
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬: 
দনুীতি প্রতির োধ ও সুশোসন সংতিষ্ট

লরযে ওপ 

বোংলোরদরশ প্রস্তুতি, বোস্তবিো ও

চ্েোরলঞ্জ

১৭ টসরেম্ব ২০১৭



টপ্রযোপে ও ট ৌক্তিকিো
 টেকসই উন্নয়নঅভীষ্ট: ‘এরেন্ডো ২০৩০’ বো ‘এসতিক্তে’ তিরসরব পত তচ্ি

 ২০১৫ সোরল টসরেম্বর েোতিসংরে টেকসই উন্নয়ন শীর্ ষববঠরক ১৯৩টে

সদসে  োষ্ট্র দ্বো ো গৃিীি

 ১ েোনুয়োত ২০১৬ টেরক কো ষক ; সদসে  োষ্ট্রগুরলো ২০৩০ সোরল মরধে

বোস্তবোয়ন ক ো েনে অঙ্গীকো বদ্ধ; ‘টেচ্ছোপ্রর োতদিেোিীয় প ষোরলোচ্নো’ 

প্রতিরবদন দোতিরল অঙ্গীকো 

 ১৭টে ‘ববতিকঅভীষ্ট’; ১৬৯টে লযে ও ২৪৪টে সূচ্ক

 সংিেোগি ধো  ো টেরক গু গি ধো  ো ওপ টবতশ গুরুত্বআর োপ

এসতিক্তে ১৬: ‘টেকসই উন্নয়রন েনে শোতিপূ ষও অিভভ ষক্তিমূলক

সমোেবেবস্থো প্রচ্লন, সকরল েনে নেোয়তবচ্ো প্রোতি পে সুগম ক ো এবং

সকলস্তর কো ষক , েবোবতদতিিোপূ ষও অিভভ ষক্তিমূলক প্রতিঠোন তবতনম ষো ’

 অিভভ ষি লযে ১২টে, সূচ্ক ২৩টে

এসতিক্তে’ অনেোনে অভীষ্ট অেষরন েনে গুরুত্বপূ ষ

স কোর  অগ্রগতি প্রতিরবদরন পত পূ ক তিরসরব েিন্ত্র তবরির্র  ভূতমকো

অিেিগুরুত্বপূ ষ
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উরেশে ও পত তধ

উরেশে
টেকসই উন্নয়নঅভীষ্ট ১৬-এ করয়কটে সুতনতদষষ্ট লযে অেষরন
বোংলোরদরশ প্রস্তুতি, বোস্তবিো ও চ্েোরলঞ্জ প ষোরলোচ্নো ক ো

পত তধ
• এসতিক্তে ১৬’ ১২টে লরযে মরধে চ্ো টে লরযে ওপ প ষোরলোচ্নো

(১৬.৪, ১৬.৫, ১৬.৬, ১৬.১০)
• দনুীতি প্রতির োধ ও সুশোসরন সোরে প্রিেযভোরব সংতিষ্ট বরল এসব লযে
তনব ষোতচ্ি িরয়রে

• তনব ষোতচ্ি লযেগুরলো মরধেও ট সব তবর্য় দনুীতি প্রতির োধ ও সুশোসরন 
সোরে স োসত সম্পতকষি নয় টসগুরলো ওপ প ষোরলোচ্নো ক ো িয় তন
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গরবর্ ো পদ্ধতি

 গু গি গরবর্ ো - প্রধোনি গু গি ও টকোরনো টকোরনো টযরে পত মো গি
িেে বেবহৃি

 িেে সংগ্রি পদ্ধতি ও িরেে উৎস

• সংতিষ্ট গরবর্ ো প ষোরলোচ্নো - সংশ্লিষ্ট আইন ও নীশ্লি, গবেষণা প্রশ্লিবেদন, আন্তর্জাশ্লিক
সূচক, দদশশ্লিশ্লিক প্রশ্লিবেদন, প্রাশ্লিষ্ঠাশ্লনক প্রশ্লিবেদন, র্ািীয় িথ্যিান্ডার, শ্লিশ্লিয়া প্রশ্লিবেদন

• মুিে িেেদোিো সোযোৎকো - শ্লেবশষজ্ঞ, শ্লশক্ষাশ্লেদ, সরকাশ্লর কি জকিজা, দেশার্ীেী, 
সাংোশ্লদক

 গরবর্ োয় অিভভ ষি প্রতিটে লযেরক তিনটেআতঙ্গরক তবরির্ ক ো িরয়রে

• প্রস্তুতি - আইতন, নীতি ও প্রোতিঠোতনক কোঠোরমো

• বোস্তবিো - আইতন, নীতি ও প্রোতিঠোতনক কোঠোরমো প্রোরয়োতগক বোস্তবিো

• চ্েোরলঞ্জ - প্রোরয়োতগক েোেতি কো  

 গরবর্ ো সময়: িেে সংগ্রি ও প্রতিরবদন বিত এতপ্রল - আগস্ট ২০১৭
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গরবর্ ো উরেির োগে
প ষরবয 
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এসতিক্তেঅেষরন লরযে গৃিীি উরদেোগ

উচ্চপ ষোরয় আিঃমন্ত্র োলয় এসতিক্তে বোস্তবোয়ন ও িদো ক

কতমটে

এসতিক্তে বোস্তবোয়রন মূল মন্ত্র োলয় ও স কোত সংস্থোগুরলো 

কো ষক্রম তচ্তিি ক ো

বোংলোরদশ পত সংিেোন বুের ো সির োতগিোয় সোধো  অে ষনীতি

তবভোগ (ক্তেইতি) কিৃষক এসতিক্তে িদো তক েনে িরেে েোেতি

তবরির্ - এসতিক্তে িদো তক কোঠোরমো বিত প্রক্তক্রয়োধীন

ফলোফলতভতিক িদো তক ও মূলেোয়রন েনে ওরয়বতভতিক

িেেভোণ্ডো পদ্ধতি (এসতিক্তে ট্র্েোকো )

এসতিক্তেঅেষরন েনে সিম পঞ্চবোতর্ ষক পত কল্পনো কম ষ-

পত কল্পনো

এসতিক্তে বোস্তবোয়রন অে ষোয়রন চ্োতিদো ও টকৌশল তনধ ষো  (২০৩০

প ষি ৯২৮.৪৮ তবতলয়ন মোতকষন িলো )

২০১৭ সোরল েনে তনধ ষোত ি লরযে ওপ ক্তেইতি কিৃষক
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এসতিক্তেঅেষরন গৃিীি উরদেোরগ চ্েোরলঞ্জ

এসতিক্তে’ ২৪৪টে সূচ্রক মরধে বোংলোরদরশ েনে প্রর োেে

২৪১টে; এ মরধে স কোর  কোরে ৭০টে সূচ্রক ওপ সম্প ূ ষও

১০৮টে সূচ্রক ওপ আংতশক িেে  রয়রে; বোতক ৬৩টে সূচ্রক 

ওপ স কোত টকোরনো িেে টনই

দনুীতি ও েুরর্ ওপ স কোত টকোরনো িেে টনই; অে ষপোচ্ো ও

সম্পদ পুনরুদ্ধোর  ওপ স কোর  কোরেআংতশক িেে

তবদেমোন

দনুীতি ও েুরর্ ওপ আিেষোতিক ও টবস কোত প্রতিঠোরন 

িেে-উপোিরক স কোর  একোংরশ অেীকো ক ো প্রব িো

দনুীতি ও েুরর্ ওপ িেে সংগ্ররি নোগত ক সমোরে প্রতিঠোরন 

সোরে কোে ক রি স কোর  একোংরশ অনীিো
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লযে ১৬.৪

“২০৩০ সোরল মরধে অববধ অে ষও অস্ত্র প্রবোি উরেির োগে িোর 

কমোরনো, বেবহৃি সম্পরদ পুনরুদ্ধো ও প্রিেপ ষ প্রক্তক্রয়ো শক্তিশোলী

ক ো এবং সকল প্রকো সংেবদ্ধঅপ োধ টমোকোরবলো ক ো”

সূচ্ক ১৬.৪.১: টদরশ টভির ও বোইর অববধ অে ষপ্রবোরি টমোে মূলে (চ্লতি

মোতকষন িলোর )

