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pধানমntীর বাণী
জাতীয় মুিkর ঐিতহািসক সংgাম o নয় মােসর রkkয়ী যুেdর মাধয্েম জািতর িপতা ব বnু শখ মুিজবুর রহমােনর নতৃেt
বাংলােদেশর জনগণ sাধীনতা aজন কেরেছ। ei দীঘ সংgােমর চািলকাশিk িছল eকিট সুখী, সমৃd o শািnপূণ সমােজর sp।
িকnt রাে র eকচিlশ বছেরর iিতহােস সi sp বারবার বাধাgs হেয়েছ, পথ হেয়েছ eবং মুখ থুবেড় পেড়েছ। জািতর িপতার
শাহাদাত, সামিরক শাসন eবং sরাচারী, গণিবেরাধী o sাধীনতািবেরাধী শিkর kমতা দখল জনগেণর সi sেpর বাsবায়নেক
বারবার দূের সিরেয় িদেয়েছ। জনগেণর জীবেন e ধরেনর শাসেনর কুফল pিতফিলত হেয়িছল aনুnয়েন, বৃহৎ জনেগা ীর দািরেdয্,
গণতািntক pিত ােনর aবদমেন, রা ীয় aবয্বsাপনায়, dনীিতেত eবং সমাজ o রা ীয় জীবেন dাচােরর aভােব। জনগেণর িবপুল
ময্ােnট িনেয় রা ীয় kমতা gহেণর পর আমােদরেক ei dঃশাসেনর িবrেd, aবয্বsার িবrেd eবং রা ীয় dনীিতর িবrেd
সবাtক যুেd aবতীণ হেত হয়।
ei যুdেক আমরা চয্ােল িহসােব gহণ কেরিছ। ব বnু শখ মুিজবুর রহমানo তঁার শাসনামেল eকi ধরেনর চয্ােলে র
মুেখামুিখ হেয়িছেলন। 1974 সােলর 25 িডেসmের জািতর uেdেশ pদt ভাষেণ ব বnু বেলিছেলন, ‘‘... সুখী o সমৃিdশালী দশ
গড়েত হেল দশবাসীেক কেঠার পির েমর মাধয্েম uৎপাদন বাড়ােত হেব। িকnt eকিট কথা ভুেল গেল চলেব না – চিরেtর
পিরবতন না হেল ei aভাগা দেশর ভাগয্ ফরােনা যােব িক না সেnহ। sজনpীিত, dনীিত o আtpব নার ঊে থেক আমােদর
সকলেক আtসমােলাচনা, আtসংযম o আt িd করেত হেব।’’ আমরাo আমােদর রাজৈনিতক o রা ীয় সকল কােজ আt িd o
চিরtিন ার oপর সিবেশষ grt আেরাপ কেরিছ।
সুশাসন pিত ায় আমরা pিতjাবd। স আেলােক আiনকানুন, িনয়মনীিত, পিরকlনা o িবিভn কৗশল pণয়ন করা হেয়েছ
eবং তােদর বাsবায়ন aবয্াহত আেছ; dনীিতর িবrেd কেঠার পদেkপ gহণ করা হেc। িকnt সুশাসন pিত ার জনয্ কবল রা ীয়
িনয়মনীিত, আiনকানুন pণয়ন o pেয়াগi যেথ নয়; তার জনয্ সামিgক eবং িনরবিcn কাযkম gহণ pেয়াজন। সুশাসন pিত ায়
সামিgক uেদয্ােগর সহায়ক কৗশল িহসােব ‘ সানার বাংলা গড়ার pতয্য়: জাতীয় dাচার কৗশল’ pণয়ন করা হেয়েছ।
ei কৗশলিট বাsবায়েনর জনয্ রা ীয় pিত ান, সুশীল সমাজ eবং বসরকাির িশl o বািণিজয্ক pিত ানসমূেহর সিkয়
aংশgহণ pেয়াজন। চিরtিন া আনয়েনর জনয্ মানুেষর জীবেনর eেকবাের গাড়া থেক, পিরবার o িশkাpিত ান থেকi কাযkম
gহণ করেত হেব। রাজনীিতেতo dাচার pিত া করেত হেব। ষ প বািষক পিরকlনায় (2011-2015) আমরা সুশাসন pিত া
o dনীিত দমেনর oপর grt আেরাপ কেরিছ। ‘rপকl 2021’ বাsবায়েনর লেkয্ pণীত ‘বাংলােদেশর পিরেpিkত পিরকlনা
2010-2021’ শীষক দিলেল dনীিত দমনেক eকিট আেnালন িহসােব গেড় তালার pতয্য় বয্k করা হেয়েছ। ei আেnালেন
সবাiেক aংশীদার হেত হেব।
আমরা সবাiেক ei আেnালেন সmৃk হoয়ার uদাt আhান জানাi।
জয় বাংলা, জয় ব বnু
বাংলােদশ িচরজীবী হাক।

শখ হািসনা
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মুখবn
রাে র aনয্তম লkয্ o দািয়t হল নাগিরেকর জনয্ আiেনর শাসন, মৗিলক মানবািধকার, সমতা, নয্ায়িবচার pিত া eবং রাজৈনিতক,
aথৈনিতক o সামািজক aিধকার িনি ত করা। সi লkয্ বাsবায়েনi রা সুশাসন pিত ার uেদয্াগ gহণ কের। eেkেt eকিট aপিরহায
কৗশল হল সমাজ o রা েক dনীিতমুk রাখা eবং দেশ dাচার pিত া।
দীঘ sাধীনতা-সংgাম o মহান মুিkযুেdর মাধয্েম aিজত বাংলােদশ uিlিখত মহান আদশেক রাে র aনয্তম লkয্ িহসােব িsর
কেরিছল। গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধােন ‘মানবসtার মযাদা o মূেলয্র pিত dােবাধ’ রা -পিরচালনার aনয্তম মূলনীিত িহসােব
িচিhত হেয়েছ eবং ‘aনুপািজত আয়’ ক সবেতাভােব বািরত করার a ীকার বয্k হেয়েছ। ei নীিতর সু ু বাsবায়েনর জনয্ রা o সমােজ
dনীিত দমন o dাচার pিত ার pেয়াজনীয়তা aনsীকায। সরকার aবয্াহতভােব dনীিত দমেনর কাযkম চািলেয় যােc eবং eরi সুসমিnত
uেদয্াগ িহসােব ‘ সানার বাংলা গড়ার pতয্য়: জাতীয় dাচার কৗশল’ িশেরানােম ei জাতীয় dাচার কৗশলিট pণয়ন করা হেয়েছ।
জািতর িপতা ব বnু শখ মুিজবুর রহমান বেলিছেলন, “ নশন মাs িব iuনাiেটড aয্ােগiনs করাপশন। পাবিলক oিপিনয়ন মিবলাiজ
না করেল ধু আiন িদেয় করাপশন বn করা যােব না।” dনীিত দমন o সুশাসন pিত ার লেkয্ িবিভn সময় বhিবধ আiন, িবিধ-িবধান pণয়ন
করা হেয়েছ। বতমান সরকার দািয়t gহেণর পর আরo িকছু নতুন আiন pণয়ন কেরেছ, pািত ািনক বয্বsার unয়েন বশ িকছু নতুন pিত ান
তির কেরেছ eবং egিলর বয্বsাপনা o পdিতর unয়ন সাধন কেরেছ। িকnt dনীিতেক কবল আiিন বয্বsার মাধয্েম দমন করা সmব নয়,
তার জনয্ pেয়াজন সামিgকভােব রা ীয় uেদয্াগ gহণ o সামািজক আেnালন গেড় তালা। ei কৗশলপtিটেত grtপূণ রা ীয় o aরা ীয়
pিত ানসমূেহর পdিতগত সংsার, তােদর কৃতয্, কৃিত eবং দkতার unয়ন eবং সেবাপির eকিট সমিnত o সংঘবd uেদয্াগ gহেণর মাধয্েম
dাচারেক eকিট আেnালন িহসােব গেড় তালার rপেরখা pণয়ন করা হেয়েছ।
জাতীয় dাচার কৗশল pণয়েনর লেkয্ িবদয্মান দিললপt পযােলাচনা করা হেয়েছ; সরকাির কমকতা, িবিভn পশাজীবী সংগঠন,
সুশীল সমাজ o নাগিরকেগা ীর সে পরামশসভা আেয়াজেনর মাধয্েম তােদর মতামত সংgহ করা হেয়েছ; মাননীয় সংসদ সদসয্ o aনয্ানয্
aংশীজেনর aিভমত gহণ করা হেয়েছ। জনমত যাচাiেয়র জনয্ খসড়া কৗশলপtিট মিntপিরষদ িবভােগর oেয়বসাiেট unুk করা হেয়িছল।
কৗশলপtিট চূড়াnকরেণর লেkয্ িবিভn মntণালেয়র িলিখত মতামতo gহণ করা হেয়েছ। খসড়ািট পযােলাচনার জনয্ মিntসভা কতৃক মাননীয়
aথমntীর নতৃেt গিঠত কিমিট কেয়কিট সভায় িমিলত হেয় দিললিটর কাঠােমা o িবষয়বst সmেক যসব মতামত o িনেদশনা pদান কেরেছন
সgিলর আেলাক সািবকভােব ei দিললিট িবনয্s করা হেয়েছ। গত 18 aেkাবর 2012 তািরেখ aনুি ত মিntসভা- বঠেক কৗশলপtিট
চূড়াnভােব aনুেমািদত হয়।
ei দিললিট pণয়েনর সে সmৃk সকলেক eবং eর খসড়া চূড়াnকরেণর লেkয্ মিntসভা কতৃক গিঠত কিমিটর সকল সmািনত
সদসয্েক তঁােদর uপেদশ o িনেদশনার জনয্ আnিরক ধনয্বাদ জানাi। e িবষেয় মূলয্বান িদk-িনেদশনা pদােনর জনয্ মাননীয় pধানমntীেক
কৃতjতা জানািc। দিললিট পযােলাচনােn aনুেমাদেনর জনয্ মিntসভার pিত ধনয্বাদ jাপন করিছ। আমােদর দৃঢ় িব াস, সংি সকল রা ীয়
o aরা ীয় pিত ান, সাংিবধািনক o সংিবিধবd সরকাির কতৃপk eবং eেদর সে সmৃk বয্িkবগ ei দিলেল িবধৃত কাযাবিলেত যুk হেয়
dাচারেক eকিট আেnালন িহসােব গেড় তুলেবন eবং তােত uৎকষ আনয়ন করেবন।
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বাংলােদশ eকিট uদীয়মান, pগিতশীল, গণতািntক, sেlাnত রা । ei জািতর লkয্ ‘rপকl 2021’-e uেlখ করা হেয়েছ য,
আগামী eক দশেক দশিটেত kুধা, বকারt, aিশkা, ব না o দািরdয্ থাকেব না। দেশ িবরাজ করেব সুখ, শািn, সmpীিত o সমৃিd।
সংিবধােনর psাবনা aনুযায়ী গণতািntক পdিতেত ‘eমন eক শাষণমুk সমাজতািntক সমােজর pিত া’ হেব, ‘ যখােন সকল নাগিরেকর জনয্
আiেনর শাসন, মৗিলক মানবািধকার eবং রাজৈনিতক, aথৈনিতক o সামািজক সাময্, sাধীনতা o সুিবচার িনি ত’ হেব। সরকার িব াস কের
য, ei লkয্ পূরেণ সুশাসন pিত া রাে র aবশয্-কতবয্, eবং সi সুশাসন pিত ায় dনীিত দমন o dাচার pিতপালন eকিট grtপূণ eবং
aপিরহায পরােকৗশল। ঐিতহয্গতভােব লb eবং বতমান সরকােরর আমেল গিঠত িবিভn pিত ান eবং pণীত আiনকানুন, িবিধিবধান o
পdিত সi লেkয্ কাজ কের চেলেছ। িকnt কবল আiন pেয়াগ o শািs pদােনর মাধয্েম dনীিত িনমূল করা সmব নয়, তার জনয্ pেয়াজন
রা ীয় o সামািজক kেt eকিট আেnালন গেড় তালা, যােত নাগিরকগণ চিরtিন হয়, রা ীয় o বয্িkমািলকানাধীন o সুশীল সমােজর
pিত ানসমূেহ dাচার pিত া পায়। ei লkয্েক সামেন রেখi eকিট কৗশল-দিলল িহসােব ‘ সানার বাংলা গড়ার pতয্য়: জাতীয় dাচার
কৗশল’ pণয়ন করা হেয়েছ।
2008 সােলর িনবাচেন ময্ােnটpাp বাংলােদশ আoয়ামী লীগ eবং িনবাচেন aংশgহণকারী aনয্ানয্ দেলর িনবাচনী iশেতহােরo
2.
‘dনীিতর িবrেd বhমুখী বয্বsা gহেণর’ pিতrিত বয্k হেয়িছল। দািয়t gহেণর পর থেক সরকার সi pিতrিত aনুযায়ী কাজ কের যােc।
সুশাসন pিত ার লেkয্ iেতামেধয্ বhিবধ কাযkম gহণ করা হেয়েছ। িবগত িতন বছর নয় মােস সরকার 180 িট আiন o 33িট কমেকৗশল
o নীিত pণয়ন কেরেছ। dনীিত দমেন grtপূণ aবদান রাখেত সkম যসব আiন pণীত হেয়েছ তার মেধয্ uেlখেযাগয্ হল: ‘সntাস িবেরাধী
আiন, 2009’, ‘তথয্ aিধকার আiন, 2009’, ‘ ভাkা aিধকার সংরkণ আiন, 2009’, ‘সরকাির aথ o বােজট বয্বsাপনা আiন,
2009’, ‘জাতীয় মানবািধকার কিমশন আiন, 2009’, ‘চাটাড সেkটািরজ আiন, 2010’, ‘জনsাথ-সংি তথয্ pকাশ (সুরkা pদান)
আiন, 2011’, ‘মানব পাচার pিতেরাধ o দমন আiন, 2012’, ‘মািন লnািরং pিতেরাধ আiন, 2012’, ‘pিতেযািগতা আiন, 2012’,
iতয্ািদ। ekেণ সুশাসন pিত ায়, eবং আরo সুিনিদ ভােব dনীিত দমন o dাচার pিত ায় eসব আiেনর pেয়াগ o কাযকািরতার মূলয্ায়ন
pেয়াজন, তােদর মেধয্ সমnয় সাধন o সংযুk uেদয্াগ gহণ pেয়াজন। সiসে eেkেt ভিবষয্ৎ কমধারা িনধারণo জrির হেয় পেড়েছ। ei
dাচার কৗশলিট স লেkয্i গৃহীত eকিট uেদয্াগ । dনীিত দমন o dাচার pিত া eবং তােদর ভিবষয্ৎ- কৗশল িচিhতকরণ o বাsবায়েন
ei কৗশল-দিললিট সহায়ক হেব বেল আশা করা হেc।
3.
বাংলােদশ জািতসংেঘর United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)-eর aনুসমথনকারী দশ। dনীিত
িনমূেলর জনয্ ‘ ফৗজদারী আiনগত বয্বsা gহণ o আnজািতক আiেনর মাধয্েম dনীিতর pিতকার ছাড়াo dনীিতর ঘটনা যােত না ঘেট তার
জনয্ pিতেরাধমূলক বয্বsা gহণেক’ সবেচেয় বিশ grt দoয়া হেয়েছ ei কনেভনশেন। বাংলােদেশর ষ প বািষক পিরকlনা (20112016) eবং ‘rপকl 2021’ eবং ‘পিরেpিkত পিরকlনা 2010-2021’-eo সমধমী কমসূিচ িচিhত করা হেয়েছ। ei দিলেল িবধৃত
কম-পিরকlনাসমূহ uিlিখত কনেভনশন o পিরকlনাসমূেহর লkয্ aজেন pণীত eকিট সমিnত কৗশল।
dাচার বলেত সাধারণভােব নিতকতা o সততা dারা pভািবত আচরণগত uৎকষ বাঝায়। eর dারা eকিট সমােজর কােলাtীণ
4.
মানদ , নীিত o pথার pিত আনুগতয্o বাঝােনা হয়। বয্িk-পযােয় eর aথ হল কতবয্িন া o সততা, তথা চিরtিন া। ei দিললিটেত
dাচােরর ei aথi gহণ করা হেয়েছ।
5.
dাচার pিত া eবং dনীিত pিতেরােধর kেt রা ীয় pিত ান যমন grtপূণ ভূিমকা পালন কের, তমনi পিরবার, িশkাpিত ান, রাজৈনিতক দল, গণমাধয্ম, সুশীল সমাজ o eনিজo eবং িশl o বািণিজয্ক pিত ান, সাকুেলয্ aরা ীয় িহসােব িচিhত
pিত ানসমূেহর ভূিমকাo সমিধক grtপূণ। রা ীয় pিত ানসমূহ িতনিট aে িবভk – িবচার িবভাগ. আiনসভা o িনবাহী িবভাগ। তারা
sাধীন সtায় তােদর িনজs কমবৃেt যথাkেম িবচারকায, রাে র আiন pণয়ন o িনবাহীকায পিরচালনা কের। সংিবধান aনুযায়ী গিঠত আরo
িকছু pিত ান রেয়েছ, যমন, িনবাচন কিমশন, মহা িহসাব-িনরীkক o িনয়ntক, সরকাির কম কিমশন, নয্ায়পাল, যারা সাংিবধািনক pিত ান
িহসােব গিঠত eবং যারা বােজট o আিথক িনয়মাবিল aনুসরণ সােপেk িনবাহী িবভােগর িনয়ntণমুk থেক sাধীনভােব তােদর কমসmাদন
কের। aনয্ আরo িকছু pিত ান আেছ যারা আলাদা আiেনর মাধয্েম সৃ , eবং ‘সংিবিধবd সরকাির কতৃপk’ িহসােব aিভিহত; যমন, dনীিত
দমন কিমশন, তথয্ কিমশন, মানবািধকার কিমশন, iতয্ািদ। সংিবধােন sানীয় শাসেনর য-বয্বsা িনেদশ করা হেয়েছ তার পিরেpিkেত gাম o
শহেরর sানীয় শাসন pিত ান যমন, iuিনয়ন পিরষদ, uপেজলা পিরষদ, জলা পিরষদ, পৗরসভা, িসিট কেপােরশন গঠন করা হেয়েছ।
dনীিত দমন o dাচার pিত ার kেt eসব pিত ােনর সকেলর ভূিমকােকi grt pদান জrির।
6.
ei দিললিটেত রা o সমােজ dনীিত দমন o dাচার pিত ার লেkয্ uিlিখত pিত ােনর মাধয্েম আiনকানুন o িবিধিবধােনর সু ু
pেয়াগ, তােদর পdিতগত সংsার o unয়ন, সkমতা বৃিd eবং সেবাপির eসব pিত ােন িনেয়ািজত eবং তােদর সে সংি সকেলর
চিরtিন া pিত ার লেkয্ গৃহীতবয্ কাযkম িচিhত করা হেয়েছ। যসব grtপূণ pিত ান বাছাi করা হেয়েছ তারা হল: রা ীয় pিত ােনর
মেধয্ 1. িনবাহী িবভাগ o জনpশাসন, 2. জাতীয় সংসদ, 3. িবচার িবভাগ, 4. িনবাচন কিমশন, 5. aয্াটিন জনােরেলর কাযালয়, 6. সরকাির
কম কিমশন, 7. মহা িহসাব-িনরীkক o িনয়ntেকর কাযালয়, 8. নয্ায়পাল, 9. dনীিত দমন কিমশন, 10. sানীয় সরকার eবং aরা ীয়
pিত ােনর মেধয্ 1. রাজৈনিতক দল, 2. বসরকাির খােতর িশl o বািণিজয্ক pিত ান, 3. eনিজo o সুশীল সমাজ, 4. পিরবার, 5. িশkাpিত ান o 6. গণমাধয্ম। ei কৗশলিটর rপকl হল ‘সুখী-সমৃd সানার বাংলা’ – রা eবং সমাজ িহসােব eিটi বাংলােদেশর গnবয্; আর
সi গnেবয্ পঁৗছােনার জনয্ রাে o সমােজ সুশাসন pিত া সবেচেয় জrির কাজ। ‘জাতীয় dাচার কৗশল’ সুশাসন pিত ার kেt aতয্n
grtপূণ eকিট কৗশল িহসােব িবেবিচত eবং সরকার grtপূণ eকিট aবলmন িহসােব eিট pণয়ন করেছ।
N

7.
uিlিখত pিত ানসমূহ dনীিত দমন o dাচার pিত ার লেkয্ aবয্াহতভােব তােদর দািয়t o কতবয্ পালন কের চেলেছ। egিলেত
পdিতগত সংsারo সাধন করা হেc। তেব বতমােন eসব কাযkম o সংsার-uেদয্ােগর মেধয্ সমnয় সাধন o egিলর eকিট সিmিলত rপ
pদােনর pেয়াজন aনুভূত হেc – ei কৗশলিটেত স uেদয্াগi নoয়া হেয়েছ। িচিhত সকল pিত ােনর kেt তােদর কৃতয্, কৃিত, িববতন,
বতমান aবsা o তােদর চয্ােল তুেল ধরা হেয়েছ eবং pেতয্েকর জনয্ আলাদা কমপিরকlনা িবধৃত করা হেয়েছ। কমপিরকlনায়
বাsবায়নকাল িহসােব slেময়াদ (eক বছেরর মেধয্), মধয্েময়াদ (িতন বছেরর মেধয্) eবং দীঘেময়াদ (পঁাচ বছেরর মেধয্) িচিhত করা করা
হেয়েছ। ei দিললিটেক নীিতগতভােব eকিট িবকাশমান দিলল িহসােব গণয্ করা হেc eবং eেত সমেয়র িববতেন eবং pেয়াজেনর িনিরেখ
নতুন িসdাn o কাযkম gহণ o বাsবায়েনর সুেযাগ রাখা হেয়েছ । pিতিট pিত ান/pিত ানgেcর kেt িনেmাk ছেক কাযkম
(intervention) িচিhত করা হেয়েছঃ
kিমক

কাযkম

কমসmাদন সূচক

সময়

দািয়t

সহায়তাকারী

8.
মূলত জনpশাসেনর মাধয্েমi সরকার ei কৗশলিট বাsবায়ন করেব। কৗশলিটেত রাে র aনয্ dিট a – িবচার িবভাগ o
আiনসভা, eবং সাংিবধািনক o সংিবিধবd pিত ােনর জনয্o কমসূিচ psাব করা হেয়েছ। dাচার pিত ার uc grt িবেবচনা কের eসব
pিত ান sতঃpেণািদত হেয় িচিhত পথেরখা aনুসরেণ কমসূিচ বাsবায়ন করেব বেল pতয্াশা করা হেc। কমসূিচ বাsবায়েনর লেkয্
জনpশাসন eসব pিত ানেক কািরগির সহায়তা o সmদ সরবরাহ করেব। সুশীল সমাজ o িশl o বািণিজয্ক pিত ােনর dাচার pিত ার
kেto জনpশাসন সহেযািগতা pদান করেব eবং কাযkম পিরবীkণ করেব। ‘ dাচার কৗশল’িট বাsবায়েনর জনয্ eকিট ‘জাতীয় dাচার
uপেদ া পিরষদ’ গঠন করা হেব। pধানমntীর নতৃেt মিntপিরষেদর কেয়কজন সদসয্, কেয়কজন আiনpেণতা, সাংিবধািনক o সংিবিধবd
pিত ােনর কেয়কজন pিতিনিধ, মিntপিরষদ সিচব, কেয়কিট মntণালেয়র সিচব, eনিজo o সুশীল সমাজ, গণমাধয্ম eবং বয্িkখােতর িশl o
বািণিজয্ক-pিত ােনর কেয়কজন pিতিনিধ সমnেয় ei uপেদ া পিরষদ গঠন করা হেব। সুশীল সমাজ, িশl o বািণিজয্ক pিত ান o
গণমাধয্েমর সদসয্গণ পিরষেদ সরকার কতৃক মেনানীত হেবন। ei uপেদ া পিরষদ বছের anতপেk d’বার সভায় িমিলত হেব eবং dাচার
aনুশীলন পযােলাচনা o পিরবীkণ করেব eবং e সmিকত িদk-িনেদশনা pদান করেব। ei কৗশল-দিললিটর আoতায় িচিhত কাযkম
িবেকndীকৃতভােব বাsবািয়ত হেব। eেত িচিhত দািয়tপালনকারী pিত ানসমূহ কাযkম বাsবায়ন করেব eবং সহায়তাকারী pিত ানসমূহ
তােত সহায়তা pদান করেব। pিত মntণালেয় ‘ নিতকতা কিমিট’ o ‘ dাচার ফাকাল পেয়n’ pিত া করা হেব। তারা সংি pিত ােনর
dাচার o dনীিত দমন কাযkম বাsবায়ন করেব eবং পিরবীkণ করেব। মিntপিরষদ িবভাগ ei pািত ািনক বয্বsার সিচবালয় িহসােব কাজ
করেব eবং সািবকভােব সকল কাযkেমর সমnয় সাধন করেব। dনীিত দমন o dাচারেক sীকৃিত pদান o uৎসািহতকরেণর জনয্ ‘ dাচার
পুরsার’ pবতন করা হেব। সi লেkয্ িনবাহী িবভাগ, বয্বসায় খাত o সুশীল সমােজ dাচার pিত া o unয়েন যারা uেlখেযাগয্ aবদান
রাখেবন, তােদর জনয্ সরকার বািষক পুরsার pবতন করেব।
9.
ei কৗশলিটর rপকl (vision) হেc সুখী-সমৃd সানার বাংলা। বাংলােদশ o তার সংgামী মানুেষর eিটi হল কাি ত গnবয্।
সi লেkয্ পঁৗছােনার জনয্ রা , তার pিত ানসমূেহ o সমােজ সুশাসন pিতি ত করেব তা-i pতয্ািশত। dাচার কৗশলেক e pতয্াশা
পূরেণর eকিট aবলmন িহসােব pণয়ন করা হেয়েছ। আশা করা যায় য, ei কৗশলিটর aনুসরণ o বাsবায়ন চূড়াn পযােয় জনগণ o জািতর
িপতার sp ‘ সানার বাংলা’ pিত ায় কাযকর aবদান রাখেব।

