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Abstract: 
No country is free from administrative corruption. Even so called first world countries have 

been suffering from administrative corruption of various forms. In India we may find so 

many forms of it, which are the main impediment to development, welfare and all kinds of 

democratic norms. According to the International Corruption Perception Index, 2021 

India’s rank regarding administrative corruption is eighty six. The basic reason of 

administrative corruption in India are – political interference, poor performance of civil 

society, authoritative mind set of government, politicization of bureaucracy etc. Hence the 

basic objective of this paper is to identify and focus on the problem of administrative 

corruption in Indian Democracy. 
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ভূনমকা : দুিনীনে এই কথানির মতধযই িীনে কথানি রতয়তি। যার দ্বারা তব্াঝায় তকাতিা নকিু আদশন, হিনেকো 

ও মূল্যতব্াতধর সমনি। এখি ব্ল্া তযতে পাতর তয িীনেতে এই গুণগুনল্র অিুপনিনে, তসখাতিই অব্িাি 

কতর দুিনীনে। রুতশা ব্তল্তিি, “মািুষ প্রকৃনেগে ভাতব্ মৈাি সত্ত্বা, নকন্তু সভযো, সংস্কৃনে, প্রনেষ্ঠাি োতক 

দুিনীনেগ্রস্ত কতর েুতল্তি। োই ব্ল্া তযতে পাতর মািুতষর মতধয যখি আত্মসব্নস্বো নশক্ষা, মূতল্যাতধর প্রদীপ 

নশখা জ্বতল্ ওতেনি। েখি োর মতধয তকাতিা ভাব্ান্তর নিল্ িা। নেক তয মুৈূতেন োর মতধয নশক্ষা, িীনে, 

হিনেকো, আদশন, মূল্যতব্াধ েথা সভযো ও সংস্কৃনের আতল্া প্রজ্জ্বনল্ে করা ৈল্ নেক তসই মুৈূতেনই প্রদীতপর 

িীতে অন্ধকাতরর মতো আনব্ভনাব্ ৈল্ ‘দুিনীনে’র। 
 

    ব্েনমাি নদতি দুিনীনে শব্দনি সাধারণে প্রশাসনিক কাযনকল্াপ এর ব্যথনোর নদক অিুসন্ধাি করতে নগতয় 

আনব্ষ্কার করা ৈতয়তি। যনদও শুধু প্রশাসি একা তসই তদাতষ তদাষী িয়। আমরাও তসই পতথরই যাত্রী। কারণ 

আমাতদর কাতি এখি আদশন আর মূল্যতব্াধ-এর েুল্িায় আত্মসুখ, আত্মস্বাথন এব্ং সমতয়র মূল্য অতিক 

তব্শী। োই এই সব্গুনল্তক একসাতথ তপতে নগতয় অিযতক ব্নিে কতর, আত্মেৃনির পতথ এনগতয় যানি। 
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    প্রকৃেপতক্ষ দুিনীনে ৈল্ এমি এক ব্হুমানত্রক ব্যানধ, যা মািুতষর মি তথতক সৃনি ৈয় এব্ং যার ব্শব্েনী 

ৈতয় মািুষ অথননিনেক, রার্নিনেক, সামানর্ক, প্রশাসনিক এমিনক ব্যনিগে র্ীব্তি িীনেনব্রুদ্ধ কার্ কতর 

থাতক। যা আমাতদর সমার্ ও প্রশাসিতক কল্ুনষে কতর েতল্তি। 
 

    সাম্প্রনেক সমতয় ৈয়তো দুিনীনে নিতয় েেনা অনধক ৈতি। নকন্তু প্রশাসনিক দুিনীনের েেনা শুরু ৈতয়তি তসই 

প্রােীি গ্রীক রাষ্ট্রনেন্তার সময ় তথতক। ভাতের তপ্রনক্ষতে ব্ল্তল্ ব্ল্তে ৈয় তসই তকৌনিতল্যর সময় তথতক। 

প্রােীি গ্রীতসর িগর রাষ্ট্রগুনল্ আয়েতি ক্ষুদ্র ও তসগুনল্তে প্রেযক্ষ গণেন্ত্র থাকা সতত্ত্বও দুিনীনে নিল্ যা েূড়ান্ত 

আকার ধারণ কতরনিল্। এই র্িযই তেতিা তেতয়নিতল্ি দাশননিক রার্ার ব্যনিগে সম্পনি ও পনরব্ার থাকতব্ 

িা কারণ এগুনল্ োাঁতক দুিনীনেগ্রস্ত কতর েুল্তে পাতর। অিযনদতক প্রােীি ভারতে প্রশাসি পনরোল্িার তক্ষতত্র 

তকৌনিল্য প্রশাসনিক কমনোরীতদর দুিনীনে সম্পতকন সতেেি নিতল্ি। তসইর্িয নেনি োাঁর গ্রন্থ অথনশাতত্রে  দুিনীনে 

প্রনেতরাধ করার র্িয নব্নভন্ন পন্থা গ্রৈতণর কথা ব্তল্তিি। 
 

    েতব্ ব্েনমাি সমতয় দুিনীনে প্রােীিকাতল্র মতো স্বল্প পনরসতর সীনমে তিই। দুিনীনের আকার, আয়েি 

ও সংজ্ঞা পাতে তগতি। 

 The World Bank দুিনীনেতক সংজ্ঞানয়ে কতরতিি এভাতব্ তয, “Corruption is commonly 

defined as the abuse of public or corporate office for private gain." 

 The Oxford Universal Dictionary-তে দুিনীনেতক এইভাতব্ সংজ্ঞানয়ে করা ৈতয়তি তয, 

“Corruption as a vision or destruction of integrity in discharge of public duties by 

bribery or favour.” 

 আন্তর্নানেক দুিনীনেতরাধক সংগেি (International Anti-corruption Organisation) দুিনীনের 

সংজ্ঞা নদতে নগতয় ব্তল্তি তয, “Corruption as an abuse of official position of one's own 
benefit or for the benefit of another.” 

 The Dictionary of English Law ঘুষ ব্া উৎতকােতক তযনি ৈল্ দুিনীনের একনি ধরণ এইভাতব্ 

সংজ্ঞানয়ে কতরতি তয, a gift to any person in office or holding a position of trust with 

the object of inducing him to disregard his official duty or betray his rust for the 

benefit of the giver.  

 Encyclopedia of Social Science দুিনীনের সংজ্ঞা নদতে নগতয় দুিনীনেতক ঘুষ নৈসাতব্ উতেখ 

কতরতি এব্ং ঘুষতক সংজ্ঞানয়ে কতরতি এইভাতব্ তয – Bribery as the practice of tendering 

and accepting private advantage as reward for the violation of duty, bribery also 

involves an intention to influence and to be influenced in a sense incompatible with 

good faith and passes by degrees of favours in which the offering and receiving 

shows, but a vague desire to keep on good terms and receiving entails no more than 

per functionary thanks. 
 

    দুিনীনে এমি একনি নব্ষয় তয কাতর্ র্নড়ে তথতক পানথনব্ তভাগনব্ল্াস সামনয়ক ভাতব্ েৃি ৈতল্ও ো 

নেরিায়ী সুখ শানন্ত নদতে পাতর িা। এই প্রসতঙ্গ ব্ল্া তযতে পাতর তয, ব্ৃৈদারণযক উপনিষতদর নব্খযাে 

েকনযুদ্ধ’-এ অসামািয পনিে ও নশক্ষক যাজ্ঞব্ল্ক্যতক োাঁর ত্রে ী হমতত্রয়ী একনি নব্রাি গুরুত্বপূণন ও 

প্রতণাদিাসূেক প্রশ্ন কতরি। মািুতষর র্ীব্তি িািা সমসযা ও দুদনশা প্রসতঙ্গ কথা ব্ল্তে নগতয় ধতির ব্যানি, 
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নব্তশষে ধি আমাতদর র্িয কী কী কতর উেতে পাতর ব্া পাতর িা, ব্া আমরা ধি সম্পদ ল্াতভর র্িয কী 

কী করতে পানর। হমতত্রয়ী োাঁর ভাব্িানি প্রকাশ কতর নর্জ্ঞাসা কতরি, যনদ ‘ধতির দ্বারা পনরপূণন এই সমগ্র 

পৃনথব্ী’ তকব্ল্ োাঁরই অনধকাতর থাকে ো ৈতল্ ো নদতয় নেনি অমরত্ব তপতে পারতেি নকিা। যাজ্ঞব্ল্ক্যর 

উিরনি নিল্ িা। ধিীতদর র্ীব্ি তযরকম ৈয়, সব্ার র্ীব্িও তসই রকতমর ৈতব্। নকন্তু ধতির দ্বারা অমরত্ব 

পাওয়ার তকািও আশা তিই। যাজ্ঞব্ল্ক্যর এই উিতর হমতত্রয়ীর মন্তব্য নিল্ : ‘ো নিতয় আনম কী করব্ যা 

আমাতক অমরত্ব নদতে পাতর িা?’ 
 

      হমতত্রয়ীর এই প্রতশ্নর পনরতপ্রনক্ষতে ব্ল্া তযতে পাতর তয, তকাতিা মািুষই ধি সম্পতদর নেরিায়ী ভাগীদার 

ৈতে পাতর িা। েথানপ এই ধিসম্পদ ল্াতভর আশায় নব্নভন্ন অসাধু কাযনকল্াতপর সাতথ যুি ৈতয় পতড়ি। 

যার ফতল্ সমাতর্ দুিনীনের সৃনি ৈয়। আমরা যাতক মূল্যব্াি ব্তল্ মতি কনর এব্ং োতক অর্নি করতে োই, 

োর সাতথ প্রােুতযনযর একনি তযাগসূত্র থাতক নেকই, নকন্তু এই তযাগাতযাগনি খুব্ ঘনিষ্ঠ ৈতে পাতর, আব্ার 

িাও ৈতে পাতর। তসনি সম্পূণন ব্যনিনিভনর। আর এই তযাগাতযাতগর ঘনিষ্ঠোর উপর নিভনর কতরই দুিনীনের 

মাত্রা নিধনানরে করা তযতে পাতর ব্তল্ আমাতদর নব্শ্বাস। 

(েথযসূত্র : েকননপ্রয় ভারেীয়, অমেনয তসি, প্রথম খি : মেপ্রকাশ ও স্বাধীিো ১. েকননপ্রয় ভারেীয়, নল্ঙ্গ 

র্ানে ও মেপ্রকাশ, পৃষ্ঠা - ৬,৭ ) 
 

স্বাধীিো ল্াতভর তপ্রক্ষাপতি দুিনীনের অব্িাি :  দুিনীনে কমতব্নশ প্রনেনি রাতষ্ট্রই তদখা যায়। নকন্তু েৃেীয় 

নব্তশ্বর তদশগুনল্র সাতথ দুিনীনে শব্দনি সমাথনক ৈতয় তগতি, এনশয়া, আনিকা, ল্ানেি আতমনরকার তযসব্ 

তদশগুনল্ আনথনক নদক তথতক পিাদপদ, দানরদ্রয দরূীকরতণ ও নশক্ষার মাতিান্নয়তি ব্যথন, স্বাথন ও 

