেবদন অনুযায়ী ২০১১-২০১৬ সমেয় স্ুইস বয্াংেক বাংলােদশী আিথর্ক �িত�ান ও নাগিরকেদর জমা কেয়কগণ বৃি� েপেয়েছ 
- ২০১৫ সােল ৪,৬২৭ েকািট টাকা েথেক ২০১৬ সােল ৫,৫৬০ েকািট টাকা - যিদও কতৃর্ পে�র ভাষয্ অনুযায়ী এর ৯৩% আিথর্ক 
�িত�ােনর বািণিজয্ক েলেনেদেনর িভিৎতেত পাওনা। অনয্িদেক বাংলােদেশ অৈবধভােব অথর্ �েবেশর পিরমাণ ২০০৫ েথেক ২০১৪ সাল 
পযর্� ১২০% বৃি� েপেয়েছ। এছাড়া ২০১৬ সােল বাংলােদশ বয্াংক েথেক সাইবার অপরাধীরা েয ১০১ িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার চুির কের 
তার মেধয্ ৮১ িমিলয়ন িফিলপাইেন ও �লংকায় ২০ িমিলয়ন ডলার পাচার কের।  
 

চুির যাওয়া স�দ পুনরু�ােরর ে�ে� বাংলােদেশর সাফলয্ খুব েবিশ নয়। ২০১৩ েথেক ২০১৫ সাল পযর্� ৯.৩৫ িমিলয়ন মািকর্ ন 
ডলার (৭২.৮১ েকািট টাকা) বােজয়া�, ২০১৬-১৭ সােল জিরমানা বাবদ ০.৩৪ িমিলয়ন ডলার (২.৭৩ েকািট টাকা), এবং বাংলােদশ 
বয্াংক েথেক চুির হওয়া ৩৪.৫ িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার পুনরু�ার করা স�ব হেয়েছ। 
  
তেব অথর্পাচার �িতেরােধ আ�জর্ ািতক মানদে� বাংলােদেশর অ�গিত ল�ণীয়। পয্ািরসিভিৎতক ফাইনয্াি�য়াল অয্াকশন টা�েফাসর্-এর 
৪০িট আ�জর্ ািতক মানদে�র ে�ি�েত েটকিনকয্াল কম�ােয়�-এর িবেবচনায় বাংলােদেশর অব�ান সে�াষজনক - এই ৪০িট 
আ�জর্ ািতক মানদে�র সােথ পুেরাপুির কম�ােয়� ৬িট, বহুলাংেশ কম�ােয়� ২২িট, এবং আংিশক কম�ােয়� ১২িটর ে�ে�। বয্ােসল 
এএমএল ইনেড� ২০১৭ অনুসাের অথর্ পাচার (মািন ল�ািরং) ও স�ােস অথর্ায়ন �িতেরাধ সূচেক ১৪৬িট েদেশর মেধয্ বাংলােদেশর 
অব�ান ৮২তম। 
 
অথর্পাচার �িতেরােধ েবশিকছু কাযর্�ম চলমান। অথর্পাচােরর িবরুে� সেচতনতা বাড়ােনার জনয্ িবএফআইইউ ও অনয্ানয্ িনয়�ণকারী 
�িত�ান কতৃর্ ক উে�খেযাগয্ পিরমাণ অথর্ বরাদ্দ করা হে�। িবিভ� আিথর্ক ও আিথর্ক নয় এমন সং�া েথেক সে�হজনক অথর্িবিনময় 
�িতেবদন (এসিটআর) সং�হ কের আইন �েয়াগকারী ও িনয়�ণকারী সং�ার কােছ হ�া�র করা হে�। ২০১০-২০১৪ সমেয়র মেধয্ 
দুন�িত, অথর্পাচার, জি� অথর্ায়ন, ওষুধপাচার, মানবপাচার, জুয়া, আৎমসাৎ, কর ও শ� অবমু� সং�া� ৩৮িট ৈবেদিশক অনুেরাধ 
েপেয়েছ, অনয্িদেক ১৭িট অনুেরাধ িবেদেশ পাঠােনা হেয়েছ। অথর্পাচার মামলার ে�ে� এখন পযর্� দশিট মামলার িবচার স�� হেয়েছ, 
েযখােন দশিট দ�ােদশ েদওয়া হেয়েছ। তেব বতর্ মােন ২২২িট মামলা এখন পযর্� অিন�� রেয়েছ। 
 
৬.৩ চয্ােল� 
অথর্পাচার �িতেরােধ েযসব চয্ােল� িবদয্মান তার মেধয্ জাতীয় ও খাতিভিৎতক ঝঁুিক পযর্ােলাচনায় ঘাটিত উে�খেযাগয্। েদখা যায় এই 
পযর্ােলাচনায় িনয়�ক সং�াগেলার রাজনীিতকরণ, দুন�িতেত রাজৈনিতক-�শাসিনক আঁতাত, িসিকউিরিটজ ও আিথর্ক �িত�ােনর েবােডর্  
সদসয্ ও তােদর পিরবােরর সদসয্েদর রাজনীিতর সােথ ি�মুখী স�ৃ�তা িচি�ত করা হয় িন। এছাড়া রা�ীয় মািলকানাধীন বািণিজয্ক 
বয্াংেকর অথর্পাচােরর ঝঁুিক, েযমন সা�িতক ঋণ েকেলংকাির, িনবর্াহী কিমিট বা েবােডর্  রাজৈনিতক িনেয়াগ যথাযথভােব িচি�ত করা হয় 
িন। রা�ীয় মািলকানাধীন বািণিজয্ক বয্াংক, িসিকউিরিটজ ও আিথর্ক নয় এমন িনিদর্ � বয্বসা বা েপশার (িডএনএফিবিপ) �ারা অথর্পাচার 
িকভােব হেত পাের েস সং�া� ঝঁুিক ও ধারণায় ঘাটিত রেয়েছ। অথর্পাচার �িতেরাধ সং�া� জাতীয় েকৗশেল কািরগির দ�তা ও আিথর্ক 
সহায়তার িদক-িনেদর্ শনার ঘাটিত িবদয্মান। এছাড়া েকা�ািন আইন ১৯৯৪ ও �া� আইন ১৮৮২-েত েকা�ািন ও �া�গেলার জনয্ 
‘েবনামী মািলকানা’ সং�া� তথয্ �দান বাধয্তামূলক করা হয় িন।  
 
অথর্পাচার �িতেরােধ িনয়�ক ও তদারিক �িত�ােনর স�মতার ঘাটিত িচি�ত করা যায়। েকােনা েকােনা িনয়�ক ও 
তদারিক �িত�ােন (েযমন দুদক, এনিবআর) স�মতা ও িনিদর্ � মামলা পিরচালনা ইউিনেটর অনুপি�িতর কারেণ অথর্পাচার 
সং�া� মামলার তদ� ও িন�িৎতেত ঘাটিত রেয়েছ, েযমন রাজৈনিতকভােব �শর্কাতর মামলার ে�ে� দীঘর্ সূ�তা, তদে�র 
শরুেত কাযর্করভােব অথর্পাচার সং�া� অপরােধর তথয্ যাচাই না করা, এবং অৈবধ অেথর্র উৎস স�ান ও বয্ব�াপনায় 
ঘাটিত ল� করা যায়। অথর্পাচার মামলা পিরচালনায় আদালত ও অয্াটিনর্ েজনােরেলর কাযর্ ালেয়র �ািত�ািনক ও আিথর্ক 
স�মতার ঘাটিত রেয়েছ। িবিভ� িনয়�ক ও তদারিক �িত�ােনর মেধয্ আ�ঃ�ািত�ািনক সহায়তার ওপর িভিৎত কের মামলা 
পিরচালনার ে�ে� যথাযথ �ি�য়ার ঘাটিত রেয়েছ। এছাড়া িডএনএফিবিপগেলার তদারিকেত ঘাটিত, এবং অথর্পাচােরর 
পিরমাণ িনধর্ারণ ও এ সং�া� িবিভ� আ�জর্ ািতক সূচক যাচাইেয়র জনয্ �ািত�ািনক স�মতার ঘাটিতও রেয়েছ। 
 
৭. ল�য্ ১৬.৫: “সকল �কার দুন�িত ও ঘুষ উে�খেযাগয্ পিরমােণ �াস করা”। 
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এই লে�য্র জনয্ �েযাজয্ সূচকগেলা হে� - িবগত ১২ মােস েকােনা সরকাির কমর্চারী বা কমর্কতর্ ার সােথ অ�ত একবার েযাগােযাগ 
হেয়েছ এবং তােক ঘুষ �দান কেরেছ, অথবা তােদর প� েথেক ঘুষ দািব কেরেছ - এমন মানুেষর অনুপাত (সূচক ১৬.৫.১); এবং িবগত 
১২ মােস েকােনা সরকাির কমর্চারী বা কমর্কতর্ ার সােথ অ�ত একবার েযাগােযাগ হেয়েছ এবং তােক ঘুষ �দান কেরেছ, অথবা তােদর 
প� েথেক ঘুষ দািব করা হেয়েছ - এমন বয্বসায় �িত�ােনর অনুপাত (সূচক ১৬.৫.২)। 
 