O

aধয্ায় 1
পটভূিম

1.1 ভূিমকা
(ক)
বাংলােদশ eকিট uদীয়মান, pগিতশীল, গণতািntক, sেlাnত রা । ei জািতর লkয্ ‘rপকl 2021’-e uেlখ করা
হেয়েছ য, আগামী eক দশেক দশিটেত kুধা, বকারt, aিশkা, ব না o দািরdয্ থাকেব না; দেশ িবরাজ করেব শািn, সুখ,
সৗnয o সমৃিd। সংিবধােনর psাবনা aনুযায়ী গণতািntক পdিতেত ‘eমন eক শাষণমুk সমাজতািntক সমােজর pিত া’ হেব
‘ যখােন সকল নাগিরেকর জনয্ আiেনর শাসন, মৗিলক মানবািধকার eবং রাজৈনিতক, aথৈনিতক o সামািজক সাময্, sাধীনতা o
সুিবচার িনি ত’ হেব।
(খ)
রা িহসােব বাংলােদশ জনগেণর ম ল eবং জাতীয় জীবেনর সবt ucাদশ pিত ায় িনেবিদত। বাংলােদেশর sাধীনতার
ঘাষণাপেt ‘জনগেণর জনয্ সাময্, মানিবক মযাদা o সামািজক সুিবচার িনি তকরণ’ eবং ‘জািতসংেঘর সনদ মেন চলার’
pিতrিত pদান করা হেয়েছ। নয্ায়িভিtক, dনীিতমুk o dাচারী রা o সমাজ pিত ার মাধয্েমi কবল মানবসtার সi মযাদা
eবং মূেলয্র pিত dােবাধ িনি ত করা সmব। বতমান সরকার 2009 সােল দািয়t gহেণর পর থেকi সবজনীন eসব আদেশর
বাsবায়ন eবং সiসে সাংিবধািনক মৗলনীিত পালেন নয্ায়পরায়ণ, dনীিতমুk o dাচারী রা o সমাজ pিত ায় সেচ আেছ।
িনবাচেন ময্ােnটpাp রাজৈনিতক দল বাংলােদশ আoয়ামী লীেগর 2008 সােলর িনবাচনী iশেতহাের বলা হেয়েছ, ‘dনীিতর িবrেd
লড়াi করার kেt বhমুখী বয্বsা gহণ করা হেব। kমতাবান লাকেদর বছরoয়ারী সmেদর িববরণী দািখল করেত হেব। ঘুষ,
বলpেয়ােগর মাধয্েম aথ আদায়, চঁাদাবািজ eবং dনীিত দূর করার জনয্ কড়াকিড় বয্বsা gহণ করা হেব। যারা aনুপািজত o কােলা
টাকার মািলক, যারা বয্াংেকর ঋণেখলািপ, টnারবাজ eবং রা o সমােজর সবেkেt পিশশিk বয্বহার কের তােদর িবrেd কেঠার
বয্বsা gহণ করা হেব। রা ীয় o বয্িkমািলকানাধীন pিত ােনর eকািধপতয্ ভে দoয়া হেব।’ িনবাচেন aংশgহণকারী aনয্ানয্
দেলর িনবাচনী iশেতহােরo aনুrপ pিতrিত বয্k হেয়েছ।
1.2 dাচােরর ধারণা
dাচার বলেত সাধারণভােব নিতকতা o সততা dারা pভািবত আচরণগত uৎকষ বাঝায়। eর dারা eকিট সমােজর
কােলাtীণ মানদ , নীিত o pথার pিত আনুগতয্o বাঝােনা হয়। বয্িkপযােয় eর aথ হল কতবয্িন া o সততা, তথা চিরtিন া। ei
দিললিটেতo dাচােরর ei aথেকi gহণ করা হেয়েছ। বয্িkর সমি েতi pিত ান সৃি হয় eবং তােদর সিmিলত লkয্i
pিত ােনর লেkয্ pিতফিলত হয়। pািত ািনক dাচার pিত ায় বয্িk পযােয় dাচার aনুশীলন aতয্n grtপূণ; সমিnত rপ
িহসােব pািত ািনক dাচার aনুশীলনo জrির। রা ীয় আiনকানুন o aনয্ানয্ pািত ািনক িনয়মনীিত o দশন eমনভােব pণীত o
aনুসৃত হoয়া pেয়াজন যােত egিল dাচারী জীবন pিত ায় সহায়ক হয়। বাংলােদেশর সমাজ িবিভn খাত, যথা রা , বয্বসাpিত ান eবং সুশীল সমােজ িবিভn আiনকানুন, িনয়মনীিত, ঐিতহয্ o সংsৃিত পালন o লালন কের dাচার aনুশীলন কের চেলেছ
eবং সমেয়র চািহদা aনুযায়ী তােত সংsার o unয়ন সাধন করেছ।
1.3

dাচােরর লেkয্ pিতি ত আiনকানুন o িনয়মনীিত eবং গৃহীত পদেkপ

(ক)
বাংলােদেশর সংিবধােনর চতনা িনেদশ কের য, বাংলােদশ হেব eকিট নয্ায়িভিtক, dাচারী সমাজ; eর নাগিরকবৃn,
পিরবার, রা ীয় o বয্বসা-pিত ান eবং সুশীল সমাজo হেব dনীিতমুk o dাচারী। বয্িkমানুেষর জীবন o সmিtর িনরাপtা o
aিধকার সংরkণ eবং সাংিবধািনক মৗিলক aিধকার pিত ার জনয্ রাে র আiনকানুন o িবিধিবধান pণীত হেয়েছ eবং aনুসৃত
হেc। 1972 সােলর 4ঠা নেভmর তািরেখ গৃহীত আমােদর সংিবধােন রা পিরচালনায় কিতপয় মূলনীিত িনধািরত হয়। সi aনুযায়ী
আমােদর pতয্য় হল:
1. মানুেষর uপর মানুেষর শাষণ থেক মুk নয্ায়ানুগ o সাময্বাদী সমাজলাভ িনি তকরণ (10 aনুেcদ);
2. মৗিলক মানবািধকার o sাধীনতা িনি তকরণ (11 aনুেcদ);
3. মানব সtার মযাদা o মূেলয্র pিত dােবাধ িনি তকরণ (11 aনুেcদ);
4. সকল নাগিরেকর জনয্ সুেযােগর সমতা িনি তকরণ (19 aনুেcদ);
5. নাগিরেকর মেধয্ সmেদর সুষম ব ন o সুষম সুেযাগ-সুিবধা িনি তকরণ (19 aনুেcদ);
6. জাতীয় জীবেনর সবsের মিহলােদর aংশgহণ o সুেযােগর সমতা িনি তকরণ (19 aনুেcদ);
7. pেতয্েকর যাগয্তা িবেবচনা কের কমানুযায়ী পাির িমক িনি তকরণ (20 aনুেcদ);
8. কান বয্িkেক aনুপািজত আয় ভাগ থেক aসমথকরণ (20 aনুেcদ)।
ei সূেt রা o সমােজ কাযকরভােব নয্ায় o সততা pিত া eবং সফলতার সে dনীিত pিতেরাধ eবং dাচার pিত া সরকােরর
eকিট মূল নীিত।
(খ)
য কানo ধরেনর kমতা pেয়াগ িকংবা সুেযাগ বয্বহােরর uেদয্ােগ dনীিত সংঘিটত হেত পাের। সজনয্ dনীিত
pিতেরােধর িবধান সুদূর aতীত থেকi চালু রেয়েছ। 1860 সােলর Penal Code-e dনীিত pিতেরােধর িবধান রেয়েছ। 1947
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সােল dনীিত দমন আiন পাশ হয়। 2004 সােলর 5 নmর আiেন ‘ দেশ dনীিত o dনীিতমূলক কায pিতেরােধর লেkয্ dনীিত o
aনয্ানয্ সুিনিদ aপরােধর aনুসnান o তদn পিরচালনার জনয্ eকিট sাধীন dনীিত দমন কিমশন pিত া eবং আনুষি ক িবষয়ািদ
সmেক িবধান’ pণীত হয়। ei আiেনর আoতায় যসব কায aপরাধ বেল িবেবিচত হয় তা হল: ‘(খ) The Prevention of
Corruption Act, 1947 (Act 11 of 1947)-eর aধীন শািsেযাগয্ aপরাধ; (গ) The Penal Code 1860 (Act XLV of
1860)-eর sections 161-169, 217, 218, 408, 409 and 477A-eর aধীন শািsেযাগয্ aপরাধসমূহ;’ eবং eসব aপরােধর
সে সংযুk সহায়তাকারী o ষড়যntমূলক o pেচ ামূলক aপরাধকায। সmpিত pণীত ‘মািন লnািরং pিতেরাধ আiন, 2012’-eর
আoতাধীন aপরাধo dনীিত িহসােব িবেবিচত। সহজ বণনায় eসব aপরাধ হল সরকাির কমচারীেদর বধ পাির িমক বয্তীত aনয্িবধ
বকিশশ gহণ; সরকাির কমচারীেদর aসাধু uপােয় pভািবত করার জনয্ বকিশশ gহণ; সরকাির কমচারী কতৃক িবনামূেলয্ মূলয্বান
বst gহণ; কানo মানুেষর kিত সাধনােথ সরকাির কমচারীেদর আiন aমানয্করণ; সরকাির কমচারীর বআiিন বয্বসা পিরচালনা;
কাuেক সুিবধা pদােনর জনয্ সরকাির কমচারী কতৃক আiেনর িনেদশ aমানয্করণ, ভুল রকড o িলিপ p tতকরণ; aসাধু uপােয়
সmিt আtসাৎকরণ; aপরাধমূলক িব াসভ ; pতারণা; জািলয়ািত; সরকাির নিথপt o রিজ ার, জামানত, uiল iতয্ািদ
জালকরণ; িহসাবপt িবকৃতকরণ, aথ পাচার, iতয্ািদ। aনয্িবধ আিথক dনীিত, aনুপািজত সmিtলাভ o ভাগ, aথসmিt পাচােরর
dনীিত pিতেরােধর জনয্ আয়কর আiেন কৃত aপরাধেকo dনীিতমূলক aপরাধ বেল গণয্ করা হয়। কবল জনpশাসেনi নয়, বয্বসা
pিত ান eবং সুশীল সমাজ o eনিজo-র dনীিত pিতেরাধকেl dনীিত দমন আiন কাযকর আেছ। সরকার কতৃক aনুসৃত kয়
pিkয়ায় scতা আনয়ন o dনীিত pিতেরােধর লেkয্ ‘পাবিলক pিকuরেমn আiন 2006’ o ‘পাবিলক pিকuরেমn িবিধমালা,
2008’ aনুসৃত হয়। eনিজoেদর কাযkম তttাবধান o পিরবীkেণর জনয্ সরকার pণীত আiিন o িনয়ntণমূলক িনয়মনীিত aনুসরণ
করা হয়। িশl, বয্বসা-বিণেজয্র kেt বািণিজয্ক আiনসমূহ pেযাজয্ হয়। সামিgকভােব ei সকল আiনকানুন o িনয়মনীিত
dাচার pিত া o pিতপালেন aবদান রােখ।
(গ)
pািত ািনক সংsার সাধন, নতুন িনয়মনীিত pিত া eবং dনীিতর িবrেd িনরnর বয্বsা gহেণর মাধয্েম সরকার রাে o
সমােজ dাচার pিত ার চ া aবয্াহত রেখেছ। সরকার dনীিত দমন কিমশনেক শিkশালী কেরেছ। ‘মািন লnািরং pিতেরাধ আiন,
2012’-eর সু ু pেয়াগ o বাsবায়েনর uেdেশয্ বাংলােদশ বয্াংেকর সkমতা বৃিd করা হেয়েছ। ‘জনsাথ-সংি তথয্ pদান
(সুরkা) আiন, 2011’ pণয়ন কের dনীিত সংঘটন সmিকত ঘটনার সংবাদদাতােদর সুরkা pদােনর বয্বsা কের dনীিত
pিতেরাধেক জারদার করা হেয়েছ। aতয্n grtপূণ ‘তথয্ aিধকার আiন, 2009’ পাশ কের সরকার জনসাধারণ eবং গণমাধয্েমর
pেয়াজনীয় তথয্pািpর দািব o চািহদা মটােনার uেদয্াগ gহণ কেরেছ। eিট বাsবায়েনর জনয্ তথয্ কিমশনo pিত া করা হেয়েছ।
সংসেদর কাযkেম aিধকতর scতা আনয়ন o গণমানুেষর কােছ eর কাযkম pচার pসােরর জনয্ ‘সংসদ টিলিভশন’ চালু করা
হেয়েছ। বয্বসার kেt eকািধপতয্ রাধকেl বয্বসায় ‘pিতেযািগতা আiন, 2012’ pণয়ন করা হেয়েছ। সংিবধােনর প দশ
সংেশাধনীর মাধয্েম িবচারক o ময্ািজেsটগেণর sাধীনতা িনি ত কের িবচারকােয dাচার aনুশীলনেক জারদার করা হেয়েছ।
সরকার dনীিতর মামলাসমূহ পিরচালনােক tরািnত o জারদার কেরেছ; পৃথক ‘pিসিকuশন uiং’ pিত া কেরেছ। সরকাির
কমকতােদর (pেযাজয্ kেt) আয়কর pদান o সmিtর িহসাব pদােনর বয্বsা gহণ করা হেয়েছ। িনবাচন কিমশেনর sাধীনতােক
জারদার করার জনয্ িনজs কমকতা-কমচারী িনেয়াগ o আিথক sিনয়ntেণর বয্বsা gহণ করা হেয়েছ। জনpশাসেনo pভূত সংsার
সািধত হেয়েছ। সুশাসন pিত া eবং unয়নমূলক কাযkম tরািnত করার লেkয্ সরকার িবিভn পdিতগত সংsার সাধন কেরেছ eবং
নতুন আiন pণয়ন o pেযাজয্ kেt তােদর সংেশাধন আনয়ন কেরেছ। নবম জাতীয় সংসেদর pথম থেক tেয়াদশ aিধেবশেন
(জুন, 2012) পাশকৃত 180িট আiেনর মেধয্ uিlিখত আiনসমূহ ছাড়াo dনীিত দমন o dাচার pিত ার লেkয্ pণীত
uেlখেযাগয্ আiন o নীিত হল: ‘সntাসিবেরাধী আiন, 2009’, ‘ ভাkা aিধকার সংরkণ আiন, 2009’, ‘জাতীয় মানবািধকার
কিমশন আiন, 2009’, ‘আiন-শৃ লা িব কারী aপরাধ (drত িবচার) (সংেশাধন) আiন, 2010’, ‘সরকাির aথ o বােজট
বয্বsাপনা আiন, 2009’, ‘চাটাড সেkটািরজ আiন, 2010’, ‘পািরবািরক সিহংসতা (pিতেরাধ o সুরkা) আiন, 2010’,
‘পেনাgািফ িনয়ntণ আiন, 2012 ‘মানব পাচার pিতেরাধ o দমন আiন, 2012’, ‘জাতীয় িশ ম িনরসন নীিত, 2010, iতয্ািদ।
1.4

dাচার কৗশল pণয়েনর যৗিkক িভিt

(ক)
তttগতভােব বলা চেল য, uিlিখত আiনকানুন o pথা-পdিত eবং unয়ন uেদয্াগ dনীিত pিতেরােধর kেt কাযকর
ভূিমকা রাখেত পাের eবং তা যেথ বেল িবেবিচত হেত পাের। িকnt aিভjতা হেত pতীয়মান হয় য, সু ু pেয়ােগর aভােব egিলর
মাধয্েম কািkত ফল পাoয়া যােc না। িবিভn আiন o কাযkেমর মেধয্ সমnয় সাধনo eখােন বড় বাধা। রা o সমােজর িবিভn
পিরিsিতেত dনীিত pিতেরােধর জনয্ িবিভn আiন pণয়ন o pািত ািনক বয্বsার pবতন করা হয়। বতমান পিরিsিতেত egিলর
মেধয্ সমnয় o সাম সয্ িবধান pেয়াজন। aতীেত দেশর aথৈনিতক o সামািজক কাযkম eত িবশাল eবং িবপুল িছল না; সmpিত
কবল সরকাির খাতi নয়, eনিজo খাত o বসরকাির খােতo unয়নমূলক কমকাে র িবপুল pসার ঘেটেছ। e সকল কমকাে িবপুল
পিরমাণ সmেদর সংি তা ঘটেছ eবং পূেবকার সাংগঠিনক বয্বsা o পdিত eবং লাকবেলর মাধয্েম তােদর সু ু বাsবায়ন ক কর
হেয় পড়েছ; সরকাির-বয্বsাপনা o unয়েনর সে সংি
লাকজেনর dনীিতর সুেযাগo বৃিd পেয়েছ। সেবাপির, সামািজক
মূলয্েবােধর kেt aবkেয়র কারেণ লাকজেনর মেধয্ dনীিতর pবণতাo বাড়েছ বেল pতীয়মান হয়। পিরবিতত ei পিরিsিতেত
সরকার dনীিতর িবrেd সংgাম জারদার কেরেছ; eরi সমিnত pেচ া িহসােব eবং dাচার pিত ার সকল uেদয্ােগর কাযকািরতা
বৃিdর লেkয্i dাচার কৗশলিট pণয়ন করা হেয়েছ।
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(খ)
pথম o িdতীয় ‘দািরdয্ িবেমাচন কৗশলপেt’ dনীিতেক unয়েনর eকিট pধান pিতবnক িহসােব িচিhত করা হেয়িছল
eবং eর pিতকারমূলক uেদয্ােগর িবষয় িবেবচনা করা হেয়িছল। চলমান ষ প বািষক পিরকlনায় (aথ-বছর 2011-2015)
সুশাসন o dনীিত দমনেক যেথ grt pদান করা হেয়েছ। দিললিটেত ‘dনীিত িনয়ntণ’ িশেরানােমর uপ-aনুেcেদ বলা হেয়েছ য,
‘‘সরকার dনীিত সুরাহা করার grt sীকার কের eবং aিধকতর হাের ‘i-গভেনn’ যntপািত বয্বহার কের, ‘িসিটেজন চাটার’
pণয়ন কের নাগিরকগেণর pতয্াশার pিতফলন ঘিটেয়, সরকােরর কমকা েক aিধকতর sc িভিtর oপর pিত া কের eবং তােদর
তথয্pািpর aিধকার pদােনর পdিত pিত া কের dনীিতর সুেযাগ hাস করার লেkয্ ঐকািnক pেচ া চািলেয় যােc।’’ ‘rপকl
2021’ বাsবায়েনর লেkয্ pণীত ‘বাংলােদেশর পিরেpিkত পিরকlনা 2010-2021’ dনীিত দমেনর uেদয্াগেক eকিট আেnালন
িহসােব aিভিহত কের সরকাির কােজ ‘জবাবিদিহ o scতা pিত া’, ‘sc সংgহ পdিত pিত া’, ‘ নিতকতা o মূলয্েবােধর unয়ন
সাধন’, ‘কাযকর নয্ায়পাল’ pিত া, eবং ‘আiনশৃ লা’ পdিতর unয়েনর oপর grtােরাপ কেরেছ। dনীিতিবেরাধী ei আেnালন
বাsবায়েনর লেkয্ uিlিখত পিরকlনাসমূহ aতয্n grtপূণ। সiসে eকিট সমিnত o সংহত পরােকৗশল aনুসরণ করা হেল
dনীিত দমন aিধকতর কাযকর হেব বেল pতীয়মান হয়।
(গ)
সরকাির দফতর o বািণিজয্ক pিত ােন তথয্pযুিkর বয্বহার aিত সহেজ িবিভn কমকাে scতা o জবাবিদিহ pিত া
করেত পাের। ভূিম রকড, পুিলেশর সাধারণ ডােয়ির, কারখানার মূলয্ সংেযাজেনর িহসাব, িশkা pিত ােন ভিত বা পরীkার িবষয়, e
সকল kেt তথয্pযুিkর বয্বহার dনীিত uৎপাটন করেত সkম। সরকার তাi মেন কের য, সরকাির দফতের aথবা বািণিজয্ক
pিত ােন তথয্pযুিkর যথাযথ বয্বহার dনীিত pিতেরােধ কাযকর ভূিমকা পালেন সkম eবং aেনেক kেt তা সmব কের তুেলেছ।
সজনয্ সরকার বয্াপকভােব তথয্pযুিkর বয্বহার drতািয়ত করার কমসূিচ gহণ কেরেছ।
(ঘ)
sাধীনতা লােভর গাড়া থেকi বাংলােদশ জািতসংেঘর গৃহীত সকল নীিত o কনেভনশেনর pিত aবয্াহতভােব সমথন
pদান কের আসেছ। বাংলােদেশর সংিবধােনর 25 aনুেcেদ uেlিখত আেছ য, ‘ ... আnজািতক আiেনর o জািতসংঘ সনেদ বিণত
নীিতসমূেহর pিত dা – ei সকল নীিত হiেব রাে র আnজািতক সmেকর িভিt...।’। জািতসংেঘর United Nations
Convention Against Corruption (UNCAC) জািতসংেঘর eকিট uেlখেযাগয্ কনেভনশন eবং বাংলােদশ তা aনুসমথন
কেরেছ। uিlিখত কনেভনশনিটেত dনীিত িনমূেলর জনয্ ‘ ফৗজদাির আiনগত বয্বsা gহণ, আnজািতক আiেনর মাধয্েম dনীিতর
pিতকার ছাড়াo dনীিতর ঘটনা যােত না ঘেট তার জনয্ pিতেরাধমূলক বয্বsা gহণেক’ সবেচেয় বিশ grt দoয়া হেয়েছ। ei
কনেভনশেন uেlখ করা হেয়েছ য, ‘pেতয্ক সদসয্-রা তার আiন-বয্বsার মৗিলক নীিতমালা aনুযায়ী কাযকর eবং সমিnত
dনীিতিবেরাধী নীিত pণয়ন করেব যা সমােজর aংশgহণেক unত করেব eবং আiেনর শাসন, জনসmদ eবং জনসংেযােগর uপযুk
বয্বsাপনা, সততা, scতা eবং জবাবিদিহ-নীিতর pিতফলন ঘটােব।’ (aনুেcদ 5.1)। ei pkাপেট dাচার কৗশল pণয়ন o
বাsবায়ন grtপূণ হেয় দখা িদেয়েছ। e কনেভনশন বাsবায়েনর িবষেয় জািতসংেঘ pদt বাংলােদশ সরকােরর pিতেবদেন
grেtর সে uেlখ করা হেয়েছ য, ‘িবিবধ aভয্nরীণ পdিতগত dবলতার সুেযােগi dনীিতর pসার ঘেট।’ পdিতগত সসব
dবলতা কািটেয় uঠা eবং dনীিত pিতেরাধেক eকিট কাযকর o গিতশীল আেnালন িহসােব গেড় তালার লেkয্ কৗশল-দিলল
িহসােব eবং dনীিত pিতেরাধ o dাচার uৎসািহতকরেণর kেt aবয্াহত কাযkেমর pিতিনিধtমূলক দিলল িহসােব সরকার ei
‘জাতীয় dাচার কৗশল’ pণয়ন করেছ।
[[