8



প্রস্তুতি

অে ষপোচ্ো সংক্রোিআইন প্র য়ন - অথ্ জোচার প্রশ্লিবরাধ আইন ২০১২

(সংবশাশ্লধি ২০১৫), অেরাধ সংক্রান্ত োরস্পশ্লরকআইশ্লন সহব াশ্লগিা আইন

২০১২

সংতিষ্ট প্রতিঠোনরক দোতয়ত্বঅপ ষ - োংলাবদশ ফাইনযান্সিয়াল ইবেশ্ললবর্ি

ইউশ্লনট (শ্লেএফআইইউ), দুনীশ্লি দিন কশ্লিশন, অেরাধী িদন্ত শ্লেিাগ

(শ্লসআইশ্লি), র্ািীয় রার্স্ব দোিজ, অযাটশ্লন জদর্নাবরবলর কা জালয়, িাদকদ্রেয

শ্লনয়ন্ত্রণ অশ্লধদপ্তর, োংলাবদশ শ্লসশ্লকউশ্লরটটর্ এক্সবচঞ্জ কশ্লিশন

 তবরশর্ কতমটে গঠন - অথ্ জোচার প্রশ্লিবরাধ ও র্শ্লি অথ্ জায়ন প্রশ্লিবরাবধর র্নয

র্ািীয় সিন্বয় কশ্লিটট, ওয়াশ্লকজং কশ্লিটট, চুশ্লর  াওয়া সম্পদ েুনরুদ্ধাবরর র্নয

র্ািীয় টাস্কবফাস জ

 দটুে েোিীয় ঝুুঁ তক প ষোরলোচ্নো, দটুে িোিতভতিক (ত রয়ল এরস্টে ও

এনক্তেও) কোঠোরমোগি ঝুুঁ তক প ষোরলোচ্নো সম্পোদন

অে ষপোচ্ো ও েতঙ্গঅে ষোয়ন প্রতির োরধ েনে েোিীয় টকৌশল (২০১৫-

২০১৭) প্র য়ন; তনয়ন্ত্র কো ী প্রতিঠোরন েনে লযেমোেো তনধ ষো  

আিেষোতিক প ষোরয় অংশগ্রি - এগিে গররুে (১৫২ সদসয রাষ্ট্র), শ্লেশ্ব
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বোস্তবিো
 অববধভোরব অে ষপোচ্োর  পত মো ক্রমোগি বৃক্তদ্ধ

• ২০০৫-২০১৪ সমরয় বোংলোরদশ টেরকঅে ষপোচ্োর  পত মো ১২০% বৃক্তদ্ধ; প্রোক্কতলি

অে ষ৭৫ তবতলয়ন মোতকষন িলো 

• ২০১১-২০১৬ সমরয় সুু্ইস বেোংরক বোংলোরদশী আতে ষক প্রতিঠোন ও নোগত করদ েমো

বৃক্তদ্ধ - ২০১৫ সোরল ৪,৬২৭ টকোটে েোকো টেরক ২০১৬ সোরল ৫,৫৬০ টকোটে েোকো ( তদও

এ িেে সম্পরকষ স কো ও বোংলোরদশ বেোংরক আপতি  রয়রে)

• অববধভোরব অে ষপ্ররবরশ পত মো ২০০৫ টেরক ২০১৪ সোল প ষি ১২০% বৃক্তদ্ধ

• বোংলোরদশ বেোংক টেরক চ্ভ ত - সোইবো অপ োধীরদ দ্বো ো ১০১ তমতলয়ন মোতকষন িলো 

চ্ভ ত ও পোচ্ো (তফতলপোইরন ৮১ তমতলয়ন মোতকষন িলো ও শ্রীলংকোয় ২০ তমতলয়ন

মোতকষন িলো )

 চ্ভ ত  োওয়ো সম্পদ পুনরুদ্ধো 

• বোরেয়োি - ২০১৩ টেরক ২০১৫ সোল প ষি ৯.৩৫ তমতলয়ন মোতকষন িলো (৭২.৮১

টকোটে েোকো); ২০১৬-১৭ সোরল েত মোনো বোবদ ০.৩৪ তমতলয়ন িলো (২.৭৩ টকোটে

েোকো) 

• পুনরুদ্ধো - বোংলোরদশ বেোংক টেরক চ্ভ ত িওয়ো ৩৪.৫ তমতলয়ন মোতকষন িলো 
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বোস্তবিো
 আিেষোতিক মোনদরণ্ডঅগ্রগতি

• ফোইনেোক্তিয়োল অেোকশন েোস্করফোস ষ-এ সোরে টেকতনকেোল কমপ্লোরয়ি-এ তবরবচ্নোয়
সরিোর্েনকঅবস্থোন - ৪০টেআিেষোতিক মোনদরণ্ড মরধে পুর োপুত কমপ্লোরয়ন্ট ৬টে, 
বিভলোংরশ কমপ্লোরয়ন্ট ২২টে, আংতশক কমপ্লোরয়ন্ট ১২টে

• অে ষপোচ্ো ও সন্ত্রোরস অে ষোয়ন প্রতির োধ সূচ্রক ১৪৬টে টদরশ মরধে ৮২িম (বেোরসল
এএমএল ইনরিক্স ২০১৭)

 অে ষপোচ্োর  তবরুরদ্ধ সরচ্িনিো েনে তবএফআইইউ ওঅনেোনে তনয়ন্ত্র কো ী
প্রতিঠোন কিৃষক উরেির োগে পত মো অে ষব োে

 তবতভন্নআতে ষক ওআতে ষক নয় এমন সংস্থো টেরক সরেিেনকঅে ষতবতনময়
প্রতিরবদন (এসটেআ ) সংগ্রি কর আইন প্ররয়োগকো ী ও তনয়ন্ত্র কো ী সংস্থো 
কোরে িস্তোি 

 ২০১০-২০১৪ সমরয় মরধে দনুীতি, অে ষপোচ্ো , েতঙ্গঅে ষোয়ন, ওর্ধুপোচ্ো , 
মোনবপোচ্ো , েয়ুো, আত্মসোৎ,ক ও শুল্কঅবমুি সংক্রোি ৩৮টে ববরদতশক
অনুর োধ গ্রি ; ১৭টে অনুর োধ তবরদরশ টপ্র  

 অে ষপোচ্ো মোমলো - ২০১০ টেরক শুরুকর এ প ষি দশটে মোমলো তবচ্ো 
সম্পন্ন; দশটে দণ্ডোরদশ; বিষমোরন ২২২টে মোমলো চ্লমোন

11



চ্েোরলঞ্জ
 েোিীয় ও িোিতভতিক ঝুুঁ তক প ষোরলোচ্নোয় েোেতি - তনয়ন্ত্রক সংস্থো 
 োেনীতিক  , দনুীতিরি  োেবনতিক-প্রশোসতনকআুঁ িোি, তসতকউত টেে ও
আতে ষক প্রতিঠোরন টবোরিষ সদসে ও িোরদ পত বোর  সদসেরদ বেবসো ও
 োেনীতি সোরে ক্তেমুিী সম্পৃিিো

  োষ্ট্রীয় মোতলকোনোধীন বোত ক্তেেক বেোংরক অে ষপোচ্োর  ঝুুঁ তক  েো েভোরব
তচ্তিি নো ক ো - সোম্প্রতিকঋ টকরলংকোত , তনব ষোিী কতমটে বো টবোরিষ
 োেবনতিক তনরয়োগ

  োষ্ট্রীয় মোতলকোনোধীন বোত ক্তেেক বেোংক, তসতকউত টেে ওঅে ষ-সম্পতকষি নয়
এমন তনতদষষ্ট বেবসো বো টপশো (তিএনএফতবতপ) দ্বো ো অে ষপোচ্ো সংক্রোি ঝুুঁ তক
ও ধো  ো েোেতি

 অে ষপোচ্ো প্রতির োধ সংক্রোি েোিীয় টকৌশরল (২০১৫-১৭) কোত গত দযিো ও
আতে ষক সিোয়িো তদক-তনরদষশনো েোেতি

 টকোম্পোতনআইন ১৯৯৪ ও ট্র্োস্টআইন ১৮৮২-টি টকোম্পোতন ও ট্র্োস্টগুরলো 
েনে ‘টবনোমী মোতলকোনো’ সংক্রোি িেে প্রদোন বোধেিোমূলক ক ো িয় তন
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চ্েোরলঞ্জ
 তনয়ন্ত্রক ও িদো তক প্রতিঠোরন সযমিো েোেতি

• কো ষক িো েোেতি -  োেবনতিকভোরবস্পশ ষকোি মোমলো টযরে

দীে ষসূেিো; িদরি শুরুরি কো ষক ভোরবঅে ষপোচ্ো সংক্রোি

অপ োরধ িেে  োচ্োই, অববধঅরে ষ উৎস সন্ধোন ও বেবস্থোপনোয়

েোেতি

• টকোরনো টকোরনো তনয়ন্ত্রক ও িদো তক প্রতিঠোরন সযমিো েোেতি ও

তনেে মোমলো পত চ্োলনো ইউতনরে অনুপতস্থতি (দদুক, এনতবআ )

