দুর্নীিতিবেরাধী
অিভযান
বাংলােদশেক সুশাসেনর িদেক িনেয়
যােব: নাঈমুল ইসলাম খান

দুর্নীিতিবেরাধী শুদ্িধ অিভযান বাংলােদশেক সামগ্িরকভােব সুশাসেনর
িদেক এিগেয় িনেয় যােব। এিট বাংলােদেশ গণতন্ত্র চর্চার ক্েষত্েরও
সহায়ক হেব। েরিডও েতহরানেক েদয়া িবেশষ সাক্ষাৎকাের এসব কথা
বেলেছন িসিনয়র সাংবািদক ও রাজৈনিতক িবশ্েলষক নাঈমুল ইসলাম খান।
িতিন বেলেছন, আিম দুর্নীিতিবেরাধী অিভযান িনেয় আশাবাদী।
িবশ্বাস প্রধানমন্ত্রী এ অিভযান এিগেয় িনেয় যােবন।
চ্যােলঞ্জ আেছ। তেব িতিন েকােনা চ্যােলঞ্জেক পেরায়া কেরন
িতিন িনজ মুেখ েয বেলেছন-আমার এখনকার জীবন েবানাস জীবন। তাই
মৃত্যুেকও ভয় পান না।

আমার
যিদও
না।
িতিন

িবিশষ্ট
এ
সাংবািদক
বেলন,
প্রধানমন্ত্রীর
এই
টার্মিট
ঐিতহািসক।২০২০ সাল বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্িষকী,২০২১ স্বাধীনতার
রজতজয়ন্তী এবং ২০২২ হচ্েছ তাঁর িনেজর জন্েমর হীরকজয়ন্তী। ফেল

িতিন সর্েবাচ্চ
এস্টাবিলস করার।

েচষ্টা

করেবন

কােজর

মাধ্যেম

তাঁর

িলেগিস

সাক্ষাৎকারিট গ্রহণ ও উপস্থাপনা কেরেছন গাজী আবদুর রশীদ।
েরিডও েতহরান: জনাব নাঈমুল ইসলাম খান, প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা
সম্প্রিত বেলেছন, দুর্নীিতিবেরাধী অিভযান অব্যাহত থাকেব। এজন্য
প্রেয়াজনীয় িনর্েদশনা েদয়া হেয়েছ। দুর্নীিতর কারেণ সমােজ
ৈবষম্েযর সৃষ্িট হচ্েছ। এ অবস্থা েথেক েবিরেয় আসেত হেব।
প্রধানমন্ত্রী আেরা বেলেছন, েদেশর অর্থৈনিতক উন্নয়েন সরকােরর
িবশাল সব অর্জন দুর্নীিতর কারেণ নষ্ট হেত েদয়া যােব না। েতা
দুর্নীিত িবেরাধী চলমান অিভযান সম্পর্েক আপিন কতখািন আশাবাদী?
নাঈমুল ইসলাম খান: েদখুন, দুর্নীিতিবেরাধী শুদ্িধ অিভযান িনেয়
শুরুর িদেক অেনক সাধারণ মানুেষর মেতা আিমও সন্িদহান িছলাম েয এই
অিভযান হয়েতা সামিয়ক, েলাকেদখােনা এবং ফলিবহীন একিট অিভযােনর
উদারহণ হেব। এ ধরেনর একিট আশঙ্কা িছল আমার মধ্েয।
তেব যতিদন যাচ্েছ ততই িবষয়িট িনেয় েসই আশঙ্কার জায়গাটা আর থাকেছ
না।
প্রধানমন্ত্রীর
বক্তব্য
েথেক
েদখেত
পাচ্িছ
এই
দুর্নীিতিবেরাধী শুদ্িধ অিভযানটা আওয়ামী লীেগর িনেজর দেলর েভতর
েথেক শুরু হেয়েছ। আর এই অিভযােনর িবষেয় আওয়ামী লীেগর অিধকাংশ
িসিনয়র
ও
শক্িতশালী
েনতারা
প্রথেম
জানেতন
না।
তারাও
দুর্নীিতিবেরাধী শুদ্িধ অিভযান িনেয় হতচিকত। তেব প্রধানমন্ত্রী
সুস্পষ্টভােব এবং দৃঢ়তার সােথ অিভযান অব্যাহত রাখার েঘাষণা
িদেয়েছন।
আর এ িবষেয় আিম গত ৩০ িডেসম্বেরর িনর্বাচেনর আেগ একটা েলখা
িলেখিছলাম। তােত একটা আশাবাদ িছল েসটার অনুকূেল যায় সরকােরর এই
দুর্নীিতিবেরাধী অিভযােনর িবষয়িট।
আিম িলেখিছলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবার যিদ িনর্বািচত হন তাহেল
তার দীর্ঘ শাসনামেলর জন্য েতা িতিন একটা ইিতহাস সৃষ্িট করেবন।
তারপর তাঁর দািয়ত্ব হেব েদেশ সুশাসন এবং গণতন্ত্রেক শক্িতশালী
কের কাঙ্িখত িলেগিসর িবষয়িট িনেয় কাজ করা।
আর েসকারেণই আিম বলিছ েয, দুর্নীিতেবাধী শুদ্িধ অিভযানিট যিদ
অব্যাহতভােব
চেল
তাহেল
সামগ্িরক
সুশাসন
প্রিতষ্িঠত
হেব।
প্রধানমন্ত্রী েস কারেণই এর আেগও বেলেছন এবং সম্প্রিত িনউইয়র্েক