1.5 জাতীয় dাচার বয্বsা

[

(ক)
সমাজ o রাে dনীিত িনমূল o dাচার pিত ার pেচ া eেক aপেরর সে a া ীভােব জিড়ত। রা আiনকানুন pণয়ন
o বাsবায়ন কের তােত agণী ভূিমকা পালন কের, সমাজ তা pিতপালন কের; সiসে সমােজর নীিতেচতনা o মূলয্েবাধo রাে
pিতফিলত হয়। ei সmেকর জটাজােল বয্িkমানুেষর নিতকতা o dতার unয়ন o pিত া যমন pেয়াজন, তমিন তার যুkrপ
pিত ানগত dাচার unয়ন o pিত াo জrির। ei কৗশলিটর চূড়াn লkয্ বয্িkমানুেষর dাচার, aনয্ কথায় চিরtিন া pিত া;
িকnt eর হািতয়ার িহসােব pিত ানেক বেছ নoয়া হেয়েছ। রা , বসরকাির বয্বসা খাত o সুশীল সমােজর যসব pিত ান dাচার
pিত ার kেt সবেচেয় grtপূণ ভূিমকা পালন কের বেল pতীয়মান হয়, তােদর unয়ন িবেবচনা করা হেয়েছ; dাচার pিত ার
লেkয্ pািত ািনক িনয়ম-নীিতর unয়ন সাধন, ktিবেশেষ আiন o পdিতর পিরবতন eবং নতুন আiন o পdিত pবতন,
লাকবেলর দkতার unয়ন, eবং তােদর মেধয্ সমnয় সাধন কের কাযকািরতা বৃিdর psাব করা হেয়েছ e দিললিটেত।
(খ)
eকজন মানুেষর নিতকতা িশkা r হয় পিরবাের eবং dাচার aনুসরেণর kেt তা aতয্n grtপূণ pিত ান। তার
পেরর ধােপ আেছ িশkা-pিত ান; নিতক জীবন গড়ার kেt eর ভূিমকা aপিরসীম। e pkাপেট dাচােরর কৗশেল egিলর
oপর জার দoয়া pেয়াজন। সরকােরর িনবাহী িবভােগর জনpশাসন o sানীয় সরকারসমূহ সরকাির কমকাে র কndিবnু। eসব
pিত ােনর scতা o দায়বdতা pিত া, eবং egিলেত িনযুk কমকতা-কমচারীেদর dনীিত pিতেরাধ o dাচার pিত াi কৗশলিটর
মূল লkয্। রা ীয় pিত ানসমূহ িতনিট aে িবভk – আiনসভা, িনবাহী িবভাগ o িবচার িবভাগ। তারা sাধীন সtায় তােদর কমবৃেt
যথাkেম রাে র আiন pণয়ন, িনবাহীকায o িবচারকায পিরচালনা কের। সংিবধান aনুযায়ী গিঠত আরo িকছু pিত ান রেয়েছ,
যমন, িনবাচন কিমশন, মহা িহসাব-িনরীkক o িনয়ntেকর কাযালয়, সরকাির কম কিমশন, নয্ায়পাল বােজট o আিথক িনয়মাবিল
পালন সােপেk sাধীনভােব কমসmাদেন kমতাবান। aনয্ আরo িকছু pিত ান আেছ যারা আলাদা আiেনর মাধয্েম সৃ eবং
‘সংিবিধবd সরকাির কতৃপk’ িহসােব aিভিহত। যমন, dনীিত দমন কিমশন, তথয্ কিমশন, মানবািধকার কিমশন, iতয্ািদ।
সংিবধােন sানীয় শাসেনর য-বয্বsা িনেদশ করা হেয়েছ তার পিরেpিkেত gাম o শহেরর sানীয় শাসন pিত ান যমন, iuিনয়ন
পিরষদ, uপেজলা পিরষদ, জলা পিরষদ, পৗরসভা o িসিট কেপােরশন সৃি করা হেয়েছ। dনীিত দমন o dাচার pিত ার kেt
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eসব pিত ােনর সকেলর ভূিমকােকi িবেবচনা করা জrির। eেkেt রা ীয় pিত ান যমন aপিরহায ভূিমকা পালন কের তমনi
রাজৈনিতক দল, গণমাধয্ম, সুশীল সমাজ o eনিজo eবং বয্িkখােতর িশl o বািণিজয্ক pিত ান, সাকুেলয্ aরা ীয় িহসােব
িচিhত pিত ানo grtপূণ ভূিমকা পালন কের আসেছ। সািবক িবচাের িনmবিণত pিত ানসমূহেক dাচার pিত ার কৗশল
বাsবায়েনর জনয্ িচিhত করা হেয়েছ:
(a) রা ীয় pিত ান
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

িনবাহী িবভাগ o জনpশাসন
জাতীয় সংসদ
িবচার িবভাগ
িনবাচন কিমশন
aয্াটিন জনােরল
সরকাির কম কিমশন
মহা িহসাব-িনরীkক o িনয়ntেকর কাযালয়
নয্ায়পাল
dনীিত দমন কিমশন
sানীয় সরকার

(আ) aরা ীয় pিত ান
1.
2.
3.
4.
5.
6.

রাজৈনিতক দল
বসরকাির খােতর িশl o বািণিজয্ক pিত ান
eনিজo o সুশীলসমাজ
পিরবার
িশkাpিত ান
গণমাধয্ম

(গ)
ei কৗশলিট pণয়েনর লেkয্ িবদয্মান দিললপt পযােলাচনা করা হেয়েছ; িবিভn পশাজীবী সংগঠন, সুশীল সমাজ o
নাগিরকেগা ীর সে uেlখেযাগয্ সংখয্ক পরামশসভা আেয়াজন কের তােদর মতামত িবেবচনা করা হেয়েছ; মাননীয় সংসদ সদসয্ o
aনয্ানয্ aংশীজেনর pদt aিভমত gহণ করা হেয়েছ। জনমত যাচাiেয়র জনয্ খসড়া কৗশলপtিট মিntপিরষদ িবভােগর oেয়বসাiেট
unুk করা হেয়িছল eবং তােত pাp মতামত সংgহ করা হেয়েছ। কৗশলপtিট চূড়াn করার লেkয্ িবিভn মntণালেয়র িলিখত
মতামতo gহণ করা হেয়েছ। খসড়ািট পযােলাচনার জনয্ মিntসভা কতৃক গিঠত মাননীয় aথমntীর নতৃtাধীন কিমিট কেয়কিট সভায়
িমিলত হেয় দিললিটর কাঠােমা o িবষয়বst সmেক যসব মতামত pকাশ o িনেদশনা pদান কেরেছন তার আেলােক সািবকভােব ei
দিললিট িবনয্s করা হেয়েছ। ei কৗশলপtিট dনীিত দমন o dাচােরর চূড়াn দিলল নয়; সমেয় সমেয় eিট পযােলািচত হেব eবং
eর unয়ন সাধন করা হেব – ei ধারণার আেলােকi ei দিললিট pণয়ন করা হেয়েছ।
1.6 rপকl o aিভলkয্ (Vision and Mission)
rপকlঃ

সুখী-সমৃd সানার বাংলা।

aিভলkয্ঃ

রা ীয় pিত ান o সমােজ সুশাসন pিত া।
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aধয্ায় 2
জাতীয় dাচার কৗশল — রা ীয় pিত ান
ei কৗশলপtিটেত িবিভn রা ীয় o aরা ীয় pিত ােন dাচার pিত ার uেdেশয্ eর pkাপট o চয্ােল বণনা করা
হেয়েছ eবং লkয্, সুপািরশ o কমপিরকlনা uপsাপন করা হেয়েছ। কমপিরকlনা বাsবায়েনর kেt sl, মধয্ o দীঘ ময়াদ
psাব হেয়েছ: e ময়াদসমূহ যথাkেম eক বছর, িতন বছর eবং পঁাচ বছর।

2.1 িনবাহী িবভাগ o জনpশাসন
2.1.1 pkাপট
(ক)
রা পিত, pধানমntী o মিntসভা, sানীয় শাসনবয্বsা, pিতরkা কমিবভাগ o aয্াটিন জনােরেলর দpর eবং মntণালয়,
িবভাগ, aিধদpর, পিরদpর, দpর, সংিবিধবd o sায়tশািসত pিত ান eবং e সকল pিত ােন িনেয়ািজত িবপুল সংখয্ক সামিরকবসামিরক কমকতা িনেয় িনবাহী িবভাগ গিঠত। িনবাহী িবভােগর বসামিরক কমকতা-কমচারী িনেয় জনpশাসন। সরকাির কমকাে র
eকিট বৃহৎ aংশ ei িবভােগর মাধয্েম পিরচািলত হেয় থােক eবং dাচার pিতপালেনর kেt ei িবভাগ সবেচেয় grtপূণ ভূিমকা
পালন করেত পাের। িনবাহী িবভাগ রাে র aনয্ানয্ a , যমন, আiনসভা o িবচার িবভাগ eবং aনয্ানয্ সাংিবধািনক সংsার sাধীনতা
সুরkা কের eবং তােদরেক pেয়াজনীয় সহায়তা pদান কের। dাচার পালনােথ pণীত o pিতি ত আiনকানুন, সংসদ, সংসদীয়
sায়ী কিমিট eবং িবচার িবভােগর কােছ জবাবিদিহর মাধয্েম ei িবভােগ িনেয়ািজত কমকতা-কমচারীগণ dাচার পালন কেরন।
(খ)
জনpশাসেন িনযুk কমকতাগণ যােত scতা o িনয়মিন া পালন কের eবং দলীয় pভাব o হsেkেপর ঊে থেক
নাগিরকেদর সবা pদান করেত সkম হয় তা িনি ত করা aতয্n জrির। সi লেkয্ sাধীনতার পর থেক জনpশাসেন pভূত
সংsার সাধন করা হেয়েছ। sাধীনতার aবয্বিহত পরi কndীয় o pােদিশক কয্াডার o সািভেসর মেধয্ সমnয় সাধন করা হেয়েছ;
পরবতী পযােয় জনpশাসনেক ঊনিtশিট কয্াডার সািভেস িবনয্s করা হেয়েছ; কমকতা কমচারীেদর কৃিত মূলয্ায়েন eবং পেদাnিত
pদােন নতুন পdিত চালু করা হেয়েছ, আিথক পািরেতািষক বৃিd করা হেয়েছ eবং পdিত o pিkয়ায় িবিভn সংsার সাধন করা
হেয়েছ। জনpশাসেন dাচার িনি ত করার লেkয্ সবেkেti ‘আচরন িবিধ’ o ‘সরকাির কমচারী শৃ লা o আপীল িবিধ’ pযুk
হয়। সরকাির কমকতাগণেক বতমােন ‘আয়কর আiেনর’ িবধান aনুসাের আয়কর o সmেদর িহসাব pদান করেত হয়। dনীিত দমন
কিমশেনর কাযপিরিধ সmূণ জনpশাসেন বয্াp। জনpশাসেনর সকল কমকতা-কমচারীর dনীিতর িবষেয় dনীিত দমন কিমশন
sাধীনভােব aনুসnান পিরচালনা কের aিভেযাগ দােয়র o মামলা পিরচালনা কের। dনীিতর িবষেয় সেচতনতা সৃি র লেkয্ সকল
সরকাির pিশkণ pিত ােন dনীিত দমন িবষয়ক পাঠkম aনুসৃত হেc।
(গ)
বতমান সরকােরর আমেল জনpশাসেনর িবপুল কমযেj দkতা আনয়ন, dনীিত দমন o dাচার pিত ার kেt pভূত
কাযkম বাsবািয়ত হেয়েছ। িবগত সােড় িতন বছের সরকার িনয়ম-নীিত, পdিত o আiনকানুেনর সংsার সাধন কের সুশাসনেক
জারদার করার uেদয্াগ gহণ কেরেছ। নতুন আiন pণয়ন, তােদর সংsার o পdিতগত unয়েনর মেধয্ uেlখেযাগয্ হেc: বােজট o
পিরকlনা খােত ‘সরকাির aথ o বােজট বয্বsাপনা আiন, 2009 pণয়ন’; ‘সকল মntণালয়/িবভাগেক মধয্েময়ািদ বােজট
কাঠােমার আoতাভুkকরণ’; ‘কমকৃিতিভিtক িনরীkা কাযkম’ চালুকরণ; আিথক খােত ‘মািন লnািরং pিতেরাধ আiন 2012’
pণয়ন; ‘সntাসিবেরাধী আiন (সংেশাধন) 2012’ pণয়ন; ‘িসিকuিরিটজ ekেচ কিমশন (পাবিলক iসুয্) িবিধমালা, 2006’
সংেশাধন; িশkা খােত ‘িশkা নীিত’ জাির; sাsয্ খােত ‘sাsয্ নীিত’ জাির; িশlায়ন uেদয্ােগর kেt ‘িশl নীিত 2010’
aনুেমাদন, ‘ ভাkা aিধকার সংরkণ আiন, 2009’ pণয়ন; জলবায়ু o পিরেবশ খােত ‘বাংলােদশ পিরেবশ সংরkণ (সংেশাধন)
আiন 2010’ জাির; িডিজটাল বাংলােদশ pিত ার kেt ‘জাতীয় আiিসিট আiন, 2009 o আiিসিট নীিতমালা, 2009’ pণয়ন,
সকল ধরেনর সরকাির kেয়র জনয্ e-procurement o e-monitoring বয্বsা চালুকরণ; নারী o িশ কলয্াণ খােত ‘জাতীয়
িশ ম নীিত, 2010’ জাির; সুশাসেনর kেt ‘তথয্ aিধকার আiন, 2009’ pণয়ন; ‘জনsাথ সংি তথয্ pদান (সুরkা) আiন,
2011’ pণয়ন; ‘সংিবধান (প দশ সংেশাধন) আiন, 2011’ pণয়ন; ‘মানবপাচার pিতেরাধ o দমন আiন, 2012’ pণয়ন;
‘িনবাচন কিমশন সিচবালয় আiন, 2010’ pণয়ন; ‘জাতীয় মানবািধকার কিমশন আiন, 2009’ pণয়ন, iতয্ািদ। eসব আiন o
বয্বsা সুশাসন pিত া করার kেt pভূত aবদান রাখেছ।
(ঘ)
নীিত িবে ষণ o িসdাn gহেণর kেt জনpশাসন grtপূণ ভূিমকা পালন কের। সুতরাং তােদর দkতার unয়ন aতয্n
grtপূণ। জনpশাসনেক aিধকতর sc, দায়বd o dনীিতমুk করার লেkয্ কমকতা-কমচারীেদর সmেদর িহসাব aিধকতর
িনিবড়ভােব মিনটর করা pেয়াজন। কমকতা-কমচারীেদর কমমূলয্ায়ন, পেদাnিত pদান, কমজীবন সাপােনর agগিত সাধন, pেণাদনা
pদােন aিধকতর সু ত
ু া আনয়ন eবং পিরবতনশীল pkাপেটর সে egিলর সাম সয্ িবধান pেয়াজন। জনpশাসেন আiনকানুন,
িবিধিবধােন পিরবতন o সংsার সাধন কের eেক aিধকতর যুেগাপেযাগী কের তালার মাধয্েম কমকতা-কমচারীেদর dাচার িনি ত
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করাo জrির। িকছু িকছু সমসয্া জনজীবনেক িবপযs কের; যমন, ভূিম মািলকানা o aিধকািরেtর kেt আiেনর dবল pেয়াগ,
ভূিম বয্বsাপনায় dনীিত, ভূিম বয্বহােরর kেt যেথcাচার, ভজাল খাবার o পেণয্র pসার, iতয্ািদ। সুশাসন pিত ার sােথ
কেঠারভােব আiন o িবিধিবধান pেয়াগ eবং নতুন িকছু আiন o নীিত pণয়ন জrির হেয় দখা িদেয়েছ।
2.1.2 চয্ােল
eেkেt pধান চয্ােল সমূহ িনmrপ:









িসিভল সািভস আiন pণয়ন;
unততর দায়বdতাসহ কম সmাদেন পাবিলক সািভেসর aিধকতর sাধীনতা িনি তকরণ;
pশাসিনক কমpিkয়ায় aিধকতর দkতা o কাযকািরতা আনয়ন;
িনবাহী িবভােগর কমকতা-কমচারীেদর পেদাnিত, বদিল o pেণাদনামূলক পািরেতািষেকর সে সmািদত কমমূলয্ায়েনর সংেযাগ সাধন;
aনয্ানয্ খােতর সে সাম সয্ রেখ pিতেযািগতামূলক বতন o সুিবধা-কাঠােমা pিত া;
িবিভn কয্াডােরর মেধয্ সুেযােগর aিধকতর সাম সয্ িবধান কের পাবিলক সািভেসর সামিgক সংsার সাধন;
সুs ভােব িবধৃত pািত ািনক কাযাবিল ( যমন আiন pেয়াগ o তদn) িনি ত কের aিধকতর নাগিরকবাnব
আiনশৃ লা বািহনী গেড় তালা;
জনpশাসেন (িবেশষত পেদাnিত, বদিল, বেদিশক িনেয়াগ, iতয্ািদেত) দৃি gাহয্ িনরেপkতা aবলmেন aিধকতর
মধাবী o যাগয্ কমকতােদর িনেয়ােগর বয্বsা িনি তকরণ।

2.1.3 লkয্ o সুিনিদ সুপািরশ
লkয্
জনগেণর চািহদা o দািবর pিত drত সাড়া দােন সkম, eবং জনগণ o সংসেদর িনকট দায়বd, sc িনবাহী িবভাগ pিত া।
slেময়ািদ সুপািরশ
1. pিত বছর িনিদ সমেয় জনpশাসেন িনেয়ািজত কমকতা-কমচারীেদর সmদ-িববরণী িনধািরত কতৃপেkর িনকট
জমাদােনর বয্বsা করা;
2. বআiিন কাজ o aসদাচরণ সmেক তথয্-pদানকারী বয্িkেদর সুরkার জনয্ ‘জনsাথ সংি তথয্ pদান (সুরkা)
আiন’ বাsবায়ন;
3. পাবিলক সািভেস grievance redress system-eর আoতায় aিভেযাগ বয্বsাপনা পdিত pবতন;
4. eকিট আধুিনক বািষক সmািদত কম-মূলয্ায়ন পdিত eবং pেণাদনা o পািরেতািষক বয্বsার pবতন;
5. pিত বছর িনয়িমতভােব শূনয্ পেদ কমকতা-কমচারী িনেয়াগ িনি ত করা।
মধয্ o দীঘেময়ািদ সুপািরশ
1. পাবিলক সািভেসর দkতা বৃিd o আধুিনকায়েনর জনয্ িসিভল সািভস আiন pণয়ন;
2. কমকতা-কমচারীেদর ‘কমজীবন unয়ন পিরকlনা’ pণয়েনর মাধয্েম eকিট দk, দায়বd, যাগয্ o drত
সাড়াদান- সkম িনবাহী িবভাগ pিত া;
3. কমকতা-কমচারীেদর সkমতা unয়েনর জনয্ কমকালীন pিশkণ পিরচালনা eবং pিশkণ pিত ানসমূেহর সkমতা
বৃিdকরণ;
4. জয্ তা, কৃিত, jান o দkতার িভিtেত pিতেযািগতামূলক পেদাnিত পdিত pবতন;
5. সরকাির সবায় কাযকািরতা আনয়ন o গণমানুেষর কােছ তা drত o সহজলভয্ করার লেkয্ i-গভেনn pবতন o
তার pসার;
6. সরকাির কােজ িনেয়ািজত কমকতা, কমচারীেদর জনয্ যৗিkক বতন কাঠােমা িনধারণ o জীবনযাtার বয্েয়র সে
সাম সয্ িবধান কের egিলর সমnয় সাধন।

2.1.4 কমপিরকlনা
kিমক

সময়

দািয়t

সহায়তাকারী

1.

িসিভল সািভস আiন pণয়ন

কাযkম

িসিভল সািভস আiন pণীত

কমসmাদন সূচক

মধয্েময়ােদ

জনpশাসন
মntণালয়

2.

‘কমজীবন unয়ন পিরকlনা’
pণয়ন

কমজীবন unয়ন পিরকlনা
pণীত o aনুসত
ৃ ; পেদাnিতেত
scতা o যৗিkক নীিতমালা
aনুসত
ৃ

মধয্েময়ােদ

জনpশাসন
মntণালয়

লিজসেলিটভ o
সংসদ িবষয়ক
িবভাগ
মিntপিরষদ িবভাগ

3.

aংশgহণমূলক সmািদত কমমূলয্ায়ন পdিত pবতন

নতুনভােব গৃহীত মূলয্ায়ন
পdিত aনুসত
ৃ

slেময়ােদ

জনpশাসন
মntণালয়
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সকল মntণালয়

kিমক

কাযkম

4.

িবধানানুসাের আয় o সmেদর
িববরণ িনয়িমতভােব িনধািরত
কতৃপেkর কােছ জমাদান
সরকাির কমকতা, কমচারীেদর
জনয্ unততর বতন, o সুিবধািদ
pদান
i-গভেনn pবতেনর জনয্ তথয্
o যাগােযাগ pযুিk aবকাঠােমা
pিত া

5.

7.

কমসmাদন সূচক

সময়

দািয়t

জমাকৃত িববরণী-pিতেবদন

slেময়ােদ

জনpশাসন
মntণালয়

সংি

sায়ী বতন o সািভস কিমশন
pিতি ত

দীঘেময়ােদ

aথ িবভাগ

মিntপিরষদ িবভাগ

ক) সকল মntণালেয় তথয্ o
যাগােযাগ pযুিkর pচলন eবং
বয্বহার; (খ) i-গভেনn-eর
মাধয্েম লb সরকাির সবার
সংখয্া o মান বৃিd
সরকাির দpরসমূেহ aিভেযাগ
বয্বsাপনার জনয্ ‘ ফাকাল
পেয়n’ িনধািরত eবং
জনসাধারণ স-সmেক aবিহত
gc গিঠত o গেজেট িবjিp
pকািশত

slেময়ােদ

তথয্ o
যাগােযাগ
pযুিk মntণালয়

মিntপিরষদ িবভাগ

slেময়ােদ

মিntপিরষদ
িবভাগ

সকল মntণালয়

দীঘেময়ােদ

জনpশাসন
মntণালয়

সকল মntণালয়

মিntপিরষদ িবভাগ

7.

aিভেযাগ বয্বsাপনা পdিত
pবতন

8.

মntণালয়সমূেহর gc (cluster)
গঠন

9.

‘জনsাথ সংি তথয্ pদান
(সুরkা ) আiন, 2011 pণয়ন’

গেজেট আiন pকািশত

বাsবািয়ত

10.

মামলা তদেn পৃথক তদn
িবভাগ pবতন করা

গেজেট আiন pকািশত

slেময়ােদ

লিজসেলিটভ o
সংসদ িবষয়ক
িবভাগ
sরা মntণালয়

11.

ভূিম বয্বsার আধুিনকীকরণ o
ভূিম বয্বহার পিরকlনা
বাsবায়ন
কেঠারভােব খাদয্ o পেণয্র
ভজাল pিতেরাধ

ভূিম বয্বsায় ‘িডিজটাiজ ’
পdিত pিতি ত।

মধয্েময়ােদ

ভূিম মntণালয়

ভজাল pিতেরাধ আiেনর সু ু
বাsবায়ন

slেময়ােদ
eবং
aবয্াহতভােব

িবeসিটআi

12.