পনরকাোতমার তক্ষতত্র অিগ্রসর তসগুনল্ েৃেীয় নব্তশ্বর তদশ িাতম নব্তব্নেে ৈয়। েৃেীয় নব্তশ্বর তদশ নৈসাতব্ 

ভারও এই সমসযাগুনল্তে স্বাধীিোর প্রথম তথতকই র্র্ননরে নিল্, যার মূল্ কারণ ৈল্ ঔপনিতব্নশক 

প্রভুতদর তশাষণ। এই সমসযাগুনল্ তথতক মুনি ল্াভ করার র্িয ভারতের সামতি একমাত্র উপায় নিল্ 

অথননিনেক উন্নয়ি করা। নকন্তু প্রশ্ন ৈল্ তকাি পতথ ৈতব্ তসই উন্নয়ি? এইতক্ষতত্র ভারে তসানভতয়ে 

ইউনিয়তির সমার্োনন্ত্রক পন্থা অব্ল্ম্বি কতরনিল্। অথনাৎ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রতণ সমস্ত নকিু পনরোনল্ে ৈতব্। 

তযতৈেু রাতষ্ট্রর ির্রদানরতে সমস্ত কার্ সম্পন্ন ৈতব্ োই প্রশাসি দুিনীনেমুি থাকতব্ এিাই কাময নিল্, 

নকন্তু প্রশাসতির মতধয দুিনীনে প্রতব্শ কতরনিল্ যা নিয়ন্ত্রতণর অভাতব্ ব্েনমাি সমতয় এক নব্শাল্ আকার 

ধারণ কতরতি। 
 

    নিনিশ শাসিাধীতি ভারতে প্রশাসনিক কমনোরীতদর দুনি ভাগ নিল্। উচ্চপদগুনল্ সংরনক্ষে নিল্ শুধু 

নিনিশতদর র্িয ও নিম্নপদগুনল্ সংরনক্ষে নিল্ ভারেীয়তদর র্িয। ভারেীয়তদর উচ্চপতদ পতদান্ননের তকাতিা 

সুতযাগ নিল্ িা। ফতল্ উচ্চপতদ তথতক দুিনীনে খুব্ সৈতর্ই করা তযে। স্বাধীিোর পরব্েনীকাতল্ ভারেীয় 

আনধকানরকরা এই ঐনেৈযই ব্ৈি কতরতি। 
 

স্বাধীিোর পর দুিনীনের কারণ : ১৯৪৭ সাতল্ ভারে স্বাধীি ৈব্ার পর তথতক ১৯৯১ সাল্ পযনন্ত ব্দ্ধ 

অথনিীনের যুগ নিল্। ব্ার্ার প্রনেতযাগীোমলূ্ক নিল্ িা। রাষ্ট্রীয় উতদযাতগই কল্কারখািা িানপে ৈে। 

ব্েনমাি সমতয়র মতো তকাতিা সামানর্ক সুরক্ষামূল্ক প্রকল্প নিল্ িা। োই প্রশ্ন তথতক যায় োৈতল্ েখি 
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দুিনীনে ৈওয়ার কারণ কী নিল্? স্বাধীিো ল্াভ করার সাতথ সাতথ ভারতের সামতি দুনি প্রধাি সমসযা তদখা 

তদয়। 
 

প্রথমে, র্িগতণর র্িয নব্নভন্নধরতণর উন্নয়িমলূ্ক প্রকল্প গ্রৈণ কতর তসগুনল্তক ব্াস্তব্ানয়ে করা। 

নদ্বেীযে়, ভারতের নব্তদশিীনে নিধনারণ করা। 

 

    এই কার্গুনল্ সম্পাদি করার র্িয প্রেুর দক্ষ আমল্ার প্রতয়ার্ি নিল্ নকন্তু ভারে নব্ভানর্ে ৈতয় 

পানকস্তাি সৃনি ৈওয়ার ফতল্ ৬০০ আমল্া পানকস্তাতি েতল্ যায়। ফতল্ অব্নশি অল্প সংখযক আমল্ার ওপর 

নব্পুল্ পনরমাণ কাতর্র তব্াঝা োপতল্ও তব্েি তসই েুল্িায় ব্াতড়নি। ফতল্ আমরা দুিনীনেতে যুি ৈতয় 

পতড়। 

    দক্ষ কমনোরীর অভাব্ পূরণ করার র্িয ১৯৫১ সাতল্ সব্নভারেীয় কৃেযক আইি পাল্নাতমতে পাশ করা 

ৈয়। নকন্তু কমনোরী কম থাকায় ১৯৫৬ সাতল্ নব্তশষ নল্নখে পরীক্ষার আতয়ার্ি করা ৈয়। যার দ্বারা ১০০ 

র্ি আনধকানরকতক নিব্নােি করা ৈয়। ল্ক্ষযণীয় নব্ষয় ৈল্ এনি তকাতিা প্রনেতযানগোমলূ্ক পরীক্ষা নিল্ িা। 

শুধুমাত্র নল্নখে পরীক্ষায় উিীণন ৈতল্ই ৈে, সাক্ষাৎকাতরর তকাতিারূপ গুরুত্ব নিল্ িা। এর ফতল্ দক্ষ ও 

তযাগয কমনোরীতদর পনরব্তেন অদক্ষ ও অতযাগয কমনোরীরাই প্রশাসতির কেনা ৈতয় উতেনিল্। এই ধরতণর 

কমনোরীতদর সনেক সমতয় নসদ্ধান্ত গ্রৈতণর ক্ষমো, তিেৃত্ব দাতির দক্ষোর মতো তকাতিা গুণ নিল্ িা। ফতল্ 

োরা খুব্ সৈতর্ই রার্নিনেক তিেৃব্ৃতন্দর আজ্ঞাব্ৈ তসব্তক পনরণে ৈতয় ওতে ও দুিনীনেতক প্রশ্রয় 

নদতয়নিল্। 

    পযনাি আনধকানরতকর অভাতব্ একর্ি আনধকানরক একানধক দিতরর শীষনকেনা ৈতয় উতেনিতল্ি। 

প্রশাসতির এই ত্রুনিপূণন নব্িযাস দুিনীনের অিযেম কারণ নিল্। সাধারণে প্রনেনি দিতরর একর্ি শীষনকেনা 

থাকা উনেে। যাতে এতক অতিযর কাতর্ ৈস্ততক্ষপ িা করতে পাতর। নকন্তু একর্ি ব্যনি একানধক দিতরর 

প্রধাি ৈতল্ নেনি প্রেি ক্ষমোশাল্ী ৈতয় উেতব্ি এব্ং তসই ক্ষমোতক অপব্যব্ৈার করতব্ি, তসিা সৈতর্ই 

অিুতময়। 

    স্বাধীিোর পর তথতক উদারীকরতণর পূব্ন পযনন্ত তযসব্ দুিনীনেগুনল্ ৈতয়নিল্ োর র্িয গণমাধযতমর নকিুিা 

দায় তথতকই যায়। গণমাধযমগুনল্ েখি যতথি শনিশাল্ী নিল্ িা এব্ং সংখযায় আর্তকর নদতির মতো এে 

তব্শী নিল্ িা। ফতল্ এতকব্াতর উচ্চপযনাতয়র দুিনীনে িা ৈতল্ তসগুনল্ র্িসমতক্ষ প্রকানশে ৈে িা। 

র্িসমতক্ষ প্রকাতশর ভয় িা থাকায় আমল্ারা আরও দুিনীনেপরায়ণ ৈতয় উতেনিতল্ি।  
 

দুিনীনে ধারা : উদারীকরতণ আতগ  

      স্বাধীিোর পর তথতক উদারীকরতণর পূব্ন সময় পযনন্ত যনদ প্রশাসনিক স্ততর দুিনীনের েনরত্রনি নব্তেষণ 

করা যায়, োৈতল্ তদখা যাতব্ এগুনল্ নিল্ সীমাব্দ্ধ দুিনীনে। প্রথমে, দুিনীনের সাতথ র্নড়ে ব্যনির সংখযা 

নিল্ সীনমে অথব্া মুনিতময়। কারণ দুিনীনেগুনল্ শুধুমাত্র ব্যনিগে স্ততরই সীমাব্দ্ধ থাকতো। উদাৈরণ 

নৈসাতব্ ল্াইতসন্স দুিনীনের কথা ব্ল্া তযতে পাতর। তকাতিা তব্সরকারী তকাম্পািীতক কারখািা প্রনেষ্ঠা কতর 

উৎপাদি করার র্িয অিুমনে নিতে ৈতল্ প্রায় ৮০নি দিতরর কাতি আতব্দি করতে ৈে। এর মতধয এক 

দিতরর শীষনকেনা প্রতয়ার্িীয় িাড়পত্র নদতে ইিাকৃে তদরী করতল্ ব্া অস্বীকৃে ৈতল্ োাঁতক ঘুষ নদতে ৈে। 

এইগুনল্ নিল্ ব্যনিগে দুিনীনে। নদ্বেীয়ে, দুিনীনের পনরনধনি নিল্ সীমাব্দ্ধ। কারণ দুিনীনেগুনল্ শুধুমাত্র 

শীষনস্ততরই সীমাব্দ্ধ থাকে। তযতৈেু তসই সময় শাসিব্যব্িা ব্হুস্তরীয় ৈতয় ওতেনি। ১৯৯৩ সাতল্ ৭৩ ও 
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৭৪েম সংনব্ধাি সংতশাধতির মাধযতম পিাতয়ে ও তপৌরসভাগুনল্ আইিগে স্বীকৃনে ল্াভ করার পর তথতক 

দুিনীনে অিয মাত্রা তপতয়তি। 

ভারতে স্বাধীিোর পর তথতক উদারীকরতণর পবূ্ন পযনন্ত ৈতয় যাওয়া তব্শ কতয়কনি দুিনীনেতক 

আমরা োনল্কাব্দ্ধ করার তেিা কতরনি। তসগুনল্ ৈল্ – 

সাল্ দুিনীনের িাম।   

 

দুিনীনের 

িাকার অঙ্ক 

েৎকাল্ীি 

প্রধািমন্ত্রী/ 

রাতর্যর 

মুখযমন্ত্রী 

দুিনীনের নব্ব্রণ 

1947 INA 
treasure chest 

disappeareanc

e 

ব্হুমলূ্য স্বণন ও 

অল্ংকার সামগ্রী 

র্ওৈরল্াল্ 

তিতৈরু 

তিোর্ী সুভাষেন্দ্র ব্সুর স্বাধীিো 

সংগ্রাতমর ডাতক সাড়া নদতয় দনক্ষণ 

পূব্ন এনশয়ার মািুষ ঝাাঁনপতয় 

পতড়নিতল্ি এব্ং উর্াড ় কতর 

নদতয়নিতল্ি নিতর্তদর সব্নস্ব। ১৮ 

আগি ১৯৪৫-এর নব্মাি দুঘনিিার 

সাে নদতির মতধয র্াপাি সমস্ত 

সম্পনি আর্াদ নৈন্দ তফৌতর্র ৈাতে 

েুতল্ নদতল্ও স্বাধীিোর পর তসই 

সম্পনির তকাতিা ৈনদশ পাওয়া 

যায়নি। এ ব্যাপাতর েৎকাল্ীি 

তকন্দ্রীয় সরকারও তকাতিারূপ 

উতদযাগ তিিনি। 

1948 Jeep Scandal 

Case 
80 ল্ক্ষ র্ওৈরল্াল্ 

তিতৈরু 

ভারেীয় প্রনেরক্ষা তক্ষতত্র অিযেম 

দুিনীনে ৈল্ তসিাব্ানৈিীর র্ীপ 

তকতল্ঙ্কারী। র্ওৈরল্াল্ তিতৈর 

প্রধািমন্ত্রী থাকাকীি নভ.তক. 