• অে ষপোচ্ো মোমলো পত চ্োলনোয়আদোলি ওঅেোেতন ষটেনোর রল 

কো ষোলরয় সযমিো েোেতি

• আিঃপ্রোতিঠোতনক সিোয়িো ওপ তভতি কর মোমলো পত চ্োলনো 

টযরে  েো ে প্রক্তক্রয়ো েোেতি

• তিএনএফতবতপগুরলো িদো তকরি েোেতি

• অে ষপোচ্োর  পত মো তনধ ষো  ও এ সংক্রোি তবতভন্নআিেষোতিক

সূচ্ক  োচ্োইরয় েনে প্রোতিঠোতনক সযমিো েোেতি
13



লযে ১৬.৫

“সকল প্রকো দনুীতি ও েুর্ উরেির োগে পত মোর হ্রোস ক ো”

সূচ্ক ১৬.৫.১: তবগি ১২ মোরস টকোরনো স কোত কম ষচ্ো ী বো কম ষকিষো 

সোরে অিি একবো ট োগোর োগ িরয়রে এবং িোরক েুর্ প্রদোন কর রে, 

অেবো িোরদ পয টেরক েুর্ দোতব কর রে - এমন মোনুরর্ অনুপোি

সূচ্ক ১৬.৫.২: তবগি ১২ মোরস টকোরনো স কোত কম ষচ্ো ী বো কম ষকিষো 

সোরে অিি একবো ট োগোর োগ িরয়রে এবং িোরক েুর্ প্রদোন কর রে, 

অেবো িোরদ পয টেরক েুর্ দোতব ক ো িরয়রে - এমন বেবসোয়

প্রতিঠোরন অনুপোি
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প্রস্তুতি
 দনুীতিতবর োধী আইন, নীতি ও শুদ্ধোচ্ো টকৌশল তবদেমোন - আইরন দনুীতি সংক্রোি
কো ষক্রম সংজ্ঞোতয়ি

 দনুীতিতবর োধী প্রতিঠোন তবদেমোন - আইতন েোধীনিো ও ম ষোদো; আইনগিযমিো, তনধ ষোত ি
কিৃষত্ব (দদুক, তবচ্ো তবভোগ) তনক্তিি

 েোিীয় তবতভন্ন টকৌশলপরে দনুীতি প্রতির োরধ অঙ্গীকো - রূপকল্প ২০২১, েোিীয়
শুদ্ধোচ্ো টকৌশল ২০১২, সিম পঞ্চবোতর্ ষক পত কল্পনো (২০১৬-২০২০)

 েোতিসংরে দনুীতিতবর োধী কনরভনশরন েোয , অনুসমে ষন ও প বিীরি বোস্তবোয়রন
তকেভ উরেির োগে উরদেোগ

 দনুীতিতবর োধী উরদেোগ - দনুীতি প্রতির োধ, শনোি ও বেবস্থো গ্রির কো ষক্রম পত চ্োলনো, 
দনুীতি প্রতির োরধ অংশীেনরদ অংশগ্রি (নোগত ক সমোে, উন্নয়ন সির োগী)

 আইরন সিিো, েচ্ছিো, তন রপযিো; উপিো , সুতবধো, এবং বনু্ধুত্ব; েেনপ্রীতি, কিৃষরত্ব 
অপবেবিো , েোরে ষ দ্বন্দ্ব সম্পরকষ তবস্তোত ি উরেি

 সংসদ সদসেরদ েনেআইনগি বোধেবোধকিো

• েোিীয় তনব ষোচ্রন অংশগ্রি কো ী প্রোেীরদ আতে ষক িেে প্রকোশ ক ো বোধেিোমূলক (আ তপও), 
সোধো  েনগর  কোরে সিেলভে িওয়ো কেো

• লোভেনক টকোরনো প্রতিঠোরন অবস্থোন ক রল সংসদ সদসেপদ বোতিল িওয়ো কেো
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 স কোত কম ষচ্ো ী ও িোরদ পত বোর  সদসেরদ েনেআইনগি বোধেবোধকিো

• তনতর্দ্ধ - দোতয়ত্ব পোলন ক রি তগরয় ট িোরন যমিো/ প্রভোব তবস্তো ক ো সম্ভোবনো  রয়রে

টসিোরন তবতনরয়োগ ক ো; স কোত কম ষচ্ো ীরদ আওিো মরধে পরে এমন বেবসো-বোত রেে

েতেি িওয়ো

•  োষ্ট্রীয় প্রতিঠোরন অংশীদো িওয়ো টযরে পর োয তনয়ন্ত্র 

• প্রতি বে রশরর্ সম্পরদ তবব  ী টেোর্ ো ক রি িরব

• েোরে ষ দ্বন্দ্বঅমোনে ক রল শোক্তস্ত বেবস্থো

 িেে প্রকোশকো ী সু যো প্রদোন ও িো টগোপনীয়িো  যো েনেআইন প্র ীি

 স কোত ক্রয় ও চ্ভ ক্তিরি েচ্ছিো ও েবোবতদতিিো সংক্রোি তবধোন

• ক্ররয় সরব ষোচ্চ সীমো উতেতিি

• তবজ্ঞোপন প্রকোশ

• েিঃপ্রর োতদিভোরব টসন্ট্রোল প্রতকউ রমন্ট টেকতনকেোল ইউতনে ও সংতিষ্ট প্রতিঠোরন তবতভন্ন

িেে প্রকোশ

• টবস কোত িোি টেরক দ দোিো তনব ষোচ্ন ক ো টযরে প্রতির োতগিো তনক্তিিক ো েনে

ক্রয়কো ী প্রতিঠোরন ভূতমকো তনতদষষ্ট

• আতে ষক টলনরদরন টযরে ইচ্ছোকৃিভোরব ভভল িেে প্রদোন ক রল শোক্তস্ত বেবস্থো

প্রস্তুতি
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বোস্তবিো
  রেষ্টআইতন ও প্রোতিঠোতনক কোঠোরমো সরেও বোংলোরদরশ দনুীতি
বেোপকভোরব তবদেমোন

 েুর্ ও দনুীতি অতভজ্ঞিো - তবতভন্ন িোি (স কোত ও টবস কোত ) টেরক
টসবো তনরি তগরয়েত পকৃি িোনো ৬৭.৮% দনুীতি তশকো , টসবো টপরি
৫৮.১% িোনো তনয়ম-বতিভূষি অে ষতদরি বোধে (িোনো েত প, টেআইতব, 
২০১৫); ধো োবোতিকভোরব িোনো েত রপ দনুীতি তশকো িওয়ো িো উচ্চ

 তবতভন্নআিেষোতিক সূচ্রক বোংলোরদরশ টস্কো ও অবস্থোন তনম্ন

 শূনে (০) টেরক ১০০ টস্করল ২৬ পরয়ন্ট, অবস্থোন ১৭৬টে টদরশ মরধে ১৪৫িম
(দনুীতি ধো  োসূচ্ক ২০১৬, টেআই)

 দনুীতি তনয়ন্ত্রর  টযরে ১০০ এ মরধে ১৮.৮ (তবি বেোংক ২০১৬)

 অববধঅে ষপ্রদোন ও েুরর্ টযরে বোংলোরদরশ টস্কো ২.৩ (৭ এ মরধে), অবস্থোন
১৪৪টে টদরশ মরধে ১৪০িম (টলোবোল কমতপটেটেভরনস  ু্্ োংতকং ২০১৪)

 দনুীতি প্রোক্কতলিঅে ষমূলে - ক্তেতিতপ’ ৫ শিোংশ (তবি অে ষবনতিক
টফো োম ২০১৬), ক্তেতিতপ’ ২-৩ শিোংশ (অে ষমন্ত্রী ২০১৫)
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বোস্তবিো
 দনুীতি তনয়ন্ত্র মূলক কো ষক্রম প্রিেোতশি প ষোরয় নয়

• অতভর োরগ টপ্রতযরি িদি ক ো িো কম

• মোমলো তনষ্পতি িো কম

• দনুীতি িদি ও মোমলো পত চ্োলনোয় দলীয়  োেবনতিক প্রভোরব অতভর োগ

সোম্প্রতিক সমরয় দনুীতি তনয়ন্ত্র ও প্রতির োধ কো ষক্রম বৃক্তদ্ধ

• ২০১৬ সোরল প্রোি ১২,৫৬৮টে অতভর োরগ মরধে ১,৫৪৩টে অনুসন্ধোরন েনে গৃিীি;

প্রশোসতনক বেবস্থো টনওয়ো েনে তবতভন্ন তবভোগ ও মন্ত্র োলরয় ৫৪৩টে অতভর োগ টপ্র  

(এ আরগ বে গুরলোরি গরে ১,০২০টে অতভর োগ অনুসন্ধোরন েনে গৃিীি)

• ২০১৬ সোরল ৩৫৯টে অববধ উপোরয় সুতবধো লোভ সংক্রোি মোমলো নতেভভি ও েুর্

টনওয়ো েনে ১৩ েনরকআেক ও িোরদ তবরুরদ্ধ  েো ে বেবস্থো গ্রি ; অববধ

উপোরয় সুতবধো লোভ সংক্রোি তবতভন্ন মোমলোয় ৩৮৮ েনরকআেক

• দনুীতি প্রতির োধমূলক কো ষক্রম - প্রতিঠোন ও এলোকোতভতিক গ শুনোতনআরয়োেন; 