সহায়তাকারী
মntণালয়/
িবভাগ

লিজসেলিটভ o
সংসদ িবষয়ক
িবভাগ; জনpশাসন
মntণালয়; aথ
িবভাগ
জনpশাসন
মntণালয়
sরা মntণালয়

2.2 জাতীয় সংসদ
2.2.1 pkাপট
(ক)
sাধীনতার পর হেত বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সংসদীয় o রা পিতশািসত, uভয় pকার সরকার pতয্k কেরেছ। 1991
সাল থেক বাংলােদেশ সংসদীয় পdিতর সরকার চালু আেছ eবং 2009 সাল থেক নবম সংসদ কাযকর ‘দায়বd pিত ান’ িহসােব
দািয়t পালন করেছ। ei সংসেদর pথম aিধেবশেনi িনধািরত সংসদীয় কিমিটসমূহ গঠন করা হেয়েছ eবং সgিলেত সরকার o
িবেরাধীদলীয় সংসদ সদসয্গেণর আনুপািতক pিতিনিধt িনি ত করা হেয়েছ। কিমিটসমূেহর সভা িনয়িমতভােব aনুি ত হয় eবং
আেলািচত িবষয় সmেক সবসাধারণেক িনয়িমতভােব aবিহত করা হয়।
(খ)
জাতীয় সংসদ গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধান eবং সংসেদর কাযpণালী-িবিধ aনুযায়ী মৗিলক দািয়t িহসােব
aবয্াহতভােব আiন pণয়ন, িনবাহী িবভােগর কাযkম তদারিক, তttাবধান o pিতিনিধtমূলক কায সmাদন করেছ। সংসদ সদসয্গণ
সিkয়ভােব আiনpণয়ন pিkয়ায় aংশgহণ করেছন eবং সরকাির িহসাব সmিকত সংসদীয় sায়ী কিমিট সরকােরর ‘বািষক আিথক
িহসাব’ o ‘িনিদ করণ িহসাব’ eবং তৎসmিকত মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর িরেপাট o তৎpণীত aনয্ানয্ িরেপাট পরীkার
মাধয্েম িবিভn দpেরর কাযাবিল পযেবkণ o তttাবধান করেছন। sাধীনভােব িনবাহী িবভােগর ভূিমকা পযােলাচনা, সংসদীয় sায়ী
কিমিটসমূেহর কাযসmাদন, সংিkয়ভােব pে াtর-পব পিরচালনা eবং aনয্ানয্ কােযর মাধয্েম সংসদ pধানমntী o মntীবৃেnর
দায়বdতা িনি ত করেছ। সংসদীয় কিমিটসমূহ eখন aিধকতর তৎপর হেয়েছ eবং pেয়াজনীয় তথয্ সংgেহর জনয্ তারা মাঠ
পযােয়o বঠক করেছ। সংসদ সদসয্গেণর eবং sায়ী কিমিটসমূেহর সািচিবক চািহদা পূরেণ জাতীয় সংসদ সিচবালয় aিধকতর
সkমতা aজন কেরেছ। সংসদ কাযkেম scতা আনয়েনর লেkয্ সংসেদর aিধেবশনসমূহ ‘সংসদ টিলিভশন’-eর মাধয্েম সরাসির
সmpচার করা হয়। জাতীয় সংসদ o সংসদ সিচবালেয়র সকল কাযkমেক িডিজটাল পdিতর আoতায় আনয়েনর মাধয্েম ‘িডিজটাল
পালােমn’ sাপেনর uেদয্াগ gহণ করা হেয়েছ।
(গ)
সবিবষেয় সরকাির o িবেরাধী দলীয় সদসয্গেণর সিkয় aংশgহেণর মাধয্েমi কবল জাতীয় সংসদ ‘দায়বd pিত ান’
িহসােব সmূণrেপ িবকিশত হেত পাের। বতমােন (2012 সােল) pধান িবেরাধী দেলর সংসদ সদসয্গণ কিমিট-কাযkেম aংশgহণ
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করেলo িনয়িমত aিধেবশেন যাগদান থেক িবরত রেয়েছন। সংসদীয় গণতnt pিত ায় কাযকর ভূিমকা পালনােথ িনয়িমত aিধেবশেন
সকল দেলর সংসদ সদসয্গেণর aংশgহণ িনি ত করা pেয়াজন।
2.2.2 চয্ােল
eেkেt pধান চয্ােল সমূহ িনmrপ:
 জাতীয় সংসদ o িনবাহী িবভােগর মেধয্ unততর দায়বdতামূলক সmক pিত া;
 সংসদীয় sায়ী কিমিটসমূেহর unততর তttাবধানকায সmাদন;
 কাযকর ‘ফাiেননিসয়াল oভারসাiট কিমিট’ (সরকাির িহসাব কিমিট, সরকাির pিত ান কিমিট, aনুিমত িহসাব
কিমিট) গঠন, তােদর পরীkণ o তদারিক কায সmাদন;
 সংসেদর িনয়িমত aিধেবশেন িবেরাধী দেলর aংশgহণ িনি তকরণ;
 সংসদ সদসয্ o সংসদ সিচবালেয়র কমকতােদর সkমতা বৃিdকরণ;
 সংসদীয় sায়ী কিমিটসমূহেক unততর লিজিsক সহায়তা pদান।
2.2.3 লkয্ o সুপািরশ
লkয্
সংসেদ আiন pণয়ন o সরকােরর কাযkম তদারিকর (oversight) মাধয্েম জনগেণর আশা-আকাkার pিতফলন ঘিটেয়
সংসদীয় গণতািntক বয্বsা সুসংহতকরণ।
slেময়ািদ সুপািরশ
1. কাযpণালী-িবিধর আoতায় pে াtর পেব pধানমntী o মntীবৃn eবং িবেরাধীদলীয় সংসদ সদসয্েদর জনয্ যৗিkক
সময় িনি তকরণ;
2. সংসদ সদসয্বগ o সংসদ সিচবালেয়র কমকতােদর (ক) আiন pণয়ন pিkয়া, (খ) সংসদীয় কিমিটসমূেহর
কাযিনবাহ, o (গ) বােজট pিkয়ায় সkমতা বৃিd;
3. সরকাির িহসাব সmিকত sায়ী কিমিট কতৃক সরকােরর ‘বািষক আিথক িহসাব’ o সরকােরর ‘িনিদ করণ িহসাব’
তৎসmিকত মহা িহসাব-িনরীkক o িনয়ntেকর িরেপাট o তৎpণীত aনয্ানয্ িরেপাট পরীkার মাধয্েম িবিভn দpেরর
কাযাবিল পযেবkণ o তttাবধান জারদারকরণ;
মধয্ o দীঘেময়ািদ সুপািরশ
1. সংসেদর aিধেবশেন িবেরাধী দেলর িনয়িমত aংশgহণ িনি তকরণ;
2. সংসেদর pথম aিধেবশেনi িবিভn দেলর আনুপািতক pিতিনিধেtর িভিtেত সংসদীয় sায়ী কিমিটসমূহ গঠেনর
রীিত aবয্াহত রাখা;
3. pণীতবয্ আiন কাযকরভােব পযােলাচনা eবং সংি মntণালেয়র দায়বdতা িনি তকেl সংসদ কতৃক sায়ী
কিমিটসমূহেক পযাp তথয্-uপাt pদান িনি তকরণ; সiসে কাযpণািল িবিধর আoতায় িবেশষjেদর
aংশgহেণর বয্বsা কের কিমিটসমূহেক শিkশালীকরণ;
4. জাতীয় সংসদেক aিধকতর দk o কাযকর করার জনয্ যেথাপযুk সহায়তা pদান।
2.2.4 কমপিরকlনা
kিমক
1.

2.

3.

4.

কাযkম
সংিবধান o কাযpণালী-িবিধ aনুযায়ী
সংসেদর pথম aিধেবশেন িবেরাধী
দলসমূেহর সে পরামশkেম
সংসদীয় কিমিটসমূহ গঠন aবয্াহত
রাখা
িবেরাধী দলীয় সদসয্গেণর সংসেদর
aিধেবশেন িনয়িমত aংশgহণ িনি ত
করার uেদয্াগ gহণ
pধানমntী/ মntীগেণর pে াtর পেব
কাযpণািল-িবিধর আoতায় িবেরাধী
দলীয় সংসদ সদসয্সহ সকল
সদেসয্র জনয্ যৗিkক সময়
বরাdকরণ
সংসদ সদসয্গেণর সmেদর িববরণ
জনসমেk pকােশর বয্বsা pবতন

কমসmাদন সূচক
ভিবষয্ৎ িনবাচেনর পর সংসেদর
pথম aিধেবশেন সকল সংসদীয়
কিমিট গঠন সmn করা

সময়
সংসেদর
pথম
aিধেবশন
চলাকােল

দািয়t
sীকার; সংসদ
নতা

সংসদ aিধেবশেন িবেরাধী
দলীয় সংসদ সদসয্গেণর
িনয়িমত aংশgহেণর kেt
আiিন সংsার সািধত; িনয়িমত
uপিsিতর সংsৃিত pিতি ত
pধানমntী/ মntীগেণর pে াtর
পেব িবেরাধী দলীয় সংসদ
সদসয্গেণর বিধত হাের
aংশgহণ

চলমান o
দীঘেময়ােদ

sীকার; সংসদ
নতা

সহায়তাকারী
রাজৈনিতক
দলসমূেহর সংসদ
নতা; সংসেদ
িবেরাধী দলীয়
নতা
সংসেদ িবেরাধী
দলীয় নতা

চলমান

sীকার

মntীবৃn

সংসেদর pথম aিধেবশেন
সmদ-িববরণী সংkাn তথয্
সবসাধারেণর িনকট unুk

দীঘেময়ােদ

sীকার

সংসদ সদসয্বৃn;
সংসেদ
pিতিনিধtকারী
দলীয় নতৃবn
ৃ
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kিমক
5.

কাযkম
সংিবধান o কাযpণািল িবিধেত
িনধািরত দািয়েtর িভিtেত
িনয়িমতভােব সরকাির িহসাব কিমিটর
বঠক aনু ান

কমসmাদন সূচক
aবয্াহতভােব aনুসত
ৃ

সময়
চলমান;
সকল
aিধেবশন

দািয়t
সরকাির িহসাব
কিমিট

সহায়তাকারী

6.

সংসদীয় sায়ী কিমিটসমূেহর িনয়িমত
বঠক aবয্াহত রাখা

মািসক বঠক aনু ান, সুপািরশ
pদান o aবয্াহত aনুসরণ

চলমান

sায়ী কিমিটর
সভাপিতবৃn

7.

বােজট pিkয়া পিরবীkণ eবং
‘ফাiেননিশয়াল oভারসাiট’
কিমিটসমূেহর বঠক aনু ােনর িবষেয়
সংসদ সদসয্বৃn o সংসদ
সিচবালেয়র কমকতােদর দkতা বৃিd
জনবল, সর াম, aিফস সংsােনর
মাধয্েম sায়ী কিমিটসমূহেক সহায়তা
pদান

সংসদ সিচবালেয়র বােজট
পযেবkণ iuিনট চালু; সংসদ
সদসয্ o সংসদ সিচবালেয়র
কমকতােদর জনয্ pিশkণ/
কমশালা আেয়ািজত
sায়ী কিমিটসমূেহর চািহদা
aনুযায়ী জনবল, সর াম o
aিফস pািp

চলমান

জাতীয় সংসদ
সিচবালয়

চলমান

জাতীয় সংসদ
সিচবালয়

sায়ী কিমিটর
সদসয্বৃn; মহা
িহসাব িনরীkক o
িনয়ntক; সংি
মntণালয়
aথ মntণালয়;
পিরকlনা
মntণালয়; মহা
িহসাব িনরীkক o
িনয়ntক
জনpশাসন
মntণালয়; aথ
িবভাগ

9.

জাতীয় সংসদ o সংসদীয়
কাযপdিতেত তথয্-pযুিkর বয্বহার

চলমান

জাতীয় সংসদ
সিচবালয়
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জনগেণর pিত সংসদ সদসয্গেণর
দািয়t o জবাবিদিহ িনি তকেl
তঁােদর জনয্ eকিট আচরণিবিধ pণয়ন
o pিতপালন
জাতীয় সংসেদর িপিটশন কিমিটেক
aিধকতর কাযকর করা

i-সংসদ pবিতত; সকল আiন,
িবিধ, নীিত eবং সাকুলার
oেয়বসাiেট pকািশত o
আকাiেভ সংরিkত
জাতীয় সংসদ সদসয্েদর জনয্
আচরণিবিধ pণীত o
িনয়িমতভােব pিতপািলত

দীঘেময়ােদ

জাতীয় সংসদ

চলমান

জাতীয় সংসদ

8.

11.

িপিটশন কিমিটর বঠক িনয়িমত
aনুি ত

তথয্ o যাগােযাগ
pযুিk মntণালয়;
aথ িবভাগ

2.3 িবচার িবভাগ
2.3.1 pkাপট:
(ক)
আপীল িবভাগ o হাiেকাট িবভাগ িনেয় গিঠত বাংলােদশ সুpীম কাট eবং সiসে aধsন আদালতসমূহ o pশাসিনক
াiবুয্নাল িনেয় িবচার িবভাগ গিঠত। রা পিত বাংলােদেশর pধান িবচারপিতর িনেয়াগদান কেরন eবং তঁার সে পরামশkেম
আপীল o হাiেকাট িবভােগর aনয্ানয্ িবচারকেক িনেয়াগদান কেরন; রা পিত aধsন আদালেতর জনয্ pণীত িবিধ aনুযায়ী িবচার
িবভাগীয় পদ বা িবচার িবভাগীয় ময্ািজেsট পেদo িনেয়াগদান কেরন। িবচার িবভাগ সmূণ sাধীনভােব sীয় দািয়t পালন কের।
সংিবধােন uেlখ আেছ য, ‘ei সংিবধােনর িবধানাবলী সােপেk pধান িবচারপিত o aনয্ানয্ িবচারক িবচারকায পালেনর kেt
sাধীন থািকেবন।’ আiনসভা কতৃক pণীত eবং িবদয্মান আiন aনুযায়ী িবচারকায পিরচালনা করা eবং নাগিরকেদর মৗিলক
aিধকার o আiেনর শাসন সমুnত রাখা িবচার িবভােগর দািয়t।
(খ)
িবচার িবভােগর sাধীনতা িনি ত করার লেkয্ ei িবভােগর িবনয্াস o কমপিরিধেত pভূত পিরবতন সাধন করা হেয়েছ।
2007 সােলর 1লা নেভmর ‘জুিডিশয়াল ময্ািজেsিস’- ক আনু ািনকভােব িনবাহী িবভাগ হেত সmূণ পৃথক করা হেয়েছ। সংিবধােনর
প দশ সংেশাধনী আiন 2011 aনুযায়ী সংিবধােনর 116ক aনুেcদবেল ‘িবচার কমিবভােগ িনযুk বয্িkগণ eবং ময্ািজেsটগণ
িবচারকােয sাধীন থািকেবন’ মেম িনি ত করা হেয়েছ। তঁােদর ‘িনয়ntণ (কমsল িনধারণ, পেদাnিতদান o ছুিট ম িু রসহ) o
শৃ লািবধান’ রা পিতর uপর নয্s করা হেয়েছ। শারীিরক o মানিসক aসামথয্ o grতর aসদাচরেণর kেt সুpীম কােটর
িবচারকগেণর aপসারণ সুপািরশ করার জনয্ সংিবধােন সুpীম জুিডিশয়াল কাuিnল গঠেনর বয্বsা আেছ।
(গ)
বাংলােদেশর eকজন pধান িবচারপিত তঁার সmেদর িহসাব জমা িদেয় দৃ াn sাপন কেরেছন; eর aনুসরণ dাচার
pিত ায় pভূত সহায়ক হেত পাের। িবচারকগেণর সু ু িনেয়াগ, িবচািরক pিত ানসমূহেক aিধকতর আিথক sায়tশাসন pদান,
সmািদত কম-মূলয্ায়ন পdিতর pবতন eবং সুpীম কােটর রিজsােরর দpর aিধকতর শিkশালীকরণ, িবচার বয্বsার দkতা বৃিdর
kেt সহায়ক হেব বেল pতীয়মান হয়। মামলা- মাকdমার জট িনরসনo aতয্n জrির।
2.3.2 চয্ােল
eেkেt pধান চয্ােল সমূহ িনmrপ:
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sc িনেয়াগ পdিত pবতন;
িবচার িবভােগর aিধকতর আিথক sায়tশাসন;
িবচারকগেণর দায়বdতা aিধকতর দৃশয্মান করা;
নতুন িবষেয় pণীত আiেনর kেt ( যমন, ‘মািন লnািরং’) unততর তথয্-বয্বsা pিত া;
িবচার িবভাগ সmেক জনগেণর ধারণা ujjলতর করা;
িবচারক-মামলা aনুপােতর unয়ন সাধন;
যৗিkক সমেয় মামলার িন িt।

2.3.3 লkয্ o সুিনিদ সুপািরশ
লkয্
রাে র eকিট sাধীন, কাযকর o িনরেপk a িহসােব িবচার িবভােগর pিত া লাভ।
slেময়ািদ সুপািরশ
1. জুিডিশয়াল কমকতােদর আচরণিবিধর যথাযথ বাsবায়ন;
2. সবার মান বৃিdর লেkয্ সুpীম কােটর রিজsােরর কাযালয়েক শিkশালীকরণ।
মধয্ o দীঘেময়ািদ সুপািরশ
1. সুpীম কােট িবচারক িনেয়ােগর লেkয্ আiন/িবিধমালা/নীিতমালা pণয়ন;
2. িনেয়াগ o পেদাnিতর জনয্ সংিবধােনর সংি aনুেcদ aনুসাের িবিধ pণয়ন eবং যাগয্তার মানদে র pেয়াগ
িনি তকরণ;
3. িবচািরক pিত ােনর জনয্ pেয়াজনীয় লিজিsk, সর াম o লাকবল pদান;
4. aবয্াহতভােব িবচারকগেণর pেয়াজনীয় pিশkণ pদােনর আেয়াজন করা;
5. মামলার জট hাসকরণ;
6. িবকl িবেরাধ িন িtর বয্বsা সmpসারণ o জারদারকরণ।
2.3.4 কমপিরকlনা
kিমক
1.
2.

3.

4.

5.

কাযkম
সুpীম কােটর িবচারক িনেয়ােগর uেdেশয্
মেনানয়েনর জনয্
আiন/িবিধমালা/নীিতমালা pণয়ন
িবধানানুসাের বৎসরােn িবচারক o
কমচারীেদর সmেদর িহসাব-িববরণী
িনধািরত কতৃপেkর িনকট জমাদান
সুpীম জুিডিশয়াল কাuিnেলর ফলpসূ
কাযিনবােহর জনয্ পdিত, নীিত o
কাযpণািল pণয়ন o তােদর বাsবায়ন
িবচারকগেণর সkমতা unয়েনর লেkয্
pিশkণ o aনয্ানয্ কাযkম পিরচালনা
eবং িবচার pশাসন pিশkণ iনিsিটuট
শিkশালীকরণ
pেয়াজেনর িনিরেখ aিতিরk িবচারক
িনেয়াগ

কমসmাদন সূচক
আiন/িবিধমালা/
নীিতমালা pণীত

সময়
মধয্েময়ােদ

দািয়t
আiন o িবচার িবভাগ

সহায়তাকারী
সুpীম কাট

সmেদর িহসাবিববরণী জমাদান eবং
তৎসmিকত pিতেবদন
সুpীম জুিডিশয়াল
কাuিnেলর
পdিত, নীিত,
কাযpণািল pণীত
pিশkণ o সkমতা
unয়ন কাযkেমর
pিতেবদন

মধয্েময়ােদ

আiন o িবচার িবভাগ

সুpীম কাট

slেময়ােদ

আiন o িবচার িবভাগ

সুpীম কাট

slেময়ােদ o িবচার pশাসন pিশkণ
aবয্াহতভােব iনিsিটuট; আiন o
িবচার িবভাগ

িবচারক o মামলার
aনুপােতর unয়ন

দীঘেময়ােদ

আiন o িবচার িবভাগ;
জুিডিশয়াল কিমশন

6.

রিজsােরর কাযালয়েক শিkশালীকরণ

রিজsােরর কাযালেয়র
সবা-মােনর unয়ন

slেময়ােদ

আiন o িবচার িবভাগ

7.

দoয়ািন মামলার সময়সীমা িনধারণ

দীঘেময়ােদ

আiন o িবচার িবভাগ

8.

আদালত aবমাননার সংjা িনধারণ

মধয্েময়ােদ

আiন o িবচার িবভাগ

9.

িবকl িবেরাধ িন িtর বয্বsা gহণ

দoয়ািন মামলা
িন িtেত সময়সীমা
hাসpাp
আদালত aবমাননার
সংjা িনধািরত
িবকl িবেরাধ
িন িtর সংখয্া বৃিd

চলমান o
aবয্াহতভােব

আiন o িবচার িবভাগ
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সুpীম কাট;
জনpশাসন
মntণালয়; aথ
িবভাগ
জনpশাসন
মntণালয়; aথ
িবভাগ
জনpশাসন
মntণালয়; aথ
িবভাগ

2.4 িনবাচন কিমশন
2.4.1 pkাপট
(ক)
গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধােনর 118 aনুেcেদর িবধান মাতােবক গিঠত eবং রা পিত কতৃক িনেয়ািজত pধান
িনবাচন কিমশনার eবং aনয্ চারজন কিমশনার িনেয় বতমােন িনবাচন কিমশন সংিবধান-িনেদিশত িনবাচন o সংি aনয্ানয্ কাযািদ
সmn করার দািয়t পালন করেছন। ‘aনুসnান পdিত’ aনুসরণােn রা পিতর িনকট uপsািপত পয্ােনল হেত িতিন pধান o aনয্ানয্
িনবাচন কিমশনারেক িনেয়াগদান কেরেছন। সংিবধান aনুযায়ী িনবাচন কিমশেনর ‘দািয়t পালেনর kেt sাধীনতা’ িনি তকরেণ
‘িনবাচন কিমশন সিচবালয় আiন, 2009’ pণয়ন করা হেয়েছ। ei আiেনর আoতায় িনবাচন কিমশন জাতীয় সংসদ o sানীয়
পযােয়র িনবাচন পিরচালনা কের। কিমশন সিচবালয়েক কিমশেনর aধীেন নয্s করা হেয়েছ, কিমশেনর খােত eবং িনয়ntেণ আলাদা
বােজট বরােdর বয্বsা gহণ করা হেয়েছ eবং sc, িনরেপk িনবাচন পিরচালনায় কিমশনেক সkম করার লেkয্ eকািধক আiন o
িবিধমালা pণয়ন eবং পdিত pিত া করা হেয়েছ।
(খ)
িনবাচন কিমশন নতুন িনেয়াগিবিধ pণয়েনর মাধয্েম সিচবালয় o মাঠপযােয়র কাযালয়সমূেহর কমকতা-কমচািরেদর
সমিnত কেরেছ। কাঠােমাগত পিরবতন আনয়ন, aিধক সংখয্ক লাকবেলর িনেয়াগ o সু ু pািত ািনক বয্বsাপনার মাধয্েম eিট
eকিট শিkশালী pিত ান িহসােব আিবভূত হেয়েছ।
(গ)
সংিবধােনর 118 o 119 aনুেcেদর বেল িনবাচন কিমশন িনেয়ােগর িবষেয় aিধকতর scতা pিত ার uেদয্াগ নoয়া
হেয়েছ।
2.4.2 চয্ােল
eেkেt pধান চয্ােল সমূহ:
 সবজনীনভােব gহণেযাগয্ িনবাচন কিমশন গঠন;
 িনবাচন কিমশেনর sাধীনতা সমুnত রাখা;
 িবদয্মান িনবাচন আiন o িবিধমালার সু ু pেয়াগ;
 সংি রা ীয় pিত ানসমূেহর সে কাযকর aংশীদািরt pিত া;
 িনবাচন-সংি pিত ানসমূেহর পারsিরক সহেযািগতা জারদার করা;
 িনবাচনী িবেরােধর drত িন িt।
2.4.3 লkয্ o সুপািরশ
লkয্
aবাধ, িনরেপk o িব াসেযাগয্ িনবাচন aনু ােন সkম সmূণ sাধীন সাংিবধািনক pিত ান িহসােব িনবাচন কিমশনেক কাযকর
রাখা।
slেময়ািদ সুপািরশ
1. জাতীয় পিরচয়পt সংkাn কাযkম aবয্াহত রাখা;
2. িনবাচন বয্বsায় কমরত কমকতা o কমচািরেদর সkমতা বৃিd;
3. যথাযথ চািহদা িনrপেণর িভিtেত সkমতা বৃিdকরণ eবং িনবাচন কিমশন pিশkণ iনিsিটuটেক শিkশালী করা;
4. unততর pযুিkর মাধয্েম কিমশেনর কািরগির সkমতা বৃিd eবং িনবাচন বয্বsাপনায় uৎকষ সাধন।
মধয্ o দীঘেময়ািদ সুপািরশ
1. কিমশনারেদর িনেয়াগ eবং তঁােদর সুিবধা িবষয়ক আiন/ িবিধমালা/ নীিতমালার সংsার সাধন;
2. িনবাচন কিমশেনর psািবত সাংগঠিনক কাঠােমা সরকার কতৃক aনুেমাদন;
3. unততর িনবাচনী সংsৃিত চচা িনি তকরেণর লেkয্ িনবাচকম লী o pাথীেদর সেচতনতা বৃিd;
4. িনবাচনী িবেরাধ drত িন িtর লেkয্ আiিন o pািত ািনক সংsার।
2.4.4 কমপিরকlনা
kিমক
কাযkম
কিমশনারগেণর িনেয়াগ o সুিবধািদ
1.
সmেক খসড়া আiন/ িবিধমালা/
নীিতমালা pণয়ন
2.