কৃষ্ণতমিি নিনিতির ৈাই কনমশিার 

থাকার সময় ৮০ ল্ক্ষ িাকার 

নব্নিমতয় ১৫০০ র্ীপ তকিার কথা 

ৈতল্ও পাওয়া যায় মাত্র ১৫৫নি 

র্ীপ। 

1951 The Mandhara 

Scandal 
1 তকানি 20 

ল্ক্ষ 

র্ওৈরল্াল্ 

তিতৈরু 

এই দুিনীনের ফাাঁতসর মধয নদতয় 

তব্াঝা যায় কীভাতব্ আমল্াকানন্ত্রক 

প্রশাসি-এর সাতথ তশয়ার ব্ার্ার-

এর গুিের এব্ং অসাধ ু

ব্যব্সায়ীতদর আাঁোে গতড় 
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সাল্ দুিনীনের িাম।   

 

দুিনীনের 

িাকার অঙ্ক 

েৎকাল্ীি 

প্রধািমন্ত্রী/ 

রাতর্যর 

মুখযমন্ত্রী 

দুিনীনের নব্ব্রণ 

উতেতি। 

1951 Cycle Import 

Scam 
 র্ওৈরল্াল্ 

তিতৈরু 

প্রশাসনিক কৃেযক এস.এ. তভঙ্কি 

রমি একনি নব্তদশী সাইতকল্ 

তকাম্পািীতক ভারতে সাইতকল্ 

রিািী করার সুতযাগ তদব্ার িাতম 

ঘুষ নিতয়নিতল্ি। 

1956 BHU 

Funds 

Misappropriat

ion 

50 ল্ক্ষ  তব্িারস নৈন্দু নব্শ্বনব্দযাল্তয় ঘতি 

যাওয়া এই দুিনীনে নিল্ নশক্ষাতক্ষতত্র 

প্রথম দুিনীনে। ঐ নব্শ্বনব্দযাল্তয়র 

আনধকানরকগণ নশক্ষাখাতের 

েৈনব্ল্ েিরূপ কতরনিতল্ি। 

1964 Pratap Singh 

Kairon Scam 
 প্রোপ নসং 

কাইরি 

(পাঞ্জাতব্র 

মুখযমন্ত্রী) 

পাঞ্জাতব্র মুখযমন্ত্রী প্রোপ নসং 

কাইরি-এর নব্রুতদ্ধ অনভতযাগ নিল্ 

তয নেনি পনরব্াতরর সদসযতদর 

অনব্ধ সম্পনি সিতয় সাৈাযয 

কতরতিি। 

1965 Kalinga Tube 

Scandal 
 নব্র্ু 

পট্টিায়ক 

(ওনড়শার 

মুখযমন্ত্রী) 

ওনড়শার মুখযমন্ত্রী নব্র্ু পট্টিাতয়ক 

োর নিতর্র তকাম্পািী কনল্ঙ্গ 

নিউব্তক অনব্ধভাতব্ সরকারী 

ব্রাে পাইতয় নদতয়নিতল্ি, এই 

অনভতযাতগ নেনি মুখযমন্ত্রীর পদ 

তথতক সতর আসতে ব্াধয 

ৈতয়নিতল্ি। 

1971 Nagarwala 

Scandal 
60 ল্ক্ষ ইনন্দরা গান্ধী ব্াংল্াতদতশর তকাতিা তগাপি নমশি 

অথব্া ব্াংল্াতদশী তকাতিা র্নিক 

ব্যনিতক ৬০ ল্ক্ষ িাকা সাৈাযয 

কতরনিতল্ি ভারেীয় তিি ব্যাঙ্ক 

তথতক সংগ্রৈ কতর। 

1974 Maruti 

Scandal 
 ইনন্দরা গান্ধী মারুনে তকাম্পািী প্রনেনষ্ঠে ৈওয়ার 

আতগ সঞ্জয় গান্ধীতক যাত্রীব্াৈী 



ভারতের গণেন্ত্র ও প্রশাসনিক দুিনীনে : একনি মুল্যায়ি                                                   হৈমন্তী ব্যািার্নী, তমানৈে কুমার িন্দী 
 

Volume-VII, Issue-V                                    September 2021                                                                            

70 

সাল্ দুিনীনের িাম।   

 

দুিনীনের 

িাকার অঙ্ক 

েৎকাল্ীি 

প্রধািমন্ত্রী/ 

রাতর্যর 

মুখযমন্ত্রী 

দুিনীনের নব্ব্রণ 

গানড় হেনরর ল্াইতসন্স পাইতয় 

তদওয়ার অনভতযাগ আিা ৈয়। 

1976 Kuooil 

Scandal 
2 তকানি 

20 ল্ক্ষ 

ইনন্দরা গান্ধী ভারতে র্রুরী অব্িা র্ানর থাকার 

সময় ইনিয়াি অতয়ল্ কতপনাতরশি 

ৈংকং-এর একনি ভুতয়া ফাতমনর 

সাতথ হেল্ েুনি স্বাক্ষর কতর তয 

ব্যাপাতর মৈারাতষ্ট্রর মখুযমন্ত্রী এ. 

আর. আন্তুতল্ যুি নিতল্ি। 

1981 Cement Scam 300 তকানি এ.আর. 

আন্তুতল্ 

(মৈারাতষ্ট্রর 

মুখযমন্ত্রী 

মৈারাতষ্ট্রর মুখযমন্ত্রী এ.আর. 

আন্তুতল্ নেনি নসতমে নিতয় ব্যব্সা 

কতর তয ল্াভ কতরনিতল্ি, তসই 

ল্ভযাংশ নেনি োর ব্যনিগে ফাতমন 

ল্ুনকতয় রাতখি। 

1987 Bofors 

Scandal 
64 তকানি রার্ীব্ গান্ধী সুইতডতির অত্রে নিমনাো তব্াতফাসন 

তকাম্পািী ১৫০০ তকানি িাকার 

কামাি হেরীর ব্রাে ল্াভ করার 

র্িয রার্ীব্ গান্ধীর নকি ু ঘনিষ্ঠ 

সৈতযাগীতক ৬৪ তকানি িাকা ঘুষ 

তদওয়া ৈতয়নিল্ 

1989 St. Kitts 

Forgery 
2 তকানি 

10 ল্ক্ষ 

নভ.নপ. নসং েদািীন্তি র্িো দতল্র প্রধািমন্ত্রী 

নভ.নপ. নসং-এর নব্রুতদ্ধ অনভতযাগ 

আিা ৈয় তয নেনি তসে নকিস 

দ্বীতপ অব্নিে ব্যাতঙ্ক োর তিতল্ 

অতর্য় নসং-এর তগাপি 

অযাকাউতের মাধযতম ২১ নমনল্য়ি 

িাকা ল্াভ কতরনিতল্ি। 

1990 Airbus 

Scandal 
2.5 তকানি েন্দ্রতশখর ইনিয়াি এয়ারল্াইন্স তব্ানয়ং-এর 

পনরব্তেন এয়ারব্াস-এর সাতথ 

২০০০ তকানি িাকা েুনি স্বাক্ষর 

কতর, A-320-িামক নব্মাি ক্রয় 



ভারতের গণেন্ত্র ও প্রশাসনিক দুিনীনে : একনি মুল্যায়ি                                                   হৈমন্তী ব্যািার্নী, তমানৈে কুমার িন্দী 
 

Volume-VII, Issue-V                                    September 2021                                                                            

71 

সাল্ দুিনীনের িাম।   

 

দুিনীনের 

িাকার অঙ্ক 

েৎকাল্ীি 

প্রধািমন্ত্রী/ 

রাতর্যর 

মুখযমন্ত্রী 

দুিনীনের নব্ব্রণ 

কতর, নকন্তু তসনি ধ্বংস ৈতয় যায় 

এব্ং ইনিয়াি এয়ারল্াইি-এর প্রায় 

২.৫ তকানি িাকা ক্ষনে ৈয়। 

সূত্র: www.mudra.com (Summary of All Scams in India) 

     উপনরউি দুিনীনের োনল্কায় তয দুনি দুিনীনে ভারেীয় সমার্ েথা প্রশাসতি সব্তথতক তব্শী আতল্াড়ি 

সৃনি কতরনিল্ তস দুনি ৈল্ ল্াইতসন্স রার্ ও তব্াফসন দুিনীনে। এখি আমরা তস দুনিতেই আতল্াকপাে করতব্া 

– 

ল্াইতসন্স রার্ : 

    স্বাধীিোর অব্যব্নৈে পতরই রার্নিনেক দূরদনশনোর অভাতব্ প্রশাসতির একাংশ এমি এক দুিনীনেতে 

আব্দ্ধ ৈতয় যায় যা ভারতের অথননিনেক ব্যব্িাতক প্রায় োর দশক ধতর পঙ্গু কতর তরতখনিল্, এই দুিনীনেনি 

ল্াইতসন্স রার্ িাতম পনরনেে। ল্াইতসন্স কথানির অথন ৈল্ অিুমনে পত্র। েদািীন্তি সমতয় ভারতের 

অথনিীনে নিল্ তযতৈেু পনরকনল্পে অথনিীনে োই ব্যনিগে উতদযাতগ তযতকাতিা ধরতণর ব্যব্সা ব্ানণর্য 

পনরোল্িার ওপর, আমদািী-রিািীর ওপর, কল্কারখািা িাপতির ওপর তকন্দ্রীয় সরকাতরর একতেনিয়া 

নিয়ন্ত্রণ নিল্। অথনাৎ ব্যনিগে উতদযাতগ ব্া তব্সরকারী উতদযাতগ স্বাধীিভাতব্ তকাতিা নকিু করার অনধকার 

নিল্ িা। োই ব্যনিগে উতদযাতগ তকাতিা কল্কারখািা ব্া তকাম্পািী প্রনেনষ্ঠে করা র্িয তকন্দ্র সরকাতরর 

কাি তথতক অিুমনে গ্রৈণ করতে ৈে। আর অিুমনে তমল্ার পতরও তকন্দ্র সরকার উৎপাদি ব্যব্িানিতক 

সামনগক ভাতব্ নিয়ন্ত্রণ করে। এই ব্যব্িানিতক ল্াইতসন্স রার্ ব্ল্া ৈয়। এই ব্যব্িানি ব্ড় ধরতণর দুিনীনের 

র্ন্ম তদয়। তকন্দ্র সরকাতরর আয়কর দিরতক সন্তুি করার পর ল্াইতসন্স পাওয়া তযে। ফতল্ একধরতণর 