বেলেছন, দুর্নীিতিবেরাধী শুদ্িধ
িনেজর ঘর েথেকই তা চলেত থাকেব।

অিভযান

অব্যাহতভােব

চলেব

এবং

েরিডও েতহরান: জনাব নাঈমুল ইসলাম খান, এ িবষয়িট িনেয় িমশ্র
প্রিতক্িরয়া েদখা যাচ্েছ। েদেশর আপামর জনতা িকন্তু এই অিভযানেক
সমর্থন জািনেয়েছন এবং এ ব্যাপাের আশাবাদ ব্যক্ত করেছন যিদও
িভন্নমতও রেয়েছ। েতা এই েঘাষণা বাস্তবায়েনর পেথ সরকােরর সামেন িক
েকােনা চ্যােলঞ্জ রেয়েছ? থাকেল তা সরকার কীভােব কািটেয় উঠেত পাের
বেল আপিন মেন কেরন?
নাঈমুল ইসলাম খান: েদখুন, প্রধানমন্ত্রীর ওই েঘাষণা বাস্তবায়েনর
ক্েষত্ের অবশ্যই চ্যােলঞ্েজ আেছ। আর েসটা নানাভােব স্পষ্ট হেয়েছ।
েযমন ধরুন, এই অিভযােনর িসদ্ধান্ত ও েঘাষণা প্রধানমন্ত্রীর জায়গা
েথেক েশখ হািসনােক িদেত হেয়েছ। এিট িকন্তু েকােনা মন্ত্রী,
পুিলেশর
কর্তাব্যক্িতর
িসদ্ধান্ত
নয়।
তাছাড়া
মন্ত্রী
ও
িনরাপত্তাবািহনীর কর্মকর্তারা বেলেছন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
িসদ্ধান্ত না িদেল আমরা এই অিভযােন েযেত পারতাম না। তারপর আরও
একিট িবষয় বলেত চাই। আপনার হয়েতা মেন আেছ েয, অিভযান শুরুর পর
যুবলীেগর েচয়ারম্যান বেলিছেলন, যিদ এভােব আঘাত আসেত থােক তাহেল
েসিট হেব িবরাজনীিতকরেণর একিট ষড়যন্ত্র। িতিন এমনিট মেন
কেরিছেলন। এিট িকন্তু িসিরয়াস অ্যােটম্পট। এরপর যুবলীগ েনতা
বেলিছেলন আমরা িকন্তু চুপ কের থাকব না। িতিন েভেবিছেলন তােদর েয
অর্থ এবং েপিশশক্িত হয়েতা হাইকমান্ডেক িবচিলত করেব। িকন্তু
েতমনিট