বাংলােদশ িনবাচন কিমশন সিচবালেয়র
সাংগঠিনক কাঠােমা শিkশালীকরণ

3.

সকল uপেজলা o জলা eবং আ িলক
পযােয় সিkয় সাভার sশন, ডাটােবiজ
িডজাsার িরকভাির সnার eবং ঢাকায়
iেলকশন িরেসাস সnার িনমাণ

কমসmাদন সূচক
সংসেদ িবেবচনার জনয্
আiন-psাব uপsািপত

সময়
মধয্েময়ােদ

সরকােরর িবেবচনার জনয্
সাংগঠিনক কাঠােমা
uপsািপত
সকল uপেজলা o জলা eবং
আ িলক পযােয় সিkয়
সাভার sশন, ডাটােবiজ
িডজাsার িরকভাির সnার
eবং ঢাকায় iেলকশন িরেসাস
সnার িনমাণ

মধয্েময়ােদ
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slেময়ােদ

দািয়t
বাংলােদশ িনবাচন
কিমশন; আiন, িবচার
o সংসদ িবষয়ক
মntণালয়
বাংলােদশ িনবাচন
কিমশন; জনpশাসন
মntণালয়
বাংলােদশ িনবাচন
কিমশন

সহায়তাকারী
মিntপিরষদ
িবভাগ
মিntপিরষদ
িবভাগ
মিntপিরষদ
িবভাগ

kিমক
কাযkম
িনবাচন কমকতােদর সkমতা বৃিd
4.

কমসmাদন সূচক
মাঠ পযােয়র কমকতাসহ
কিমশেনর সকল কমকতা
িনবাচন বয্বsাপনা িবষেয়
pিশিkত
pিশkণpাp pিশkক;
pিশkণ সামgীর লভয্তা
িনি ত

সময়
চলমান

দািয়t
বাংলােদশ িনবাচন
কিমশন

সহায়তাকারী
মিntপিরষদ
িবভাগ

slেময়ােদ

বাংলােদশ িনবাচন
কিমশন

মিntপিরষদ
িবভাগ
আiন, িবচার
o সংসদ
িবষয়ক
মntণালয়
মিntপিরষদ
িবভাগ

5.

বাংলােদশ িনবাচন কিমশন pিশkণ
iনিsিটuট pিত া o সুসিjতকরণ

6.

িনবাচনী িবেরাধ িন িt সংkাn আiন
সংেশাধন; িনবাচনী াiবুয্নােলর
সkমতা বৃিd

িনবাচনী িবেরাধ drততর
সমেয় িন n

মধয্েময়ােদ

বাংলােদশ িনবাচন
কিমশন

7.

িনবাচকম লী, ভাটার o ভাটpাথীেদর
সেচতনতা বৃিdর লেkয্ কাযkম
পিরচালনা

uিd জনেগা ী করণীয়
সmেক aবিহত

slেময়ােদ

বাংলােদশ িনবাচন
কিমশন

2.5 aয্াটিন জনােরল
2.5.1 pkাপট
(ক)
aয্াটিন জনােরল eকিট সাংিবধািনক পদ; e পেদর aিধকারী বয্িk সরকােরর মুখয্ আiন কমকতা। aয্াটিন জনােরল
eবং তঁার কাযালয় রাে র sাথ o আiন সমুnত রাখার জনয্ িবচার িবভাগেক সহায়তা দান কেরন। aয্াটিন জনােরল িবিভn
মাকdমায় রাে র pিতিনিধt কেরন eবং তঁার কােছ pিরত িবিভn িবষেয় সরকারেক পরামশ pদান কেরন। বতমােন ‘বাংলােদশ
আiন কমকতা আেদশ, 1972’ aনুসরেণ রা পিত aয্াটিন জনােরলেক িনেয়াগদান কেরন। তঁার চাকিরর ময়াদ রা পিতর সntি র
oপর িনভরশীল।
(খ)
রা ীয় pিত ান o গণমানুেষর সুিবচার-pািp eবং রা ীয় sাথ সমুnত রাখার kেt aয্াটিন জনােরল o aনয্ানয্ আiন
কমকতা কতৃক sাধীনভােব eবং িনরেপkতা o দkতার সে দািয়t পালন aতয্n জrির। asায়ী িনেয়ােগর kেt যাগয্
আiনজীবীগণেক সুpীম eয্ািডশনাল, ডপুিট o eয্ািসsয্াn aয্াটিন জনােরল িহসােব eবং জলা পযােয় পাবিলক pিসিকuটর eবং
সরকাির uিকল িহসােব িনেয়াগদান aতয্n grtপূণ eবং e লkয্ পূরেণ pেয়াজনীয় আiন/িবিধমালা pণয়ন করা pেয়াজন।
2.5.2 চয্ােল
eেkেt pধান চয্ােল সমূহ িনmrপ:





aয্াটিন জনােরেলর কাযালেয়র sাধীনতা akু রাখা eবং িনরেপk, দk o ‘ টিনuরিভিtক’ পশাদার আiন
কমকতা িনেয়াগ;
aয্াটিন জনােরেলর কাযালেয়র pিত unততর িব াস o আsার মেনাভাব সৃি ;
dনীিত o ‘মািন লnািরং’-eর মামলায় pিতিনিধেtর জনয্ পযাp jান o দkতা aজন;
দিরd জনগেণর আiিন সহায়তা িনি তকরণ।

2.5.3 লkয্ o সুপািরশ
লkয্
সংিবধান o দেশর িবচার বয্বsােক সমুnত রাখার জনয্ aয্াটিন জনােরেলর কাযালয়েক eকিট sাধীন, িনরেপk eবং দk
pিত ান িহসােব গেড় তালা।
sl o মধয্েময়ািদ সুপািরশ
1. আiন কমকতাগেণর সkমতা বৃিdকেl বয্বsা gহণ;
2. আiন কমকতাগেণর জবাবিদিহ িনি তকরণ।
দীঘেময়ািদ সুপািরশ
1. রা sাথ রkার জনয্ সুs কাযপিরিধসহ িনিদ সমেয়র জনয্ aয্াটিন জনােরল িনেয়াগ; aয্াটিন জনােরল o aনয্ানয্
আiন কমকতার িনেয়াগ o সুিবধার িবষেয় আiন/ িবিধমালা pণয়ন;
2. দoয়ািন, রীট o ফৗজদাির শাখার মত িবেশষািয়ত iuিনট sাপনপূবক aয্াটিন জনােরেলর কাযালয় পুনগঠন;
3. দিরd জনগেণর আiিন সহায়তা কাযkম সmpসারণ।
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2.5.4 কমপিরকlনা
kিমক
কাযkম
1.
িবেশষািয়ত iuিনট (রীট, দoয়ািন,
ফৗজদাির) সৃি র জনয্ aয্াটিন
জনােরেলর কাযালেয়র পুনগঠন
aয্াটিন সািভেসস আiন pণয়ন
2.

3.

4.

5.

কমসmাদন সূচক
রীট. দoয়ািন o ফৗজদাির
মামলার জনয্ পৃথক পৃথক
iuিনট গিঠত
aয্াটিন সািভেসস আiন
pণীত

সময়
মধয্েময়ােদ

asায়ী িনেয়ােগর kেt িনিদ
ময়ােদর জনয্ (পঁাচ বছর) aয্াটিন
eয্ািডশনাল, ডপুিট o eয্ািসsয্াn
aয্াটিন জনােরলেদর িনেয়াগ pদান
আiন কমকতােদর সkমতা বৃিdকেl
বয্বsা gহণ

psািবত aয্াটিন সািভেসস
আiন aনুসরেণ িনেয়াগদান

মধয্েময়ােদ

আiন o িবচার
িবভাগ

pিশkণpাp unততর
দkতাসmn আiন কমকতা

sl, মধয্ o
দীঘ ময়ােদ

দিরd জনগেণর আiিন সহায়তা
কাযkেমর পিরসর বৃিd

aিধক সংখয্ক দিরd মানুেষর
আiিন সহায়তা লাভ

sl, মধয্ o
দীঘ ময়ােদ

aয্াটিন
জনােরেলর
কাযালয়; আiন
o িবচার িবভাগ
aয্াটিন
জনােরল; আiন
o িবচার িবভাগ

মধয্েময়ােদ

দািয়t
aয্াটিন
জনােরেলর
কাযালয়
লিজসেলিটভ o
সংসদ িবষয়ক
িবভাগ

সহায়তাকারী
আiন o িবচার
িবভাগ
aয্াটিন
জনােরেলর
কাযালয়; আiন
o িবচার িবভাগ

জনpশাসন
মntণালয়; িবচার
pশাসন pিশkণ
iনিsিটuট
aথ মntণালয়

2.6 সরকাির কম কিমশন
2.6.1 pkাপট
(ক)
সাংিবধািনক pিত ান িহসােব সরকাির কম কিমশন ‘pজাতেntর কেম িনেয়াগদােনর জনয্ uপযুk বয্িkবৃnেক মেনানয়েনর
uেdেশয্ যাচাi o পরীkা পিরচালনা’ কের, eবং ‘রা পিত কতৃক কান িবষেয় পরামশ চাoয়া হiেল িকংবা কিমশেনর দািয়t
সংkাn কান িবষয় কিমশেনর িনকট pরণ করা হiেল সi সmেn রা পিতেক uপেদশ দান’ কের। রা পিত কিমশেনর সভাপিত
eবং aনয্ানয্ সদসয্েক িনেয়াগদান কেরন, যঁারা sাধীনভােব তঁােদর দািয়t পালন কেরন।
(খ)
বতমান কিমশন পরীkা পdিতেত dাচার pিত ার লেkয্ িবিভn পdিতর unয়ন সাধন কেরেছ, ‘িসিভল সািভস (সরাসির
িনেয়ােগর জনয্ বয়স, যাগয্তা o পরীkা) িবিধমালা, 1982’- ত সংেশাধন eেনেছ; মৗিখক পরীkার kেt সংবাদপেtর সmাদক,
সরকাির কমকতা, সরকাির o বসরকাির িব িবদয্ালেয়র িশkক eবং কেপােরট সংsার pধানেদর সমnেয় িবেশষj বাড গঠেনর
বয্বsা gহণ কেরেছ। pিত ানিটর aভয্nরীণ বয্বsাপনার unয়নকেl ‘কিমশন িনেয়াগ িবিধমালা’ জাির করা হেয়েছ। যাগয্ pাথী
বাছাi করার kেt পdিতগত িকছু সংsারo সাধন করা হেয়েছ।
(গ)
িনেয়ােগর kেt জিটলতা পিরহার eবং নয্াযয্তা pিত ার লেkয্ বয্াপক সমীkার িভিtেত িবদয্মান কাটা পdিতেক
যৗিkকীকরেণর eকিট psাব বতমােন িবেবচনাধীন আেছ। pজাতেntর কেম রা পিতেক পরামশদান ছাড়াo pজাতেntর কেম ‘eক
শাখা থেক aনয্ শাখায় পেদাnিত দান বা বদিলকরেণর জনয্ pাথীর uপেযািগতা সmিকত aনুসরণীয় নীিতসমূহ’ সmেক তঁােক
পরামশদান কিমশেনর দািয়েtর anভুk। eেkেt কম কিমশেনর ভূিমকােক আেরা জারদার করা pেয়াজন।
2.6.2 চয্ােল
eেkেt pধান চয্ােল সমূহ িনmrপ:
 আিথক o বয্বsাপনাগত pশাসনসহ সরকাির কম কিমশেনর aিধকতর sাধীনতা aজন;
 সরকাির কম কিমশেনর aিধকতর িব াস o আsা aজন;
 aিধকতর sc o trিটহীন িনেয়াগ পdিত pিত া;
 pজাতেntর কেম িনেয়ািজত কমকতা-কমচারীেদর পেদাnিতর মানদ িনধারণ;
 কিমশেনর পরীkাসমূেহ আধুিনক পরীkা কমেকৗশলািদ aনুসরেণর বয্বsা gহণ;
 কিমশন সিচবালেয়র unততর সkমতা aজন;
 কিমশেনর aভয্nরীণ জবাবিদিহ পdিতর unিত সাধন;
 pিত বছর িনয়িমতভােব বাংলােদশ িসিভল সািভেসর িবিভn কয্াডাের কমকতা িনেয়াগ।
2.6.3 লkয্ o সুিনিদ সুপািরশ
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লkয্
uপযুk সরকাির কমকতােদর িনেয়াগ সুপািরশ করার লেkয্ সরকাির কম কিমশেনর eকিট কাযকর, আধুিনক o পশাদার
pিত ান িহসােব pিত ালাভ।
slেময়ািদ সুপািরশ
1. আধুিনক িনেয়াগ pিkয়া িবষেয় সরকাির কম কিমশেনর কমকতা o কমচারীেদর সkমতা বৃিd।
মধয্ o দীঘেময়ািদ সুপািরশ
1. মধািভিtেত aিধকতর িনেয়াগ o কাটা পdিত যৗিkকীকরণ;
2. কমকতা-কমচারীেদর পেদাnিত সংkাn মানদ িনধারণ o তা বsবায়েনর মাধয্েম পেদাnিত সুপািরশকরণ;
3. সরকাির কম কিমশেনর সভাপিত o aনয্ানয্ সদেসয্র িনেয়ােগর মানদ o pিkয়া পুনিবেবচনা eবং aিধকতর sc
মেনানয়ন pিkয়া aনুসরণ;
4. তথয্pযুিkিভিtক মেনানয়ন পdিত pবতন (আেবদন pিkয়াকরণ, pাথিমক o িলিখত পরীkা aনু ান)।
5. মৗিখক পরীkায় scতা o বstিন তা আনয়েনর লেkয্ ময্ানুেয়ল pণয়ন;
6. সাংিবধািনক aবsােনর আেলােক কিমশেনর বয্বsাপনাগত o আিথক sায়tশাসন pদান o কিমশেনর সিচবালয়েক
শিkশালীকরণ;
7. কিমশেনর কমকা eকািধক কিমশেনর মেধয্ িবভাজেনর মাধয্েম pাথী যাচাiকােয সু ত
ু া o drততা আনয়ন।
2.6.4 কমপিরকlনা
kিমক
কাযkম
সরকাির
কম
কিমশেনর
সভাপিত o
1.
সদসয্গেণর মেনানয়ন নীিতমালা pণয়ন o
তদনুসাের কিমশেনর সভাপিত o aনয্
সদসয্গেণর মেনানয়ন pদান
2.
তথয্pযুিkিভিtক পরীkা-পdিত pবতন
3.
4.

সুিনিদ মান aনুযায়ী মৗিখক পরীkা
পিরচালনার জনয্ িনেদিশকা pণয়ন o
aনুসরণ
কমকতা-কমচািরেদর পেদাnিতর মানদ
িনধারণ o eর বাsবায়ন

কমসmাদন সূচক
সভাপিত o সদসয্েদর
মেনানয়ন নীিতমালা রা পিত
কতৃক aনুেমািদত

সময়
মধয্েময়ােদ

দািয়t
রা পিতর
সিচবালয়

সহায়তাকারী
সরকাির কম
কিমশন

নয় থেক বােরা মােসর মেধয্
পাবিলক পরীkার pিkয়া
সmn
মৗিখক পরীkার নmর pদােন
pিমতমান aজন

মধয্েময়ােদ

সরকাির কম
কিমশন

জনpশাসন
মntণালয়

মধয্েময়ােদ

সরকাির কম
কিমশন

জনpশাসন
মntণালয়

কম কিমশন কতৃক পেদাnিতর
মানদ িনধািরত eবং
বাsবািয়ত
মধািভিtেত aিধকতর সংখয্ক
মেনানয়ন লাভ

মধয্েময়ােদ

সরকাির কম
কিমশন

জনpশাসন
মntণালয়

ধােপ ধােপ o
দীঘেময়ােদ

সরকাির কম
কিমশন

জনpশাসন
মntণালয়

slেময়ােদ

মিntপিরষদ
িবভাগ o
জনpশাসন
মntণালয়
সরকাির কম
কিমশন

সরকাির কম
কিমশন

জনpশাসন
মntণালয়

মিntপিরষদ
িবভাগ o
সরকাির কম
কিমশন

5.

কাটা পdিতর যৗিkকীকরেণর মাধয্েম
মধা কাটা বৃিd

6.

সরকাির কম কিমশেনর আিথক o
বয্বsাপনাগত sায়tশাসেনর লেkয্ নীিত
pণয়ন

7.

সরকাির কম কিমশন কতৃক আধুিনক
িনেয়াগ পdিত িবষেয় চািহদািভিtক
pিশkণ pদান

সরকাির কম কিমশেনর
িনধািরত সুিবধািদ o বােজট
লাভ eবং িনজs কমকা
পিরচালনায় সkমতা aজন
চািহদা িনrপণ সmn
pিশkণ পিরকlনা pণীত
পিরকlনা বাsবািয়ত

8.

eকািধক কম কিমশন pিত া

eকািধক কম কিমশন pিতি ত

slেময়ােদ

দীঘেময়ােদ

জনpশাসন
মntণালয়

2.7 মহা িহসাব-িনরীkক o িনয়ntক
2.7.1 pkাপট
(ক)
বাংলােদেশর মহা িহসাব-িনরীkক o িনয়ntক pজাতেntর সরকাির িহসাব eবং সকল আদালত, সরকাির কতৃপk (50%
সরকাির শয়ার বা sাথ সংি pিত ানo eেত anভুk) o কমচারীর সরকাির িহসাব িনরীkা কেরন eবং aনুrপ িহসাব সmেক
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রা পিতর িনকট িরেপাট pদান কেরন। কমবৃেtর আoতাধীন pিত ানসমূেহর আিথক দায়বdতা িনি ত করার মাধয্েম মহা িহসাবিনরীkক o িনয়ntেকর কাযালয় রাে র ‘oয়াচডগ’ িহসােব কাজ কের।
(খ)
মহা িহসাব-িনরীkক o িনয়ntক কতৃক সmািদত uিlিখত িরেপাটসমূেহ িবিধিবধােনর aনুসরণ, আিথক িনরীkা eবং
কমসmাদেনর kেt জনsােথর সুরkা সmেক পযেবkণ uেlখ থােক, যা পরবতী সমেয় সংসেদ uপsাপন করা হয়। সরকাির
িহসাব সmিকত সংসদীয় sায়ী কিমিট eসব িরেপাট পযােলাচনা কের িনবাহী িবভাগেক pেয়াজনীয় িনেদশনা o সুপািরশ pদান কের।
‘ভয্ালু ফর মািন’ িনরীkার pিত িবেশষ মেনােযাগ pদােনর জনয্ eকিট পৃথক ‘কৃিত িনরীkা (performance audit) পিরদpর’ গিঠত
হেয়েছ। 2009 সাল নাগাদ e পিরদpর uিনশিট pিতেবদন pণয়ন কেরেছ যার মেধয্ চারিট pিতেবদন সরকাির িহসাব কিমিটেত
iেতামেধয্ আেলািচত হেয়েছ।
(গ)
িনরীkা pিতেবদন পযােলাচনার লেkয্ সািচিবক বয্বsা তথা কিমিটর সুপািরশ স লন, সংি িনরীkাধীন pিত ান/
মntণালেয় সুপািরশ pরণ, eবং কিমিটর পরবতী সভায় আেলাচনার জনয্ uপsাপনার সkমতা বৃিd করা pেয়াজন। িনরীkা
কতৃপেkর aনুসৃত িনরীkা-মান o িনরীkা পdিতেক যথাযথ মাtায় আধুিনকায়নo aতয্n জrির।
2.7.2 চয্ােল
e kেt pধান চয্ােল সমূহ িনmrপ:
 gহণেযাগয্ o sাভািবক সমেয়র বয্বধােন মহা িহসাব-িনরীkক o িনয়ntেকর িরেপাট লভয্ হoয়া, যােত তঁার কাযালয়
সরকাির pিত ানসমূেহর আিথক দায়বdতা িনrপেণর দািয়t যথাযথভােব পালন করেত সkম হয়;
 িনরীkা-পযেবkণািদ পিরপালেনর জনয্ মহা িহসাব-িনরীkক o িনয়ntেকর কাযালয় কতৃক িনেদশনা pদান eবং pদt
সুপািরশ বাsবায়েনর agগিত aনুসরণ;
 আধুিনক িনরীkা পdিতর সে স িত িবধান কের মহা িহসাব-িনরীkক o িনয়ntেকর কাযালেয়র (pাযুিkক িভিtসহ)
সkমতা বৃিd eবং দk জনবল গঠন;
 িনরীkা o িহসাব কাযkেমর পৃথকীকরণ।
2.7.3 লkয্ o সুপািরশ
লkয্
সকল সরকাির pিত ােনর কােছ আিথক scতার দািবদার eকিট কাযকর pিত ান িহসােব মহা িহসাব-িনরীkক o িনয়ntেকর
কাযালেয়র pিত া লাভ।
slেময়ািদ সুপািরশ
1. শািsমূলক বয্বsা gহেণর মাধয্েম িনরীkাধীন সংsা কতৃক িনধািরত সমেয় িনরীkা পযেবkণ o সুপািরশ পিরপালন
িনি তকরণ;
2. যথাসমেয় িনরীkা pিতেবদন pকাশ eবং সবসাধারেণর aবগিতর জনয্ unুkকরণ। e-সmিকত আiন পিরবতন o
পিরমাজন।
মধয্ o দীঘেময়ািদ সুপািরশ
1. িনজ দািয়t পালেনর kেt মহা িহসাব-িনরীkক o িনয়ntকেক সংিবধােন pদt sাধীনতার পিরেpিkেত আিথক,
pশাসিনক o কািরগির kমতা pদােনর মাধয্েম e কাযালয়েক eকিট সাংিবধািনক সংsা িহসােব শিkশালীকরণ;
2. সেবাৎকৃ আnজািতক মােনর িনরীkার সে স িত রেখ মহা িহসাব-িনরীkক o িনয়ntেকর কাযালেয়র জনবল
িনেয়াগ o তােদর pিশkণ pদােনর মাধয্েম সkমতা বৃিd।
2.7.4 কমপিরকlনা
kিমক
1.

2.

3.

4.

কাযkম
মহা িহসাব-িনরীkক o িনয়ntেকর
কাযালয়েক আিথক, pশাসিনক o কািরগির
িদেক হেত aিধকতর sশািসত করার লেkয্
pশাসিনক বয্বsা gহণ
িনরীkার পূ ীভূত aিন n কাজ
সmাদেনর জrির কমসূিচ gহণ

কমসmাদন সূচক
জাতীয় সংসদ কতৃক
িনরীkা আiন পাশ

সময়
মধয্েময়ােদ

দািয়t
মহা িহসাব-িনরীkক o
িনয়ntেকর কাযালয় o
aথ িবভাগ

সহায়তাকারী
জনpশাসন
মntণালয়

সmত sাভািবক িবলিmত
সমেয়র মেধয্ িনরীkা
pিতেবদনসমূহ দািখল

slেময়ােদ

সকল সরকাির
দpর

সেবাৎকৃ আnজািতক মােনর িনরীkার
সে স িত রেখ মহা িহসাব-িনরীkক o
িনয়ntেকর কাযালেয়র ‘ টকিনকয্াল
aিডিটং’ o ‘পারফরেমn aিডিটং’ বয্বsা
pবতন o pিত া
দ মূলক বয্বsা gহেণর মাধয্েম িনরীkাধীন
সংsা কতৃক িনধািরত সমেয় িনরীkা
পযেবkণ o সুপািরশ পিরপালন িনি ত
করার কাযবয্বsা gহণ

‘ টকিনকয্াল aিডিটং’ o
‘পারফরেমn aিডিটং’
বয্বsা pিতি ত

মধয্েময়ােদ

মহা িহসাব-িনরীkক o
িনয়ntেকর কাযালয় o
সরকাির িহসাব সmিকত
কিমিট
মহা িহসাব-িনরীkক o
িনয়ntেকর কাযালয়

সকল িনরীkাধীন সংsা কতৃক
িনধািরত সমেয়র মেধয্ িনরীkা
পযেবkেণর জবাবদান eবং
তা না করা হেল সরকার কতৃক
শািsমূলক বয্বsা gহণ

slেময়ােদ
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মহা িহসাব-িনরীkক o
িনয়ntেকর কাযালয় o
aথ িবভাগ

সকল সরকাির
দpর

সকল সরকাির
দpর

kিমক
5.