দীঘনসূনত্রোর সৃনি ৈে। এই দীঘনসূনত্রোর ৈাে তথতক তরৈাই পাওয়ার র্িয তকাম্পািী ব্া কারখািার মানল্ক 

ঘুষ ব্া উৎতকাে নদতে ব্াধয ৈে। েৎকাল্ীি তকন্দ্র সরকাতরর উতেশয নিল্ প্রাকৃনেক সম্পদ সুষ্ঠভাতব্ 

সকতল্র মতধয ব্েি করা। নকন্তু কল্কারখািা োল্ু করার ল্াইতসন্স তযতৈেু মুনিতময় ব্যনিরা তপে, োই 

সৈতর্ই সরকাতরর এই উতেশযনি ল্নিে ৈে। কল্কারখািার উৎপাদি ব্যব্িার ওপর তযতৈেু তকন্দ্র 

সরকাতরর নিয়ন্ত্রণ নিল্ োই তদতশর আভযন্তরীণ ব্ার্াতর তকাতিা দ্রতব্যর োনৈদা থাকা সতত্ত্বও তসই দ্রতব্যর 

দ্রুে উৎপাদি ৈে িা। ফতল্ মানল্ক ব্াধয ৈতয় তব্িাতম তকাম্পািী খলু্তে ব্াধয ৈে। প্রশাসনিক দুিনীনের 

কারণ অিুসন্ধাি করতে নগতয় তদখা যায় েৎকাল্ীি সমতয় তকন্দ্রীয় সরকারী কমনোরীতদর তব্েি অেযন্ত কম 

নিল্ নকন্তু কাতর্র পনরমাণ খুব্ তব্নশ নিল্। োই কমনোরীব্নৃ্দ দুিনীনেতে আব্দ্ধ ৈতয় তযে। স্বাধীিোর পরব্েনী 

সময় তথতক সরকারী প্রশাসতির তয দুিনীনে শুরু ৈতয়তি, পরব্েনী দশকগুনল্তে ো সমাি োতল্ েতল্নিল্। 

তব্াতফাসন দুিীনে : ১৯৮০র দশতক ভারতের প্রনেরক্ষা তক্ষতত্র তয দুিীনে ৈতয়নিল্ তসনি নব্গে সব্ 

দুিনীনেগুনল্তক িানপতয় নগতয় এক অিিয িনর্র সৃনি কতরনিল্। এনি তব্াতফাসন দুিনীনে িাতম পনরনেে। এনি 

এখিও ভারেীয় প্রশাসতির এক কল্নঙ্কে অধযায়। এই দুিনীনেনি ধাতর ও ভাতর নব্গে সকল্ দুিনীনের 

েুল্িায় অতিকাংতশ পৃথক নিল্। ১৯৮৬ সাতল্র ২৪তশ মােন ভারে সরকার ও সুইতডতির অত্রে  নিমনাো সংিা 
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তব্াতফাসন-এর মতধয এক প্রনেরক্ষা েুনি ৈয়। এই প্রনেরক্ষা েুনির মলূ্ ব্িব্য নিল্ তব্াতফাসন ১৪০০ তকানি 

িাকার নব্নিমতয় ভারেতক ৪১০নি ৈাউৎর্ার সরব্রাৈ করতব্। এর নেক এক ব্ির পতরই সংব্াদপতত্র 

তব্াতফাসন দুিনীনে প্রকাশ পায়। যার মূল্ ব্িব্য নিল্ তব্াতফাসন অত্রে  নিমনাো সংিা ব্রাে ল্াভ করার র্িয 

ভারেীয় রার্িীনেনব্দ ও আনধকানরকতদর প্রায় ৬০ তকানি িাকা ঘুষ নদতয়নিল্। এই অনভতযাগ এে তর্ারাতল্া 

নিল্ তয েৎকাল্ীি প্রধািমন্ত্রী রার্ীব্ গান্ধীর িাম র্নড়তয় যায় এই দুিনীনের সাতথ এব্ং ১৯৮৯ সাতল্র 

সাধারণ নিব্নােতি কংতগ্রতসর পেি ৈয়। 

    তব্াতফাতসনর আতগও নব্নভন্ন ধরতণর প্রশাসনিক দুিনীনে ৈয়। নকন্তু তব্াতফাসন নিল্ অিযািয দুিনীনের েুল্িায় 

অতিকাংতশ নভন্ন। পূতব্ন নব্নভন্ন দুিনীনেগুনল্তে প্রশাসনিক আনধকানরকতদর সাতথ রার্িীনেনব্দতদর অল্পনব্স্তর 

তযাগ থাকার ইনঙ্গে পাওয়া তযে। কারণ প্রশাসনিক স্ততর তকাতিা দুিনীনেই রার্িীনেনব্দতদর মদে িাড়া সম্ভব্ 

িয় নকন্তু তব্াতফাসন দুিনীনেতেই রার্িীনেনব্দ ও প্রসাসনিক আনধকানরকতদর অশুভ আাঁোে িগ্নভাতব্ প্রকানশে 

ৈতয়নিল্। রার্িীনেনব্দ ব্ল্তে তয স্বি ও সৎেনরতত্রর ব্যনিতদর তব্াঝাতো প্রধািমন্ত্রী রার্ীব্ গান্ধীর িাম 

র্নড়তয় যাওয়ায় সাধারণ মািুতষর মতি তসই ভাব্মূনেন িি ৈয়। 

    তব্াতফাসন দুিনীনে একনি কারতণ নভন্ন। এেনদি অিযািয তক্ষতত্র দুিনীনে ৈতল্ও প্রনেরক্ষা তক্ষত্রনি দুিনীনের 

আওোর ব্াইতর নিল্। তব্াতফাসনই প্রথম তদখায় তয প্রনেরক্ষা তক্ষতত্রও দুিনীনে ৈতে পাতর। দুিনীনে িামক 

গাতির নশকড় এে গভীতর প্রসানরে ৈতয়তি তয োর কাতি তদতশর প্রনেরক্ষার মতো সংতব্দিশীল্ নব্ষয়ও 

েুি ৈতয় যায়। তব্াতফাসন পরব্েনীকাতল্ ভারেীয় প্রনেরক্ষা তক্ষতত্র কনফি দুিনীনে, আগািা ওতয়িল্যান্ড 

েপার দুিনীনে, সুকিায় র্নম দুিনীনে ইেযানদ উতেখতযাগয ঘিিা।  
 

উদারিীনের পতূব্ন দুিনীনের পনরমাণ কম থাকার কারণ : 

    েতব্ ব্েনমাি সমতয়র সাতথ েুল্িা করতল্ তদখা যাতব্ তসই সমতয় দুিনীনের পনরমাণ কম নিল্। এর 

কতয়কনি কারণ নিল্ – 

 রার্নিনেক তিেৃব্ৃতন্দর ব্নল্ষ্ঠ তিেৃত্বদাি, উচ্চ ভাব্মূনেন, প্রভূে র্িনপ্রয়ো উন্নে হিনেক েনরত্র ও 

উচ্চনশক্ষা দুিনীনে প্রনেতরাতধ ব্হুল্াংতশ সৈায়ক ৈতয় উতেনিল্।  

 স্বাধীিোর পরব্েনীকাতল্ ভারতের অথননিনেক ব্যব্িা নিল্ ব্দ্ধ। ব্ার্ার প্রনেতযাগীোমলূ্ক নিল্ িা। 

নব্তদশী নব্নিতয়াতগর তকাতিা সুতযাগ নিল্ িা। োই আনথনক নদক তথতক তদশ নিল্ দুব্নল্। আর এই 

কারতণ তসই মুৈূতেন তদতশ ব্ড় তকাতিা সামানর্ক প্রকল্প নিল্ িা। োই দুিনের সুতযাগ নিল্ কম। 

 স্বাধীিোর পতর তদতশর আনথনক শ্রীব্ৃনদ্ধর র্িয তসানভতয়ে ইউনিয়তির অিুকরতণ পিব্ানষনকী 

পনরকল্পিা গ্রৈণ করা ৈয়, যার মূল্ িীনেই ৈল্ উৎপাদি ব্যব্িা, উৎপাদতির উপকরণ ও 

কাাঁোমাতল্র ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকতব্। তব্সরকারী উতদযাগ নিল্ খুব্ সীনমে পনরমাতণ। োই 

দুিনীনের পনরমাণ কম নিল্। 

 সতব্নাপনর স্বাধীিোর পর তকন্দ্রীয় স্ততর তর্াি রার্িীনের অিুপনিনে, দুিনীনে িনড়তয় পড়ার পতথ 

সব্নানধক ব্াধা সৃনি কতরনিল্। ১৯৪৭ সাল্ তথতক ১৯৬৭ সাল্ পযনন্ত তকতন্দ্র ও রার্যগুনল্তে একনি 

নব্তশষ রার্নিনেক দতল্র আনধপেয নিল্। অতিক সময় তকন্দ্র সরকার সংখযাল্ঘু ৈতয় তগতল্ 

সরকার তভতঙ্গ যাওয়ার আশঙ্কা থাতক। েখি ব্াইতর তথতক এক ব্া একানধক আিনল্ক দল্ সমথনি 

করতল্ তকন্দ্র সরকার নিতক থাতক। এর নব্নিমতয় আিনল্ক দল্গুনল্ তকন্দ্র সরকারতক ব্ল্যাকতমল্ 
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কতর অতিক রকম অতযৌনিক ও িীনে নব্রুদ্ধ কার্ কতর থাতক যা প্রকৃেপতক্ষ দুিনীনেতকই প্রশ্রয় 

তদয়।  
 

উদারীকরতণর পতর দুিনীনে : 

    ভারতে দুিনীনের তক্ষতত্র উতেখতযাগয পনরব্েনি আতস ১৯৯১ সতল্ উদারীকরতণর িীনে তঘাষণার পর 

তথতক। কনথে আতি প্রতেযক ঘিিার ভাতল্া নদক তযমি আতি তেমি খারাপ নদকও আতি। উদারীকরতণর 

ফতল্ তযমি তদতশর আনথনক ব্ৃনদ্ধ ঘিল্, কমনসংিাতির সুতযাগ সৃনি ৈল্, র্িগতণর র্ীব্িযাত্রার মাি উন্নে 

ৈল্ তেমনি অিযনদতক রার্নিনেক, সামানর্ক তক্ষতত্র দুিনীনের গভীর তথতক গভীরের ৈতয় উেল্। ১৯৯১ 

সাতল্ উদারীকরতণর পর তথতক ২০১০ সাল্ পযনন্ত প্রায় ২০ ব্ির ধতর ভারতে প্রশাসনিক স্ততর উতেখতযাগয 

দুিনীনে ৈতয়তি। োর মতধয গুরুত্বপূণন কতয়কনি ৈল্ – 

সাল্ দুিনীনের িাম।   

 

িাকার 

নৈসাব্ 

েৎকাল্ীি প্রধািমন্ত্রী/ 

রাতর্যর মুখযমন্ত্রী 

দুিনীনের নব্ব্রণ 

2002 CBI Court calls 

Lalu in fooder 

scam case 

940 তকানি ল্াল্ু প্রসাদ যাদব্ 

(নব্ৈাতরর 

মুখযমন্ত্রী) 