৭.১ ��িত 
বাংলােদেশ দুন�িতিবেরাধী আইন, নীিত ও েকৗশল িবদয্মান। এসব আইেনর মেধয্ দ�িবিধ, ১৮৬০, েফৗজদারী কাযর্িবিধ আইন, ১৮৯৮, 
দুন�িত দমন আইন, ১৯৪৭, দুন�িত দমন কিমশন আইন, ২০০৪, সরকাির কমর্চারী (আচরণ) িবিধ, ১৯৭৯, গণ�িতিনিধ� আেদশ, ১৯৭২, 
রাজৈনিতক দল িনব�ন িবিধমালা, ২০০৯, তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯, জন�াথর্ সংি�� তথয্ �কাশ (সুর�া �দান) আইন, ২০১১, অথর্ 
পাচার �িতেরাধ আইন, ২০০৯ উে�খেযাগয্। এসব আইেন দুন�িত সং�া� কাযর্�ম সং�ািয়ত করা হেয়েছ, এবং দুন�িতর িবরুে� বয্ব�া 
�হেণর িবধান বিণর্ত হেয়েছ। জাতীয় িবিভ� েকৗশলপে� দুন�িত �িতেরােধর অ�ীকার করা হেয়েছ, যার মেধয্ রেয়েছ রপক� ২০২১, 
জাতীয় শ�াচার েকৗশল ২০১২, এবং স�ম প�বািষর্ক পিরক�না (২০১৬-২০২০)। এছাড়া বাংলােদশ জািতসংেঘর দুন�িতিবেরাধী 
কনেভনশেন �া�র, অনুসমথর্ন কেরেছ ও পরবত�েত তা বা�বায়েন িকছু উে�খেযাগয্ উেদয্াগ িনেয়েছ। 
 
এসব আইন �েয়ােগর জনয্ দুন�িতিবেরাধী �িত�ান িবদয্মান, যার মেধয্ রেয়েছ দুন�িত দমন কিমশন (দুদক), িবচার িবভাগ, আইন 

�েয়াগকারী সং�াসমূহ, এবং ক�ে�ালার এ� অিডটর েজনােরল অিফস (ওিসএিজ)। দুন�িত িনয়�ণ ও �িতেরােধর জনয্ দুদক ও িবচার 
িবভােগর মেতা �িত�ােনর আইিন �াধীনতা ও মযর্াদা িনধর্ািরত যার মাধয্েম আইনগত �মতা, িনধর্ািরত কতৃর্ � িনি�ত করা হেয়েছ। 
এছাড়া সংসদীয় �ায়ী কিমিট, জাতীয় রাজ� েবাডর্  (এনিবআর), বাংলােদশ বয্াংক, িনবর্াচন কিমশন, এবং তথয্ কিমশন সরকাির �িত�ান 
িহেসেব এবং গণমাধয্ম, নাগিরক সমাজ ও উ�য়ন সহেযাগীরা েবসরকাির অংশীজন িহেসেব দুন�িতর িবরুে� সহায়ক ভূিমকা পালন কের। 
দুদেকর দুন�িতিবেরাধী উেদয্ােগর মেধয্ রেয়েছ দুন�িত �িতেরাধ, শনা� ও বয্ব�া �হেণ কাযর্�ম পিরচালনা, দুন�িত �িতেরােধ নাগিরক 
সমাজ, উ�য়ন সহেযাগীসহ অনয্ানয্ অংশীজনেদর অংশ�হণ।  
 
িবদয্মান দুন�িতিবেরাধী আইনগেলােত িনবর্ািচত জন�িতিনিধ ও সরকাির কমর্চারীেদর সততা, ��তা, িনরেপ�তা; উপহার, সুিবধা, এবং 
ব�ু�; �জন�ীিত, কতৃর্ ে�র অপবয্বহার, �ােথর্র �� স�েকর্  িব�ািরত উে�খ করা হেয়েছ। েযমন, সংসদ সদসয্েদর জনয্ আইনগত 
বাধয্বাধকতা রেয়েছ েয জাতীয় িনবর্াচেন অংশ�হণকারী �াথ�েদর আিথর্ক তথয্ �কাশ করা বাধয্তামূলক (আরিপও), এবং এিট সাধারণ 

জনগেণর কােছ সহজলভয্, এবং লাভজনক েকােনা �িত�ােন অব�ান করেল সংসদ সদসয্পদ বািতল হওয়ার কথা।  
 
একইভােব সরকাির কমর্চারী ও তােদর পিরবােরর সদসয্েদর জনয্ও আইনগত বাধয্বাধকতা রেয়েছ। েযমন, দািয়� পালন করেত িগেয় 
েযখােন �মতা/ �ভাব িব�ার করার স�াবনা রেয়েছ েসখােন িবিনেয়াগ করা; সরকাির কমর্চারীেদর আওতার মেধয্ পেড় এমন বয্বসা-
বািণেজয্ জিড়ত হওয়া সরকাির কমর্চারীেদর জনয্ িনিষ�। তােদর জনয্ রা�ীয় �িত�ােনর অংশীদার হওয়ার ে�ে� পেরা� িনয়�ণ 
িবদয্মান। সরকাির কমর্চারীেদর �িত বছরেশেষ স�েদর িববরণী েঘাষণা করেত হেব, এবং �ােথর্র �� অমানয্ করেল শাি�র বয্ব�া 
রেয়েছ। দুন�িতর িবষেয় তথয্ �কাশকারীর সুর�া �দান ও তার েগাপনীয়তা র�ার জনয্ আইন �ণীত হেয়েছ।  
 
সরকাির �য় ও চুি�েত ��তা ও জবাবিদিহতা সং�া� িবধান রেয়েছ। সরকাির �য় আইন ২০০৬-এ �েয়র সেবর্া� সীমা উি�িখত 
হেয়েছ। এছাড়া �য় সং�া� িব�াপন �কাশ, �তঃ�েণািদতভােব েস�াল �িকউরেম� েটকিনকয্াল ইউিনট ও সংি�� �িত�ােন িবিভ� 
তথয্ �কােশর বাধয্বাধকতা রেয়েছ। েবসরকাির খাত েথেক দরদাতা িনবর্াচন করার ে�ে� �িতেযািগতা িনি�ত করার জনয্ �য়কারী 
�িত�ােনর ভূিমকা িনিদর্ � করা হেয়েছ। আিথর্ক েলনেদেনর ে�ে� ই�াকৃতভােব ভুল তথয্ �দান করেল শাি�র বয্ব�া রেয়েছ। 
 
৭.২ বা�বতা 
তেব যেথ� আইিন ও �ািত�ািনক কাঠােমা সে�ও বাংলােদেশ দুন�িত বয্াপকভােব িবদয্মান। েদেশর িবিভ� সরকাির ও েবসরকাির খাত ও 
�িত�ান েথেক েসবা িনেত িগেয় খানা পযর্ােয় কী পিরমাণ ঘুষ ও দুন�িতর অিভ�তা হয় তা িনেয় িটআইিব িনয়িমতভােব েদশবয্াপী জিরপ 
কের আসেছ। েদখা েগেছ ধারাবািহকভােব খানা জিরেপ দুন�িতর িশকার হওয়ার হার উ�। সবর্েশষ খানা জিরেপ (২০১৫) েদখা েগেছ 
জিরপকৃত খানার ৬৭.৮% দুন�িতর িশকার হেয়েছ, েযখােন েসবা েপেত ৫৮.১% খানা িনয়ম-বিহভূর্ ত অথর্ িদেত বাধয্ হেয়েছ।  
 
দুন�িত ও ঘুষ সং�া� িবিভ� আ�জর্ ািতক সূচেকও বাংলােদেশর ে�ার ও অব�ান িন�। �া�পােরি� ই�ারনয্াশনােলর (িটআই) ২০১৬ 
সােলর দুন�িতর ধারণাসূচেক (শূনয্ েথেক ১০০ ে�েল) বাংলােদেশর পেয়� ২৬, এবং ১৭৬িট েদেশর মেধয্ ১৪৫তম িছল। এই সূচেক 
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বাংলােদশ সবসময়ই উ�-দুন�িত�বণ েদেশর ে�ণীভু� িছল। িব� বয্াংক-এর ২০১৬ সােলর তথয্ অনুযায়ী দুন�িত িনয়�েণর ে�ে� 