কাযkম
‘ভয্ালু ফর মািন’ িনি তকরণ জনয্
‘ সাসাল পারফরেমn aিডট’-eর দkতা
unয়ন সংkাn কমপিরকlনা pণয়ন

কমসmাদন সূচক
কমপিরকlনা pণীত

সময়
slেময়ােদ

দািয়t
মহা িহসাব-িনরীkক o
িনয়ntেকর কাযালয়

সহায়তাকারী
aথ িবভাগ

6.

িনরীkা o িহসাব কাযkেমর পযায়kিমক
পৃথকীকরণ

িনরীkা o িহসাব পৃথক
কাযkম িহসােব pিতি ত

মধয্েময়ােদ

মহা িহসাব-িনরীkক o
িনয়ntেকর কাযালয়

aথ িবভাগ

2.8 নয্ায়পাল
2.8.1 pkাপট
(ক)
গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধােনর 77 aনুেcেদর আoতায় নয্ায়পাল আiন পাশ হেয়েছ। নয্ায়পাল িনেয়াগ eবং
নয্ায়পােলর দpর pিত া eখনo aসmn রেয়েছ। নয্ায়পােলর দpর pিতি ত হেল তা eকিট sাধীন pিত ান িহসােব সংkুb
নাগিরকেদর aিভেযাগ gহণ করেব, স-সmেক aনুসnান পিরচালনা করেব eবং সংেশাধনমূলক বয্বsা gহণ করেব।
(খ)
নয্ায়পােলর দpর যােত sাধীন সtা িনেয় কাযকরভােব দািয়t পালন করেত পাের তার জনয্ ei pিত ানিটেক আিথক
sায়tশাসন pদান করেত হেব। নয্ায়পােলর kমতা o aিধেkto সুিনিদ ভােব িনধারণ করেত হেব।
2.8.2 চয্ােল
eেkেt pধান চয্ােল সমূহ িনmrপ:
 নয্ায়পাল িনেয়াগ o নয্ায়পােলর দpর pিত া;
 aনয্ানয্ সাংিবধািনক o সংিবিধবd pিত ােনর ( যমন, dনীিত দমন কিমশন, মানবািধকার কিমশন) সে দািয়t o
কৃেতয্র dততা পিরহার।
2.8.3 লkয্ o সুপািরশ
লkয্
কাযকর নয্ায়পাল দpর pিত া ।
slেময়ািদ সুপািরশ
1. নয্ায়পাল িনেয়াগ, তঁার দpর pিত া o pেয়াজনীয় সmদ বরাd করা;
2. নয্ায়পােলর দpেরর জনয্ কাযপিরচালনা নীিতমালা, কমpিkয়া o পdিত pণয়ন।
মধয্ o দীঘেময়ািদ সুপািরশ
1. সংসদীয় গণতািntক বয্বsা, কমপিরসর o আিথক sায়tশাসেনর িনিরেখ ‘নয্ায়পাল আiন, 1980’ পযােলাচনা করা
eবং aনয্ানয্ সাংিবধািনক pিত ােনর সে দািয়t o কৃেতয্র dততা পিরহােরর বয্বsা gহণ।
2.8.3 কমপিরকlনা
kিমক
কাযkম
1.
নয্ায়পাল, তঁার দpেরর কমকতা o
কমচারীবৃেnর িনেয়াগ
নয্ায়পােলর কাযালেয়র ভৗত
2.
সুিবধািদ eবং ঢাকা o আ িলক
কাযালয়সমূেহর জনয্ pেয়াজনীয়
সর াম o সামgী সরবরাহ
3.
4.

নয্ায়পােলর দpেরর
কমপিরচালনার িবিধিবধান o
কাযপdিত pণয়ন
নয্ায়পােলর দpেরর কাযাবিল
পযােলাচনা o পিরবতেনর জনয্
সুপািরশ pণয়ন

কমসmাদন সূচক
নয্ায়পাল, কমকতা/
কমচারী িনেয়ািজত
pেয়াজনীয় ভৗত সুিবধা
o সর ামসহ
নয্ায়পােলর দpর o
আ িলক কাযালয়সমূহ
pিতি ত
িবিধিবধান o কাযপdিত
pণীত
সুপািরশ সংবিলত
pিতেবদন pণীত
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সময়
slেময়ােদ

দািয়t
সংসদ

সহায়তাকারী
জাতীয় সংসদ
সিচবালয়
জাতীয় সংসদ
সিচবালয়;

slেময়ােদ

লিজসেলিটভ o সংসদ
িবষয়ক িবভাগ

মধয্েময়ােদ

জাতীয় সংসদ সিচবালয়;

লিজসেলিটভ o
সংসদ িবষয়ক িবভাগ

মধয্ ময়ােদ

নয্ায়পাল

জাতীয় সংসদ
সিচবালয়;
লিজসেলিটভ o
সংসদ িবষয়ক িবভাগ

2.9 dনীিত দমন কিমশন
2.9.1 pkাপট
(ক)
dনীিতর িবrেd aবয্াহতভােব লড়াi eবং dাচার pিত ার kেt dনীিত দমন কিমশন সবেচেয় grtপূণ pিত ান।
সরকার নতুন আiেনর আoতায় dনীিত দমন বুয্েরার কাযkম o কাঠােমা সংsােরর মাধয্েম dনীিত দমন কিমশন pিত া কের। নতুন
কিমশন পুরাতন কমকতা-কমচারীেদর িনেয় যাtা r কের iেতামেধয্ নতুন কাঠােমা o কমপিরিধ pিত া কেরেছ। pিত ানিট
জনpশাসন, বয্বসা pিত ান o িসিভল সাসাiিটর pিত ান o egিলেত িনযুk বয্িkবৃেnর dনীিতমূলক কাযািদ িনেয় aনুসnান
চালায়, তদn পিরচালনা কের eবং সংি আiেনর aধীেন aিভেযাগ দােয়র o মামলা পিরচালনার মাধয্েম dনীিত pিতেরােধর
কাযকর বয্বsা gহণ কের।
(খ)
সরকার কিমশেনর চয়ারময্ান o কিমশনার িনেয়াগ eবং কাঠােমা aনুযায়ী বিধত লাকবল িনেয়ািজত কেরেছ। কিমশনেক
aিধকতর দk o কাযকর pিত ান িহসােব গেড় তালার জনয্ তথয্pযুিk, aনুসnান o তদnকায, ‘ হায়াiট কলার’ aপরাধ, ‘মািন
লnািরং’ aিভযুেkর aিধকার, iতয্ািদ িবষয় anভুk কের কমকতা-কমচারীেদর বয্াপক pিশkেণর বয্বsা কেরেছ। বাংলােদশ
জািতসংেঘর dনীিতিবেরাধী কনেভনশেন sাkর কেরেছ eবং aভয্nরীণ দায়বdতা ছাড়াo কিমশন আnজািতক পযােয়র eকিট
দায়বd pিত ান িহসােব আিবভূত হেয়েছ। বড় eবং আnজািতক পযােয়র aথপাচার রাধকেl বাংলােদশ ‘মািন লnািরং pিতেরাধ
আiন, 2012’ পাশ কেরেছ eবং তার বাsবায়েন dনীিত দমন কিমশন কাযকর ভূিমকা পালন করেছ।
(গ)
dনীিত দমন কিমশনেক আিথক, pশাসিনক o আnজািতক পযােয়র aথ পাচারসহ aনয্ানয্ dনীিতমূলক কাযকলােপর
বয্াপক aনুসnান, তদn eবং মামলা পিরচালনা করেত হয় িবধায় eর সkমতা o দkতা pভূতভােব বৃিd করা pেয়াজন eবং eর
sাধীনতা িনি ত করা জrির। dনীিত সmিকত তদn পিরচালনার kেt কিমশেনর িনরেপkতা সমুnত রেখ তার দায়বdতাo
িনি ত করা pেয়াজন; সi লেkয্ আiনo সংsার করা আবশয্ক।
2.9.2 চয্ােল
eেkেt pধান চয্ােল সমূহ িনmrপ:
 sাধীনভােব eবং িনরেপkতার সে কিমশেনর কাযkম পিরচালনার জনয্ আিথক o আiিন kমতা লাভ;
 dনীিত দমন কিমশেনর িনরেপkতা সমুnত রাখা eবং দায়বdতা িনি তকরণ;
 মানসmn সবাদান িনি ত করার জনয্ pািত ািনক o জনবল-সংি সkমতা বৃিd;
 কিমশন কতৃক পযাp সmদ লাভ;
 তদnকায পিরচালনা o aিভেযাগ দািখেলর kেt কিমশেনর কমকতােদর দkতা বৃিd;
 dনীিত দমেন িনেয়ািজত কমকতােদর দৃঢ়ভােব dাচার aনুসরণ, তােদর scতা o জবাবিদিহ িনি তকরণ;
 dনীিতিবেরাধী aবsােন নাগিরক o আiন-pেণতােদর দৃঢ় সমথন pদােনর সুেযাগ সৃি ।
2.9.3 লkয্ o সুপািরশ
লkয্
dনীিত দমেন কাযকর eকিট pিত ান িহসােব dনীিত দমন কিমশেনর pিত ালাভ।
slেময়ািদ সুপািরশ
1. কিমশেনর দkতা o সkমতা unয়েনর বয্বsা gহণ;
2. dনীিত সmেক তথয্-pদানকারীেদর সুরkায় সহায়তা pদান;
3. dনীিত pিতেরাধ কিমিট গঠেন নাগিরকেদর সmৃk করার জনয্ যাগােযাগ কমেকৗশল pবতন;
4. িনয়িমতভােব কিমশেনর সদসয্ o কমকতা-কমচারীেদর সmেদর িহসাব pদান eবং কিমশেনর oেয়বসাiেট তা
pদশেনর বয্বsা gহণ;
5. dনীিতর তদn পিরচালনায় কিমশেনর sাধীনতা িনি তকরণ;
6. dনীিত দমন কিমশেনর িনরেপkতা o দায়বdতা িনি তকরণ।
মধয্ o দীঘেময়ািদ সুপািরশ
1. সেবাৎকৃ dনীিত pিতেরাধ পরােকৗশেলর aনুকরণ o aনুশীলন;
2. dনীিত pিতেরােধ সেচতনতা সৃি o pিতেরাধ গেড় তালার kেt নাগিরক গা ী o গণমাধয্েমর সে
aবয্াহত রাখা।

যৗথ uেদয্াগ

2.9.4 কমপিরকlনা
kিমক
কাযkম
আiিন কাঠােমা সংsােরর মাধয্েম
1.
কিমশেনর সkমতা বৃিdকরণ eবং
তদn পিরচালনায় পূণ sাধীনতা
pদান

কমসmাদন সূচক
িবদয্মান আiন সংেশািধত
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সময়
slেময়ােদ

দািয়t
dনীিত দমন
কিমশন

সহায়তাকারী
মিntপিরষদ
িবভাগ

kিমক
কাযkম
কিমশেনর কাযkেমর aিধকতর
2.
িনরেপkতা o দায়বdতা িনি তকরণ
কিমশেনর দkতা o সkমতা বৃিdর
3.
লেkয্ pিশkণ o aনয্ানয্ কাযkম
gহণ
িবিভn সংsার সে কিমশেনর
4.
pািত ািনক যাগােযাগ বয্বsার
unয়ন
pমািণত uৎকৃ aনুশীলন (best
5.
practices) aনুকরণ o aনুশীলেনর
মাধয্েম pািত ািনক সংsার সাধন
6.
সরকাির pিত ান, রাজৈনিতক
pিত ান, বয্বসা pিত ান o সুশীল
সমাজ o গণমাধয্েমর মাধয্েম
dনীিতর িবrেd জনসেচতনতা বৃিdর
uেদয্াগ gহণ
dনীিত pিতেরােধর লেkয্ জাতীয়
7.
dাচার iuিনট o নিতকতা কিমিট
গঠন o শিkশালীকরেণ সহায়তা
pদান
dনীিত pিতেরােধ িনেয়ািজত
8.
বয্িkেদর dনীিত pিতেরােধর জনয্
মিনটিরং সল pিত া
জনpিতিনিধসহ রাজৈনিতক
9.
নতৃবn
ৃ েক dনীিত-িবেরাধী কাযkেম
aংশgহেণর জনয্ udুd করা
10. aথসmদ পাচার রােধ কাযকর
বয্বsা gহণ

কমসmাদন সূচক
িবদয্মান আiন সংেশািধত

সময়
মধয্েময়ােদ

দািয়t
dনীিত দমন
কিমশন
dনীিত দমন
কিমশন

সহায়তাকারী
মিntপিরষদ
িবভাগ
মিntপিরষদ
িবভাগ

pিশkণ পিরকlনা pণীত o
তদনুসাের কাযkম বাsবািয়ত

চলমান

dনীিত দমন কিমশন কতৃক
চািহবামাt তথয্ pািpর সুেযাগ লাভ

slেময়ােদ

dনীিত দমন
কিমশন

uৎকৃ aনুশীলন-পdিতর
utেরাtর বাsবায়ন

মধয্েময়ােদ

dনীিত দমন
কিমশন

মিntপিরষদ
িবভাগ;সংি
pিত ানসমূহ
মিntপিরষদ
িবভাগ

কাযকর dনীিত-িবেরাধী aিভযান
বাsবািয়ত

slেময়ােদ
eবং
aবয্াহতভােব

dনীিত দমন
কিমশন

মিntপিরষদ
িবভাগ

‘জাতীয় dাচার কৗশল’ aনুযায়ী
dাচার কৗশল বাsবায়ন
iuিনটসমূহ গিঠত o কাযকর

slেময়ােদ

মিntপিরষদ িবভাগ dনীিত দমন
কিমশন

মিনটিরং সল pিতি ত

slেময়ােদ

মিntপিরষদ িবভাগ dনীিত দমন
কিমশন

নতৃবেৃ nর dনীিত-িবেরাধী pচারণা
o কাযkেম সিkয়ভােব aংশgহণ

slেময়ােদ

dনীিত দমন
কিমশন

‘মািন লnািরং pিতেরাধ আiন’
aবয্াহতভােব বাsবািয়ত

slেময়ােদ o dনীিত দমন
aবয্াহতভােব কিমশন

মিntপিরষদ
িবভাগ
বাংলােদশ বয্াংক

2.10 sানীয় সরকার
2.10.1 pkাপট
(ক)
সংিবধােনর 59 o 60 aনুেcদবেল sানীয় সরকার pিত ানসমূেহর pিত া eবং তােদর কাযাবিল পিরচািলত হয়।
সংিবধােন িবধৃত আেছ য, ‘আiনানুযায়ী িনবািচত বয্িkেদর সমnেয় গিঠত pিত ানসমূেহর uপর pজাতেntর pেতয্ক pশাসিনক
eকাংেশর sানীয় শাসেনর ভার pদান করা হiেব’ eবং ei pিত ানসমূহ ‘(ক) pশাসন o সরকাির কমচারীেদর কায; (খ) জনশৃ লা
রkা’; eবং (গ) ‘জনসাধারেণর কায o aথৈনিতক unয়ন সmিকত পিরকlনা pণয়ন o বাsবায়ন’ করেত পারেব। ei িভিtেতi
sাধীনতার পর বাংলােদেশ sানীয় সরকার িবকিশত হেয়েছ eবং বতমােন iuিনয়ন sের iuিনয়ন পিরষদ, uপেজলা sের uপেজলা
পিরষদ, জলা sের জলা পিরষদ eবং রাজধানী, িবভাগ o বড় জলা শহের িসিট কেপােরশন eবং ছাট শহের পৗরসভা pিতি ত
হেয়েছ।
(খ)
বতমান সরকােরর আমেল পিরচািলত িনবাচনসমূেহ iuিনয়ন o uপেজলা পিরষদসমূহ eবং পৗরসভা o িসিট
কেপােরশনসমূেহ জনpিতিনিধগণ িনবািচত হেয় দািয়t পালন করেছন। sানীয় সরকার pিত ানসমূহ o sানীয়ভােব বাsবায়নেযাগয্
unয়ন pকl o পিরকlনাসমূেহ সরকার সmেদর পিরমাণo বৃিd কেরেছ।
(গ)
sানীয় সরকার pিত ানসমূহ তােদর unয়ন পিরকlনা বাsবায়েনর জনয্ সরকােরর সmদ বরােdর oপর িনভরশীল। e
বরাd eবং সiসে তােদর সmদ আহরেণর kমতা বৃিd করা pেয়াজন। sানীয় সরকােরর িনবািচত pিতিনিধ o কমকতাকমচািরেদর দkতা unয়নo জrির। সেবাপির িনবািচত pিতিনিধ eবং eসব sানীয় সরকার pিত ােন কমরত কমকতা-কমচারীেদর
কমকাে scতা, দায়বdতা িনি ত করাo aতয্n grtপূণ। সরকাির কমকা , eনিজoেদর কাযkম, sানীয় uেদয্াগ o sানীয়
সরকার pিত ানসমূেহর কাযkেমর মেধয্ সমnয় সাধারণ নাগিরকেদর aথৈনিতক o সামািজক unয়েন grtপূণ aবদান রাখেব।
sানীয় সরকারসমূেহ িনবািচত pিতিনিধ, আiনpেণতা o িনবাহী িবভােগর দািয়tপালনকারীেদর ভূিমকা o দািয়to s করা
pেয়াজন।
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(ঘ)
‘আiনানুযায়ী িনবািচত বয্িkেদর সমnেয় গিঠত pিত ানসমূেহর uপর pজাতেntর pেতয্ক pশাসিনক eকাংেশর sানীয়
শাসেনর ভার pদান করা হiেব’ মেম সংিবধােন য pতয্য় বয্k করা হেয়িছল তা কndীয় সরকােরর eখিতয়ার থেক sানীয় সরকাের
িকছু িকছু kেt kমতা o দািয়েtর িবেকndীকরণ (devolution) িনেদশ কের। sানীয় সরকাের, িবেশষত gামীণ sানীয় সরকাের
কাযকরভােব e ধরেনর িবেকndীকরণ eখনo pিতি ত হয়িন। aিধকnt, sানীয় সরকােরর sরo eকািধক। কান কান kেt
সরকােরর ‘সংরিkত’ o ‘হsাnিরত’ িবষয়ািদ িচিhত করাo d র। সুতরাং sানীয় সরকােরর মূল কnd িচিhত করাo pেয়াজন।
2.10.2. চয্ােল
eেkেt pধান চয্ােল সমূহ িনmrপ:
 sানীয় পযােয় সবাসমূেহর মান unয়ন o সমnয় সাধন;
 sানীয় সরকােরর pিতিনিধ o কমকতা-কমচারীেদর দায়বdতা-পdিতর unয়ন;
 sানীয় সরকােরর pিতিনিধ o কমকতা- কমচারীেদর সkমতা বৃিd;
 সামািজক-aথৈনিতক- ভৗেগািলক বাsবতার আেলােক sানীয় সরকার pিত ানসমূেহ সmদ বরাd বৃিdকরণ;
 sানীয় সরকােরর কndিবnু িsরীকরণ;
 দািয়t o kমতার িবেকndীকরণ;
 sানীয় রাজs সংgহ o তার িভিt বৃিd করার মাধয্েম sানীয় সরকার pিত ানসমূহ শিkশালীকরণ।
2.10.3 লkয্ o সুপািরশ
লkয্
sc, দায়বd, sিনভর, গণেকিndক eবং tিরত সাড়া দােন সkম sানীয় সরকার pিত া।
slেময়ািদ সুপািরশ
1. sানীয় সরকােরর িবিভn sের kমতার িবেকndীকরণ;
2. uপেজলা পিরষদ চয়ারময্ান o সংসদ সদসয্গেণর eখিতয়ার সুিনিদ করণ;
3. জলা পিরষেদর কমপিরিধ িনিদ করা eবং জলা-sের কমরত aনয্ানয্ কমকতার সে সmক s ীকরণ।
মধয্ o দীঘেময়ািদ সুপািরশ
1. সরকাির সmেদ জনগেণর unততর o নয্াযয্তর aিধকার pিত া;
2. sানীয় সরকার pিত ােনর বয্বsাপনা unয়ন, scতা o দায়বdতা বৃিdর পdিতগত সংsার o unয়ন সাধন;
3. sানীয় সরকার pিতিনিধেদর সkমতা unয়েনর লেkয্ সৃজনশীল eবং বhমুখী uেদয্াগ gহণ।
4. sানীয় সরকাের িনেয়ািজত জনpিতিনিধ o কমকতা-কমচারীেদর সkমতা বৃিd o ‘sানীয় সরকার সািভস’ pিত া।
2.10.4 কম-পিরকlনা
kিমক
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

কাযkম
কমসmাদন সূচক
বাৎসিরকভােব বৃিdpাp বরাd
সামািজক-aথৈনিতক- ভৗেগািলক
বাsবতার আেলােক (জনসংখয্া,
আয়তন, aনgসরতা) sানীয়
সরকারসমূেহ সmদ বরাd বৃিdকরণ
sানীয় সরকার pিত ানসমূেহর আেয়র নতুন kেt sানীয় সরকার
িভিtর পিরসর বৃিdকরণ
pিত ানসমূহেক কর সংgেহর
সুেযাগদান; ‘িবkয় কর’, ‘মূলয্
সংেযাজন কর’ আহরণ করার আiিন
িভিt pদান
sানীয় সরকােরর িনবািচত pিতিনিধ o সংগিঠত নাগিরকেগা ী কতৃক িরেপাট
কাড দািখল eবং sানীয় সরকােরর
কমকতা, কমচারীেদর scতা o
দায়বdতা িনি তকরেণর জনয্ নাগিরক সংsাসমূহ থেক তথয্ লাভ
uেদয্াগ gহণ
sানীয় সরকাের (িবেশষত uপেজলা o গাiডলাiন pণীত
জলা পিরষদ) সংসদ সদসয্ o সরকাির
কমকতাগেণর ভূিমকা o eখিতয়ার
সুিনিদ করণ
জলা পিরষেদর কমপিরিধ িনধারণ eবং কমপিরিধ িনধািরত o s ীকৃত
জলােক sানীয় সরকােরর কndিবnু
িহসােব িচিhতকরণ
sানীয় সরকার সািভস pবতন
sানীয় সরকার সািভস িবিধ pণয়ন o
তদনুসাের লাকবল িনেয়াগ।

সময়
slেময়ােদ

দািয়t
sানীয় সরকার
িবভাগ

সহায়তাকারী
sানীয় সরকার
pিত ানসমূহ

মধয্েময়ােদ

sানীয় সরকার
িবভাগ

sানীয় সরকার
pিত ানসমূহ

মধয্েময়ােদ

sানীয় সরকার
pিত ানসমূহ

সুশীল সমাজ;
পশাজীবী
pিত ান

slেময়ােদ

sানীয় সরকার
িবভাগ

sানীয় সরকার
pিত ানসমূহ

মধয্েময়ােদ

sানীয় সরকার
িবভাগ

দীঘেময়ােদ

sানীয় সরকার
িবভাগ

sানীয় সরকােরর pিতিনিধ, কমকতা o pিশkণ o সkমতা বৃিd কাযkেমর
pিতেবদন
কমচারীেদর সkমতা বৃিdকরণ

চলমান

sানীয় সরকার
িবভাগ
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মিntপিরষদ
িবভাগ o
জনpশাসন
মntণালয়
সংি pিশkণ
pিত ানসমূহ

aধয্ায় 3
জাতীয় dাচার কৗশল — aরা ীয় pিত ান
3.1 রাজৈনিতক দল
3.1.1 pkাপট
(ক)
গণতািntক রা বয্বsায় বh রাজৈনিতক দেলর aিst o িkয়াশীলতা aপিরহায। রা o জনগেণর মধয্বতী aবsােন থেক
eবং দল কতৃক মেনানীত o জনগণ কতৃক িনবািচত হেয় রাজনীিতিবদগণ রাে র িবিভn aে র কৃতয্ পিরচালনা কেরন। তঁারা
আiনসভার সদসয্ িহসােব িনবািচত হেয় আiন pণয়ন কেরন, সরকার গঠন কের রাে র িনবাহী িবভাগ পিরচালনা কেরন। বাংলােদেশ
বতমােন িনবিnত রাজৈনিতক দেলর সংখয্া 36িট।
(খ)
বাংলােদেশ sাধীনতা aজন o গণতnt pিত ায় রাজৈনিতক দলসমূহi সবেচেয় grtপূণ ভূিমকা পালন কেরেছ। বাংলােদশ
িবিভn সমেয় সামিরক শাসন pতয্k কেরেছ। তেব, দেশ aিধকাংশ সমেয় গণতািntক বয্বsা িবদয্মান িছল eবং গণতnt pিত া o
পুনঃpিত ায় রাজৈনিতক দলসমূহ মূল শিk িহসােব কাজ কেরেছ। সািবক dাচার pিত ার জনয্ রাজৈনিতক দলসমূেহর কমকাে
dাচার pিত াo aতয্n জrির – তােদর আিথক scতা বজায় রাখা, তহিবল বয্বsাপনার kেt aিডট সmn করা eবং সাংগঠিনক
িkয়াকাে গণতািntক পdিত o সংsৃিতর pিতফলন aতয্n grtপূণ।
3.1.2 চয্ােল
eেkেt pধান চয্ােল সমূহ িনmrপ:
 রাজৈনিতক দলসমূেহ aিধকতর গণতnt-চচা;
 দেলর তহিবল বয্বsাপনায় aিধকতর scতা আনয়ন;
 নাগিরকেদর pেয়াজন সmেক aিধকতর সেচতনতা pদশন;
 সাংঘিষক রাজৈনিতক কমকা পিরহার।
3.1.3 লkয্ o সুপািরশ
লkয্
িনবাচকম লীর sােথর pিতভূ গণতািntক pিত ান িহসােব pিত ালাভ।
slেময়ািদ সুপািরশ
1. গণpিতিনিধt আেদেশর সে স িতপূণ গঠনতnt pণয়ন o pবতন;
দীঘেময়ািদ সুপািরশ
1. সুs িনবাচনী iশেতহার pণয়ন o িনবাচেনর পর তার যথাযথ বাsবায়ন;
2. রাজৈনিতক দেলর তহিবল বয্বsাপনায় scতা pিত া;
3. রাজৈনিতক দলসমূহ কতৃক eকিট সmত আচরণিবিধ pণয়ন o aনুসরণ।
3.1.4 কমপিরকlনা
kিমক

কাযkম

কমসmাদন সূচক

1.