অনস্তত্বৈীি গব্ানদ পশুর র্িয নব্ৈার 

নব্ৈাতরর সরকাতরর তের্ানর তথতক 

অনেনরি পশুখাদয, ওষুধ ক্রয় করার 

র্িয অথন তিওয়া ৈতয়নিল্। 

2002 Kargil Coffin 

Scam 
1,87,000 

dollars 
অিল্ নব্ৈারী 

ব্ার্তপয়ী 

(প্রধািমন্ত্রী) 

1999 সাতল্ কানগনল্ যুতদ্ধর পতর 

েৎকাল্ীি নব্তর্নপ সরকাতরর 

নব্রুতদ্ধ অনভতযাগ উতেনিল্, 

তসিাতদর কনফি তকিার ব্যাপাতর 

দুিনীনের আশ্রয় নিতয়নিল্ যার ফতল্ 

ভারতের প্রায় 1,87,000 ডল্ার 
ক্ষনে ৈতয়নিল্। 

2003 Taj Corridor 

Case 
 মায়াব্েী তদব্ী 

(উিরপ্রতদতশর 

মুখযমন্ত্রী) 

োর্মৈতল্র পযনিি নশল্পতক আরও 

আকষনণীয় কতর তোল্ার র্িয 

সংস্কাতরর  কাতর্ দুিনীনের 

অনভতযাগ উতেনিল্। উিরপ্রতদতশর 

মুখযমন্ত্রী মায়াব্েী এব্ং োর 

সরকাতরর মন্ত্রী িানসমউনেি 

নসনেকীর নব্রুতদ্ধ। 

2006 Ayurveda Scam 26 তকানি মূল্ায়ম নসং যাদব্ 

(উিরপ্রতদতশর 

মুখযমন্ত্রী) 

N R H M-এর অধীতি 

উিরপ্রতদতশর ১৯৯৩-৯৫ সাতল্র 

মতধয েৎকাল্ীি মুখযমন্ত্রী মুল্ায়ম 

নসং যাদতব্র সমতয় N R H M 

দুিনীনে ৈয়। 
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সাল্ দুিনীনের িাম।   

 

িাকার 

নৈসাব্ 

েৎকাল্ীি প্রধািমন্ত্রী/ 

রাতর্যর মুখযমন্ত্রী 

দুিনীনের নব্ব্রণ 

2008 Jharkhand 

Medical 
Equipment Scam 

10 তকানি ভািুপ্রোপ নসং 

(ঝাড়খতির 

স্বািযমন্ত্রী) 

NRHM-এর অধীতি ঔষধ দুিনীনের 

অনভযাগ ওতে েৎকাল্ীি ঝাড়খতির 

স্বািযমন্ত্রী ভািুপ্রোপ নসং-এর 

নব্রুতদ্ধ। 

2009 Orissa Mining 

Scam 

7000 
তকানি 

নব্র্ু পট্টিায়ক 

(ওনড়শার 

মুখযমন্ত্রী) 

নব্গে প্রায় এক দশক ধতর ওনড়শার 

খনিগুনল্ তথতক অনব্ধ ভাতব্ প্রায় 

৭০০০ তকানি িাকার সম্পদ 

উতিাল্ি করা ৈতয়তি। এর সাতথ 

ব্ড় ব্ড় ব্যব্সায়ী, রার্নিনেক তিো 

ও আমল্ারা যুি নিল্। 

2009 Vasundhara Raje 

Land Scam 
1.97 তকানি ব্সুন্ধরা রাতর্ 

(রার্িাতির 

মুখযমন্ত্রী) 

ব্সুন্ধরা রাতর্ এব্ং োাঁর পুত্র দুষ্মন্ত 

নসং পতির একর র্নম অনব্ধভাতব্ 

দখল্ কতর। তসগুনল্তক ভারতের 

র্ােীয় সড়ক কেৃনপতক্ষর কাতি 

নব্নক্র কতরনিল্। 

2010 2G Spectrum 

Scam 

176000 
ক োটি 

মিতমাৈি নসং িুনর্ তেকোম ব্েতির তক্ষতত্র 

েৎকাল্ীি তিনল্কম মন্ত্রী এ. রার্ 

নব্তশষ নকিু তকাম্পািীতক অনব্ধ 

সুনব্ধা পাইতয় নদতয়নিতল্ি। 

2010 Common Wealth 

Games Scam 

70000 

ক োটি 

মিতমাৈি নসং েৎকাল্ীি ক্রীড়া মন্ত্রী সুতরশ 

কাল্মানদ তখল্ার সামগ্রীগুনল্ ব্ার্ার 

নিধনানরে মূতল্যর তথতক তব্নশ মূতল্য 

ক্রয় কতরি এব্ং সরকাতরর 

অনেনরি অতথনর অপেয় ৈয়। 

েথয: www.mudraa.com (Summary of All Scams in India) 

ভারতে ঘতি যাওয়া সব্নকাল্ীি দুিনীনেগুনল্র প্রনেতরাধ কতল্প তব্শ নকিু সংগেি গতড় উতেতি এব্ং 

তব্শ নকিু আইি পাশ ৈতয়তি এব্ং িাগনরক অনধকারও প্রদাি করা ৈতয়তি। োতদর মতধয উতেখতযাগয ৈল্– 

 CBI (Central Bureau of Investigation) : 

    CBI ভারতের একনি তগাতয়ন্দা এব্ং নিরাপিা সংিা যা একতযাতগ তদতশর প্রধািমন্ত্রীর তফডাতরল্ আইি 

প্রতয়াগকারী সংিা নৈসাতব্ কার্ কতর। এনি ভারে সরকাতরর আওোভুি একনি সংনব্ধাি ব্নৈভূনে সংিা। 

তযনি ১৯৪৯ সাতল্ এব্ং নব্তশষ পুনল্শ প্রনেষ্ঠাি নৈসাতব্ িানপে ৈয়। ব্েনমাতি এই সংিা নব্নভন্ন প্রকাতরর 

অপরাধ, দুিনীনে এব্ং উচ্চস্তরীয় অপরাধ েথা দুিনীনের েদতন্তর কার্ কতর থাতক। যনদও CBI-এর 

কাযনাব্ল্ী RTI-এর আওোভুি িয়। এ পযনন্ত নব্নভন্ন অপরাধ ও দুিনীনেমলূ্ক তকতসর দায়ভার গ্রৈণ কতরতি 
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CBI তযমি – তব্াতফাসন তকতল্ঙ্কানর (১৯৮৬), ৈাওল্া তকতল্ঙ্কানর (১৯৯১), িুনর্ তেকোম তকস (২০১৯), 

ভারেীয় কয়ল্াখনি ব্েি দুিনীনে প্রভৃনে। েথানপ তদখা যায় CBI নিতর্ই একনি দুিনীনেমুি সংিা িয়। 

নব্নভন্ন সময় ক্ষমোসীি রার্নিনেক দতল্র আনধপেয CBIতক োর স্বিো রক্ষায় ব্যথন কতরতি। তসই 

কারতণ সুনপ্রম তকািন CBIতক 'Caged Parrot Speaking in its master's voice' ব্তল্ সমাতল্ানেে 

কতরতিি। 

 CVC (Central Vigilance Commission) : 

    দুিনীনে দমিমূল্ক কনমনি শান্তািাম কনমনির সুপানরতশ, ভারে সরকাতরর প্রস্তাতব্ ১৯৬৪ সাতল্র ১১ই 

তফব্রুয়ারী তসন্ট্রাল্ নভনর্তল্ন্স কনমশি গনেে ৈয়। এনি তকাতিা েদন্তকারী সংিা িয়। এনি একনি উপতদিা 

পষনদ। এনি এমি এক স্বয়ংনক্রয় সংিা, যা তকন্দ্রীয় সরকাতরর নব্নভন্ন কেৃনত্ব মূল্ক সংিার পনরকল্পিা, 

পনরোল্িা, সংস্কাতরর কাতর্ পরামশন দাি কতর থাতক েতব্ এনি স্বয়ংসম্পূণন একনি প্রনেষ্ঠাি ৈতল্ও এনি 

নিতয়াগ কতরি রাষ্ট্রপনে প্রধািমন্ত্রীর পরামতশন। ফল্ে, রার্নিনেক ৈস্ততক্ষতপর সুতযাগ তথতকই যাতি, েতব্ 

C.V.C. োর কাতর্র স্বিো ব্র্ায় রাখতে তব্শ নকিু পন্থা অব্ল্ম্বি কতরতি, তসগুনল্ ৈল্ – 

 র্ােীয় দুিনীনেদমিমলূ্ক কমনসূেী  

 নব্নভন্ন প্রযুনিগে তকৌশতল্র ব্যব্ৈার  

 সতেেিোমূল্ক অনভযাি  

 নভনর্তল্ন্স-এর কার্গুনল্র উন্ননে সাধি  

 আন্তর্নানেক সৈতযানগো প্রভৃনে। 

প্রথম প্রশাসনিক কনমশতির (1st ARC)-র সপুানরশ : আতমনরকার Hoover Commission (১৯৫৩-৫৫) 

এব্ং কািাডা সরকাতরর Royal Commission (১৯৬০-৬৩) এর মে ভারতের প্রশাসনিক সংস্কাতরর ল্তক্ষয 

১৯৬৬ সাতল্র ৫ই র্ািুয়ানর ‘প্রশাসনিক সংস্কার কনমশি’ গনেে ৈয়। এই কনমশি প্রশাসনিক স্বিো ব্র্ায় 

রাখতে তয সুপানরশ কতরনিতল্ি, োতদর মতধয গুরুত্বপণূন ৈল্ – 

 িাগনরকতদর অভাব্-অনভতযাতগর প্রনেনব্ধাতির র্িয একর্ি নব্তশষ আনধকানরক নিযুি ৈতব্ি। 

এিাড়া, প্রশাসি ও মন্ত্রীতদর ব্া সেীব্তদর নব্রুতদ্ধ িাগনরক দাব্ী প্রনেষ্ঠার র্িয ‘তল্াকপাল্’ ব্যব্িা 

সৃনি। 

 প্রনেনি রাতর্য এ নব্ষতয় তল্াকাযু়ি কেৃনপক্ষ সৃনি রার্যস্ততর এ নব্ষতয় িাগনরক দাব্ী প্রনেষ্ঠার র্িয। 

যনদও প্রধাি প্রশাসনিক আনধকানরক ও মন্ত্রীসভা োাঁতদর নব্রুতদ্ধ ব্া োাঁতদর সৈকমনীতদর নব্রুতদ্ধ 

অনভতযাতগর সম্ভাব্িায় ভীে সশত্রে  ৈতয় উতেতিি। ফল্স্বরূপ এই প্রনেষ্ঠািনি গেতির প্রয়াসতক োাঁরা দুব্নল্ 

কতর নদতে োইতিি – এর কাযনকানরোতক োাঁরা প্রকৃেপতক্ষ সাতব্াোর্ করতিি। 

RTI Act : প্রশাসনিক কাযনপদ্ধনেতক আরও তব্শী স্বি এব্ং প্রশাসিতক র্িগতণর প্রনে আরও দায়ব্দ্ধ 

কতর তোল্ার র্িয নদ্বেীয় প্রশাসনিক সংস্কার কনমশতির সুপানরতশ ২০০৫ সাতল্ েথয অনধকার সংক্রান্ত 