তনব ষোতচ্ি ২৫টে িোি ও প্রতিঠোরন উপতস্থতি মোধেরম তনয়ন্ত্র মূলক উরদেোগ

• দনুীতি অতভর োগ েোনোরনো েনে দদুক কিৃষক িেলোইন চ্োলু
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চ্েোরলঞ্জ
 আইতন সীমোবদ্ধিো

• স কোত কম ষকিষোরদ সম্পরদ তিসোব প্রকোশ সকরল েনে সমোনভোরব প্রর োেে নয়; েোরে ষ 
দ্বন্দ্বসংক্রোি প্রদি তবব  প্রকোশ ক রি িোুঁ ো বোধে নন

• স কোত কম ষচ্ো ীরদ েনে অবস গ্রির  প একই িোরি টবস কোত টকোরনো চ্োকত রি
ট োগদোরন পূরব ষকিতদন বেবধোন েোকরি িরব টস সম্পরকষ তকেভ উরেি টনই

• সংসদ সদসে ো িোরদ আতে ষক িেে প্রকোশ ক রি বোধে নন

• বোংলোরদরশ ‘লতবইং’ সংক্রোি টকোরনো আইন বো নীতি টনই

• টগোপনীয় িরেে অপবেবিো প্রতির োধ ক ো েনেআইন ও নীতিমোলোয় টকোরনো মোনদরণ্ড 
উরেি টনই

• েনেোে ষসু যো সংক্রোি িেে প্রকোরশ টযরে টপশোগি বোধেবোধকিো, েোরে ষ দ্বন্দ্ব, িেে
প্রকোশকো ী টকোরনো সমসেোয় পেরল িো প্রতিকো , অতভর োরগ তনষ্পতি েনে েচ্ছ, 
কো ষক ও সমরয়োপর োগী পদ্ধতি উরেি টনই

• একক উৎস টেরকক্ররয় টযরে স কোত ক্রয় ও চ্ভ ক্তিআইরন সুস্পষ্টভোরব সরব ষোচ্চ সীমো
উরেি টনই

• দ পরেঅংশগ্রি কো ী প্রতিঠোরন টবনোমী মোতলকোনো িেে প্রকোরশ বোধেবোধকিো টনই

• স কোত ক্ররয় টগোপনআুঁ িোি বন্ধ ক ো েনে টকোরনো তবধোন টনই
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চ্েোরলঞ্জ

 প্রোরয়োতগক ওঅনেোনে চ্েোরলঞ্জ

• দনুীতিতবর োধী টকোরনো টকৌশলগি পত কল্পনো টনই (দদুক)

• স কোত কম ষচ্ো ীরদ সম্পরদ তবব  ী সোধো  েনগর  কোরে সিেলভে নয়

• কিেনকম ষচ্ো ী সম্পরদ তবব  ী প্রকোশ কর তন িোরদ টকোরনো পত সংিেোন টনই

• প্রকোতশি সম্পরদ তবব  ী টকোরনো অনলোইন টিেোরবইে টনই  ো মোধেরম অনেোনে

সংস্থো  োচ্োই ক রি পোর 

• স কোত কম ষচ্ো ী ও তনব ষোতচ্ি েনপ্রতিতনতধরদ েোে ষসংক্রোি িেে  োচ্োই ক ো, স কোত 

কম ষচ্ো ীরদ সম্পরদ তবব  ী  োচ্োই ক ো, িেে প্রকোশকো ীরদ তন োপিো প্রদোন তনক্তিি

ক ো েনে টকোরনো তনধ ষোত ি প্রতিঠোন বো দোতয়ত্বপ্রোি বেক্তি টনই

• সকল স কোত প্রতিঠোরন েনে একই  কম িেে প্রকোশ পদ্ধতি অনুপতস্থতি

• িেে প্রকোশ ক ো টযরে সরচ্িনিো অভোব; আইরন বোস্তবোয়ন সীতমি
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লযে ১৬.৬

“সকলস্তর কো ষক , েবোবতদতিমূলক ও েচ্ছপ্রতিঠোরন তবকোশ”

সূচ্ক ১৬.৬.১: িোিতভতিক (বো বোরেে টকোি বো অনুরূপ টকোন তবর্য় তভতিক) 

অনুরমোতদি মূল বোরেরে িভলনোয় প্রোেতমক স কোত ি রচ্ অনপুোি

সূচ্ক ১৬.৬.২: স কোত টসবো সব ষরশর্ অতভজ্ঞিোয় সন্তুষ্ট েনসংিেো 

অনুপোি

21



সংতিষ্ট প্রতিঠোন ও িোি

১. সংসদ

২. তনব ষোিী তবভোগ ( োষ্ট্রপতি, 

প্রধোনমন্ত্রী, মতন্ত্রপত র্রদ সদসে)

৩. তবচ্ো তবভোগ

৪. স্থোনীয় স কো 

৫. েনপ্রশোসন

৬. আইন প্ররয়োগকো ী সংস্থো

৭. তনব ষোচ্ন কতমশন

৮. মিো-তিসোব তন ীযক ও তনয়ন্ত্রক

৯. দনুীতি দমন কতমশন

১০. েোিীয় মোনবোতধকো কতমশন

১১. িেে কতমশন

১২.  োেবনতিক দল

১৩. গ মোধেম

১৪. নোগত ক সমোে / এনক্তেও

১৫. বেবসোয় িোি

গরবর্ ো প ষোরলোচ্নো েনে েোিীয় শুদ্ধোচ্ো টকৌশরল 
অিভভ ষি প্রতিঠোন ও িোিগুরলোরক টবরে টনওয়ো িরয়রে
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প্রস্তুতি
 সকলেোিীয় শুদ্ধোচ্ো টকৌশল প্রতিঠোরন কো ষক্রম পত চ্োলনো টযরে েচ্ছিো ও
েবোবতদতিিো তনক্তিি ক ো েনেআইরন তবস্তোত ি তদক তনরদষশনো  রয়রে

 সংতবধোরন মোধেরম েোধীন পদম ষোদো - সংসদ, তবচ্ো তবভোগ, তনব ষোিী তবভোগ, তনব ষোচ্ন কতমশন, 
মিো-তিসোব তন ীযক ও তনয়ন্ত্রক

 আইরন মোধেরম েোধীন পদম ষোদো - দদুক, েোিীয় মোনবোতধকো কতমশন, িেে কতমশন

 সংতবধোরন কিৃষত্ব তনধ ষোত ি - স্থোনীয় স কো প্রতিঠোন; েনপ্রশোসন; আইন প্ররয়োগকো ী সংস্থো; 
 োেবনতিক দল

 নোগত ক সমোে ও বেবসো প্রতিঠোরন কো ষক্রমরক ববধিো টদওয়ো েনে সংতিষ্টআইন ও টকৌশল
তবদেমোন

 েোিীয় শুদ্ধোচ্ো টকৌশরল অিভভ ষি প্রতিঠোরন েনবল, সোংগঠতনক কোঠোরমো ও
কো ষক্রম তবস্তোত িভোরব তনধ ষোত ি - সংসদ, তনব ষোিী তবভোগ, স্থোনীয় স কো প্রতিঠোন, 
মিো-তিসোব তন ীযক ও তনয়ন্ত্রক, তনব ষোচ্ন কতমশন, েনপ্রশোসন, আইন প্ররয়োগকো ী
সংস্থো, দদুক

 টকৌশলগি পত কল্পনো প্র য়ন - সংসদ (২০১২- ২০১৪), মিো-তিসোব তন ীযক ও তনয়ন্ত্রক
(২০১৩-১৮), েোিীয় মোনবোতধকো কতমশন (২০১৬-২০), িেে কতমশন (২০১৫-২১)
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প্রস্তুতি
 টসবো মোন উন্নি ক ো উরদেোগ

• এেভ ু্আই প্রকল্প ও গভরন ষি ইরনোরভশন ইউতনে প্রতিঠো

• মোঠ প ষোরয় অরেোরমশন সফেওয়োর  বেবস্থো, েনপ্রশোসন মন্ত্র োলয় কিৃষক ই-
ফোইতলং বেবস্থো েনে কমীরদ সযমিো বৃক্তদ্ধ

• তিএমতপরি ই-ট্র্োতফক পুতলশ পদ্ধতি প্রবিষন, পুতলরশ প্রধোন কো ষোলরয় অপ োধ
িেে বেবস্থোপনো প্রবিষন, অনলোইন পুতলশ তিয়োর ি সোটেষতফরকে, পুতলশ টস্টশরন
‘ওয়োন স্টপ সোতভষস টসন্টো ’ এবং টেলো প ষোরয় ‘তভকটেম সোরপোেষ টসন্টো ’ স্থোপন