বাংলােদেশর ে�ার ১০০ এর মেধয্ ১৮.৮। ে�বাল কমিপিটিটভেনস র য্াংিকং ২০১৪ অনুসাের অৈবধ অথর্ �দান ও ঘুেষর ে�ে� 
বাংলােদেশর ে�ার ২.৩ (৭ এর মেধয্), এবং অব�ান ১৪৪িট েদেশর মেধয্ ১৪০তম। িব� অথর্ৈনিতক েফারাম-এর ২০১৬’র তথয্ অনুযায়ী 

বাংলােদেশর দুন�িতর �া�িলত অথর্মূলয্ িজিডিপ’র ৫ শতাংশ। অনয্িদেক মাননীয় অথর্ম�ীর ব�বয্ (২০১৫) অনুযায়ী এিট 
িজিডিপ’র ২-৩ শতাংশ। 
 
বাংলােদেশ দুন�িত িনয়�ণমূলক কাযর্�ম �তয্ািশত পযর্ােয়র নয়। েদখা যায় অিভেযােগর ে�ি�েত তদ� করার হার কম, এবং 
সািবর্কভােব দুন�িতর মামলা িন�িৎতর হারও কম। এছাড়া দুন�িতর তদ� ও মামলা পিরচালনায় দলীয় রাজৈনিতক �ভােবর অিভেযাগ 
রেয়েছ। তেব সা�িতক সমেয় দুন�িতিবেরাধী কাযর্�েমর বয্াপকতা বৃি� েপেয়েছ। উদাহরণ�রপ, ২০১৬ সােল �া� ১২,৫৬৮িট 
অিভেযােগর মেধয্ ১,৫৪৩িট অনুস�ােনর জনয্ গৃহীত হয়, েযখােন এর আেগর বছরগেলােত গেড় ১,০২০িট অিভেযাগ অনুস�ােনর 
জনয্ গৃহীত হেয়িছল। �শাসিনক বয্ব�া েনওয়ার জনয্ িবিভ� িবভাগ ও ম�ণালেয় ৫৪৩িট অিভেযাগ ে�রণ করা হেয়েছ। ২০১৬ সােল 
৩৫৯িট অৈবধ উপােয় সুিবধা লাভ সং�া� মামলা নিথভু� ও ঘুষ েনওয়ার জনয্ ১৩ জনেক আটক ও তােদর িবরুে� যথাযথ বয্ব�া �হণ 
করা হেয়েছ। ২০১৬ সােল অৈবধ উপােয় সুিবধা লাভ সং�া� িবিভ� মামলায় ৩৮৮ জনেক আটক করা হেয়েছ। অনয্ানয্ বছেরর তুলনায় 
২০১৭ সােল দুন�িতর মামলায় শাি�র হার েবেড়েছ। দুন�িত �িতেরাধমূলক কাযর্�েমর মেধয্ দুদক �িত�ান ও এলাকািভিৎতক গণশনািন 
আেয়াজন শরু কেরেছ ২০১৫ সাল েথেক। এছাড়া িনবর্ািচত ২৫িট খাত ও �িত�ােন উপি�িতর মাধয্েম িনয়�ণমূলক উেদয্াগ িনেয়েছ। 
দুন�িতর অিভেযাগ জানােনার জনয্ স�িত হটলাইন চালু কেরেছ। 
 
৭.৩ চয্ােল� 
দুন�িত িনয়�ণ ও �িতেরাধ করার ে�ে� েবশ িকছু আইিন সীমাব�তা রেয়েছ। েযমন, সরকাির কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর স�েদর িহসাব 
�কাশ সকেলর জনয্ সমানভােব �েযাজয্ নয় - িবদয্মান আইেন কেয়কিট িবভােগর কমর্চারীেদর আওতামু� রাখা হেয়েছ। �ােথর্র �� 
সং�া� �দৎত িববরণ �কাশ করেত সরকাির কমর্চারীরা বাধয্ নন। সরকাির কমর্চারীেদর জনয্ অবসর �হেণর পর একই খােতর েবসরকাির 
েকােনা চাকিরেত েযাগদােনর পূেবর্ কতিদন বয্বধান থাকেত হেব েস স�েকর্  িকছু উে�খ েনই। িনবর্ািচত হেয় যাওয়ার পর সংসদ সদসয্রা 
তােদর আিথর্ক তথয্ �কাশ করেত বাধয্ নন। বাংলােদেশ ‘লিবইং’ সং�া� েকােনা আইন বা নীিত েনই। েগাপন তেথয্র অপবয্বহার 

�িতেরাধ করার জনয্ আইন ও নীিতমালায় েকােনা মানদে�র উে�খ েনই। জন�াথর্ সুর�া সং�া� তথয্ �কােশর ে�ে� েপশাগত 
বাধয্বাধকতা, �ােথর্র ��, তথয্ �কাশকারী েকােনা সমসয্ায় পড়েল তার �িতকার, অিভেযােগর িন�িৎতর জনয্ ��, কাযর্কর ও 
সমেয়াপেযাগী প�িতর উে�খ েনই। একক উৎস েথেক �েয়র ে�ে� সরকাির �য় ও চুি� আইেন সু��ভােব সেবর্া� সীমার উে�খ 

েনই। দরপে� অংশ�হণকারী �িত�ােনর েবনামী মািলকানার তথয্ �কােশর বাধয্বাধকতা েনই। এবং সরকাির �েয় েগাপন আঁতাত ব� 
করার জনয্ েকােনা িবধান েনই। 
 
এছাড়া দুদেকর দুন�িতিবেরাধী েকােনা েকৗশলগত পিরক�না েনই। সরকাির কমর্চারীেদর স�েদর িববরণী সাধারণ জনগেণর কােছ 

সহজলভয্ নয়, এবং কতজন কমর্চারী স�েদর িববরণী �কাশ কের িন তােদর েকােনা পিরসংখয্ান েনই। সরকাির কমর্চারীেদর 
�কািশত স�েদর িববরণীর েকােনা অনলাইন েডটােবইজ েনই যার মাধয্েম অনয্ানয্ সং�া এ তথয্ যাচাই করেত পাের। সরকাির কমর্চারী 
ও িনবর্ািচত জন�িতিনিধেদর �াথর্ সং�া� তথয্ যাচাই করা, সরকাির কমর্চারীেদর স�েদর িববরণী যাচাই করা, তথয্ �কাশকারীেদর 
িনরাপৎতা �দান িনি�ত করার জনয্ েকােনা িনধর্ািরত �িত�ান বা দািয়��া� বয্ি� েনই। সকল সরকাির �িত�ােনর জনয্ একই রকম তথয্ 
�কাশ প�িতর অনুপি�িত রেয়েছ। এছাড়া তথয্ �কাশ করার ে�ে� সেচতনতার অভাব ল� করা যায়, এবং এ সং�া� আইেনর 
বা�বায়নও সীিমত। 
 
৮. ল�য্ ১৬.৬: “সকল �ের কাযর্কর, জবাবিদিহমূলক ও �� �িত�ােনর িবকাশ”। 
এই লে�য্র অ�ভুর্ � সূচক হে� খাতিভিৎতক (বা বােজট েকাড বা অনুরপ েকান িবষয় িভিৎতক) অনুেমািদত মূল বােজেটর তুলনায় 
�াথিমক সরকাির খরেচর অনুপাত (সূচক ১৬.৬.১), এবং সরকাির েসবার সবর্েশষ অিভ�তায় স�� জনসংখয্ার অনুপাত (সূচক ১৬.৬.২)। 
 
এ গেবষণায় পযর্ােলাচনার জনয্ জাতীয় শ�াচার েকৗশেলর অ�ভুর্ � �িত�ান ও খাতগেলােক েবেছ েনওয়া হেয়েছ। এসব �িত�ান ও 
খােতর মেধয্ রেয়েছ ১. সংসদ, ২. িনবর্াহী িবভাগ (রা�পিত, �ধানম�ী, মি�পিরষেদর সদসয্), ৩. িবচার িবভাগ, ৪. �ানীয় সরকার, ৫. 
জন�শাসন, ৬. আইন �েয়াগকারী সং�া, ৭. িনবর্াচন কিমশন, ৮. মহা-িহসাব িনরী�ক ও িনয়�ক (িসএিজ), ৯. দুন�িত দমন কিমশন 
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(দুদক), ১০. জাতীয় মানবািধকার কিমশন, ১১. তথয্ কিমশন, ১২. রাজৈনিতক দল, ১৩. গণমাধয্ম, ১৪. নাগিরক সমাজ / এনিজও, এবং 
১৫. বয্বসা খাত। 
 
৮.১ ��িত 
গেবষণার িবে�ষেণ েদখা যায় সকল জাতীয় শ�াচার েকৗশল �িত�ােনর কাযর্�ম পিরচালনার ে�ে� ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত 

