
�ন�ীিত দমন কিমশেনর �ধান কায�ালেয় মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস উদ�াপন উপলে� একিট আেলাচনা সভা অনুি�ত 

 

আজ (২৬ মাচ�, ২০১৯) �ন�ীিত দমন কিমশেনর �ধান কায�ালেয় মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস উদ�াপন উপলে� আেয়ািজত 

আেলাচনা সভার ��েতই  �দক �চয়ারম�ান ইকবাল মাহমুদ মহান মুি�যুে�র ি�শ ল� বীর শহীদ, জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ 

মুিজবুর রহমান, জাতীয় চার �নতা এবং সেব�াপির বাংলােদশ সৃি�র মহান আে�ালেন যারা অংশ�হণ কেরেছন তােদর �িত গভীর ও 

িবন� ��া �দশ�ন কেরন। 

এসময় �দক �চয়ারম�ান কিমশেনর কম�কত�ােদর উে�েশ� বেলন আসুন, আমরা সি�িলতভােব সততা, িন�া ও আ�িরকতার সােথ 

�ন�ীিত দমন ও িনয়�েণ আ�িনেয়াগ কের মুি�যুে�র �ে�র �ন�ীিতমু�, �বষম�হীন এবং দাির�মু� বাংলােদশ িবিনম�ােণ অংশ�হণ 

কির।  

 

িতিন বেলন, বাংলােদেশর অেনক সমস�ার মেধ� আিম�ও একিট বড় সমস�ায় পিরণত হেয়েছ। আিমই বড়, আিমই ���  এই 

মানিসকতা পিরহার করেতই হেব। �য �যখােন আেছন, �স �সখােন িনেজেক রাজা মেন করেবন, এটা হেত পাের না। বরং �য যত বড় 

দািয়ে� রেয়েছন তার আচরণ তেতািধক নমনীয় হওয়া সমীচীন।  

িতিন বেলন �ন�ীিত দমন কিমশেন আমরা যারা কাজ কির তারা �েত�কই একই সে� একই সমতেল অব�ান কির। ভুল করেল তা 

�ীকার করার মানিসকতাও থাকেত হেব। আমরা সবাই যিদ ভুল �ীকার করার মানিসকতা �পাষণ না কির িকংবা আিম� পিরহার না 

কির তাহেল এই �দশ এই জািত এেগােব না। িশ�েদর পাঠ�বইেয়র উ�ৃিত কের �দক �চয়ারম�ান বেলন,  “ আমার বই”  িকংবা  “  



আমার পতাকা”  এজাতীয় শ�চয়ন না কের “ আমােদর বই”  িকংবা “ আমােদর পতাকা”  িলখেল হয়েতা িশ� �দেয় আিমে�র বীজ 

অ�ুিরত নাও হেত পারেতা।  

িতিন �ন�ীিত দমন কিমশেনর �িতেরাধ অনুিবভােগর কম�কত�ােদর উে�েশ� বেলন, ২৭ হাজার সততা সংঘ এবং ২ হাজার সততা 

ইউিনট গঠন করার মাধ�েম আপনােদর দািয়� অেনক �বেড় �গেছ। এখন �িতিট সততা সংঘ ও সততা ��ােরর কায��ম 

আপনােদরেক িনিবড়ভােব মিনটিরং করেত হেব। কারণ আজেকর িশ�াথ�ীরাই ভিবষ�ৎ বাংলােদেশর �নতৃ� িদেব , তাই তােদর 

আচরেণ-মনেন সততা ও �নিতকাতার �য অমূল� মূল�েবাধ জাগিরত হে� তা িবকিশত করেত হেল এসকল কায��ম মিনটিরংেয়র 

�কােনা িবক� �নই।  

িতিন বেলন , �ন�ীিত দমন কিমশন আইন অনুসাের কিমশেনর একিট সুিনিদ�� কম�পিরিধ রেয়েছ। কিমশন এই কম�পিরিধর বাইের 

িগেয় একিট কাজও করেব না। 

িতিন বেলন �িতিট ব�ি� বা �িত�ানেক অহংেবাধ (ঊমড়রংস) �থেক �বিরেয় আসেতই হেব, তা না হেল  সং�া�েলাও এেগােব না, 

�দশও এেগােব না। আিম �থম �থেকই বেল আসিছ �িত�ােনর �িতিট কম�ীই সম��ে�র। মহান �াধীনতা িদবেসর এই আন�ঘন 

মু�েত� আসুন, আমরা সি�িলতভােব �ন�ীিত দমন এবং সুশাসন �িত�ায় একই সমতেল �থেক িনজ িনজ দািয়� সততা ও িন�ার 

সােথ পালন কির। তাহেলই মুি�েযা�েদর �িত সিঠক স�ান �দশ�ন করা হেব এবং �াধীনতা িদবস পালেনর সাথ�কতা থাকেব। 

এসময় �দক কিমশনার ড. �মাঃ �মাজাে�ল হক খান বেলন,  “ আপিন আচির  ধম�, পেরের �শখাও--- ”  এই নীিত �মেন আমরা যিদ 

আমােদর অ��দৃি� , আচরণ এবং দৃি�ভি�েক সমি�ত কের �ন�ীিতর িব�ে� উ�িকত হই, তেবই জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মুিজবুর 

রহমােনর  �ে�র �সানার বাংলা িবিনম�াণ করা সহজ হেব। 

কিমশনার এ এফ এম আিমনুল ইসলাম বেলন, �াধীনতা ও মুি�যুে�র �চতনা আমরা �যন আমােদর কেম� চচ�া কির এবং সবাই 

িমেলিমেশ �দশ গঠেন কাজ কির। 

আেলাচনা সভায় অন�ােন�র মেধ� ব�ব� রােখ �দক সিচব মুহা�দ িদেলায়ার ব�ত, মহাপিরচালক (মািনল�ািরং) আনম আল 

িফেরাজ, ঢাকা িবভাগীয় কায�ালেয়র পিরচালক �মাঃ আকতার �হােসন, পিরচালক �সয়দ ইকবাল �হােসন, উপপিরচালক �মাঃ আবুল 

�হােসন �মুখ।  

এসময় অন�ােন�র মেধ� উপি�ত িছেলন মহাপিরচালক (তদ�) �মাঃ �মা�ািফজুর রহমান, মহাপিরচালক (িলগ�াল) �মাঃ মঈ�ল 

ইসলাম, মহাপিরচালক (�িতেরাধ) সােরায়ার মাহমুদ, মহাপিরচালক (িবেশষ তদ�) সাঈদ মাহবুব খানসহ পিরচালক, 

উপিপরচালকসহ িবিভ� পদময�াদার কম�কত�া-কম�চারীগণ। 