• ইউতপ তনব ষোচ্ন ২০১৬-টি ওরয়ব তনভষ ট েোল্ট মেোরনেরমন্ট তসরস্টম বেবিো ; 
অনলোইন টভোেো তনবন্ধীক  ; স্মোেষ কোিষ তবি  (চ্লমোন)

• মিো-তিসোব তন ীযক ও তনয়ন্ত্রক কো ষোলরয় তিক্তেেোল তন ীযো বেবস্থোপনো পদ্ধতি
প্রবিষন

• স্থোনীয় স কো প্রতিঠোরন অনলোইন েন্ম ও মৃিভ ে তনবন্ধন

• টকন্দ্রীয় ই-টসবো - নতে, ই-িেেরকোর্, েোিীয় িেে বোিোয়ন

শুদ্ধোচ্ো উৎসোতিি ক ো - মন্ত্রী পত র্দ তবভোগ কিৃষক সিিো পু স্কো 
নীতি ২০১৭, বনতিকিো কতমটে গঠন, তশযোেীরদ েনে সিিো ইউতনে
গঠন (দদুক)
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প্রস্তুতি
 েচ্ছিো ও েবোবতদতিিো সংক্রোি উরদেোগ

• সকল প্রতিঠোরন েনে নোগত ক সনদ প্রবিষন

• স্থোনীয় স কো প্রতিঠোরন ওয়োিষ সভো ও উনু্মুি বোরেরে প্রবিষন

• টেলো ও তবভোগীয় কতমশনোর  কো ষোলরয় সোিোতিক গ শুনোতন

• টেলো ও উপরেলো প ষোরয় দনুীতি প্রতির োধ কতমটে (দপু্রক) গঠন, দদুক কিৃষক টসবো িোি
তনরয় গ শুনোতন

• টেলো প ষোরয় িেে অতধকো আইন বোস্তবোয়রন েনে িেে কতমশন কিৃষক উপরদষ্টো
কতমটে গঠন

• তনয়তমি প্রকোশনো - প্রোয় সকল প্রতিঠোরন বোতর্ ষক প্রতিরবদন, বুরলটেন, তনউেরলেো 
প্রকোশ

• বোংলোরদশ টপ্রস কোউক্তিরল গ মোধেরম তবরুরদ্ধঅতভর োগ তনষ্পতি বেবস্থো

 দযিো বৃক্তদ্ধ সংক্রোি উরদেোগ

• মতন্ত্রপত র্দ তবভোরগ সোরে অনেোনে সকল মন্ত্র োলয় ও তবভোরগ বোতর্ ষক কম ষসম্পোদন চ্ভ ক্তি

েোয ; ভোল কোরে েনে টেলো প্রশোসকরদ উৎসোিবেঞ্জক পে টপ্র  

• ‘েনপ্রশোসন পু স্কো নীতি’ প্র য়ন
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বোস্তবিো
প্রতিঠো

ন

কো ষক িো েচ্ছিো দোয়বদ্ধিো

সংসদ  শ্লেবরাধী দবলর দ্বৈি ও

দুে জল িূশ্লিকা

আইন প্রণয়বন সংসদ

সদসযবদর সীশ্লিি

অংশগ্রহণ

স্থায়ী কশ্লিটটর

অশ্লনয়শ্লিি দ্বেঠক

ক্ষিিাসীন দবলর

একচ্ছত্র কিত জত্ব

কশ্লিটটসিূবহর

সন্সক্রয়িা ও

কা জকরিার ঘাটশ্লি

সাংশ্লেধাশ্লনক ও

সংশ্লেশ্লধেদ্ধ

প্রশ্লিষ্ঠাবনর

প্রশ্লিবেদবনর ওের

আবলাচনা হয় না

আন্তর্জাশ্লিক চুন্সি

শ্লনবয় আবলাচনা

হয় না

সংসদীয়

কা জক্রবি সীশ্লিি

প্রবেশাশ্লধকার

সংসদ সদসযবদর

আশ্লথ্ জক িথ্য

প্রকাশ কবর না

 শ্লনে জাচন েযশ্লিবরবক র্নগবণর

কাবে সংসদ সদসযবদর

দায়েদ্ধ করার দকাবনা েযেস্থা

দনই; সংসবদর োইবরর

কা জক্রবির র্নয িাবদর

দায়েদ্ধিা দনই

দকাবনা দকাবনা স্থায়ী কশ্লিটটর

সদবসযর ‘স্বাবথ্ জর ৈন্দ্ব’ শ্লেদযিান

তনব ষোিী  শ্লনে জাহী ক্ষিিা সরকার প্রধান ো  শ্লনরীক্ষা সংক্রান্তআেশ্লি
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বোস্তবিো

প্রতিঠো

ন

কো ষক িো েচ্ছিো দোয়বদ্ধিো

তবচ্ো 

তবভোগ

িািলা র্ট - ৩১,৩৯,২৭৫

িািলা

অধস্তনআদালবি দসো

প্রদাবন অশ্লনয়ি ও দুনীশ্লি

স্বাধীনিা শ্লেষবয় অেযাহি

শ্লেিকজ

উচ্চআদালবির

শ্লেচারেশ্লিবদর শ্লনবয়াগ

প্রদান প্রন্সক্রয়ায়

স্বচ্ছিার ঘাটশ্লি

 শ্লেচারক ও শ্লেচার

শ্লেিাবগর কিীবদর

সম্পবদর শ্লেেরণী

প্রকাশ করা হয় না

অধস্তনআদালবির

ওের সংশ্লিষ্ট

িন্ত্রণালবয়র শ্লনয়ন্ত্রণ

স্থোনীয়

স কো 

দসো প্রদান, সম্পদ েরাদ্দ, 

ক্রয় ও োস্তোয়বন দকন্দ্রীয়

শ্লসদ্ধাবন্তর ওের

শ্লনিজরশীলিা

উেবর্লা ও দর্লা েশ্লরষদ

প্রিযাশ্লশি ে জাবয় কা জকর

নয়

ওয়ািজ সিা ও উনরিুি

োবর্ট  থ্া থ্িাবে

োস্তোয়ন করা হয় না

 শ্লনে জাশ্লচি

র্নপ্রশ্লিশ্লনশ্লধবদর

ওের সরকার ও

সংসদ সদসযবদর

শ্লনয়ন্ত্রণ

রার্ননশ্লিক

েশ্লরচবয়র শ্লিশ্লিবি
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বোস্তবিো