েদখা যায় িন।

েদখুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা মােঝ মােঝ বেলন, িতিন
েবানাস লাইেফ আেছন। এতবার ওনার উপর হামলা হেয়েছ েয ওনার েতা
েবঁেচ থাকারই কথা িছল না। আিমও েসিট িবশ্বাস কির। ফেল
প্রধানমন্ত্রী সম্ভবত জীবেনর পেরায়া কেরন না। আর িযিন পেরায়া
কেরন না তােক েতা ভয় েদখােনা যায় না।
প্রধানমন্ত্রী আরও একিট কথা বেলেছন। িতিন বেলেছন, ১/১১ এর
পুনরাবৃত্িত েঠকােত িতিন এিট কেরেছন। েসসময় ১/১১ কের বস্তা বস্তা
টাকা উদ্ধার করা হেয়িছল। তেব আমরাই েসই উদ্েযাগ েনব যােত ১/১১
প্রেয়াজন না পেড়। আর েস কাজিট আমার ঘর েথেকই শুরু করব।
প্রধানমন্ত্রীর একথািট িক গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রিণধানেযাগ্য নয়।
ফেল আিম এখন একটু আশাবাদী হেয় উেঠিছ। এ অিভযান শুধু দুর্নীিত নয়

সামগ্িরক একটা সুশাসেনর িদেক বাংলােদশেক এিগেয় িনেয় যােব। শুধু
তাই নয় এটা সম্ভবত বাংলােদেশ গণতন্ত্র চর্চার ক্েষত্েরও সহায়ক
হেব।
েরিডও
েতহরান:
েসতুমন্ত্রী
ওবায়দুল
কােদর
বেলেছন,
সােবক
প্রধানমন্ত্রী খােলদা িজয়া যা পােরনিন েশখ হািসনা েপেরেছন;
খােলদা িজয়ার আমেল এই ধরেনর মদ জুয়ার আসর বসেলও তারা েকােনা
ব্যবস্থা েননিন। প্রশ্ন হচ্েছ, েয কাজ সােবক প্রধানমন্ত্রী
পােরনিন তা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কীভােব পারেছন?
নাঈমুল ইসলাম খান: েদখুন, িসিভল ও িমিলটাির প্রশাসন িদেয় েশখ
হািসনার অবস্থান সুসংহত। বাহ্িযকভােব আমরা এমনিটই েদখিছ। তেব েশখ
হািসনার অবস্থান েয সুসংহত তার ইনিডেকশনও আমরা েদখেত পাই।
পাশপািশ এর দুর্বল িদকও আেছ। আবার শক্িতশালী সুসংহত িদকও আেছ।
উভয় িদেকর িবেবচনায় আমরা যারা পর্যেবক্ষেণর দৃষ্িটেত েদিখ তােদর
দৃষ্িটভঙ্িগেত প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা একিট ইউিনক পিজশন েহাল্ড
কেরন। ব্যাপারিট এরকম েয তাঁেক ছাড়া আমােদর েদেশর েযেকােনা
ইনস্িটিটউশন কাজ করেত ভয় পায়। এতটাই িনর্ভরতা প্রধানমন্ত্রীর
উপের। এিট িকন্তু আবার একিদক েথেক উইকেনসও িকন্তু। এমনিট হওয়ার
কথা না!
তারপরও আিম উত্তেরাত্তর আশাবাদী হেয়িছ দুর্নীিতিবেরাধী অিভযান
িনেয়। আমার িবশ্বাস উিন এিটেক এিগেয় িনেয় যােবন।
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার বর্তমান ৫ বছেরর টার্মটা তার জন্য
অেনক গুরুত্বপূর্ণ বেল মেন কির। এর কারণ হচ্েছ, আপনারা জােনন এই
টার্েমর মধ্েয পড়েছ ২০২০ হচ্েছ বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্িষকী। আর
বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবািষর্কী উদযাপেনর সমেয় িতিন েদেশ সুশাসন ও
গণতন্ত্রেক
ইিতবাচক
করেত
চান।
গণতান্ত্িরক
েনতা
িহেসেব
িবশ্বপিরসের বঙ্গবন্ধুর েয মর্যাদা েসই মর্যাদার জন্য এিট
প্রেয়াজনীয়। েশখ হািসনা বঙ্গবন্ধুর মর্যাদা রক্ষার জন্যই এিট
করেবন। তারপর ২০২১ হচ্েছ আমােদর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী।
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা েতা সবসময় থাকেবন না। েসক্েষত্ের উিন
কী িলেগিস েরেখ যাচ্েছন এ িবষয়িট ওনার মাথায় সবসময় অেনক েবিশ কাজ
বেল আিম মেন কির। প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই বেলন, বয়স হেয়েছ; অেনক
িকছু মেন থােক না িতিন অবসের যােবন ইত্যািদ। এসব কথা িতিন বলেছন।
তারমােন হচ্েছ িতিন তার পক্েষ সম্ভব এমন সর্েবাচ্চটা িদেয় যাওয়ার
েচষ্টা করেবন একজন শক্িতশালী গণতান্ত্িরক েনতা িহেসেব।