করার জনয্ �েযাজয্ ে�ে� সংিবধান ও আইেন িব�ািরত িদক িনেদর্ শনা রেয়েছ। একিদেক সংসদ, িবচার িবভাগ, িনবর্াহী িবভাগ, 
িনবর্াচন কিমশন, মহা-িহসাব িনরী�ক ও িনয়�ক কাযর্ালেয়র ে�ে� সংিবধােনর মাধয্েম �াধীন পদমযর্াদা িনি�ত করা হেয়েছ, আবার 
অনয্িদেক দুদক, জাতীয় মানবািধকার কিমশন, ও তথয্ কিমশনেক আইেনর মাধয্েম �াধীন পদমযর্াদা েদওয়া হেয়েছ। �ানীয় সরকার 
�িত�ান, জন�শাসন, আইন �েয়াগকারী সং�া ও রাজৈনিতক দেলর ে�ে� সংিবধােন কতৃর্ � িনধর্ািরত করা হেয়েছ। নাগিরক সমাজ ও 
বয্বসা �িত�ােনর কাযর্�মেক সংি�� আইেন ৈবধতা েদওয়া হেয়েছ। এছাড়া জাতীয় শ�াচার েকৗশেলর অ�ভুর্ � �িত�ােনর জনবল, 
সাংগঠিনক কাঠােমা ও কাযর্�ম িব�ািরতভােব িনধর্ািরত রেয়েছ সংসদ, িনবর্াহী িবভাগ, �ানীয় সরকার �িত�ান, িসএিজ, িনবর্াচন কিমশন, 
জন�শাসন, আইন �েয়াগকারী সং�া ও দুদেকর ে�ে�। সংসদ (২০১২- ২০১৪), মহা-িহসাব িনরী�ক ও িনয়�ক (২০১৩-১৮), জাতীয় 
মানবািধকার কিমশন (২০১৬-২০), এবং তথয্ কিমশন (২০১৫-২১) েকৗশলগত পিরক�না �ণয়ন কেরেছ। 
 
অেনকগেলা �িত�ান ও খােত েসবার মান উ�ত করার উেদয্াগ েনওয়া হেয়েছ। �ধানম�ীর কাযর্ালেয়র অধীেন এট্ুআই �ক� ও 
গভেনর্� ইেনােভশন ইউিনট �িত�া করা হেয়েছ। মাঠ পযর্ােয় অেটােমশন সফটওয়ােরর বয্ব�া ও জন�শাসন ম�ণালয় কতৃর্ ক ই-
ফাইিলং বয্ব�ার জনয্ কম�েদর স�মতা বৃি� করা হে�। ঢাকা েমে�াপিলটান পুিলশ কতৃর্ ক ই-�ািফক পুিলশ প�িতর �বতর্ ন, পুিলেশর 
�ধান কাযর্ালেয় অপরাধ তথয্ বয্ব�াপনার �বতর্ ন, অনলাইন পুিলশ ি�য়াের� সািটর্ িফেকট, পুিলশ ে�শেন ‘ওয়ান �প সািভর্ স েস�ার’ 
এবং েজলা পযর্ােয় ‘িভকিটম সােপাটর্  েস�ার’ �াপন করা হেয়েছ। িনবর্াচন কিমশেনর প� েথেক ২০১৬’র ইউিনয়ন পিরষদ িনবর্াচেন 
ওেয়ব-িনভর্ র েরজা� ময্ােনজেম� িসে�ম বয্বহার, অনলাইন েভাটার িনব�ীকরেণর উেদয্াগ েনওয়া হেয়েছ এবং জাতীয় পিরচয়প� 
িহেসেব �াটর্  কাডর্  িবতরণ চলমান রেয়েছ। িসএিজ কাযর্ালেয় িডিজটাল িনরী�া বয্ব�াপনা প�িত �বতর্ ন করা হেয়েছ। �ানীয় সরকার 
�িত�ােন অনলাইন জ� ও মৃতুয্ িনব�ন চালু করা হেয়েছ। েক�ীয় ই-েসবা িহেসেব নিথ, ই-তথয্েকাষ, জাতীয় তথয্ বাতায়ন �বতর্ ন করা 
হেয়েছ। শ�াচার উৎসািহত করার জনয্ ম�ী পিরষদ িবভাগ কতৃর্ ক সততা পুর�ার নীিত ২০১৭ �ণয়ন, িবিভ� ম�ণালয় ও িবভােগ 
ৈনিতকতা কিমিট গঠন, এবং িশ�াথ�েদর জনয্ দুদেকর ‘সততা ইউিনট গঠন’ উে�খেযাগয্।  
 
এসব �িত�ােনর প� েথেক ��তা ও জবাবিদিহতা সং�া� েবশ িকছু উেদয্াগ ল� করা যায়। েযমন সকল �িত�ােনর জনয্ নাগিরক 
সনদ �বতর্ ন করা হেয়েছ। �ানীয় সরকার �িত�ােন ওয়াডর্  সভা ও উ�ু� বােজেটর �বতর্ ন করা হেয়েছ। েজলা ও িবভাগীয় কিমশনােরর 
কাযর্ালেয় সা�ািহক গণশনািনর �বতর্ ন করা হেয়েছ। দুদেকর প� েথেক েজলা ও উপেজলা পযর্ােয় দুন�িত �িতেরাধ কিমিট (দু�ক) 
গঠন করা হেয়েছ, এবং েসবা খাত িনেয় গণশনািনর আেয়াজন করা হে�। েজলা পযর্ােয় তথয্ অিধকার আইন বা�বায়েনর জনয্ তথয্ 
কিমশন কতৃর্ ক উপেদ�া কিমিট গঠন করা হেয়েছ। �ায় সকল �িত�ান তােদর বািষর্ক �িতেবদন, বুেলিটন, িনউজেলটার িনয়িমতভােব 
�কাশ করেছ। এছাড়া বাংলােদশ ে�স কাউি�েল গণমাধয্েমর িবরুে� অিভেযাগ িন�িৎত বয্ব�াও কাযর্কর হেয়েছ। 
 
দ�তা বৃি� সং�া� উেদয্ােগর মেধয্ মি�পিরষদ িবভােগর সােথ অনয্ানয্ সকল ম�ণালয় ও িবভােগর বািষর্ক কমর্স�াদন চুি� �া�র, 
ভাল কােজর জনয্ েজলা �শাসকেদর উৎসাহবয্�ক প� ে�রণ এবং ‘জন�শাসন পুর�ার নীিত’ �ণয়ন করা উে�খেযাগয্।  
 
৮.২ বা�বতা 
ওপের উি�িখত িবিভ� আইিন ও �ািত�ািনক কাঠােমা ও উেদয্াগ সে�ও এসব �িত�ান অেনকে�ে�ই �তয্ািশত পযর্ােয় কাযর্কর, �� 
ও দায়ব� নয় বেল গেবষণায় েদখা যায়।  
 
সংসেদ িবেরাধীদেলর ভূিমকা দুবর্ল। আইন �ণয়েন সংসদ সদসয্েদর অংশ�হণ সীিমত বেল ল� করা যায়। �ায়ী কিমিটগেলার 
েবিশরভাগই িনয়ম অনুযায়ী ৈবঠক কের না, এবং কিমিটগেলার সি�য়তা ও কাযর্করতার ঘাটিত রেয়েছ। িনর�শ সংখয্াগির�তােক কােজ 
লািগেয় সংসেদ �মতাসীন দেলর এক�� কতৃর্ � িবদয্মান। সংসেদ সাংিবধািনক ও সংিবিধব� �িত�ােনর �িতেবদেনর ওপর আেলাচনা 
হয় না এবং আ�জর্ ািতক চুি� িনেয়ও েকােনা আেলাচনা হয় না। সংসদ অিধেবশন সরাসির স�চার করা হেলও অনয্ানয্ সংসদীয় 
কাযর্�েম �েবশািধকার সীিমত। িনবর্াচেন �াথ� হওয়ার সময় আিথর্ক তথয্ �কাশ করেলও িনবর্ািচত হওয়ার পর সংসদ সদসয্রা তােদর 
বািষর্ক আিথর্ক তথয্ �কাশ কেরন না। িনবর্াচন ছাড়া জনগেণর কােছ সংসদ সদসয্েদর দায়ব� করার েকােনা বয্ব�া েনই, এবং সংসেদর 
বাইেরর কাযর্�েমর জনয্ও তােদর দায়ব�তা েনই। েকােনা েকােনা �ায়ী কিমিটর সদেসয্র ‘�ােথর্র ��’ িবদয্মান। 
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িনবর্াহী িবভােগর ে�ে� িনবর্াহী �মতা �ধানম�ীর কতৃর্ �াধীন। �ায় সব সাংিবধািনক ও সংিবিধব� �িত�ােন িনবর্াহী িবভােগর �ভাব ল� 