প্রতিঠোন কো ষক িো েচ্ছিো দোয়বদ্ধিো

েনপ্রশো

সন

দসো প্রদান, সম্পদ

েরাদ্দকরণ ও ক্রবয়র

দক্ষবত্র দকন্দ্রীয়

শ্লসদ্ধাবন্তর ওের

শ্লনিজরশীলিা

কি জচারী শ্লনবয়াবগ

দুনীশ্লি

দক্ষ র্নেবলর ঘাটশ্লি

সরকাশ্লর কি জকিজাবদর

স্বাবথ্ জর ৈন্দ্ব শ্লেষয়ক

িথ্য ও সম্পবদর

শ্লেেরণী প্রকাশ করা

হয় না

অস্বচ্ছ প্রন্সক্রয়ায়

েবদান্নশ্লি ও েদায়ন

অশ্লি ুি

কি জকিজাবদর শ্লেরুবদ্ধ

েযেস্থা গ্রহণ

প্রিযাশ্লশি ে জাবয়

কা জকর নয়

আইন

প্ররয়োগ

কো ী

সংস্থো

গি দশ েেবর অেরাধ

সংঘটবনর হার প্রায়

অেশ্লরেশ্লিজি

 শ্লেচার-েশ্লহিূজি হিযা, 

শ্লেনা শ্লেচাবর আটবক

রাখা ও গুবির

অশ্লিব াগ

ঘুষ, দুনীশ্লি ও আইবনর

স্বাবথ্ জর ৈন্দ্ব শ্লেষয়ক

িথ্য ও সম্পবদর

শ্লেেরণী প্রকাশ করা

হয় না

 শ্লেচার-েশ্লহিূজি হিযা

সম্পবকজ েশ্লরসংখযান

প্রকাশ করা হয় না

 শ্লেচার-েশ্লহিূজি হিযা ও

শ্লন জািন সম্পবকজ

িদন্ত ও িািলা করা

হয় না
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বোস্তবিো

প্রতিঠোন কো ষক িো েচ্ছিো দোয়বদ্ধিো

তনব ষোচ্ন

কতমশন

অোধ, স্বাধীন ও

শ্লেশ্বাসব াগয শ্লনে জাচন

সম্পন্ন করবি েযথ্ জিা

 শ্লনে জাচনী সশ্লহংসিা ও

র্াল দিাট

রার্ননশ্লিক দল ও

প্রাথ্ীবদর শ্লনে জাচনী েযয়

 াচাই করা হয় না

কশ্লিশনারবদর শ্লনবয়াগ

প্রন্সক্রয়ায় অস্বচ্ছিা

রার্ননশ্লিক দলগুবলার

আয়-েযবয়র িথ্য প্রকাশ

করার দক্ষবত্র কশ্লিশবনর

িৎেরিার ঘাটশ্লি

র্নগবণর কাবে

দায়েদ্ধ নয়

 শ্লনে জাচনী দাশ্লয়ত্ব ও

নীশ্লিিালা িিকারী

কি জকিজাবদর

শ্লেরুবদ্ধ েযেস্থা

দনওয়া হয় না

মিো-

তিসোব

তন ীযক

ও তনয়ন্ত্রক

সে সরকাশ্লর প্রশ্লিষ্ঠাবনর

শ্লনরীক্ষা প্রবিযক েের

সম্পন্ন করবি োবর না

িতিীয় েবক্ষর অশ্লিট

শ্লরবোটজ  াচাই করবি

োবর না

স্বাবথ্ জর ৈন্দ্ব শ্লেষয়ক

িথ্য ও সম্পবদর

শ্লেেরণী প্রকাশ করা হয়

না

অস্বচ্ছ প্রন্সক্রয়ায়

শ্লসএন্সর্’র শ্লনবয়াগ

 শ্লসএন্সর্ কা জালবয়র

কিীবদর শ্লেরুবদ্ধ

আনা অশ্লিব াগ

শ্লনষ্পশ্লিবি ঘাটশ্লি

দনুীতি

দমন

িািলার দীঘ জসূত্রিা

িািলা েশ্লরচালনায়

কশ্লিশনারবদর শ্লনবয়াগ

প্রন্সক্রয়ায় অস্বচ্ছিা

োশ্লহযক দায়েদ্ধিা

েযেস্থার অিাে
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বোস্তবিো

প্রতিঠোন কো ষক িো েচ্ছিো দোয়বদ্ধিো

েোিীয়

মোনবোতধ

কো 

কতমশন

কা জক্রি দতশযিান নয়

অশ্লনষ্পন্ন অশ্লিব াবগর র্ট

অস্বচ্ছ প্রন্সক্রয়ায়

কশ্লিশবনর প্রধান ও

কশ্লিশনারবদর

শ্লনবয়াগ

োশ্লষ জক প্রশ্লিবেদবন

আয়-েযবয়র িথ্য

হালনাগাদ নয়

োশ্লহযক

দায়েদ্ধিা

েযেস্থার অিাে

িেে

কতমশন

অশ্লনষ্পন্ন অশ্লিব াবগর র্ট অস্বচ্ছ প্রন্সক্রয়ায়

কশ্লিশনারবদর

শ্লনবয়াগ

োশ্লহযক

দায়েদ্ধিা

েযেস্থার অিাে

 োেবনতি

ক দল

অিযন্তরীণ গণিবন্ত্রর ঘাটশ্লি

রার্নীশ্লিবি দেশীশন্সি ও

অবথ্ জর প্রাধানয

রার্ননশ্লিক স্বাবথ্ জধবি জর

িহশ্লেল সংগ্রহ ও

েযবয়র িবথ্য

অস্বচ্ছিা

 শ্লনে জাচবনর

শ্লনয়িকানুন না

িানার

অশ্লিব াগ
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বোস্তবিো
প্রতিঠো

ন

কো ষক িো েচ্ছিো দোয়বদ্ধিো

গ মো

ধেম

েযেসায়ী-রার্নীশ্লিক িাশ্ললকানার

প্রাধানয

দলীয় রার্ননশ্লিক েশ্লরচয় ৈারা শ্লেিি

সংোদ প্রশ্লিবেদবন স্ব-দসিরশ্লশে

আয় এেং েযবয়

স্বচ্ছিার অিাে

দেশ্লশরিাগ

গণিাধযবি ওবয়র্

দোিজ দিবন না চলার

প্রেণিা

নোগত 

ক

সমোে

/ 

এনক্তে

ও

অবনকবক্ষবত্র দলীয় রার্ননশ্লিক

প্রিাোশ্লন্বি

প্রকল্প-দকন্সন্দ্রক কা জক্রবির প্রাধানয

দেশ্লশরিাগ দক্ষবত্র শ্লেবদশী অনুদাবনর

ওের শ্লনিজরশীলিা; অবনকবক্ষবত্র

স্থানীয় প্রবয়ার্বনর িুলনায় দািার

িােধারা ো প্রাধানয অনু ায়ী

েশ্লরচাশ্ললি

িি প্রকাবশর স্বাধীনিা সীশ্লিি

অবনকবক্ষবত্র

িথ্য প্রকাশ

িানসম্মি নয়

অবনকবক্ষবত্র

িথ্য প্রকাবশর

দাশ্লয়ত্বপ্রাপ্ত

কি জকিজা

শ্লনবয়াবগ

অোরগিা

অবনকবক্ষবত্র দুে জল

অিযন্তরীণ

র্োেশ্লদশ্লহিা েযেস্থা

সুশ্লেধাবিাগীবদর

কাবে র্োেশ্লদশ্লহিার

ঘাটশ্লি

প্রধান শ্লনে জাহী কিত জক

শ্লনয়ন্ত্রবণর প্রেণিা

বেবসো

িোি

সরকার ও অনযানয অংশীর্বনর সাবথ্

অশুি দ াগসার্শ ও দকাবনা দকাবনা

িুনাফা

সংক্রান্ত িথ্য

কাবর্র েশ্লরবেশ

উন্নি করা ও
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চ্েোরলঞ্জ

আইরন তবদেমোন েোেতি কো র সংতিষ্ট প্রতিঠোরন কো ষক িো, 

েচ্ছিো ও েবোবতদতিিো বোধোগ্রস্ত

• দরল তসদ্ধোরি তবরুরদ্ধ টভোে টদওয়ো েনে সংসদ সদসেরদ ওপ 

তনরর্ধোজ্ঞো

• তনব ষোিী তবভোরগ সদসেরদ সম্পরদ তবব  প্রকোশ ক ো েনে টকোরনো

আইতন বোধেবোধকিো টনই

• আইরন অনুপতস্থতি/ সীমোবদ্ধিো - েনপ্রশোসনআইন টনই; পুতলশআইন

 ুরগোপর োগী নয়

• মন্ত্রী, িোরদ সমোন পদম ষোদো সদসে ও সংসদ সদসেরদ েনেআচ্  

তবতধমোলো টনই; ওতসএক্তে’ কম ষকিষোরদ েনে েোরে ষ সংেোি তবর্য়ক

তবতধমোলো টনই

• তনরয়োরগ  েো ে ট োগেিো এবং তনরয়োগ পদ্ধতি অনুপতস্থতি (উচ্চ

আদোলরি তবচ্ো ক, তনব ষোচ্ন কতমশন, তসএক্তে); বোেোইরয় মোনদণ্ড ও পদ্ধতি

সুতনতদষষ্ট টনই (দদুক, মোনবোতধকো কতমশন, িেে কতমশরন টচ্য়ো মেোন ও

কতমশনো / সদসে)
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চ্েোরলঞ্জ

 তনয়ন্ত্র ও প্রভোব তবস্তোর  ফরল প্রতিঠোরন কো ষক িো প্রিেোতশি

প ষোরয় টনই

• সংসদ সদসেরদ উপরদষ্টো ভূতমকো ও প্রশোসরন যমিো কো র স্থোনীয়

স কো প্রতিঠোরন অপ ষোি েোয়িশোসন; স্থোনীয় স কো প ষোরয় তনব ষোতচ্ি

েনপ্রতিতনতধরদ স কো কিৃষক ব িোস্ত ক ো যমিো

• দলীয় েোরে ষবেবিোর  অতভর োগ - আইন প্ররয়োগকো ী সংস্থো, তবচ্ো তবভোগ, 

স্থোনীয় স কো প্রতিঠোন, তসএক্তে, তনব ষোচ্ন কতমশন, দদুক, মোনবোতধকো 

কতমশন, িেে কতমশন

• বোরেে ও প্রশোসতনকেনবরল েনে স কোর  ওপ তনভষ শীলিো - সংসদ, 

তবচ্ো তবভোগ, স্থোনীয় স কো প্রতিঠোন, তসএক্তে, তনব ষোচ্ন কতমশন, দদুক, 

মোনবোতধকো কতমশন, িেে কতমশন

• অর ৌক্তিক িস্তরযপ ও তনয়ন্ত্র - গ মোধেম, বেবসোয়, নোগত ক সমোে ও

তবর োধী  োেবনতিক দলগুতল েনে তনয়তন্ত্রি পত রবশ বিত ; আইরন মোধেরম

গ মোধেম ও নোগত ক সমোে তনয়ন্ত্র - িেে ও ট োগোর োগ প্র ুক্তিআইন ২০১৩, 

ববরদতশকঅনুদোন তনয়ন্ত্র আইন ২০১৬
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প্ররয়োেনীয় মোনবসম্পরদ েোেতি - তবচ্ো বেবস্থো, আইন