গণpিতিনিধt আiন aনুসরেণ
দলসমূেহর গঠনতnt বাsবায়ন

সকল দেলর ( কndীয় o জলা
পযােয়) কাuিnল সভা aনু ান

2.

রাজৈনিতক দেলর আচরণ সmেক
সmত িবিধ pণয়ন o aনুসরণ
pাথী মেনানয়ন o দলীয় তহিবল
বয্বsাপনায় scতা আনয়ন

eকিট সmত আচরণিবিধ pণীত

3.

4.

ড iuিনয়ন, সুশীল সমাজ o
পশাজীবী pিত ানসমূেহর সে
রাজৈনিতক দেলর পরামশ
uৎসািহতকরণ

pাথী মেনানয়েনর kেt সভা
aনু ান; দলীয় নতৃt িনবাচেনর
kেt কাuিnল aনু ান; দলীয়
তহিবেলর আয়-বয্েয়র িনরীিkত
িহসাব লভয্
বঠক aনুি ত o যৗথ কাযkম
গৃহীত
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সময়

দািয়t

slেময়ােদ
eবং
aবয্াহতভােব
মধয্েময়ােদ

রাজৈনিতক
দলসমূহ

সহায়তাকারী/
তttাবধানকারী
বাংলােদশ
িনবাচন কিমশন

রাজৈনিতক
দলসমূহ
রাজৈনিতক
দলসমূহ

বাংলােদশ
িনবাচন কিমশন
বাংলােদশ
িনবাচন কিমশন

রাজৈনিতক
দলসমূহ

ড
iuিনয়নসমূহ,
সুশীল সমাজ

চলমান

চলমান

3.2 বসরকাির খােতর িশl o বািণিজয্ক pিত ান
3.2.1 pkাপট
বাংলােদেশর আথসামািজক unয়েন বসরকাির খাত kমবধমানভােব grtপূণ ভূিমকা পালন করেছ eবং sাধীনতার পর
থেক eর ভূিমকা utেরাtর বৃিd পেয়েছ। িবপুল সংখয্ক kুd, মাঝাির o বৃহৎ িশl o বািণিজয্ক pিত ান eখন বয্বসায়ী কাযkম
পিরচালনা করেছ, সmদ সৃি o তােত মূলয্সংেযাজেন িনেয়ািজত রেয়েছ eবং জনগেণর চািহদা aনুযায়ী pেয়াজনীয় সামgী সরবরাহ
করেছ। িজিডিপেত বসরকাির খােতর aবদান kমবধমান। িবপুল আয়তেনর ei সkেরর dাচার যমন unয়েনর জনয্ জrির
তমনi জনকলয্াণ o জনেসবা িনি ত করার জনয্o তা আবশয্কীয়। বসরকাির খােত কেপােরট সংsৃিতর pচলন o pিত া
pেয়াজন। ঋণেখলািপ সংsৃিতর aবসানo জrির। ভাkােদর aিধকার সংরkেণর জনয্ ‘ ভাkা aিধকার সংরkণ আiন, 2009’eর সু ু বাsবায়ন pেয়াজন। বয্বসা-pিত ােনর ষড়যntমূলক আচরণ িনয়ntেণর জনয্ বয্বসােয়র pিতেযািগতা আiন বাsবায়নo
aতয্n grtপূণ। বয্াংিকং, ফাiনয্ািnয়াল o নন-বয্াংক ফাiনয্ািnয়াল খােতর কাযkেম aিধকতর scতা o দায়বdতা pিত াo
pেয়াজনীয় হেয় দখা িদেয়েছ। dনীিতর মাধয্েম লb aেথর aনয্তম uৎস o আধার যেহতু বয্াংিকং খােতর pিত ান, সেহতু তােদর
সু ু o িনিবড় পিরবীkণ pেয়াজন। সmpিত ‘মািlেলেভিলং মােকিটং’ বয্বসা pসার লাভ কেরেছ eবং apতয্ািশতভােব তা pভূত
dনীিতর জn িদেc। e ধরেনর বয্বসা িনয়ntেণর kেt আiেনর aপযাpতা লkয্ করা গেছ; সুতরাং eজনয্ কাযকর আiন pণয়নo
জrির হেয় পেড়েছ।
3.2.2 চয্ােল
eেkেt চয্ােল সমূহ িনmrপ:
 বয্াংক-ঋণেখলািপ সমসয্ার সমাধান;
 unততর কেপােরট বয্বsাপনার pবতন;
 কমচািরেদর নয্াযয্ o কম সmাদনিভিtক মজুির o বতন pদান;
 ভাkা aিধকার o দuিলয়া আiেনর সু ু pেয়াগ;
 মািlেলেভল মােকিটং বয্বসােয় িনয়মিন া আনয়ন;
 বয্বসায় pিতেযািগতা আiন বাsবায়ন কের যাগসাজশমূলক আচরণ pিতেরাধ;
 চmার o সিমিতসমূেহর মেধয্ sিনয়ntণ, scতা o সংsৃিতর pিত া।
3.2.3 লkয্ o সুপািরশ
লkয্
জনগেণর আথসামািজক unয়েন দায়বd o গণমুখী খাত িহসােব sc বসরকাির িশl o বািণিজয্ক খােতর pিত া।
slেময়ািদ সুপািরশ:
1.

বসরকাির খােতর িনয়ntণকারী আiন, যমন, ‘ দuিলয়া আiন’, ‘ ভাkা সুরkা আiন’-eর কাযকর pেয়াগ
িনি তকরণ;

মধয্ o দীঘেময়ািদ সুপািরশ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

বসরকাির খােতর unয়েন সহায়তা pদােনর লেkয্ pিতি ত সরকাির pিত ান, যমন, রpািন unয়ন বুয্েরা,
‘নয্াশনাল pাডািkিভিট সnার’-pভৃিতর কাযkম জারদারকরণ;
মূলয্ িনধারেণ eকািধপতয্ pিতেরাধ, পিরেবশ সংরkণ, ম আiন aনুসরণ eবং নূয্নতম o নয্াযয্ মজুির pদােনর
িবষেয় চmার o সিমিতসমূেহর িনয়ntণ o তদারিক জারদারকরণ;
dাচােরর agদূত িহসােব িচিhত বয্বসা pিত ানসমূহেক পুরsৃত করার মাধয্েম uৎকৃ aনুশীলনেক uৎসািহত
করা;
বয্বসা-pিত ানসমূহেক যথাযথ আয়কর pদােন uৎসািহত o বাধয্ করা;
জাতীয় বািণিজয্ক pিতেযািগতা পিরষদ (National Commercial Competitive Council) গঠন;
aৈনিতক uপােয় বয্বসা সংgহকারী pিত ােনর িবrেd বয্বsা gহেণর জনয্ আiিন o pশাসিনক কাঠােমা pিত া;
‘মািlেলেভল মােকিটং’ বয্বসার kেt সু ু আiিন কাঠােমা pিত া।

3.2.4 কমপিরকlনা
kিমক
1.

কাযkম
বয্বসায় sিনয়ntণ বয্বsা
জারদারকরণ

কমসmাদন সূচক
চmার সিমিতসমূহ কতৃক
িবিধ pিতপািলত eবং
ল নকারীেদর িবrেd
বয্বsা গৃহীত
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সময়
চলমান

দািয়t
চmার o
সিমিতসমূহ

সহায়তাকারী
বািণিজয্ক
কাmািনসমূহ

kিমক
2.

কাযkম
ঋণেখলািপেদর িবrেd দuিলয়া
আiেনর কাযকর pেয়াগ

কমসmাদন সূচক
drত মামলা rজু eবং রায়
pদান

সময়
চলমান

দািয়t
বাংলােদশ বয্াংক

3

বয্বসায় pিতেযািগতা আiেনর সু ু
বাsবায়ন

চলমান

বািণজয্ মntণালয়

4.

কেপােরট পিরচালন িবিধ
ল নকারীেদর িবrেd বয্বsা
gহণ
নয্াযয্তা o কৃিতিভিtক বতন,
মজুির o সুিবধািদ pদােনর িবষেয়
বয্বসা-pিত ান, ড iuিনয়েনর
মেধয্ মৈতকয্ pিত া
যথাযথ o িনয়িমত কর পিরেশােধ
বয্বসা-pিত ানসমূহেক
uৎসািহতকরণ eবং
aনুশীলনকারীেদর পুর ার pদান
ভাkা aিধকার আiেনর সু ু
বাsবায়ন
মািlেলেভল মােকিটং বয্বসার
kেt আiিন কাঠােমা pিত া
‘মাiেkােkিডট রgেলটির
aথিরিট’র পিরবীkণ কাযkম
জারদার করা
‘iনিসoেরn ডেভলপময্াn aয্াn
রgেলটির aথিরিট’র
(আiিডআরe) কাযkম জারদার
করা

জাতীয় বািণিজয্ক
pিতেযািগতা কিমশন
pিতি ত o কাযকর
কেপােরট সংsার িবrেd
আiিন বয্বsা গৃহীত

চলমান

িশlেkেt dnd o
সংঘাতমূলক ঘটনার hাস

slেময়ােদ eবং
aবয্াহতভােব

িসিকuিরিটজ
aয্াn ekেচ
কিমশন
বািণজয্ মntণালয়

বয্বসা pিত ােনর pদt
কেরর পিরমাণ বৃিd

চলমান o
aবয্াহতভােব

বািণজয্ মntণালয়

জাতীয় রাজs বাড;
বয্বসা-pিত ানসমূহ,

চলমান eবং
aবয্াহতভােব
slেময়ােদ

বািণজয্ মntণালয়
বািণজয্ মntণালয়

িশl মntণালয়;
চmার o সিমিতসমূহ
sরা মntণালয়

চলমান o
aবয্াহতভােব

বাংলােদশ বয্াংক

eনিজo বুয্েরা

চলমান o
aবয্াহতভােব

বািণজয্ মntণালয়

aথ মntণালয়

5

6.

7.
9.
10.
11.

ভাkাগেণর সntি
নতুন আiন pণীত o
aনুসত
ৃ
মাiেkােkিডট কাযkেম
aিধকতর scতা o
দায়বdতা pিতি ত
বীমা কাযkেমর পিরসর o
scতায় unয়ন সািধত

সহায়তাকারী
চmার o সিমিতসমূহ;
বয্াংক o িবিভn
আিথক pিত ান
বয্বসায়ী সিমিতসমূহ
aথ মntণালয়
িশl মntণালয়; ম
মntণালয়; চmার o
সিমিতসমূহ

3.3 eনিজo o সুশীল সমাজ
3.3.1 pkাপট
(ক)
"পিরবার, রা eবং িশl-বািণেজয্র বাiের িবিভn পশার মানুষ যখােন তােদর sাথ সুরkা o কলয্াণ pেচ ায় সংগিঠত
হয়, তােক সুশীল সমাজ িহসােব িচিhত করা হয়"। সুশীল সমাজ বাংলােদেশ eকিট সিkয় খাত eবং eর aনয্তম pািত ািনক rপ
হেc বসরকাির unয়ন pিত ান(eনিজo)সমূহ। দেশর আথসামািজক unয়েনর ঘািষত লkয্ িনেয় িবিভn eনিজo কাজ কের
চেলেছ eবং iেতামেধয্ বাংলােদেশ eকিট শিkশালী eনিজo সkর pিত ালাভ কেরেছ। eছাড়া, সরকার o বয্বসা-pিত ােনর
বাiের aেনক িশkক, গেবষক, পশাজীবী, unয়নকমী eবং scােসবী sতঃpেণািদতভােব unয়ন কাযkেম সহায়তা pদান করেছন;
সবামূলক o আিথক pিত ানসমূেহর কাযkেমর দায়বdতা বৃিd, সামািজক, রা ীয় o সাংsৃিতক িবিভn iসুয্েত জনমত গঠন eবং
গণমানুেষর সেচতনতা সৃি েত কাজ কের চেলেছন। সামিgকভােব তারা সুশীল সমাজ িহসােব পিরিচত।
(খ)
যিদo scােসবী িহসােব সুশীল সমাজ o eনিজoসমূহ pাথিমকভােব তােদর িনজs pািত ািনক কাঠােমা o পdিতর িনকট
দায়বd, িকnt চূড়াn পযােয় তারা রাে র আiনকানুন o সামািজক pথার কােছ দায়বd। রা ktিবেশেষ তােদর কাযkেম আিথক
o aনয্ানয্ সহায়তা pদান কের, eবং তারাo রাে র কাযkেম সহেযািগতা pদান কের। িকnt তােদর মূল কাজ হল রা ীয় o
বয্বসািয়ক কমবৃেtর বাiের থেক unয়েন সহায়তা pদান eবং রা ীয় o বয্বসায়ী pিত ান o কাযkেমর দায়বdতা দৃশয্মান কের
গণমানুেষর sাধীনতার পিরসর বৃিd o unয়ন tরািnতকরণ। গণতেntর িবকােশ তারাo grtপূণ ভূিমকা পালন করেত পাের।
(গ)
সুশীল সমােজর pিতিনিধবৃn o eনিজoসমূেহর কাযkেম দলিনরেপkতা বজায় রাখা, রাজৈনিতক সmৃkতা পিরহার করা
eবং পিরচালনার kেt আিথক scতা aনুশীলন করা তােদর কাযkেম dাচােরর মাপকািঠ বেল িবেবিচত। eসব kেt unয়ন
সাধন aতয্n জrির। eনিজo-র কাযkমেক scতর করা eবং তােদর দায়বdতা িনি ত করার জনয্ পযাp আiিন কাঠােমা সৃি ,
sc িনেয়াগ পdিত pিত া, সরকােরর সাংগঠিনক সkমতা বৃিd o আমলাতািntক জিটলতা িনরসনo grtপূণ।
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3.3.2 চয্ােল
eেkেt pধান চয্ােল সমূহ িনmrপ:
• pেযাজয্ আiিন কাঠােমর মেধয্ eনিজoসমূেহর কাযkম পিরচালনা;
 সুশীল সমােজর দলিনরেপk ভূিমকা পালন;
 সরকার, সুিবধােভাগী o কাযkেম aংশgহণকারী eনিজoেদর দায়বdতার unয়ন;
 eনিজo-র কাযকর পিরবীkণ, আয়-বয্েয়র িহসাব eবং যাবতীয় কাযkম সংkাn তথয্ pকােশর বয্বsা pিত া;
 eনিজoর কাযkেম আমলাতািntকতা hাস o তার pসার uৎসািহতকরণ।
3.3.3 লkয্ o সুপািরশ
লkয্
দায়বd o গণমানুেষর unয়েন a ীকারাবd সুশীল সমােজর pিত া।
মধয্ o দীঘেময়ািদ সুপািরশ:
1. আiনpেণতা, নীিতিনধারক o গণমাধয্েমর সে aিধকতর িমথিskয়ার সুেযাগ সৃি ;
2. eনিজoেদর িনবnেনর জনয্ eকক িনবnন-সংsা pিত া;
3. eনিজo সংkাn আiন o িবিধসমূেহর কাযকর বাsবায়ন;
4. eনিজoসমূেহর িনেয়াগ pিkয়ায় scতা িনি তকরণ;
5. eনিজoেদর কমকাে aিধকতর দায়বdতার বয্বsা gহণ eবং নাগিরকেদর মতামত pদােনর সুেযাগ সৃি ;
6. pতয্n eলাকায় aিতদিরdেদর আথ-সামািজক unয়েনর লেkয্ eনিজoেদর কাযkেমর সmpসারণ;
7. eনিজoেদর গভেনn পdিতেত সংsার সাধন o তােদর কাযkেম aিধকতর scতা আনয়ন।
3.3.4 কমপিরকlনা
kিমক
1.

কাযkম
সরকাির নীিতিনধারণমূলক o
aনয্ানয্ grtপূণ কমসূিচ o
কমকাে র িবষেয় সুশীল সমােজর
সে aিধকতর িমথিskয়ার
(interaction) সুেযাগ সৃি

2.

eনিজoেদর কাযkেম aিধকতর
scতা আনয়ন

3.

eনিজoেদর aভয্nরীণ িনয়ntণ
বয্বsার unয়ন

4.

eনিজoসমূেহর pিমত িহসাবরkণ o
িনরীkা-পdিত pবতন

5.

eনিজo-র িনেয়ােগ scতা িবধােন
pেয়াজনীয় আiন/িবিধ/ নীিতমালা
pণয়ন
eনিজo o সরকােরর unয়ন
কাযkেমর dততা পিরহার

6.

কমসmাদন সূচক
আেয়ািজত সিমনার, কমশালা,
িসেmািজয়ােম সুশীল সমােজর
সদসয্বৃn, eনিজo o
scােসবী pিত ােনর
aংশgহণ; সুশীল সমােজর
পরামশ দান, তােদর
গেবষণামূলক কাজ o বুিdবৃিtক
চচার িবকাশ
eনিজo o sানীয় সরকাির
pিত ােনর িনকট দািখলকৃত
িরেপাট কাড; বাৎসিরক বােজট
জনসমেk pকাশ;
oেয়বসাiেট িনয়িমতভােব
কাযkম uপsাপন
eনিজoেদর সবা-pদানকারী,
সবা-gহীতােদর সংগঠেনর
পdিত, uেdশয্ সmেক সু ু তথয্
লাভ o aনুসরণ
pিমত িহসাবরkণ o িনরীkাপdিত pবিতত

সময়
চলমান o
দীঘেময়ােদ

দািয়t
eনিজo িবষয়ক
বুয্েরা

সহায়তাকারী
তttাবধােন:
pধানমntীর
কাযালয়

slেময়ােদ

eনিজo িবষয়ক
বুয্েরা

sানীয় সরকার
পlী unয়ন o
সমবায়
মntণালয়

দীঘেময়ােদ

eনিজoসমূহ;
eনিজo িবষয়ক
বুয্েরা

তttাবধােন:
pধানমntীর
কাযালয়

মধয্েময়ােদ

eনিজoসমূহ;
eনিজo িবষয়ক
বুয্েরা
eনিজo বুয্েরা

তttাবধােন:
pধানমntীর
কাযালয়
লিজসেলিটভ
o সংসদ
িবষয়ক িবভাগ
তttাবধােন:
pধানমntীর
কাযালয়

sc িনেয়াগনীিত pিতপািলত

মধয্েময়ােদ

সরকার o eনিজoর unয়ন
কমসূিচ সmূরক কাযkম
িহসােব pিতি ত

দীঘেময়ােদ
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eনিজoসমূহ;
eনিজo িবষয়ক
বুয্েরা

3.4 পিরবার
3.4.1 pkাপট
মানুেষর নিতক জীবন o নিতকতার মূল িভিt হল পিরবার থেক গেড়-oঠা মূলয্েবাধ। জীবেনর aিধকাংশ kেt মানুষ য
নিতক মূলয্েবাধ লালন o aনুসরণ কের তার uৎস হেc পিরবার। সহs বছেরর ঐিতহয্বাহী সভয্তা o সংsৃিতর পাদপীঠ বাংলােদশ।
e সমােজ পািরবািরক ঐিতহয্ আবহমান কাল ধের িটেক আেছ eবং তা বৃহtর জনেগা ীর জীবনধারােক িনয়িntত করেছ। িকnt
সাmpিতক কােলর নগরায়ন, িব ায়ন, aথৈনিতক জীবেনর drত pসার o unয়ন, pযুিk, িবেশষত তথয্ pযুিkর সmpসারণ,
গণমাধয্েমর pসার, টিলিভশন o pেমাদ-বািণেজয্র িবেsারণ, বয্বসা-বািণেজয্র িব ায়ন o drত pসার, বি ক o দশীয়
রাজৈনিতক বয্বsা o সংsৃিত eবং িশkার বািণিজয্কীকরণ পিরবােরর সংsৃিতেক pভূতভােব pভািবত করেছ eবং ঐিতহয্বাহী
মূলয্েবাধেক drত পিরবিতত করেছ। বয্িk o pািত ািনক পযােয় dাচার aনুশীলনেকo তা pভূতভােব pভািবত করেছ।
3.4.2 চয্ােল
eেkেt pধান চয্ােল সমূহ িনmrপ:
 পািরবািরক বnন সুদৃঢ়করণ;
 পিরবাের নিতক িশkাদানেক pসািরত o জারদারকরণ;
 ‘ রাল মেডলেদর’ কাযkম uৎসািহতকরণ।
3.4.3 লkয্ o সুপািরশ
লkয্
পিরবারেক নিতক মূলয্েবােধর uৎস িহসােব পুনঃpিত া করা।
দীঘেময়ািদ সুপািরশ:
1. িশ েদর মেধয্ নিতক িশkা িবsােরর kেt পিরবােরর ভূিমকার oপর grt pদান করার kেt িপতামাতােদর
uৎসাহ জাগােনা;
2. নাগিরকেদর scা-uেদয্ােগ uৎসাহ pদান;
3. ‘ রাল মেডলেদর’ কম o কীিতর pচার o pসার ঘটােনা;
4. িশ িকেশার, িপতামাতা eবং sানীয় pিত ান তথা িবদয্ালয়, ধম o নয্ায়িভিtক pিত ান, িশl o সাংsৃিতক গা ীর
মধয্কার aিধকতর যাগােযাগ uৎসািহতকরণ।
3.4.4 কমপিরকlনা
kিমক
1.

কাযkম
কমসmাদন সূচক
িশkা-pিত ােনর সে মাতািপতােদর সভা aনুি ত o কাযkম
(parents) মত িবিনমেয়র আেয়াজন পিরচািলত
করা

সময়
চলমান

2.