করা যায়। সরকার �ধান বা মি�সভার সদসয্রা তােদর স�েদর িববরণী �কাশ কেরন না। িনরী�া সং�া� আপিৎত কদািচৎ সংি�� 

ম�ণালয় বা িবভাগ আমেল েনয়। এছাড়া কম� পযর্ােয় বািষর্ক কমর্স�াদন চুি� এখেনা �বিতর্ ত হয় িন। েকােনা েকােনা ম�ীর 
বয্ি�গত বয্বসায় তার িনবর্াহী পিরচয় বয্বহার করার �বণতা ল� করা যায়।  
 
মামলা জেটর কারেণ িবচার িবভােগর কাযর্করতা �তয্ািশত পযর্ােয় েনই। ২০১৬ সােলর তথয্ অনুযায়ী ঐ সমেয় িবচারাধীন মামলার সংখয্া 
িছল  ৩১,৩৯,২৭৫। অধ�ন আদালেত েসবা �দােন অিনয়ম ও দুন�িতর অিভেযাগ পাওয়া যায়। উ� আদালেতর িবচারপিতেদর িনেয়াগ 
�দান �ি�য়ায় ��তার ঘাটিত রেয়েছ বেলও অিভেযাগ রেয়েছ। িবচারক ও িবচার িবভােগর কম�েদর স�েদর িববরণী �কাশ করা হয় 

না। িবচার িবভােগর �াধীনতা িনেয় িবতকর্  অবয্াহত রেয়েছ। অধ�ন আদালেতর ওপর সংি�� ম�ণালেয়র িনয়�ণ িনেয় িবতকর্  চলমান। 
 

�ানীয় সরকার �িত�ানগেলা েসবা �দান, স�দ বরাদ্দ, �য় ও বা�বায়েন েক�ীয় িস�াে�র ওপর িনভর্ রশীল। উপেজলা ও েজলা 

পিরষদ এখেনা �তয্ািশত পযর্ােয় কাযর্কর নয়। �ানীয় েসবা �দােন ‘দল-েকি�ক’ েমরুকরণ ও দুন�িত ল�ণীয়। ওয়াডর্  সভা ও উ�ু� 

বােজট যথাযথভােব বা�বায়ন করা হয় না। িনবর্ািচত জন�িতিনিধেদর ওপর সরকার ও সংসদ সদসয্েদর িনয়�ণ িবদয্মান। রাজৈনিতক 
পিরচেয়র িভিৎতেত েময়রেদর বরখা� করার �বণতা ল� করা যায়। �ানীয় সরকার �িত�ানগেলার ওপর �ানীয় সরকার িবভােগর 
তদারিকও দুবর্ল। 
 
জন�শাসেন েসবা �দান, স�দ বরাদ্দকরণ ও �েয়র ে�ে� েক�ীয় িস�াে�র ওপর িনভর্ রশীলতা িবদয্মান। িবিভ� পযর্ােয় কমর্চারী 
িনেয়ােগ দুন�িতর অিভেযাগ রেয়েছ। এছাড়া দ� জনবেলর ঘাটিতও রেয়েছ। সরকাির কমর্কতর্ ােদর �ােথর্র �� িবষয়ক তথয্ ও স�েদর 

িববরণী �কাশ করা হয় না। পেদা�িত ও পদায়ন �ি�য়া অ�� বেল অিভেযাগ রেয়েছ। অিভযু� কমর্কতর্ ােদর িবরুে� বয্ব�া �হণ 
�তয্ািশত পযর্ােয় কাযর্কর নয়। 
 
আইন �েয়াগকারী সং�ার কাযর্করতাও �তয্ািশত পযর্ােয়র নয়। গত দশ বছের েদেশ অপরাধ সংঘটেনর হার �ায় অপিরবিতর্ ত রেয়েছ 
বেল েদখা যায়। এসব সং�ার িবরুে� িবচার-বিহভূর্ ত হতয্া, িবনা িবচাের আটেক রাখা ও গেমর অিভেযাগ থাকেলও িবচার-বিহভূর্ ত হতয্া 

স�েকর্  পিরসংখয্ান �কাশ করা হয় না, এবং িবচার-বিহভূর্ ত হতয্া ও িনযর্াতন স�েকর্  তদ� ও মামলা করা হয় না । এছাড়াও ঘুষ, 
দুন�িত ও আইেনর অপবয্বহার, দািয়ে� অবেহলা ও েকােনা েকােনা ে�ে� েসবা �দােন অ�ীকৃিতর ঘটনাও অেনক। আইন �েয়াগকারী 
সং�ায় কমর্রতেদর �ােথর্র �� িবষয়ক তথয্ ও স�েদর িববরণী �কাশ করা হয় না। 
 
সবর্েশষ েময়ােদর িনবর্াচন কিমশন অবাধ, �াধীন ও িব�াসেযাগয্ িনবর্াচন স�� করেত বয্থর্ বেল অিভেযাগ রেয়েছ। জাতীয় ও �ানীয় �ায় 
িনবর্াচেন সিহংসতা ও জাল েভােটর বয্াপকতা িছল। িনবর্াচন কিমশন রাজৈনিতক দল ও �াথ�েদর িনবর্াচনী বয্য় যাচাই কের না, 
রাজৈনিতক দলগেলার আয়-বয্েয়র তথয্ �কাশ করার ে�ে� কিমশেনর তৎপরতার ঘাটিত রেয়েছ, এবং িনবর্াচনী দািয়� ও নীিতমালা 
ভ�কারী কমর্কতর্ ােদর িবরুে� বয্ব�া েনয় না। কিমশনারেদর িনেয়াগ �ি�য়ায় অ��তা িবদয্মান। সেবর্াপির িনবর্াচন কিমশন জনগেণর 
কােছ দায়ব� নয়। 
 
স�মতার সীমাব�তার কারেণ মহা-িহসাব িনরী�ক ও িনয়�ক সব সরকাির �িত�ােনর িনরী�া �েতয্ক বছর স�� করেত পাের না, এবং 

তৃতীয় পে�র িনরী�া �িতেবদন যাচাই করেত পাের না। মহা-িহসাব িনরী�ক ও িনয়�ক কাযর্ালেয় কমর্রতেদর �ােথর্র �� িবষয়ক 
তথয্ ও স�েদর িববরণী �কাশ করা হয় না, এবং তােদর িবরুে� আনা অিভেযাগ িন�িৎতেত ঘাটিত ল� করা যায়। িসএিজ’র িনেয়াগ 
�ি�য়া অ�� বেল অিভেযাগ রেয়েছ। 
 
দুন�িতর মামলার দীঘর্সূ�তা, মামলা পিরচালনায় দুবর্লতা এবং মামলায় শাি�র হার খুব কম থাকার ফেল �তীয়মান েয দুন�িত দমন কিমশন 
এখেনা �তয্ািশত পযর্ােয় কাযর্কর হেত পাের িন। দুদেকর দুন�িত িনয়�ণমূলক কাযর্�ম এখেনা কাযর্কর নয়। দুদেকর তদ� �ি�য়ায় 
অ��তা িনেয় �� রেয়েছ। কিমশনারেদর িনেয়াগ �ি�য়া অ��, এবং দুদেকর েকােনা বািহয্ক দায়ব�তা বয্ব�া েনই।  
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জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর কাযর্�ম দৃশয্মান নয়। এই কিমশেনর অিন�� অিভেযােগর জট অেনক। অ�� �ি�য়ায় কিমশেনর �ধান 
ও কিমশনারেদর িনেয়াগ েদওয়া হয় বেল অিভেযাগ রেয়েছ। কিমশেনর বািষর্ক �িতেবদেন আয়-বয্েয়র তথয্ হালনাগাদ নয়, এবং বািহয্ক 
দায়ব�তা বয্ব�ার অভাব রেয়েছ।  
 
তথয্ কিমশেনও অিন�� অিভেযােগর জট িবদয্মান। অ�� �ি�য়ায় কিমশনারেদর িনেয়াগ েদওয়া হয় বেল অিভেযাগ রেয়েছ। তথয্ 
কিমশেনর বািহয্ক দায়ব�তা বয্ব�ার অভাব রেয়েছ। 
 
বাংলােদেশর রাজৈনিতক দলগেলােত অভয্�রীণ গণতে�র ঘাটিত িবদয্মান, েযখােন দলীয় �ধােনর কােছ আনুগতয্-িনভর্ র দায়ব�তা 
ল� করা যায়। রাজনীিতেত এখন েপশীশি� ও অেথর্র �াধানয্ েবিশ। �ায় সব দলই রাজৈনিতক �ােথর্ ধেমর্র বয্বহার কের। িনবর্াচেন 
িবজয়ী দল সরকারেক িনেজেদর দেলর অংশ িহেসেব গণয্ করার �বণতা ল� করা যায়। �ায় সব দেলই তহিবল সং�হ ও বয্েয়র তেথয্ 
অ��তা রেয়েছ। �ায় সব দেলর িবরুে� িনবর্াচেনর িনয়মকানুন না মানার অিভেযাগ রেয়েছ।  
 