প্ররয়োগকো ী সংস্থো, তনব ষোচ্ন কতমশন, দদুক, ওতসএক্তে, মোনবোতধকো 

কতমশন, িেে কতমশন

দযিো েোেতি - বেবসোয়, গ মোধেম, েোধীন  োষ্ট্রীয় প্রতিঠোরন

প ষোি অবকোঠোরমো েোেতি - তবচ্ো তবভোগ, মোনবোতধকো কতমশন, 

িেে কতমশন

বোরেে সীমোবদ্ধিো - এনক্তেও’ দোিো-তনভষ িো, গ মোধেরম 

তবজ্ঞোপন-তনভষ িো, টেোে  োেবনতিক দলগুরলো িিতবল সংগ্ররি 

সুর োগ কম

ব োেকৃি বোরেে বেবিোর সোমে ষেগি সীমোবদ্ধিো - সংসদ, তবচ্ো 

বেবস্থো, েনপ্রশোসন, তনব ষোচ্ন কতমশন, মোনবোতধকো কতমশন; বোরেে

পূব ষোনুমোরন দবু ষলিো - আইন প্ররয়োগকো ী সংস্থো, স্থোনীয় স কো 

েনসরচ্িনিো েোেতি - েচ্ছিো, েবোবতদতিিো ও পত রর্বো প্রদোন
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লযে ১৬.১০

“েোিীয়আইন এবংআিেষোতিক চ্ভ ক্তি তভতিরি, 

িরেে প্রোতি অবোধ সুর োগ তনক্তিিক  এবং টমৌতলক

েোধীনিো সু যোক  "

সূচ্ক ১৬.১০.১: তবগি ১২ মোরস সোংবোতদক, সংতিষ্ট তমতিয়ো কমী, 

টট্র্ি ইউতনয়রন এবং মোনবোতধকো কমীরদ িিেো, গুম, তবনো

তবচ্োর আেরক  োিো এবং তন ষোিরন সংিেো
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প্রস্তুতি
 টমৌতলক েোধীনিো মোধেরমআইরন টচ্োরি সোমেিো, েীবন ওেীতবকো 

অতধকো , তচ্িো ও তবরবক এবং বোক েোধীনিো, সংে ও সভো/সমোরবশ ক ো 

েোধীনিো, ধম ষচ্চ্ষো, আরেোলরন েোধীনিো, সম্পতি অতধকো বোংলোরদরশ 

সংতবধোরন মোধেরম তনক্তিি ক ো িরয়রে; অনেোনে অতধকো (ট মন িেে

অতধকো ) সংতিষ্টআইনঅনু োয়ী তনক্তিি ক ো িরয়রে

 বোংলোরদশ তবতভন্নআিেষোতিক টেোর্ ো ও সনরদ েোয বো অনুসমে ষন
(আংতশক/সমূ্প ষভোরব) কর রে - UDHR (মোনবোতধকো ), ICCPR (নোগত ক ও

 োেবনতিকঅতধকো ), CRC (তশশুঅতধকো ), CEDAW (নো ী তবরুরদ্ধ
ববর্মে তবরলোপ), UNCRMW (অতভবোসী কমী অতধকো ), ILO Conventions 
(শ্রতমকঅতধকো )

অনেোনে টদরশ িভলনোয় িরেে উরেির োগে প ষোরয় প্ররবশোতধকোর  

তনিয়িো টদয়ো িরয়রে

• িেে অতধকো আইন, ২০০৯ - িরেে সংজ্ঞো; আরবদনকো ী চ্োতিদো অনু োয়ী

সোেো টদওয়ো েনে কম ষকিষো; আপীল ক ো বেবস্থো; অগ্রি র োগেআরবদরন 

টযরে তদক তনরদষশনো; েপ্রর োতদি িেে প্রকোশনো নূেনিম মোনদণ্ড
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বোস্তবিো
 টমৌতলক েোধীনিো িব ষিওয়ো প্রব িো তবদেমোন

• তবচ্ো বতিভূষি িিেোকোণ্ড - ২০১৬ সোরল ১৯৫ েন, ২০১৫ সোরল ১৯২ েন

• ২০১৬ সোরলআইন প্ররয়োগকো ী সংস্থো মোধেরম ৯৭ েন বেক্তিরক গুম, 

অপি  ও িিেো ক ো িরয়রে

• সোংবোতদক / ব্লগো িিেো - ২০১৬ সোরল ১ েন, ২০১৫ সোরল ৫ েন

িেে অতধকোর  টযরে টদরশ টস্কো এবং ট টেং মোঝোমোক্তঝ
• ১০০ এ মরধে ৪৭ - “আংতশক উনু্মুি” (তিিম ইন তদ ওয়োর্ল্ষ ট টেং, ২০১৭)

• ১০০ এ মরধে ৪৮.৩৬; ১৮০টে টদরশ মরধে ১৪৬িম (ওয়োর্ল্ষ টপ্রস তিিম
ইনরিক্স, ২০১৭)

• ১৫০ এ মরধে ১০৭ পরয়ন্ট; ১১১টে টদরশ মরধে ২৪িম (টলোবোল  োইে েভ
ইনফ রমশন ট টেং ২০১৬)

আরবদন প্রোতি িভলনোয় িেে স ব োরি িো সরিোর্েনক -
২০১৫ সোরল ৬,১৮১টেআরবদন প্রোতি,  ো মরধে ৫,৯৪০ েন
আরবদনকো ীরক (৯৬%) িেে স ব োি ক ো িয়

সো োরদরশ সবগুরলো টেলো ও উপরেলোয় প্রোয় ২১,০০০ েন িেে
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েনগর  টমৌতলক েোধীনিো লঙ্ঘরন তবতভন্ন েেনো স কোর  

পয টেরকঅেীকো ক ো প্রব িো

এসব েেনো িদরি স কোর  পয টেরক সতদচ্ছো ও িদরি 

ফলোফল প্রকোরশ েচ্ছিো েোেতি

িেে ও মিোমি প্রকোরশ তবরুরদ্ধ তকেভ তবধোরন অপবেবিো 

• তবরশর্কর ঊর্ধ্ ষিন স কোত কম ষকিষো বো িোরদ পত বোর  সদসেরদ 

সমোরলোচ্নোকো ীরদ তবরুরদ্ধ িেে ও ট োগোর োগ প্র ুক্তিআইন, ২০০৬

এ ৫৭ ধো ো উরদ্বগেনকঅপবেবিো 

• ববরদতশকঅনুদোন (টেচ্ছোরসবী কো ষক্রম) তনয়ন্ত্র আইন, ২০১৬ -

অতভবেক্তি এবং সংস্থো েোধীনিোরক সীতমি কর রে

• ‘েোিীয় অনলোইন গ মোধেম নীতিমোলো ২০১৭’ এবং প্রস্তোতবি িসেো

‘বোংলোরদশ টপ্রস ইনতস্টটেউেআইন’, ‘নেোশনোল ব্রিকোতস্টং অেোক্ট’, 

‘তিক্তেেোল তসতকউত টে অেোক্ট’ - মি প্রকোরশ েোধীনিো ওপ স কোত 

তনয়ন্ত্র ও বোধো-তনরর্ধ বোেরব বরল মরন ক ো িয়
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সোতব ষক প ষরবয 
গরবর্ োয় অিভভ ষি এসতিক্তে ১৬-এ লযেগুরলো প্রোয়
সবগুরলো টযরে তকেভ তকেভ েোেতি সরেও বোংলোরদরশআইন, 
নীতি ও প্রোতিঠোতনক প্রস্তুতি  রেষ্ট পত পুষ্ট
• িরব একতদরক টকোরনো টকোরনো আইরন দবু ষলিো  রয়রে, আবো অনেতদরক
টকোরনো টকোরনো টযরেআইরন েোেতি  রয়রে

• অরনকরযরেআইরন প্ররয়োগ সীতমি বো চ্চ্ষোয় েোেতি  রয়রে; টকোরনো
টকোরনো টযরেআইরন অপবেবিো লযক ো  োয়; দলীয় তবরবচ্নোয়
আইরন প্ররয়োগ িয়

 তবতভন্ন উরদেোগ সরেও বোংলোরদরশ দনুীতি ও েুর্, অে ষপোচ্ো , 
টমৌতলক েোধীনিো বেিেয় ও মোনবোতধকো লঙ্ঘনঅবেোিি

েোিীয় শুদ্ধোচ্ো কোঠোরমো অিভভ ষি প্রতিঠোনগুরলো প্রিেোতশি
প ষোরয় কো ষক নো িওয়ো টপেরন দলীয়  োেবনতিক প্রভোব, 
টকন্দ্রীভূি যমিো, তনব ষোিী তবভোগ ও প্রশোসরন আতধপিে
গুরুত্বপূ ষভূতমকো পোলন কর 