িশ -িকেশার o তরণ-তrণীেদর
scােসবা, দশেpম o
জনেসবামূলক কমকাে aংশgহেণ
uৎসাহ o সহায়তা pদান
‘ রাল মেডলেদর’ কম o কীিতর
pচার pসার ঘটােনা

uিlিখত কমকাে িশ িকেশার, তrণ-তrণীেদর
aিধক হাের aংশgহণ

চলমান

কাযkেমর pচার o pসার
সmিকত pিতেবদন
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িশkাগত o পশাগত unয়ন িবষেয়
কিমuিনিটিভিtক িশ o যুব কলয্াণ
কndসমূহেক সহায়তা দান

কাযkেম িপতামাতার
uপিsিত o aংশgহণ

3.

4.

চলমান

দািয়t
sানীয় সরকার
িবভাগ, িশkা
মntণালয় o
pাথিমক o গণিশkা
মntণালয়
sানীয় সরকার
িবভাগ,
িবদয্ালয়সমূহ
sানীয় সরকার
pিত ান; িশkা
মntণালয়; সংsৃিত
িবষয়ক মntণালয়
sানীয় সরকার
িবভাগ

সহায়তাকারী
িপতামাতা,
িবদয্ালয় o
sানীয় সরকার
pিত ানসমূহ
িপতামাতা,
সুশীল সমাজ,
sানীয় সরকার
pিত ানসমূহ
িমিডয়া, সুশীল
সমাজ
sানীয় সরকার
pিত ানসমূহ

3.5 িশkা-pিত ান
3.5.1 pkাপট
পিরবােরর পর য pিত ােনর কাযkম মানুেষর নিতক জীবেন সবেচেয় বিশ o দীঘsায়ী pভাব িবsার কের, তা হল
িশkা-pিত ান। eসব pিত ােন িশ -িকেশার, তrণ-তrণীরা যমন িবিভn িবষেয় তথয্, সবা o দkতা লাভ কের তমনi নিতক
ধারণা o pিশkণ পেয় থােক। বাংলােদেশ pাথিমক o মাধয্িমক পযােয়র িশkাপdিতর কেয়কিট ধারা রেয়েছ যgিলর মেধয্ বাংলা
ভাষািভিtক মূলধারার িশkা-বয্বsা, iংেরিজ ভাষািভিtক িশkা-বয্বsা, ধমীয় িশkােকিndক o আরিব ভাষািভিtক মাdাসা
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িশkা-বয্বsা eবং ধমিশkার uেdেশয্ কoিম মাdাসার িশkাধারা uেlখেযাগয্। সকল িশkাধারায়i নিতকতা িশkা দoয়া হয়, তেব
e িবষেয় সু ু তttাবধােনর aভাব, eবং িবিভn ধারায় grt pদােনর তারতেময্র কারেণ egিলর কাযকািরতায় তারতময্ ঘটেছ।
3.5.2 চয্ােল
eেkেt pধান চয্ােল সমূহ িনmrপ:
 িশkা-pিত ানসমূেহর কাযকর সামািজক তttাবধান;
 নিতকভােব d জীবন গেড় তালার kেt িশkা o ধমিব াসিভিtক pিত ানসমূেহর sতঃতৎপর ভূিমকা পালন;
 সহায়ক িশkণ পdিতসহ পযাp সামgী o সmদ pদান।
3.5.3 লkয্ o সুপািরশ
লkয্
নিতকতা িশkার kেt কাযকর pভাব-িবsারকারী pিত ান িহসােব িশkা o ধমিভিtক pিত ানসমূেহর pিত ালাভ।
মধয্ o দীঘেময়ািদ সুপািরশ
1. নিতক মূলয্েবাধ িবকােশ pাথিমক o মাধয্িমক পযােয় সাধারণ o ধমিভিtক িশkা-pিত ানেক aিধকতর সkম
কের গেড় তালার kেt সহায়তা দান;
2. সাধারণ িশkার aিবেcদয্ a িহসােব নিতক িশkার pসার ঘটােনা;
3. uিlিখত pিত ানসমূেহ sানীয় pিতিনিধ o সুশীল সমােজর তদারিক বৃিd o তােদর সুপািরশ বাsবায়ন;
4. মেয়েদর uপবৃিtর পিরসর বৃিd।
3.5.4 কমপিরকlনা
kিমক
1.

কাযkম
pাথিমক o মাধয্িমক sেরর সকল
িবদয্ালেয় নিতক িশkা কাযkম
জারদারকরণ

2.

সাধারণ িশkায় নিতক িশkার
পাঠkম o uপযুk িশkা-পdিত
pবতন
িবদয্ালয় o ধমিভিtক
pিত ানসমূেহর তদারিকেত sানীয়
সরকার pিতিনিধেদর সmৃkকরণ

3.

4.

মেয়-িশ েদর uপবৃিtর পিরসর
বৃিd

কমসmাদন সূচক
জাতীয় স ীেতর পর নিতকতা
িশkার কাযkম পিরচালনা;
সকল িবদয্ালেয় বয়sাuট o
গালসগাiড কাযkম বাsবায়ন
pাথিমক o মাধয্িমক
sেরর
িশkাসূিচেত ধমীয় o নিতক
িশkার anভুিk িনি তকরণ
sানীয় সরকার pিতিনিধগণ
তদারিক কােয anভুk;
িনরেপk িশkানুরাগী বয্িkবগ
সমnেয় ময্ােনিজং কিমিট গিঠত
aিধকসংখয্ক মেয়িশ র
uপবৃিt লাভ

সময়
মধয্েময়ােদ

দািয়t
িশkা মntণালয়;
pাথিমক o গণিশkা
মntণালয়

সহায়তাকারী
ধম িবষয়ক
মntণালয়

মধয্েময়ােদ

িশkা মntণালয়;
pাথিমক o গণিশkা
মntণালয়
িশkা মntণালয়;
pাথিমক o গণিশkা
মntণালয়

ধম িবষয়ক
মntণালয়

মধয্েময়ােদ

মধয্েময়ােদ

িশkা মntণালয়;
pাথিমক o গণিশkা
মntণালয়

sানীয় সরকার
িবভাগ
sানীয় সরকার
িবভাগ

3.6 গণমাধয্ম
3.6.1 pkাপট
(ক)
মুdণ eবং iেলক িনক pচার-মাধয্ম সহেযােগ গিঠত বাংলােদেশর গণমাধয্েম সাmpিতককােল eকিট িবpব সংগিঠত
হেয়েছ। বতমােন বাংলােদেশ 471িট দিনক, সাpািহক, পািkক, মািসক. tমািসক o ষা ািসক পিtকা িমিডয়া-িলsভুk (eর মেধয্
320িট সংবাদপt দিনক)। 11িট বসরকাির eফ.eম বতারেকnd, 14িট কিমuিনিট রিডo, বশ কেয়কিট কেndর মাধয্েম সরকাির
রিডo – ‘বাংলােদশ বতার’ eবং 3িট সরকাির টিলিভশন চয্ােনল eবং 27িট বসরকাির চয্ােনল িনয়িমতভােব তথয্ সংgহ, pচার
o সmpচােরর কাজ কের চেলেছ। রা ীয় o বয্বসা-pিত ান eবং সুশীল সমােজর িবিভn pিত ােনর কাযkেম scতা o দায়বdতা
বৃিd, িভিtহীন o িবকৃত সংবাদ pচার রাধ eবং eসব pিত ােন িনেয়ািজত বয্িkবেগর dাচার pিত ায় গণমাধয্েমর কাযkম
aতয্n grtপূণ ভূিমকা পালন কের।
(খ)
বাংলােদেশ গণমাধয্ম িবপুল পিরসের sাধীনতা ভাগ কের – সংবাদ সংgহ, িনবাচন eবং pচার o সmpচােরর kেt
তােদর oপর কানo রা ীয় িনয়ntণ pেয়াগ করা হয় না। তেব, সরকার পিরচািলত গণমাধয্ম, রিডo o টিলিভশন সরকাির দৃি ভি
o unয়ন uেদয্ােগর oপর grt িদেয় তােদর কাযkম পিরচালনা কের। তথয্ aিধকার আiন, 2009 পাশ হoয়ার ফেল
সাংবািদকগণ সহেজ িবিভn সংিবিধবd o aনয্ pকার সংsা থেক সংবাদ সংgহ করেত সkম হেcন।
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(গ)
সাংবািদকেদর kেt পূণ িনরাপদ aবsা িনি ত করা সময়সােপk। কখনo কখনo তােদরেক ভীিতপূণ o pিতকূল aবsার
মেধয্ কাজ করেত হয়; তারা মােঝমেধয্ সিহংসতারo িশকার হেc। e ধরেনর সমসয্ার িনরসন করা pেয়াজন। পাশাপািশ গণমাধয্েমর
aিধকতর দায়বdতা o পশাগত নিতকতা বজায় রাখা আবশয্ক। খবর পিরেবশেনর kেt বstিন তা aতয্n জrির; দkতা o
িনরেপkতার aভােব কান কান kেt ািnপূণ o পkপাতমূলক খবর পিরেবিশত হেc। aভয্nরীণ িনয়ntণ-বয্বsা pিত া কের eবং
বয্বসািয়ক sােথর ঊে থেক গণতািntক সমাজ pিত া eবং aবাধ তথয্pবাহ িনি তকরেণ গণমাধয্ম grtপূণ ভূিমকা রাখেব,
তা-i pতয্ািশত।
3.6.2 চয্ােল
 তথয্ aিধকার আiন, 2009-eর আoতায় গণমাধয্ম কতৃক যািচত তথয্ লাভ;
 গণমাধয্েমর িবচুয্িত সmেক pস কাuিnেলর sতঃpবৃt বয্বsা gহণ;
 বয্বসািয়ক o দলগত sাথমুk িনরেপk o sc গণমাধয্েমর pিত া;
 সাংবািদকেদর জনয্ আচরণিবিধ pণয়ন eবং eর aনুসরণ;
 সাংবািদকেদরেক সািবক িনরাপtা িবধান।
3.6.3 লkয্ o সুপািরশ
লkয্
নাগিরকেদর ক sর িহসােব sাধীন, পkপাতহীন o দায়বd গণমাধয্েমর pিত া।
slেময়ািদ সুপািরশ
1. সংবাদকমীেদর সংবাদ সংgহ, pিkয়াজাতকরণ o পিরেবশনার kেt পশাগত দkতার unয়ন;
2. গণমাধয্েমর সহায়তায় িনিবড় পরামশkেম তথয্ aিধকার আiন বাsবায়ন;
3. সরকাির িবjাপন নীিত পযােলাচনা eবং eেত aিধকতর scতা িনি তকরণ।
মধয্ o দীঘেময়ািদ সুপািরশ
1. সাংবািদকেদর পশাগত দkতার unয়ন;
2. গণমাধয্ম-pিত ানসমূেহর জনয্ pিমত সmাদকীয় নীিত eবং e পশায় িনেয়ািজত বয্িkেদর জনয্ আচরণিবিধ
pবতন;
3. জাতীয় o sানীয় পযােয় যথাযথ পািরেতািষক o সুিবধািদ pদান;
4. গণমাধয্েমর সmাদনা o বয্বsাপনার পৃথকীকরেণর মাধয্েম সmাদকীয় sাধীনতা িনি তকরণ।
3.6.4 কমপিরকlনা
kিমক
1.

কাযkম
তথয্ aিধকার আiন pেয়াগ

2

পkপাতহীন o sc সরকাির
িবjাপন নীিত aনুসরণ

3.

গণমাধয্েম dাচার িনি তকরণ

4.

সাংবািদকেদর জনয্ ‘oেয়জ
বােডর’ সুপািরশ বাsবায়ন

5.

সংবাদকমীেদর সংবাদ সংgহ,
pিkয়াজতকরণ o পিরেবশনার
kেt পশাগত দkতার unয়ন

6.

গণমাধয্েমর ‘oয়াচডগ’ িহসােব
pস কাuিnেলর জারদারকরণ
সাংবািদকেদর জনয্ িনরাপদ
কমপিরেবশ সৃি
তথয্ কিমশেনর সkমতা বৃিd

7.
8.

কমসmাদন সূচক
িবিধ o পdিত aনুসাের সরকাির
দpর থেক নাগিরক o
গণমাধয্েমর তথয্ লাভ
unুk pিতেযািগতার মাধয্েম
সরকাির িবjাপন pচািরত

সময়
চলমান

দািয়t
তথয্ কিমশন

সহায়তাকারী
তথয্ o aনয্ানয্
মntণালয়

slেময়ােদ

তথয্
মntণালয়

গণমাধয্ম
সংsাসমূহ; সরকাির
pিত ানসমূহ
তথয্ মntণালয়;
pস কাuিnল

গণমাধয্ম কমীেদর জনয্
slেময়ােদ
আচরণিবিধ pণয়ন, pিতপালন o
বাsবায়ন
গণমাধয্ম কমীেদর oেয়জ বােডর
মধয্েময়ােদ
সুপািরশ aনুযায়ী বতন o aনয্ানয্
সুিবধািদ লাভ
বhমুখী pিশkণ কােস কমী o
চলমান o
সাংবািদকেদর pিশkণ লাভ।
দীঘেময়ােদ
aিধকতর
ািnপূণ o পkপাতd সংবাদ
কাযkম gহণ
pচার িনরসন।
গণমাধয্েমর কাযkম সmেক pস slেময়ােদ eবং
কাuিnেলর িসdাn বাsবায়ন
aবয্াহতভােব
গণমাধয্ম কমীেদর িবrেd
slেময়ােদ eবং
সিহংসতার ঘটনার িনরসন
aবয্াহতভােব
তথয্ কিমশেনর জনয্ পযাp জনবল মধয্েময়ােদ o
িনেয়াগ o uপকরণ সরবরাহ
aবয্াহতভােব
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গণমাধয্েমর
সংsাসমূহ
গণমাধয্েমর
সংsাসমূহ

তথয্ মntণালয়

গণমাধয্েমর
সংsাসমূহ

তথয্ মntণালয়

pস
কাuিnল
sরা
মntণালয়
তথয্
মntণালয়

গণমাধয্ম
সংsাসমূহ
গণমাধয্ম
সংsাসমূহ
aথ িবভাগ o
জনpশাসন মntণালয়

aধয্ায় 4: বাsবায়ন o uপসংহার
4.1 বাsবায়ন বয্বsা
(ক)
রাে o সমােজ dাচার pিত া সরকােরর সাংিবধািনক o আiনগত sায়ী দািয়t; সুতরাং সরকারেক aবয্াহতভােব ei
লেkয্ কাযkম পিরচালনা করেত হেব। ei দিললিটেত dাচার aনুসরেণর kেt িবদয্মান আiনকানুন, pািত ািনক বয্বsা o
পdিতর eকিট বhধািবsৃত o সিmিলত rপ সংেkেপ তুেল ধরা হেয়েছ। eসব বয্বsা o পdিতর unয়ন o সংsােরর psাবo করা
হেয়েছ eেত। মূলত িনবাহী িবভােগর আoতাধীন জনpশাসেনর মাধয্েমi ei dাচার কৗশলিট বাsবায়ন করা হেব। কৗশলিটেত
রাে র aনয্ dিট a – িবচার িবভাগ eবং আiনসভা eবং সাংিবধািনক o সংিবিধবd pিত ােনর জনয্o কমসূিচ psাব করা হেয়েছ।
dাচার pিত ার uc grt িবেবচনা কের eসব pিত ান sতঃpেণািদত হেয় িচিhত পথেরখা aনুসরেণ কমসূিচ বাsবায়ন করেব
বেল pতয্াশা করা হেc। কমসূিচ বাsবায়েনর লেkয্ জনpশাসন eসব pিত ানেক কািরগির সহায়তা দেব eবং সmদ সরবরাহ
করেব। সুশীল সমাজ o িশl o বািণিজয্ক pিত ােনর dাচার pিত ার kেto জনpশাসন সহেযািগতা pদান করেব eবং কাযkম
পিরবীkণ করেব। কৗশলিটেত িচিhত কাযkম সময়িনধািরত, িকnt dাচার pিত ার িবষয়িট কান সমেয়র পিরসের সীিমত নয়;
সুতরাং ei কৗশলo aবয্াহতভােব unত o পিরশীিলত করেত হেব; eবং কমপিরকlনা pণয়ন o বাsবায়েনo পিরবতন o unয়ন
সাধন করেত হেব।
(খ)
ei ‘ dাচার কৗশল’িট বাsবায়েনর জনয্ eকিট ‘জাতীয় dাচার uপেদ া পিরষদ’ গঠন করা হেব। pধানমntীর নতৃেt
মিntপিরষেদর কেয়কজন সদসয্, কেয়কজন আiনpেণতা, সাংিবধািনক o সংিবিধবd pিত ােনর কেয়কজন pিতিনিধ, মিntপিরষদ
সিচব, কেয়কিট মntণালেয়র সিচব, eনিজo o সুশীল সমাজ, গণমাধয্ম eবং বয্িkখােতর িশl o বািণিজয্ক-pিত ােনর কেয়কজন
pিতিনিধ সমnেয় ei uপেদ া পিরষদ গঠন করা হেব। সুশীল সমাজ, িশl o বািণিজয্ক pিত ান o গণমাধয্েমর সদসয্গণ পিরষেদ
সরকার কতৃক মেনানীত হেবন। ei uপেদ া পিরষদ বছের anতপেk d’বার সভায় িমিলত হেব eবং dাচার aনুশীলন পযােলাচনা
o পিরবীkণ করেব eবং e সmিকত িদk-িনেদশনা pদান করেব। কােজর সুিবধােথ e পিরষেদর িনবাহী কিমিট গঠন করা যােব।
(গ)
মিntপিরষদ সিচেবর তttাবধােন মিntপিরষদ িবভােগর pশাসিনক সংsার o বাsবায়ন aনুিবভােগর aিতিরk সিচেবর
নতৃেt মিntপিরষদ িবভােগর eকিট iuিনট ‘জাতীয় dাচার বাsবায়ন iuিনট’ িহসােব কাজ করেব। সকল মntণালয়/িবভাগ o
uিlিখত সাংিবধািনক o সংিবিধবd pিত ানসমূেহ জয্ কমকতােদর সমnেয় pধানমntীর aনুেমাদনkেম ‘ নিতকতা কিমিট’ গঠন
করা হেব। নিতকতা কিমিটর eকজন কমকতােক ‘ ফাকাল পেয়n’ িহসােব মেনানীত কের uিlিখত pিত ানসমূেহ ‘ dাচার
বাsবায়ন iuিনট’ pিত া করা হেব। eনিজo o বয্বসা-pিত ােনর dাচার বাsবায়েনর িবষয়ািদ তttাবধান o পিরবীkণ করেব
যথাkেম eনিজo িবষয়ক বুয্েরা o বািণজয্ মntণালয়। িবদয্মান ‘aিভেযাগ বয্বsার ফাকাল পেয়n’- ক dাচার সmিকত
কাযkেমর ‘ ফাকাল পেয়েnর’ দািয়t pদান করা যেত পাের। ‘জাতীয় dাচার কৗশল বাsবায়ন iuিনট’ uিlিখত pিত ানেক
নিতকতা ফাকাল পেয়n-eর মাধয্েম জাতীয় dাচার কৗশেল িবধৃত কমপিরকlনা aনুসরেণ িবsািরত কাযkম pণয়ন o
বাsবায়েনর িনেদশনা pদান করেব।
(ঘ)
‘জাতীয় dাচার কৗশল’ সমেয় সমেয় সংেশাধেনর pেয়াজন হেব। ‘জাতীয় dাচার uপেদ া পিরষদ’-eর সুপািরশ eবং
মাননীয় pধানমntীর aনুেমাদনkেম e কৗশলপt সংেশাধন করা যােব।
4.2 পিরবীkণ o পযােলাচনা
(ক)
pধানমntীর নতৃtাধীন ‘জাতীয় dাচার uপেদ া পিরষেদর’ িনেদশনা aনুযায়ী ‘জাতীয় dাচার বাsবায়ন iuিনট’
মিntপিরষদ সিচেবর তttাবধােন dাচার সmিকত সকল নীিত-িনধারণ, কাযkম-বাsবায়ন o তােদর সমnয়, agগিত মূলয্ায়ন eবং
নতুন নীিত o কৗশল pণয়েনর kেt কndীয় ‘ ফাকাল পেয়n’ িহসােব কাজ করেব। মntণালয় o pিতেবদেন uিlিখত
pিত ানসমূেহ গিঠত iuিনটসমূহ তােদর কাযkেমর বাsবায়ন agগিত জাতীয় বাsবায়ন iuিনেট িরেপাট করেব eবং জাতীয়
বাsবায়ন iuিনট তা সমnয় করেব। সুশীল সমাজ o eনিজoসমূেহর dাচার কাযkম পযােলাচনা o পিরবীkণ করেব eনিজo
িবষয়ক বুয্েরা, eবং বসরকাির িশl o বািণিজয্ক খােতর dাচার কাযkম িবিভn বিণক o িশlসিমিতর মাধয্েম বািণজয্
মntণালেয়র নিতকতা কিমিট কতৃক পযােলািচত o পিরবীিkত হেব। ei লেkয্ eনিজoসমূেহ o িশl o বিণক সিমিতসমূেহ
dাচার ফাকাল পেয়n গঠেনর জনয্ যথাkেম eনিজo িবষয়ক বুয্েরা o বািণজয্ মntণালয় গাiডলাiন pণয়ন করেব eবং তা
বাsবায়েন সহায়তা pদান করেব। মিntপিরষদ িবভােগর ‘ dাচার কৗশল বাsবায়ন iuিনট’ সাংিবধািনক সংsাসমূহেক dাচার
কৗশল pিত ার kেt ‘ নিতকতা কিমিট’ o ‘ ফাকাল পেয়n’ গঠেন uৎসাহ pদান করেব eবং pেয়াজনীয় সহায়তা দেব।
(খ)
‘জাতীয় dাচার বাsবায়ন iuিনট’ dাচার সmিকত সকল pিতেবদন পযােলাচনা o সমnয় কের তা জাতীয় uপেদ া
পিরষেদর িবেবচনার জনয্ uপsাপন করেব। বাsবায়ন iuিনট জাতীয় uপেদ া পিরষেদর সকল িনেদশনা o পরামশ মntণালয় o
aনয্ানয্ iuিনটেক aবগত করেব eবং তােদর বাsবায়ন পিরবীkণ করেব। পিরবীkণ o পযােলাচনার জনয্ বাsবায়ন iuিনট
pেয়াজনেবােধ কান uপযুk pিত ানেকo িনেয়াগ করেত পারেব। eেkেt গেবষণা পিরচালনা, িবেশষ pেয়াজেন তথয্ সংgহ,
pািত ািনক বয্বsা o পdিতর unয়ন eবং লাকবেলর সkমতা বৃিdর জনয্ জাতীয় iuিনট যথাযথ বয্বsা gহণ করেব।
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(গ)
সরকাির, বসরকাির খাত o সুশীল সমােজর বয্িk o pিত ানেক dনীিত দমন o pিতেরাধ eবং dাচার পালন o তােত
সহায়তাদােনর জনয্ পুরsৃত করেল সবেkেt dাচার aিধকতর uৎসািহত হেব। সi লেkয্ সরকার িনবাহী িবভাগ, বয্বসায় খাত o
সুশীল সমােজ dাচার pিত া o িবকােশ যারা uেlখেযাগয্ aবদান রাখেবন, তােদর জনয্ বািষক পুরsার pবতন করেব।
4.3 uপসংহার
বাংলােদেশর রা o সমােজ dনীিত দমন o dাচার pিত ার লেkয্ eকিট সমিnত uেদয্াগ িহসােব ei কৗশলপtিট
pণয়ন করা হেয়েছ। eেত রা , সুশীল সমাজ o বসরকাির খােতর grtপূণ pিত ানসমূেহর সkমতা বৃিdর psাব করা হেয়েছ।
িবদয্মান আiনকানুন, িনয়মনীিতর সংsার সাধন eবং pেয়াজনীয় kেt নতুন আiন o পdিত pণয়ন কের মূল লkয্ বাsবায়েনর
কথা বলা হেয়েছ। dাচার pিত ার নতুন pািত ািনক িবনয্াসo psাব করা হেয়েছ।
ei কৗশলিট eকিট িবকাশমান দিলল। dাচােরর oপর grt িদেয় ‘ pিkত পিরকlনা, 2021’-e dনীিত দমনেক
eকিট আেnালন িহসােব গেড় তালার a ীকার বয্k করা হেয়েছ। সi a ীকারেক কাযকরভােব বাsবায়েনর লেkয্i সরকার ei
‘ dাচার কৗশল’ pণয়ন কেরেছ। আশা করা যায় য, সানার বাংলা গড়ার পেথ ei কৗশল ফলpসূ ভূিমকা রাখেব।
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