আইি (Right to Information Act) পাশ ৈয়। এই আইতির মাধযতম র্িগণতক ক্ষমোনয়ে করা ৈতয়তি, 

যাতে োরা তকন্দ্র ও রার্য সরকাতরর নব্নভন্ন দিতরর কার্কমন সম্পতকন জ্ঞাে ৈতে পাতর। 
 

উদারীকরতণর পতর দুিনীনের মাত্রানেনরি ব্নৃদ্ধর কারণ : 
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   উদারীকরণ পরব্েনী সমতয় ঘনিে দুিনীনের অতিক কারণ আতি। এি. নভিল্ োাঁর "Corruption in India 

: The Roadblock to National Prosperity" গ্রতন্থ দুিনীনে প্রসতঙ্গ ব্যাখযা করতে নগতয় তদনখতয়তিি তয 

তযতকাতিা ব্যব্িায় দুিনীনে নেিনি কারতণর ওপর নিভনশীল্। প্রথমে ব্যনির নির্স্ব হিনেক নেন্তা। নদ্বেীয়ে, 

সমার্ কেৃনক স্বীকৃে সামানর্ক মূল্যতব্াধ। েৃেীয়ে, প্রশাসনিক ব্যব্িা। এিাড়াও আরও দুনি উপাদাি আতি 

তযগুনল্ দুিনীনের পনরনধতক নিধনারণ কতর। প্রথমে, দুিনীনের সামানর্ক উৎস ও নদ্বেীয়ে, প্রশাসনিক ব্যব্িা। 
 

    ভারে যখি প্রব্ল্ আনথনক সঙ্কতির মতধয নিল্ তসই মুৈূতেন উদারীকরতণর িীনে তঘাষণা করা ৈয় যা 

তদশতক আনথনক সঙ্কি তথতক তব্র কতরনিল্। উদারীকরতণর এেসব্ গুণাগুণ সতত্ত্বও দুিনীনের নদকনিতক 

অস্বীকার করা যায় িা। প্রকৃেপতক্ষ উদারীকরতণর মাধযতম পযাতন্ডারার ব্াক্সনিতক খুতল্ তদওয়া ৈতয়নিল্। 

উদারীকরতণর মূল্িীনে অেযন্ত প্রনেতযানগোমূল্ক ব্ার্ার ও কম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। আর ব্ার্ার যে 

প্রনেতযানগোমূল্ক ৈতব্ দুিনীনে েেই ব্াড়তব্। একনি উদাৈরতণর সাৈাতযয নব্ষয়নি খুব্ সৈতর্ই তব্াঝা 

যাতব্। ধরা যাক এক সরকানর অনফতস এনস তমনশি তিওয়া ৈতব্। প্রনেতযানগোমূল্ক ব্ার্াতরর িীনে 

অিুযায়ী এর র্িয দরপতত্রর আহ্বাি করতে ৈয়। ৈয়ে িয়নি তকাম্পািী এই আতব্দতি সাড়া নদল্। নিয়ম 

অিুযায়ী তয তকাম্পািী সব্ তথতক কম খরতে সমস্ত গুণগে মাি ব্র্ায় তরতখ তমনশি নদতে পারতব্ োতকই 

ব্রাে তদওয়া উনেে। নকন্তু ব্াস্ততব্ তদখা যায় যনদ নব্ষয়নি প্রেুর িাকার ৈয় োৈতল্ তকাতিা এক তকাম্পািী 

এই তগািা প্রনক্রয়ার সাতথ যুি আনধকানরকতদর ঘুষ নদতয় ব্রােনিতক নিতর্তদর অিুকূতল্ আিা তেিা কতর। 

  

    রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণৈীিো দুিনীনের আর একনি কারণ। তব্সরকারী উতদযাগতক প্রশ্রয় নদতে নগতয় কল্কারখািা 

িাপতির র্িয স্বল্পমূতল্য র্নম দাি করা, কর িাড় তদওয়ার ফতল্ সরকানর রার্স্ব আদায় কতম যাতি। 
 

   তর্াি রার্িীনের আনব্ভনাব্ দুিনীনের মাত্রা অেযন্ত ব্ৃনদ্ধ কতরতি। সাধারণে একক সংখযা গনরষ্ঠোয় 

ব্ল্ীয়াি শনিশাল্ী তকন্দ্রীয় সরকার কাময। নকন্তু র্ােীয় রার্িীনেতে আিনল্ক দল্গুনল্র তর্ারাতল্া 

উপনিনের ফতল্ তকন্দ্রীয় সরকার একক সংখযা গনরষ্ঠো পাতি িা। ফতল্ োতদর নব্নভন্ন আিনল্ক দতল্র 

সাতথ তর্াি গেি করতে ৈতি। এর পতল্ NDA ও UPA িামক দুইনি তর্াতির আনব্ভনাব্ ৈতয়তি। এই 

তর্াি রার্িীনের সব্ তথতক ব্ড় অসুনব্ধা ৈল্ ধীতর ধীতর এনি ব্ল্যাকতমতল্র রার্িীনেতে পনরণে ৈয়। তর্াি 

তিতড় তব্নরতয় এতল্ সরকার পতড় যাতব্ এই হুমনক নদতয় আিনল্ক দল্গুনল্ সব্সময় িীনে ব্নৈভূনে কার্ 

কতর যা প্রকৃে পতক্ষ দুিনীনেতকই প্রশ্রয় তদয়। আর তকন্দ্র সরকার সব্ সময় এই োতপর কাতি িনেস্বীকার 

কতর। 

    তর্াি রার্িীনের ব্াধযব্াধকো ভারতের দুিনীনে িনড়তয় পড়ার র্িয অিযেম দায়ী একনি কারণ। অেীতে 

তদখা তগতি তর্াতি থাকা দল্গুনল্ দুিনীনেতে যুি থাকতল্ও শুধমুাত্র সরকার পতড় যাওয়ার ভতয় তকন্দ্র 

সরকার দুিনীনে প্রনেতরাতধর র্িয উপযুি ব্যব্িা নিতে পাতরনি। 

    ভারতে ব্েনমাতি দুিনীনের এে রমরমার র্িয সব্তথতক দায়ী নব্তকন্দ্রীভূে শাসিব্যব্িা ও র্িকল্যাণ 

মূল্ক রাষ্ট্রিীনে। প্রকৃেপতক্ষ একই মুদ্রার দুই নপে ১৯৯৩ সাতল্ ৭৩েম সংনব্ধাি সংতশাধতির দ্বারা 

পিাতয়ে ও তপৌরসভাগুনল্তক হব্ধো তদওয়া ৈয়। এর ফতল্ র্িগতণর অংশগ্রৈণ ব্ৃনদ্ধ পায় েৃণমূল্ স্ততর। 

অপর নদতক ভারে তযতৈেু একনি র্িকল্যাণকামী রাষ্ট্র োই প্রনেব্ির নব্নভন্ন র্িমুখী পনরকল্পিা গ্রৈণ করা 

ৈয়। কতয়কনি পনরকল্পিা ৈল্ মৈাত্মা গান্ধী র্ােীয় গ্রামীণ তরার্গার সুনিনিেকরণ প্রকল্প 
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(M.G.N.R.E.G.S.), র্ােীয় গ্রামীণ স্বািয (N.R.H.M.), র্ৈরল্াল্ তিতৈরু র্ােীয় শৈর পুিিনব্ীকরণ 

নমশি (JNNURM), র্ােীয় স্ততর এই প্রকল্পগুনল্ তিওয়া ৈতল্ও এইগুনল্ ব্াস্তব্ানয়ে করা ৈয় েৃণমূল্ স্ততর 

পিাতয়ে ও তপৌরসভার মাধযতম। তকন্দ্রীয় সরকার প্রনেব্ির ব্াতর্তি এই প্রকল্পগুনল্র র্িয নব্পুল্ 

পনরমাতণ অথন ব্রাে কতর। আর পযনাি ির্রদানরর অভাতব্ এই প্রকল্পগুনল্ই ৈতয় ওতে দুিনীনের অিযেম 

উৎস। েৃণমূল্ স্ততর সরকানর ির্রদানরর অভাতব্ এব্ং সাধারণ মািুতষর অসতেেিোর র্িয একতশ্রণীর 

দুিনীনেব্ার্ রার্নিনেক তিেৃব্ৃন্দ ও আনধকানরক এই খাতের অথন আত্মসাৎ কতর তিয়। 

উপনরউি কারণগুনল্ িাড়া আতরা নকিু কারণ আতি যা দুিনীনেতে মদে তদয়। 
 

   রার্িীনেতে দুব্ৃিায়ি ৈল্ দুিনীনের অিযেম কারণ। আর এনিই ৈল্ গণেতন্ত্রর অিযেম ব্যথনো। ব্েনমাতি 

ভারতে তমাি সাংসদ ও নব্ধায়তকর সংখযা ৈল্ ৪৮৯৬। এর মতধয তমাি ১৭৬৫ র্তির নব্রুতদ্ধ একানধক 

তকস েল্তি। প্রধািে ৈেযা, খুতির তেিা, ডাকানে, অপৈরণ, র্নম আত্মসযাৎ ইেযানদর মতো একানধক 

গুরুের অনভতযাতগ োাঁরা অনভযুি। রার্িীনেতে দুব্ৃিায়তির নদক তথতক তদতশর মতধয প্রথম ৈল্ 

উিরপ্রতদশ। এখাতি প্রায় ২৪৮ র্ি নব্ধায়তকর নব্রুতদ্ধ প্রায় ৫৩৯নি তকস েল্তি। এরপতর আতি 

োনমল্িাড়ু। এখাতি ১৭৮ র্ি নব্ধাতয়কর নব্রুতদ্ধ ৩০৬নি তকস েল্তি। এর পনরসংখযাি তথতক সৈতর্ই 

অিুমাি করা যায় রার্িীনেতে নক পনরমাণ দুব্ৃেনায়ি ঘতিতি। এরর্িয দায়ী মলূ্ে দুইনি কারণ। 
 

    প্রথমে নিব্নােতির মাধযতম রার্িীনের আনিিায় প্রতব্শ করতল্ ক্ষমো ও প্রভাব্ প্রনেপনি ব্ৃনদ্ধ পায় যা 

দুিনীনেতে উৎসানৈে কতর। নদ্বেীয়ে নিব্নােতি প্রনেদ্বনিো করতে ৈতল্ নব্তশষ তকাতিা রার্নিনেক দতল্র 

নিনকতি দাাঁড়াতে ৈয়। আর এই নিনকি তকিার র্িয দুব্ৃনিরা প্রেুর অথন ব্যয় কতর। পরব্েনী কাতল্ তসই অথন 

তোল্ার র্িয োাঁরা দুিনীনেতে যুি ৈতয় পতড়। 
 

    যে নদি যাতি রার্নিনেক তিো ও প্রশাসনিক আনধকানরকতদর র্ীব্িযাত্রার মাি ক্রমশ উধ্বনমুখী ৈতি 

তভাগব্াদী র্ীব্িযাত্রা োাঁতদর গ্রাস কতর নিতি। হিনেক মূল্যতব্াধগুনল্র পেি ৈতি। অথন ও ক্ষমো এই দুনি 