এরপর ২০২০ হচ্েছ প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার ৭৫ তম জন্মবার্িষকী
বা িহরকজয়ন্তী। ফেল আগামী ২০২০, ২০১২১ ও ২০২২ এই িতনিট বছর
অত্যন্ত মােহন্দ্রক্ষণ। ফেল এরেচেয় আর কী হেত পাের প্রধানমন্ত্রী
েশখ হািসনা তার চূড়ান্ত িলেগিস এস্টাবিলস করার?
েরিডও েতহরান: সর্বেশষ েয প্রশ্নিট আপনার কােছ করেত চাই েসিট
হচ্েছ- বলা যায় এেকবাের আকস্িমকভােব অিভযানিট শুরু হেয়েছ। এর
কারণ িক? িবএনিপ অিভেযাগ করেছ েয, অেনক বড় অপরাধ ধামাচাপা েদয়ার
জন্য এই অিভযান চালােনা হচ্েছ। এরই বা কতখািন সত্যতা রেয়েছ?
নাঈমুল ইসলাম খান: েদখুন, আপিন েয প্রশ্নিট করেলন তার উত্তের
বলব-িবষয়িট দুরকম হেত পাের। আিম িকন্তু আশাবােদর কথা বেলিছ। আিম
িকন্তু িনশ্িচত নই। পৃিথবীর রাষ্ট্রগুেলােক পর্যােলাচনা করেল
আমরা িকন্তু েকাথাও েদিখ না একিট েদশ একিট শর্ট প্েরাগ্রােমর
মধ্য িদেয় সম্পূর্ণভােব দুর্নীিতমুক্ত হেয় যায়। আিম বলেত েচেয়িছ
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা তার এবােরর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাকালীন
সমেয় গণতন্ত্র এবং সুশাসেনর শুরুটা কের যােবন। এিট আমােদর জাতীয়
জীবেন সুদৃঢ় হেত আরও একটা বা দুইটা টার্ম লাগেত পাের। তেব আিম
এটা আশাকির না আগামী ছয়মােসর মধ্েয সবিকছু িঠক হেয় েগেছ।
বাংলােদেশ ব্যাংেকর েযসব অিনয়ম দুর্নীিত রেয়েছ আমার ধারনা
েসখােনও প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা িকছু করার েচষ্টা করেবন। িতিন
সূচনা করেলন এবং ধােপ ধােপ িবষয়গুেলা বাস্তবায়ন করেবন।
আর

েকৗশলগতভােব

প্রধানমন্ত্রী

যিদ

সব

ফ্রন্টেক

একসােথ

ধেরন

েসক্েষত্ের ওনার অস্িতত্ব িবপন্ন হেত পাের। সুতরাং এক্েষত্ের
িকছু েকৗশলও থাকেব তাঁর। তেব আিম েযকথা আেগই বেলিছ-আগামী িতনটা
বছর আমােদর জন্য অসাধারন একটা সময়। এরকম একটা ঐিতহািসক সমেয়
বঙ্গবন্ধু কন্যা সর্েবাচ্চ গণতান্ত্িরক েনতার িলেগিসটা এস্টাবিলস
করার জন্য সর্েবাচ্চ েচষ্টা করেবন বেল আিম আশা করিছ।
আিম কখনই একথা বলব না েয প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা সবিকছুই অিত
দ্রুততম সমেয় িঠক কের েফলেবন। আর এধরেনর আশা করাটা সম্ভবত
েবাকািম হেব।িবেরাধী দল অেনক িকছুই বলেত পাের। তােদর বলার অিধকার
আেছ। তেব আমার আশা হচ্েছ প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সােথ এবং েকৗশেলর
সােথ এেগােবন।
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