গণমাধয্মগেলােত বয্বসায়ী-রাজনীিতক মািলকানার �াধানয্ ল� করা যায়। বাংলােদেশর গণমাধয্ম দলীয় রাজৈনিতক পিরচয় �ারা িবভ�। 
সংবাদ �িতেবদেন �-েস�রিশপ আেরাপ করা হয়। গণমাধয্মগেলােত আয় এবং বয্েয় ��তার অভাব রেয়েছ, এবং েবিশরভাগ 
গণমাধয্েম ওেয়জ েবাডর্  েমেন না চলার �বণতা ল� করা যায়। 
 

নাগিরক সমাজ এবং/অথবা এনিজও খাতও অেনকে�ে� দলীয় রাজৈনিতক �ভাবাি�ত। েবিশরভাগ এনিজও’েত �ক�-েকি�ক 
কাযর্�েমর �াধানয্ রেয়েছ। েবিশরভাগ ে�ে� এনিজও খাত িবেদশী অনুদােনর ওপর িনভর্ রশীল, এবং অেনকে�ে� �ানীয় �েয়াজেনর 
তুলনায় দাতার ভাবধারা বা �াধানয্ অনুযায়ী পিরচািলত বেল অিভেযাগ রেয়েছ। অেনকে�ে� তথয্ �কাশ মানস�ত নয়। অেনকে�ে� 
তথয্ �কােশর দািয়��া� কমর্কতর্ া িনেয়ােগ অপারগতা ল� করা যায়। অেনকে�ে� এনিজওগেলার অভয্�রীণ জবাবিদিহতা বয্ব�া 
দুবর্ল, এবং সুিবধােভাগীেদর কােছও জবাবিদিহতার ঘাটিত রেয়েছ। আেরকিট উে�খেযাগয্ বা�বতা হে� �ধান িনবর্াহী কতৃর্ ক িনয়�েণর 

�বণতা। এছাড়া নাগিরক সমােজর মত �কােশর ে�� বতর্ মােন সীিমত।  
 
বাংলােদেশর বয্বসা খােত সরকার ও অনয্ানয্ অংশীজেনর সােথ অশভ েযাগসাজশ ও েকােনা েকােনা ে�ে� অনানু�ািনক প�িতেত 
কাযর্-স�াদেনর �বণতা ল� করা যায়। বয্বসািয়ক সংগঠনগেলার রাজনীিতকীকরেণর মাধয্েম সরকােরর ওপর �ভাব িব�ার করার 
�বণতাও িবদয্মান। মুনাফা সং�া� তথয্ �কাশ, আয়কর �দােনর ে�ে� ��তার ঘাটিতর অিভেযাগ রেয়েছ িবিভ� বয্বসায় �িত�ােনর 
িবরুে�। বয্বসায় েনতৃে�র প� েথেক �িমক সংগঠন েরােধর �বণতা ল� করা যায়। এছাড়া কােজর পিরেবশ উ�ত করা ও �িমকেদর 
নূয্নতম মজুির ও সুিবধা �দােনর জনয্ সরকাির িনেদর্ শ পালেন ঘাটিত িবদয্মান। 
 
৮.৩ চয্ােল� 
আইেন িবদয্মান ঘাটিতর কারেণ সংি�� �িত�ােনর কাযর্করতা, ��তা ও জবাবিদিহতা বাধা�� হে� বলা িচি�ত করা যায়। েযমন, 
জাতীয় সংসেদ দেলর িস�াে�র িবরুে� েভাট েদওয়ার জনয্ সংসদ সদসয্েদর ওপর িনেষধা�া রেয়েছ, যার ফেল তােদর কাছ েথেক 
গঠনমূলক আেলাচনা-সমােলাচনা পাওয়া যায় না। িনবর্াহী িবভােগর সদসয্েদর স�েদর িববরণ �কাশ করার জনয্ েকােনা আইিন 

বাধয্বাধকতা েনই। েকােনা েকােনা ে�ে� আইেনর অনুপি�িত বা সীমাব�তা রেয়েছ, েযমন জন�শাসন আইন েনই, এবং পুিলশ আইন 
যুেগাপেযাগী নয়। ম�ী, তােদর সমান পদমযর্াদার বয্ি�বগর্ ও সংসদ সদসয্েদর জনয্ আচরণ িবিধমালা েনই। িসএিজ’র কমর্কতর্ ােদর জনয্ 

�ােথর্র সংঘাত িবষয়ক িবিধমালা েনই। উ� আদালেতর িবচারক, িনবর্াচন কিমশন, িসএিজ’র িনেয়ােগ যথাযথ েযাগয্তা এবং িনেয়াগ 
প�িতর অনুপি�িত রেয়েছ। দুদক, মানবািধকার কিমশন, তথয্ কিমশেনর েচয়ারময্ান ও কিমশনার / সদসয্ বাছাইেয়র মানদ� ও প�িত 
সুিনিদর্ � েনই। িনবর্াহী ময্ািজে�টেদর কতৃর্ � �দােনর কারেণ িনবর্াহী িবভাগ েথেক িবচার িবভাগ পৃথকীকরেণ িব�াি� ৈতির হেয়েছ। আইন 
সীমাব�তার কারেণ সংসদ সদসয্, িনবর্াচন কিমশন, িসএিজ, দুদক, মানবািধকার কিমশন, তথয্ কিমশেনর েচয়ারময্ান ও কিমশনার / 
সদসয্েদর জনগেণর কােছ দায়ব�তার ঘাটিত রেয়েছ।  
 
দলীয় রাজৈনিতক িনয়�ণ ও �ভাব িব�ােরর ফেল অেনক �িত�ােনর কাযর্করতা �তয্ািশত পযর্ােয় েনই বেল ল� করা যায়। েযমন, 

সংসদ সদসয্েদর উপেদ�ার ভূিমকা ও �শাসেনর �মতার কারেণ �ানীয় সরকার �িত�ােনর �ায়ৎতশাসন অপযর্া�। �ানীয় সরকার 
পযর্ ােয় িনবর্ািচত জন�িতিনিধেদর সরকার কতৃর্ ক বরখা� করার �মতা িবদয্মান। েকােনা েকােনা �িত�ান েযমন আইন 
�েয়াগকারী সং�া, িবচার িবভাগ, �ানীয় সরকার �িত�ান, িসএিজ, িনবর্াচন কিমশন, দুদক, মানবািধকার কিমশন, তথয্ কিমশনেক দলীয় 
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�ােথর্ বয্বহােরর অিভেযাগ রেয়েছ। সংসদ, িবচার িবভাগ, �ানীয় সরকার �িত�ান, িসএিজ, িনবর্াচন কিমশন, দুদক, মানবািধকার কিমশন, 

তথয্ কিমশন বােজট ও �শাসিনক জনবেলর জনয্ সরকােরর ওপর িনভর্ রশীল। গণমাধয্ম, বয্বসায়, নাগিরক সমাজ ও িবেরাধী 
রাজৈনিতক দলগিলর জনয্ িনয়ি�ত পিরেবশ ৈতির করার মাধয্েম সরকােরর হ�ে�প ও িনয়�ণ বাড়ােনা হেয়েছ বেল মেন করা হয়। 
েযমন, তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি� আইন ২০১৩, ৈবেদিশক অনুদান িনয়�ণ আইন ২০১৬-এর মাধয্েম যথা�েম গণমাধয্ম ও নাগিরক 
সমাজেক িনয়�ণ করা হে� বেল অিভেযাগ রেয়েছ। �শাসন, আইন �েয়াগকারী সং�া ও িবচার িবভােগ িনেয়াগ; িবিভ� 
সাংিবধািনক ও সংিবিধব� �িত�ােনর েচয়ারময্ান ও অনয্ানয্ সদসয্ িনেয়ােগ দলীয় রাজৈনিতক �ভাব ���। 
 
েকােনা েকােনা �িত�ান েযমন িবচার িবভাগ, আইন �েয়াগকারী সং�া, িনবর্াচন কিমশন, দুদক, ওিসএিজ, মানবািধকার কিমশন, তথয্ 
কিমশেন �েয়াজনীয় মানবস�েদর ঘাটিত রেয়েছ। বয্বসা, গণমাধয্ম, �াধীন রা�ীয় �িত�ােন দ�তার ঘাটিত, এবং িবচার িবভাগ, 
মানবািধকার কিমশন, তথয্ কিমশেন পযর্া� অবকাঠােমার ঘাটিত রেয়েছ। এনিজওগেলা’র দাতা-িনভর্ রতা, এবং গণমাধয্েমর িব�াপন-