নর্নিস সামানর্ক সম্মাি ব্ৃনদ্ধ কতর – এই ভ্রান্ত ধারণার ব্শব্েনী ৈতয় োাঁরা দুিনীনেগ্রস্ত ৈতয় পড়তি। 
 

   ভারতের দুিনীনের অেযনধক ব্াড়ব্াড়তন্তর র্িয দায়ী ৈল্ দুব্নল্ র্িমে ও শনিশাল্ী িাগনরক সমাতর্র 

অিুপনিনে। ভারতের তব্নশরভাগ অংশিাই ৈল্ গ্রাম। আর গ্রামীণ র্িসাধারতণর অনধকাংতশর কাতি এখিও 

নশক্ষার আতল্া তপৌাঁিায়নি। োতদর মতধয রার্নিনেক মতির নব্কাশ ৈয়নি। সরকাতরর র্নিল্ কার্কমন োরা 

তব্াতঝিা। োরা সব্সময় িািীয় রার্নিনেক তিেৃব্ৃতন্দর দ্বারা পনরোনল্ে ৈয়। োই সরকানর অথন নকভাতব্ 

অপেয় ৈতি তস সম্পতকন োরা উদাসীি। যা প্রকৃেপতক্ষ দুিনীনেতকই প্রশ্রয় তদয়। 
 

 অপরনদতক ভারতে িাগনরক সমার্ অেযন্ত দুব্নল্। এই িাগনরক সমাতর্র নির্স্ব তকাতিা স্বােন্ত্রয তিই। 

তকাতিা িা তকাতিা রার্নিনেক মোদতশনর দ্বারা োরা প্রভানব্ে। সরকানর নব্নভন্ন সুতযাগ সুনব্ধা ল্াভ কতর 

োরা সরকানর ভুল্ত্রুনির সমাতল্ােিা করার পনরব্তেন সরকানর কার্কতমনর প্রোতরর ৈানেয়াতর পনরণে 

ৈতয়তি। িাগনরক সমাতর্র এই তমরুদিৈীিো দুিনীনেতক উৎসানৈে কতর। 
 

   তয তকাতিা ধরতণর দুিনীনেতক র্িসমতক্ষ নিতয় আসার দানয়ত্ব ৈল্ গণমাধযতমর। গণমাধযম ৈল্ গণেতন্ত্রর 

েেুথন স্তম্ভ। গণমাধযম স্বাধীি ও নিরতপক্ষ ৈতব্ নিতর্র ভূনমকা পাল্ি করতব্ এিাই কাময। সেয সংব্াদ 

পনরতব্শি কতর র্িমে গেি করাই ৈল্ গণমাধযতমর কার্। নকন্তু ব্েনমাতি গণমাধযম োর স্বাধীি সত্ত্বানি 
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ৈারাতি। নব্তশষ নব্তশষ রার্নিনেক দতল্র ৈতয় প্রোরকাযন করতি। আর এর প্রধাি কারণ ৈল্ একতশ্রণীর 

অসৎ রার্িীনেনব্দ ও ব্যব্সায়ী নব্নভন্ন সংব্াদপত্র পনরোল্িা করতি। ফতল্ প্রকৃে সেয র্িগণ র্ািতে 

পারতি িা এব্ং দুিনীনে ব্ৃনদ্ধ পাতি। 
 

    অনে র্নিল্ করকাোতমা দুিনীনের র্িয দায়ী একনি কারণ। একনি দ্রতব্যর নব্তদশ তথতক আমদািী করার 

পর তথতক তসনি সাধারণ মািুতষর ৈাতে তপৌাঁিাতিা পযনন্ত করব্যব্িার নব্নভন্ন র্নিল্ স্তর অনেক্রম করতে ৈয়। 

নব্তদশ তথতক আমদািী করার পর তথতক কািমস্ নডউনি, কািমস্ নিয়াতরন্স, তরাড্  িযাক্স, নব্ক্রয় কর 

ইেযানদ নদতে ৈয়। এেসব্ কতরর র্িয ব্যব্সায়ীরা প্রকেৃ আয় ব্া নব্ক্রয়নি তগাপি কতর। আর এর তথতকই 

দুিনীনের সৃনি ৈয়। 
 

   দুব্নল্ নব্োরব্যব্িা দুিনীনে প্রনেতরাতধর র্িয উপযুি ব্তল্ নব্তব্নেে ৈতে পাতর িা। আর ভারতের 

নব্োরব্যব্িা শুধু দুব্নল্ িয় সাতথ দীঘনতময়াদীও ব্তি। ভারতে শুধুমাত্র দুিনীনে সংক্রান্ত মামল্া গুনল্ নব্োর 

করার র্িয পৃথক তকাতিা আদাল্ে তিই। োই সুপ্রীম তকািন ও ৈাইতকািনগুনল্তক অিযািয মামল্াগুনল্র সাতথ 

দুিনীনে সংক্রান্ত মামল্াগুনল্তকও নব্োর করতে ৈয়। ফতল্ অসংখয মামল্ার ভীতড় এই মামল্াগুনল্র শুিানি 

ৈতে তদরী ৈয়। োই সমগ্র নব্োর প্রনক্রয়ানি নব্ল্নম্বে ৈয়। 
 

    েদন্তকারী আনধকানরক ও রার্িীনেনব্দতদর অশুভ আাঁোতের কারতণ দুিনীনে তরাধ করা যাতি িা। 

আনধকানরকগণ িায়ী কমনোরী ৈতল্ও োতদর ব্দনল্, পতদান্ননে সব্ নকিুই রার্িীনেনব্দতদর দ্বারা নিয়নন্ত্রে 

ৈয়। অতিকসময় পিন্দমতো র্ায়গায় ব্দনল্, অনব্ধ সুতযাগসুনব্ধা পাওয়ার আশায় োরা গুরুত্বপূণন প্রমাণ, 

িনথ িি কতর রার্িীনেনব্দতদর আড়াল্ করার তেিা কতরি। 
 

    গণেন্ত্রতক যে েৃণমূল্ স্ততর নিতয় যাওয়া ৈতব্ েে ব্াড়তব্। িািীয় স্বায়ি শাসি ব্যব্িার প্রধাি োনল্কা 

শনি ৈল্ গ্রামীণ র্িগণ। আর ভারতের গ্রামীণ র্িসাধারতণর তব্নশর ভাগ অংশ অনশনক্ষে। ফতল্ োদতর 

উন্ননেকতল্প আসা সরকানর অথন নকভাতব্ িািীয় তিেৃব্ৃন্দ আত্মসাৎ কতর তিয় তসিা তব্াঝার মতো উপযুি 

জ্ঞাি োতদর থাতক িা। প্রকৃেপতক্ষ M.G.N.R.E.G.S. প্রকল্পনি িািীয় স্ততর দুিনীনের প্রধাি উৎস ৈতয় 

উতেতি। 
 

দুিীনে তরাতধর উপায ়: 
 

   ভারতে দুিনীনের প্রসার তরাধ করার র্িয তয সব্ নব্তশষজ্ঞ সংিা আতি তযমি CBI, CVC, CAG 

তসগুনল্র প্রতয়ার্িীয় সংখযক কমনোরী তিই। এিাডা় CBI তক রার্যগুনল্র ওপর নিভনর করতে ৈয় কারণ 

নব্নভন্ন রার্য তথতক তডপুতিশতির নভনিতে পুনল্শ আনধকানরকতদর CBI তে পাোতিা ৈয়। আর এই 

পাোতিার নব্ষয়নি রাতর্যর ইিা ওপর নিভনর কতর। CBI, CVC ব্া CAG-এর নির্স্ব তকািাত  ব্ানৈিী 

তিই। তকাতিা রাতর্য েদন্ত করতে এতল্ োতদর রাতর্যর পুনল্শ ব্ানৈিীর ওপর নিভনর করতে ৈয়। োই 

তকন্দ্র সরকাতরর উনেে এইসব্ দুব্নল্োগুনল্ নেক করা। 

    ব্েনমাতি নব্নভন্ন তকািনগুনল্তে নব্োরপনের সংখযা খুব্ কম। নকন্তু োতদর প্রেুর পনরমাতণ মামল্ার নিষ্পনি 

করতে ৈয়। নব্োরপনের অভাতব্ মামল্ার দ্রুে নিষ্পনি ৈয়িা। োই সরকাতরর উনেে অনব্ল্তম্ব পযনাি 

নব্োরপনে নিতয়াগ করা। 
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    ভারতে তব্শ নকিু নব্ষয়নভনিক আদাল্ে আতি। তযমি – পনরতব্শ সংক্রান্ত মামল্াগুনল্ নিষ্পনির র্িয 

পনরতব্শ আদাল্ে, কমনতক্ষতত্র ৈওয়া নব্নভন্ন সমসযা নিষ্পনির র্িয প্রশাসনিক আদাল্ে, তভাগযপতণর 

ক্রয়নব্ক্রয় সংক্রান্ত মামল্ার র্িয তক্রো আদাল্ে আতি। তসরকমই দুিনীনে সংক্রান্ত মামল্াগুনল্র নিষ্পনির 

র্িয পৃথক আদাল্ে প্রনেষ্ঠা করা র্রুরী। আর তযগুনল্ খুব্ সংতব্দিশীল্ মামল্া অথনাৎ অথন েিরুতপর 

পনরমাণ অেযন্ত তব্নশ, র্িস্বাতথনর প্রশ্ন যুি আতি তসগুনল্ নিষ্পনির র্িয ফাি েযাক তকািন ব্সািা উনেে। 

    ভারতে সুইতডতির অিুকরতণ তকন্দ্রীয় স্ততর তল্াকপাল্ ও রার্যস্ততর তল্াকাযুি নিযুি করার ধারণানি 

তিওয়া ৈয়। পরব্েনীকাতল্ নকিু রার্য তল্াকাযু়ি পদনি কাযনকর করার তেিা কতর। 
 

দুিনীনে ও গণেন্ত্র : 

    দুিনীনে এব্ং গণেন্ত্র শব্দ দুনি আপাে নব্তরাধী ব্তল্ মতি ৈতল্ও সাম্প্রনেক েৃেীয় নব্তশ্বর তদশগুনল্তে 

নব্তশষে ভারতে এতক অপতরর পনরপূরক ৈতয় উতেতি। যনদও আমরা র্ানি দুিনীনেতক তমাকানব্ল্া করার 

র্িয গণেতন্ত্রর মতো শনিশাল্ী শাসিব্যব্িা আর ৈতে পাতর িা। কারণ প্রনেনি তক্ষতত্র র্িগতণর সনক্রয় 

অংশগ্রৈণ ও িাগনরক সমাতর্র কডা় ির্রদানরতে দুিনীনে প্রনেতরাধ করা খুব্ একিা কনেি িয়। েথানপ 

দুিনীনে ও গণেতন্ত্রর মতধয সম্পতকনর নব্েতকনর মতধয দুিনীনের প্রকৃনে এব্ং গণেতন্ত্রর তমৌনল্ক নব্ষয়গুনল্ 