 টবতশ ভোগ প্রতিঠোরন েনগর  কোরে েবোবতদতিিো টকোরনো
কোঠোরমো টনই; অভেি ী েবোবতদতিিো বেবস্থোও দবু ষল
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সুপোত শ

আইতন সংস্কো 

১. সোংতবধোতনক ও সংতবতধবদ্ধ প্রতিঠোনগুরলো প্রধোন ও সদসেরদ 

তনরয়োরগ প্রর োেে টযরে সুস্পষ্ট ট োগেিো মোপকোটঠ তনধ ষো  

ক রি িরব, এবং েচ্ছপ্রক্তক্রয়োয় তনরয়োগ তনক্তিি ক রি িরব

২. সংতবধোরন ৭০ ধো ো সংরশোধন কর করয়কটে তবরশর্ টযে েোেো

সংসদ সদসেরদ তনে দরল তসদ্ধোরি বোইর / তবরুরদ্ধ টভোে

টদওয়ো অনুরমোদন তদরি িরব

৩. অধস্তনআদোলরি ওপ আইন মন্ত্র োলরয় তনয়ন্ত্র মূলক

ধো ো বোতিল ক রি িরব

৪. স কোত কম ষচ্ো ীরদ েচ্ছিো, দোয়বদ্ধিো, অতধকো ও দযিো

তনক্তিি ক ো েনে পোবতলক সোতভষসআইন প্র য়ন ক রি িরব

৫. পুতলশরকেনবোন্ধব ক ো েনে পুতলশআইন ১৮৬১ সংস্কো , 

তবরশর্ যমিোআইন ১৯৭৪-এ ৫৪ ধো ো বোতিল ক রি িরব

৬. স্থোনীয় স কো প্রতিঠোনগুরলোরি স্থোনীয় সংসদ সদসেরদ রক
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সুপোত শ

আইতন সংস্কো 

৭. তনব ষোচ্ন কতমশরন গঠন, কতমশনো রদ তনরয়োগ প্রক্তক্রয়ো ও

কো ষক্রম তনরয়আইন প্র য়ন ক রি িরব

৮. েোিীয় মোনবোতধকো কতমশনরকআইন প্ররয়োগকো ী সংস্থো 

তবরুরদ্ধ উত্থোতপি মোনবোতধকো লঙ্ঘন সংক্রোিঅতভর োরগ 

িদি ও মোমলো ক ো যমিো তদরি িরব

৯. িেে অতধকো আইরন বেবসোয়,  োেবনতিক দল, গ মোধেমরক

অিভভ ষি ক রি িরব

১০. িেে প্র ুক্তিআইন, ২০১৩-এ ৫৭ ধো ো বোতিল ক রি িরব

১১. ববরদতশকঅনুদোনআইন ২০১৬-এ ১৪ ধো ো তনবিষনমূলক

অংশ বোতিল ক রি িরব
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সুপোত শ

প্রোতিঠোতনক প ষোয়

১. প্রোতিঠোতনক সযমিো বৃক্তদ্ধ: দনুীতি প্রতির োধ ও সুশোসন প্রতিঠো 

েনে সিোয়ক সংস্থোগুরলো েনবল কোঠোরমো প ষোরলোচ্নো কর 

প্ররয়োেনঅনু োয়ী েনবল বোেোরনো, টপ্রর্র তনরয়োরগ পত বরিষ

তনেে কমীরদ পদোয়ন, এবং কমীরদ দযিো ও অবকোঠোরমোগি

সুতবধো বৃক্তদ্ধ ক রি িরব

২. আতে ষক সযমিো বৃক্তদ্ধ: দনুীতি দমরন অগ্র ী ভূতমকো পোলনকো ী

প্রতিঠোরন (দদুক, তসএক্তে, তবচ্ো তবভোগ, আইন প্ররয়োগকো ী সংস্থো) 

েনে প্ররয়োেন অনু োয়ী বোরেে ব োে তদরি িরব

৩. অে ষপোচ্ো প্রতির োরধ সযমিো বৃক্তদ্ধ: দদুক, এনতবআ , মোদক

তনয়ন্ত্র অতধদির  মরিোআইন প্ররয়োগকো ী সংস্থোগুরলো েনে

অে ষপোচ্ো িদি ও মোমলো পত চ্োলনো েনে তনতদষষ্ট ইউতনে েোকরি

িরব; অে ষপোচ্ো প্রতির োরধ উরেরশেআন্ডো -ইনভরয়তসং, ওভো -

ইনভরয়তসং তচ্তিি ক ো েনে শুল্ককিৃষপযরকযমিোতয়ি ক রি
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প্রোরয়োতগক প ষোয়

১. টবেলোইন েত প পত চ্োলনো: েোিীয় শুদ্ধোচ্ো প্রতিঠোনগুরলো সম্পরকষ

েনগর  আস্থো ও সন্তুটষ্ট, েুর্ ও দনুীতি অতভজ্ঞিো সম্পরকষ টদশবেোপী

টবেলোইন েত প তবতবএস-এ মোধেরম েরুত তভতিরি সম্পন্ন ক রি িরব।

এরযরে বস্তুতনঠিো  যো েোরে ষস কোত ও টবস কোত বো নোগত ক সমোে

কিৃষক সংগৃিীি উপোরি মরধে পো স্পত ক সমরঝোিো তভতিরি সমন্বয় ক ো

প্ররয়োেন

২. লযেতভতিক কম ষপত কল্পনো প্র য়ন: এসতিক্তে বোস্তবোয়রন কম ষপত কল্পনোয়

এসতিক্তে ১৬-টক তবরশর্ গুরুত্ব তদরয় স কো রক ২০৩০ প ষি সুতনতদষষ্ট

লযেমোেো / মোইলফলক তনধ ষো  ক রি িরব (ট মন ২০৩০ সোরল মরধে কিেভ কু

দনুীতি ও েুর্ কমোরি িরব, বো টসবো তনরয় সন্তুষ্ট টসবোগ্রিীিোরদ িো কিেভ কু

বোেোরি িরব িো লযেমোেো টঠক ক ো)

৩.দনুীতি তবরুরদ্ধ বেবস্থো: দনুীতি তবরুরদ্ধ  োেবনতিক সতদচ্ছো প্রকোরশ েনে

দনুীতিগ্রস্তেনপ্রতিতনতধ, উচ্চপদস্থ স কোত কম ষচ্ো ী ও অনেোনেরদ তবরুরদ্ধ

দৃষ্টোিমূলক ও দৃশেমোন বেবস্থো তনরি িরব

৪. দনুীতি মোমলো দ্রিু তনষ্পতি: দনুীতি মোমলো কো ষক ও সময়োনুগ িদি ও
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দনুীতিতবর োধী আইতন কোঠোরমো
• দণ্ডতবতধ, ১৮৬০

• টফৌেদো ী কো ষতবতধআইন, 
১৮৯৮

• তসতভল প্রতসতকউশন টকোি, 
১৯০৮

• দনুীতি দমনআইন, ১৯৪৭

• দনুীতি দমন কতমশনআইন, 
২০০৪

• দনুীতি দমন কতমশন তবতধমোলো, 
২০০৭

• স কোত কম ষচ্ো ী (আচ্  ) তবতধ, 
১৯৭৯

• ফর ন এক্সরচ্ঞ্জ ট গুরলশন
অেোক্ট, ১৯৪৭

• তবরশর্যমিোআইন, ১৯৭৪

• গ প্রতিতনতধত্বআরদশ, ১৯৭২
•  োেবনতিক দল তনবন্ধন
তবতধমোলো, ২০০৯

• িেে অতধকো আইন, ২০০৯

• সন্ত্রোস তবর োধীআইন, ২০০৯

• েনেোে ষসংতিষ্টিেে প্রকোশ
(সু যো প্রদোন) আইন, ২০১১

• অে ষপোচ্ো প্রতির োধআইন, 
২০০৯

• অপ োধ সম্পতকষি পো স্পত ক
আইতন সিোয়িো অধেোরদশ ২০১২
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দনুীতিতবর োধী কো ষক্ররম সিোয়ক প্রতিঠোন

• দনুীতি দমন কতমশন

• তবচ্ো তবভোগ

•আইন প্ররয়োগকো ী সংস্থোসমূি

• কমপরট্র্োলো এন্ডঅতিে 
টেনোর ল অতফস (ওতসএক্তে)

• সংসদীয় স্থোয়ী কতমটে

•েোিীয়  োেে টবোিষ

• বোংলোরদশ বেোংক

• তনব ষোচ্ন কতমশন

• িেে কতমশন

• তমতিয়ো

• সুশীল সমোে

• উন্নয়ন সির োগী
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