িনভর্ রতা তােদর আিথর্ক সীমাব�তােক �কাশ কের। েছাট রাজৈনিতক দলগেলার তহিবল সং�েহর সুেযাগ সীিমত। এছাড়া সংসদ, 
িবচার বয্ব�া, জন�শাসন, িনবর্াচন কিমশন, মানবািধকার কিমশেনর বরাদ্দকৃত বােজট বয্বহাের সামথর্য্গত সীমাব�তা রেয়েছ, এবং আইন 
�েয়াগকারী সং�া ও �ানীয় সরকার �িত�ানগেলােত বােজট পূবর্ানুমােন দুবর্লতা রেয়েছ। ��তা, জবাবিদিহতা ও পিরেষবা �দান বয্ব�া 
স�েকর্  জনসেচতনতার ঘাটিত িবদয্মান। 
 
৯. ল�য্ ১৬.১০: “জাতীয় আইন এবং আ�জর্ ািতক চুি�র িভিৎতেত, তেথয্র �াি�র অবাধ সুেযাগ িনি�তকরণ এবং েমৗিলক 
�াধীনতা সুর�াকরণ”। 
এই লে�য্র জনয্ �েযাজয্ সূচক হে� িবগত ১২ মােস সাংবািদক, সংি�� িমিডয়া কম�, ে�ড ইউিনয়েনর এবং মানবািধকার কম�েদর 
হতয্া, গম, িবনা িবচাের আটেক রাখা এবং িনযর্াতেনর সংখয্া (সূচক ১৬.১০.১)। 
 
৯.১ ��িত 
বাংলােদেশর সংিবধােনর মাধয্েম েমৗিলক িকছু �াধীনতা েযমন আইেনর েচােখ সমতা, জীবন ও জীিবকার অিধকার, িচ�া ও িবেবক এবং 
বাক �াধীনতা, সংঘ ও সভা/ সমােবশ করার �াধীনতা, ধমর্চচর্ া, আে�ালেনর �াধীনতা, এবং স�িৎতর অিধকার িনি�ত করা হেয়েছ। 

এছাড়া অনয্ানয্ অিধকার (েযমন তথয্ অিধকার) সংি�� আইন অনুযায়ী িনি�ত করা হেয়েছ। বাংলােদশ িবিভ� ধরেনর অিধকার সং�া� 
আ�জর্ ািতক েঘাষণা ও সনেদ �া�র বা অনুসমথর্ন (আংিশক/ স�ূণর্ভােব) কেরেছ। এর মেধয্ UDHR (মানবািধকার), ICCPR 
(নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকার), CRC (িশশ অিধকার), CEDAW (নারীর িবরুে� ৈবষময্ িবেলাপ), UNCRMW (অিভবাসী কম�র 
অিধকার), ILO Conventions (�িমক অিধকার) উে�খেযাগয্।  
 
অনয্ানয্ েদেশর তুলনায় বাংলােদেশ তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯-এর মাধয্েম তেথয্ উে�খেযাগয্ পযর্ ােয় �েবশািধকােরর িন�য়তা 
েদওয়া হেয়েছ। এই আইেন তেথয্র সং�া, আেবদনকারীর চািহদা অনুযায়ী সাড়া েদওয়ার জনয্ কমর্কতর্ া িনেয়াগ, তথয্ সময়মেতা না 
েপেল আিপল করার বয্ব�া, অ�হণেযাগয্ আেবদেনর ে�ে� িদক-িনেদর্ শনা, এবং ��েণািদত তথয্ �কাশনার নূয্নতম মানদ� উে�খ করা 
হেয়েছ। এই আইেনর অধীেন রা�পিতর কােছ দায়ব� একিট সংিবিধব� �াধীন সং�া তথয্ কিমশন গঠন করা হেয়েছ। এছাড়া ‘েকৗশলগত 
পিরক�না ২০১৫-২০২১’ �ণয়ন এবং ��েণািদত তথয্ �কাশন িনেদর্ িশকা, ২০১৪ জাির করা হেয়েছ। 
 
৯.২ বা�বতা 
যথাযথ আইিন কাঠােমা থাকা সে�ও বাংলােদেশ েমৗিলক �াধীনতা খবর্ হওয়ার �বণতা িবদয্মান। েযমন আইন �েয়াগকারী সং�ার �ারা 
িবচার-বিহভূর্ ত হতয্াকা� এখেনা চলার অিভেযাগ রেয়েছ। ২০১৬ সােল ১৯৫ জন, এবং ২০১৫ সােল ১৯২ জন আইন �েয়াগকারী সং�ার 
�ারা িবচার-বিহভূর্ ত হতয্াকাে�র িশকার হেয়েছ। ২০১৬ সােল আইন �েয়াগকারী সং�ার মাধয্েম ৯৭ জন বয্ি�েক গম, অপহরণ ও হতয্া 
করা হেয়েছ বেল অিভেযাগ রেয়েছ। ২০১৬ সােল ১ জন, ২০১৫ সােল ৫ জন সাংবািদক / �গার হতয্ার িশকার হেয়েছন।  
 
তথয্ অিধকােরর ে�ে� েদেশর ে�ার এবং েরিটং মাঝামািঝ। ি�ডম ইন িদ ওয়া�র্  েরিটং (২০১৭) অনুযায়ী বাংলােদেশর ে�ার ১০০ এর 
মেধয্ ৪৭, যার অথর্ “আংিশক উ�ু�”। ওয়া�র্  ে�স ি�ডম ইনেড� (২০১৭) অনুযায়ী বাংলােদেশর ে�ার ১০০ এর মেধয্ ৪৮.৩৬, এবং 

অব�ান ১৮০িট েদেশর মেধয্ ১৪৬তম। ে�াবাল রাইট টু ইনফরেমশন েরিটং (২০১৬) অনুযায়ী বাংলােদেশর ে�ার ১৫০ এর মেধয্ ১০৭ 

পেয়�, এবং অব�ান ১১১িট েদেশর মেধয্ ২৪তম। বাংলােদেশ তেথয্র আেবদন �াি�র তুলনায় তথয্ সরবরােহর হার সে�াষজনক - 
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তথয্ কিমশেনর তথয্ অনুযায়ী ২০১৫ সােল ৬,১৮১িট আেবদেনর মেধয্ ৫,৯৪০ জন আেবদনকারীেক (৯৬%) তথয্ সরবরাহ করা হয়। 
সারােদেশর সবগেলা েজলা ও উপেজলায় �ায় ২১,০০০ জন তথয্ কমর্কতর্ ােক দািয়� েদওয়া হেয়েছ। বািষর্ক কমর্স�াদন চুি�গেলােত 
িবেশষকের ��েণািদত তথয্ �কােশর ে�ে� তথয্ অিধকার আইন েমেন চলার িবষয় অ�ভুর্ � করা হেয়েছ। 
 
৯.৩ চয্ােল� 
জনগেণর েমৗিলক �াধীনতা ল�েনর িবিভ� ঘটনা সরকােরর প� েথেক অ�ীকার করার �বণতা ল�ণীয়। এসব ঘটনা তদে� েবিশরভাগ 
ে�ে� অনীহা সরকােরর প� েথেক সিদ�ার ঘাটিত িহেসেব �তীয়মান, এবং তদে�র ফলাফল �কােশ ��তার ঘাটিত েদখা যায়। তথয্ 
ও মতামত �কােশর িবরুে� েকােনা েকােনা আইেনর কেয়কিট ধারার অপবয্বহার হে� বেল অিভেযাগ রেয়েছ। েযমন, জনসাধারেণর 
িবরুে� িবেশষ কের ঊ�র্ তন সরকাির কমর্কতর্ া বা তােদর পিরবােরর সদসয্েদর সমােলাচনাকারীেদর িবরুে� তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি� 
আইন, ২০০৬ এর ৫৭ ধারার উে�গজনক অপবয্বহার, এবং ৈবেদিশক অনুদান (ে��ােসবী কাযর্�ম) িনয়�ণ আইন, ২০১৬-এর ১৪ ধারার 

িনবতর্ নমূলক অংশ  অিভবয্ি� এবং েবসরকাির সং�ার �াধীনতােক সীিমত কেরেছ। এছাড়া ‘জাতীয় অনলাইন গণমাধয্ম নীিতমালা 
২০১৭’ এবং ‘বাংলােদশ ে�স ইনি�িটউট আইন’, ‘নয্াশনাল �ডকাি�ং অয্া�’, ‘িডিজটাল িসিকউিরিট অয্া�’-এর ��ািবত খসড়া মত 
�কােশর �াধীনতার ওপর সরকাির িনয়�ণ ও বাধা-িনেষধ বাড়ােব বেল আশংকা করা হয়। 
 