র্নড়ে। সাধারণভাতব্ দুিনীনে একিায়কোনন্ত্রক ব্া একদল্ পনরোনল্ে রাষ্ট্রগুনল্তেই ল্ক্ষয করা যায়। এ 

প্রসতঙ্গ ব্ল্া তযতে পাতর, ১৯৩৩ সাল্ তথতক নদ্বেীয় নব্শ্বযুতদ্ধর সমানি তঘাষণা পযনন্ত িযাৎসীব্াদী র্ামনািীতে 

সশত্রে  ব্ানৈিীর উচ্চ পদি আনধকানরকগণ নিতর্তদর দতল্র প্রনে আিুগেয প্রদশনতির মাধযম নৈসাতব্ প্রেুর 

পনরমাতণ িাকা, সম্পনি এব্ং কর িাতড়র িাতম অথন ঘুষ নৈসাতব্ গ্রৈণ করে। 

    োৈতল্ এখি প্রশ্ন ৈতে পাতর তয, পৃনথব্ীর সব্নব্ৃৈৎ গণেন্ত্র ভারে দুিনীনের পতক্ষ অিুকূল্ ৈল্ নক 

প্রকাতর? এনি নব্নভন্ন দৃনিতকাণ তথতক আতল্ােিা করা তযতে পাতর তয নকভাতব্ দুিনীনে গণোনন্ত্রক 

শাসিব্যব্িায় োর নশকড় তগ্রানথে করতল্া? দুিনীনে ও গণেতন্ত্রর মতধয পারেনরক এই সম্পতকনর নদকনিতক 

নব্োর করতে তগতল্ সামানর্ক, রার্নিনেক, অথননিনেক এব্ং প্রশাসনিক সব্ নদক তথতকই আল্াত েিা করা 

প্রতয়ার্ি। 

    সামানর্ক নদক তথতক ব্ল্তে তগতল্ দুিনীনে সম্পনকনে মাকসনব্াদী তপ্রক্ষাপিনি আতল্ােিা করা প্রতয়ার্ি। 

মাকনসব্াদ মতি কতরতিি দুিনীনেতে সামানর্ক িীনে এব্ং সামানর্ক সম্পতকনর একনি সমীকরণ নৈসাতব্ 

তব্াঝা তযতে পাতর। এতক্ষতত্র গণোনন্ত্রক ব্যব্িায় শাসক তশ্রণী সাধারণ র্িগতণর আর োতদর তশ্রণী স্বাথনতক 

কাতয়ম রাখার র্িয নকিু প্রনেশ্রুনে নদতয় থাতকি এব্ং তসগুনল্তক র্িস্বাতথন ব্াস্তব্ায়ি কতরি িা। সাধারণ 

মািুষ োতদর মোদশনগে আনধপতেযর নশকার ৈতয় পতড়ি। েতব্ মাকনসীয় দৃনিভঙ্গীতে এর প্রনেকার স্বরূপ 

তকাতিা নব্তশষ এক দুিনীনেগ্রস্ত শাসতকর পদেুযনেতক তশ্রয় ব্তল্ মতি িা কতর সমগ্র দুিনীনেগ্রস্ত ব্যব্িানির 

অব্সাতির কথা ব্তল্ি এব্ং রাষ্ট্রৈীি গণেন্ত্র প্রনেষ্ঠার ডাক তদি। 
 

    গণোনন্ত্রক শাসিব্যব্িায় শাসকতদর দুিনীনেগ্রস্ত ৈওয়ার নপিতি শাসকতদর কাতয়নম স্বাতথনর পাশাপানশ 

ভারতের মতো স্বল্প নশনক্ষে এব্ং অনধক নশনক্ষে ব্যনির রার্িীনে তথতক দূতর থাকার নব্ষয়নি অতিকাংতশ 

গুরুত্বপূণন। এখাতি আমরা সাধারণ মািুতষরা সরকাতরর েরতফ নকিু সাৈাযয পাওয়ার আশায় আমাতদর র্ি 

প্রনেনিনধতদর নিব্নােতি র্য়ল্াভ কনরতয় মন্ত্রীর আসতি ব্সাই। আমরা োাঁতক এনল্ি তশ্রণীতে রূপান্তনরে 

কনর। তসনদক তথতক গণেন্ত্র ৈল্ এমি একনি শাসিব্যব্িা তযখাতি আমরা নিতর্তদর শাসকতক নিতর্রাই 
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নিব্নােি কতর থানক। এই প্রব্রোর সুতযাগ নিতয়ই প্রশাসনিক কেৃনপক্ষ েথা আমল্ারা দুিনীনেগ্রস্ত ৈতয় 

আমাতদর ব্নিে কতরি। আর সাধারণ মািুষ একনত্রে ৈতয়, োতদর প্রনেব্াতদর ভাষা ৈারায় নশক্ষার 

অভাতব্, রার্িীনেতে সনক্রয় অংশগ্রৈতণর অভাতব্। 
 

    ভারতের মতো ব্ৃৈৎ গণোনন্ত্রক তদতশ দুিনীনের মাথাোড়া নদতয় ওোর আরও একনি গুরুত্বপূণন তপ্রক্ষাপি 

ৈল্ সাধারণ মািুতষর হধযনয ও সমতয়র অভাব্। সাতথ সাতথ আমরা অপরতক অনেক্রম কতর ব্া অতিযর সাতথ 

োল্ানক কতর নিতর্র কাযননসনদ্ধ কতর নিতে োই। সমস্ত প্রকাতরর অিযায়তক প্রশ্রয় নদতয়। 
 

   দুিনীনে এমিভাতব্ রার্নিনেক তিেৃব্ৃন্দ এব্ং র্িগতণর মতির ওপর নব্পরীে প্রভাব্ নব্স্তার কতর, যার 

ফতল্ গণোনন্ত্রক শাসিব্যব্িায় পনরব্েনিশীল্ো তয একনি স্বাভানব্ক নব্ষয় তসিা মািযো ৈারায়। এই প্রসতঙ্গ 

মাকন ই, ওয়াতরি ব্ল্তে তেতয়তিি তয দুিনীনে গণোনন্ত্রক েত্ত্ব তথতক অিুপনিে নিল্ এব্ং এর নপিতি একনি 

কারণ ৈল্ দুিনীনে ও গণেতন্ত্রর মতধয একনি অদৃশয তযাগসূত্র রতয়তি। দুিনীনে ৈল্ এমি এক ক্ষনেকারক নদক 

যা শাসকব্তগনর অব্শয ব্র্নিীয়। নকন্তু গণোনন্ত্রক ব্যব্িার অিযায়ভাতব্ ক্ষমোয়তির র্িয ো ৈল্ একনি উন্নে 

ৈানেয়ার। মাকন ই. ওয়াতরি এিাতক দুিনীনের গণোনন্ত্রক ধারণা ব্তল্ অনভনৈে করার তেিা কতরতিি। এই 

ব্তল্ তয গণেতন্ত্র দুিনীনে ৈল্ প্রকৃেপতক্ষ গণেতন্ত্রর তদাষ। মািুতষর সাতথ রাতষ্ট্রর সম্পকন তভতঙ্গ এব্ং 

র্িসাধারণতক প্রনেকলূ্ভাতব্ প্রভানব্ে কতর র্িসাধারণতক োর কমনকাি তথতক নব্রে রাখতে োয়। নেনি 

ব্তল্ি, "Corruption in this way diminishes the horizons of collective actions and in so doing 

shrinks the domain of democracy. Corruption undermines democratic capacities of 

association within civil society by generalizing suspicion and croding trust and reciprocity. 

The conceptual link between corruption and democracy can be identified if corruption is 

seen as a form of duplicitous and harmful exclusion of those who have a claimed to 

inclusion in collective decisions and actions’. 

    ভারেতক পুতরাপুনর দুিনীনেমুি তদশ নৈসাতব্ গতড় তোল্া কনেি ৈতল্ও অসম্ভব্ িয়। ভারতে তযমি 

একনদতক দুিনীনে নব্তরাধী নব্নভন্ন পদতক্ষপ তিওয়া ৈতি অিযনদতক নব্নভন্ন রূতপ দুিনীনে ঘতিও েতল্তি। 

এইরকম পনরনিনেতে প্রশাসিতক দুিনীনেমুি, স্বি ও র্িগতণর প্রনে দায়ব্দ্ধ কতর েুল্তে ৈতল্ সব্নপ্রথতম 

দুিনীনেকারীতদর শানস্ত তদব্ার র্িয কতোর আইি প্রণয়ি করতে ৈতব্। আর এই আইিগুনল্তক ব্াস্তব্ায়ি 

করার র্িয পুনল্শ প্রশাসি ও নব্োরনব্ভাগতক দক্ষ ও নিরতপক্ষ ৈতে ৈতব্। ভারতের মতো তদতশ র্িমুখী 

পনরকল্পিাগুনল্ প্রশাসতির মাধযতমই রূপানয়ে ৈয়। োই প্রশাসতির ভূনমকাতক পরীক্ষা কতর তদখার র্িয 

নব্নভন্ন নৈসাব্পরীক্ষক সংিাগুনল্তক আতরা শনিশাল্ী করা দরকার। 
 

    গণেন্ত্র ও দুিনীনে দুনি পরের নব্তরাধী শব্দ। সাধারণে গণোনন্ত্রক কাোতমার মতধয র্িগতণর েীক্ষ্ণ 

ির্রদানরতে দুিনীনে সম্ভব্ িয়। নকন্তু ভারতের মতো তদতশ দুিীনে অেযন্ত সফল্ভাতব্ই ৈতি। এর কারণ 

ৈল্ সরকানর কার্কমন সংক্রান্ত েথযগুনল্ র্িগতণর কাতি সৈর্ল্ভয িয়। োই প্রশাসিতক দুিনীনে মুি করতে 

ৈতল্ র্িগণতক সংব্াদপত্র, সংব্াদমাধযম, তমাব্াইতল্ ব্ােনা পানেতয় ইেযানদ উপাতয় েথয সরব্রাৈ কতর 

সতেেি করতে ৈতব্। েতব্ দুিনীনেতক তরাধ করা তকাতিা তদতশর একার পতক্ষ সম্ভব্ িয়। এর র্িয োই 

আন্তর্নানেক স্ততর সৈতযানগো। অতিকতক্ষতত্রই তদখা যায় নব্তদতশর ব্যাঙ্কগুনল্ অথন গনিে রাখার র্িয 

আদশন িাি ৈতয় ওতে। োই দুিনীনের মুিািল্ ব্তল্ পনরনেে তদশগুনল্ তযমি মনরশাস, মাল্দ্বীপ ব্া 
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সুইর্ারল্যান্ড উপযুি ব্যব্িা গ্রৈণ করতল্ দুিনীনে অতিকিাই কমতে পাতর। পনরতশতষ ব্ল্া তযতে পাতর তয 

ভারতের মতো তদতশ দুিনীনে মুি প্রশাসি পাওয়া িাগনরকতদর তমৌনল্ক অনধকার ৈওয়া উনেে। এর র্িয 

শুধুমাত্র িাগনরক সমাতর্র আতন্দাল্ি যতথি িয় তসই সাতথ রার্নিনেক দল্গুনল্র সনম্মনল্ে প্রতেিাও 

প্রতয়ার্ি। 
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