১০. সািবর্ক পযর্েব�ণ 
সািবর্কভােব বলা যায় গেবষণায় অ�ভুর্ � এসিডিজ ১৬-এর ল�য্গেলার �ায় সবগেলার ে�ে� িকছু িকছু ঘাটিত সে�ও 
বাংলােদেশ আইন, নীিত ও �ািত�ািনক ��িত যেথ� পিরপু�। তেব একিদেক েকােনা েকােনা আইেন দুবর্লতা রেয়েছ, 
আবার অনয্িদেক েকােনা েকােনা ে�ে� আইেনর ঘাটিত রেয়েছ। অেনকে�ে� আইেনর �েয়াগ সীিমত বা চচর্ ায় ঘাটিত 
রেয়েছ, এবং েকােনা েকােনা ে�ে� আইেনর অপবয্বহার ল� করা যায়। দলীয় িবেবচনায় আইেনর �েয়াগ হয় বেল েদখা 
যায়। 
 
িবিভ� উেদয্াগ সে�ও বাংলােদেশ দুন�িত ও ঘুষ, অথর্পাচার, েমৗিলক �াধীনতার বয্তয্য় ও মানবািধকার ল�ন অবয্াহত 
রেয়েছ। জাতীয় শ�াচার কাঠােমার অ�ভুর্ � �িত�ানগেলা �তয্ািশত পযর্ ােয় কাযর্কর নয় এবং কাযর্কর না হওয়ার েপছেন 
দলীয় রাজৈনিতক �ভাব, েক�ীভূত �মতা, িনবর্াহী িবভাগ ও �শাসেনর আিধপতয্ গরু�পূণর্ ভূিমকা পালন কের। 
েবিশরভাগ �িত�ােনই জনগেণর কােছ জবাবিদিহতার েকােনা কাঠােমা েনই, এবং এসব �িত�ােনর অভয্�রীণ 
জবাবিদিহতা বয্ব�াও দুবর্ল। িবিভ� �িত�ােনর ��েণািদত তথয্ �কাশ পযর্ া� নয়।  
 
১১. সুপািরশ 
গেবষণার পযর্েব�েণর ওপর িভিৎত কের িটআইিব’র প� েথেক ��ািবত উে�খেযাগয্ কেয়কিট সুপািরশ িনেচ উপ�াপন করা 
হেলা। 
 
১১.১ আইিন সং�ার 
১.  সাংিবধািনক ও সংিবিধব� �িত�ানগেলার �ধান ও সদসয্েদর িনেয়ােগ �েযাজয্ ে�ে� সু�� েযাগয্তার মাপকািঠ িনধর্ারণ করেত 

হেব, এবং �� �ি�য়ায় িনেয়াগ িনি�ত করেত হেব। 
২. সংিবধােনর ৭০ ধারা সংেশাধন কের কেয়কিট িবেশষ ে�� ছাড়া সংসদ সদসয্েদর িনজ দেলর িস�াে�র বাইের/ িবরুে� েভাট 

েদওয়ার অনুেমাদন িদেত হেব। 
৩.  অধ�ন আদালেতর ওপর আইন ম�ণালেয়র িনয়�ণমূলক ধারা বািতল করেত হেব। 
৪. সরকাির কমর্চারীেদর ��তা, দায়ব�তা, অিধকার ও দ�তা িনি�ত করার জনয্ পাবিলক সািভর্ স আইন �ণয়ন করেত হেব। 
৫. পুিলশেক জনবা�ব করার জনয্ পুিলশ আইন ১৮৬১ সং�ার, িবেশষ �মতা আইন ১৯৭৪-এর ৫৪ ধারা বািতল করেত হেব। 
৬. �ানীয় সরকার �িত�ানগেলােত �ানীয় সংসদ সদসয্েদরেক উপেদ�া করার িবধান রিহত করেত হেব। 
৭. িনবর্াচন কিমশেনর গঠন, কিমশনারেদর িনেয়াগ �ি�য়া ও কাযর্�ম িনেয় আইন �ণয়ন করেত হেব। 
৮. জাতীয় মানবািধকার কিমশনেক আইন �েয়াগকারী সং�ার িবরুে� উৎথািপত মানবািধকার ল�ন সং�া� অিভেযােগর তদ� ও 

মামলা করার �মতা িদেত হেব। 
৯. তথয্ অিধকার আইেন বয্বসায়, রাজৈনিতক দল, গণমাধয্মেক অ�ভুর্ � করেত হেব। 
১০. তথয্ �যুি� আইন, ২০১৩-এর ৫৭ ধারা বািতল করেত হেব। 
১১. ৈবেদিশক অনুদান আইন ২০১৬-এর ১৪ ধারার িনবতর্ নমূলক অংশ বািতল করেত হেব। 
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১১.২ �ািত�ািনক পযর্ ায় 
১.  �ািত�ািনক স�মতা বৃি�: দুন�িত �িতেরাধ ও সুশাসন �িত�ার জনয্ সহায়ক সং�াগেলার জনবল কাঠােমা পযর্ােলাচনা কের 

�েয়াজন অনুযায়ী জনবল বাড়ােনা, ে�ষেণ িনেয়ােগর পিরবেতর্  িনজ� কম�েদর পদায়ন, এবং কম�েদর দ�তা ও অবকাঠােমাগত 
সুিবধা বৃি� করেত হেব। 

২.  আিথর্ক স�মতা বৃি�: দুন�িত দমেন অ�ণী ভূিমকা পালনকারী �িত�ােনর (দুদক, িসএিজ, িবচার িবভাগ, আইন �েয়াগকারী 
সং�া) জনয্ �েয়াজন অনুযায়ী বােজট বরাদ্দ িদেত হেব। 

৩. অথর্পাচার �িতেরােধ স�মতা বৃি�: দুদক, এনিবআর, মাদক িনয়�ণ অিধদ�েরর মেতা আইন �েয়াগকারী সং�াগেলার জনয্ 
অথর্পাচার তদ� ও মামলা পিরচালনার জনয্ িনিদর্ � ইউিনট থাকেত হেব; অথর্পাচার �িতেরােধর উেদ্দেশয্ আ�ার-ইনভেয়িসং, 
ওভার-ইনভেয়িসং িচি�ত করার জনয্ শ� কতৃর্ প�েক �মতািয়ত করেত হেব। 

৪. �েণাদনা: �িত�ােনর ��তা ও দায়ব�তা িনি�ত করার জনয্ ইিতবাচক ও েনিতবাচক �েণাদনা িদেত হেব। 
 
১১.৩ �ােয়ািগক পযর্ ায় 
১.  েবজলাইন জিরপ পিরচালনা: জাতীয় শ�াচার �িত�ানগেলা স�েকর্  জনগেণর আ�া ও স�ি�, ঘুষ ও দুন�িতর অিভ�তা 

স�েকর্  েদশবয্াপী েবজলাইন জিরপ িবিবএস-এর মাধয্েম জরুির িভিৎতেত স�� করা �েয়াজন। এে�ে� ব�িন�তা র�ার �ােথর্ 
সরকাির ও েবসরকাির বা নাগিরক সমাজ কতৃর্ ক সংগৃহীত উপােৎতর মেধয্ পার�িরক সমেঝাতার িভিৎতেত সম�য় �েয়াজন। 

২.  ল�য্িভিৎতক কমর্পিরক�না �ণয়ন: এসিডিজ বা�বায়েনর কমর্পিরক�নায় এসিডিজ ১৬-েক িবেশষ গরু� িদেয় সরকারেক 
২০৩০ পযর্� সুিনিদর্ � ল�য্মা�া / মাইলফলক িনধর্ারণ করা �েয়াজন (েযমন ২০৩০ সােলর মেধয্ কতটুকু দুন�িত ও ঘুষ কমােত 
হেব, বা েসবা িনেয় স�� েসবা�হীতােদর হার কতটুকু বাড়ােত হেব তার ল�য্মা�া িঠক করা)। 

৩. দুন�িতর িবরুে� বয্ব�া �হণ: দুন�িতর িবরুে� রাজৈনিতক সিদ�া �কােশর জনয্ দুন�িত�� জন�িতিনিধ, উ�পদ� সরকাির 
কমর্চারী ও অনয্ানয্েদর িবরুে� দৃ�া�মূলক ও দৃশয্মান বয্ব�া িনেত হেব। 

৪. দুন�িতর মামলার �ত িন�িৎত: দুন�িতর মামলার কাযর্কর ও সময়ানুগ তদ� ও িন�িৎত িনি�ত করেত হেব। 
৫. �� �য় �ি�য়া: সব সরকাির �িত�ােনর সব �েয়র জনয্ ই-�িকউরেম� �চলন করেত হেব। 
৬. িবচার-বিহভূর্ ত হতয্ার তদ�: সব ধরেনর িবচার-বিহভূর্ ত হতয্া, গম ও পুিলশী েহফাজেত মৃতুয্র তদে�র জনয্ িবচার-িবভাগীয় 

তদ� কিমিট গঠন করেত হেব। 
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