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আন্িারন্যালনা ফাউতেলন ফর আতকতিারা ততেম (IFES) বাে  সুষ্ঠভ তনবোচতন জনগতণর 
ংলগ্রতনর তেকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ কতর। অমাতের স্বােীন তভজ্ঞিা তনবোচনী বযবস্থা লতক্তলাীকরণ 
 স্থানীয়ভাতব িমিায়তনর মােযতম জ্িকআ মাোন প্রোন কতর।  
 
গণিতন্ত্রর উন্পয়তন এক ববতিক জ্নিা তততব,  অমরা তনতনাক্ত উপাতয় সুলান  গণিাতন্ত্রক তেকাতরর গ্রগতি 
ােন কতর: 

 তনবোচনী কমেকিোতের কাতরগতর ায়িা প্রোন কতর  
 রৃবে পিতক রাজননতিক প্রতিয়ায় ংলগ্রণ করতি িমিায়ন কতর  
 তনবোচনী চি উন্পি করার তিয জ্িে তভতিক গতবণা প্রতয়াগ কতর  

 
১৯৮৭ া জ্থতক,  IFES উন্পয়নলী গণিন্ত্র জ্থতক গণিতন্ত্র পতরপক্ক এরূপ ১৩৫ তির জ্বতল জ্েতল কাজ 
কতরতছ। অতরা িতথযর জন্য, www.IFES.org এ যান। 
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ভতূমকাঃ    

“থে রাজনীতির মািৃরৃগ্ধ স্বরূপ” 
জ্জত উনরু ( মাতকেন রাজনীতিতবে এবং কযাততফাতনেয়া জ্েি জ্েজারার, ১৯২২- ১৯৮৭)  

   
যতে জ্েল, কা  ঞ্চতভতে রাজনীতির গতি  প্রকৃতির তবস্তর পাথেকয পতরতিি য় তকন্তু মগ্র 

তবি িন্পিন্প কতর িভুঁজত রাজনীতির এমন জ্কান জ্িে পায়া যাতব না জ্যিাতন রাজননতিক তদ্ধান্ত গ্রণ 
প্রতিয়ায় তথের তবন্দুমাে প্রভাব জ্নআ।  

বিেমাতন “রাজনীতিতি থে” থবা 
“রাজননতিক থোয়ন” ম্পূণেভাতবআ জ্যতকান অেভতনক 
মাতজর েৃতষ্টভতির ংতগ ম্পৃক্ত। একতি সুষ্ঠভ  স্বচ্ছ 
তনবোচন এবং তনবোচনী প্রচারাতভযাতনর জন্য 
রাজননতিক থোয়তনর সুষ্ঠভ বযবস্থাপনা িভবআ জরুরী 
কারণ এর যতথাপযভক্ত বযবাতরর উপরআ তনবোচনী 
প্রতিতযাতগিায় প্রতিতযাতগতের, প্রতিপিতক প্রতিি 
করার মন্ত্র ভতকতয় থাতক। সুষ্ঠভ বযবস্থাপনার উপর একতি 
জ্েতলর লানবযবস্থা কিিা ভা তব িা তনভের কতর, 
ন্যতেতক রৃনেীতি তি তজআ সুলানতক িতিগ্রস্থ 
কতর।   

একতি উিম গণিাতন্ত্রক বযবস্থায় বেোআ রকার এবং িার নাগতরকতের মতেয একতি চমান মিতবতনময় 
বযবস্থা থাকা জরুরী। অর এ প্রতিয়ািাতক চ রািার জন্য েরকার য় পযোি িতবতর। তকন্তু উতদ্বতগর তবয় 
 এআ জ্য, রাজনীতিতবতেরা যাতের দ্বারা তনবোতচি তয়তছন িাতের তপিা, যারা উক্ত িতবগুতাতি থে 
জ্যাগাতচ্ছন বা যভতগতয়তছন িাতের প্রতিআ জ্বতল মনতযাগী তয় থাতকন। রৃনেীতিমভক্ত রকারী িতবতর জ্যাগান 
ববেভাতব ত রাজনীতিতবে, রাজননতিক ে এবং রকারী কমেকিোতের রৃনেীতিতি ম্পৃক্ত য়ার 
ম্ভাবনা তনকাংতলআ কতম যাতব তকন্তু থে জ্যতিভ রাজনীতির তবতচ্ছেয ংলতবতল িাআ রৃনেীতির 
ঝভুঁতক জ্থতকআ যায়।  

িএব,  জ্েিা যাতচ্ছ জ্য,  রাজনীতিতি তথের বরমভিী কুপ্রভাব থাকা তত্ত্ব রাজনীতির ংতগ 
থে এতকবাতর িতপ্রািভাতব জতডতয় অতছ। এক কথায় থে ছাডা রাজনীতি এতকবাতরআ চ। অর 
িাআ উক্ত জ্নতিবাচক প্রভাব তনয়ন্ত্রতনর জন্য রাজননতিক জ্িতে তথের যথাতযাগয বযবার তনতিিকরতণর 
স্বাতথে অমাতের বেআ তথের আতিবাচক তেকগুতা তবতবচনায় রািতি তব। প্রতিতি জ্েতলরআ তনজস্ব 
িয  কমেপতরকল্পনা থাতক। অর এআ পতরকল্পনা বাস্তবায়তনর পতথ জ্যব মস্যা বা বাুঁোর ম্মভিীন তি য় 
জ্গুততক প্রাতিকভাতব তনরুপন করতি তব এবং জ্আ ংতগ ংতগ ন্য জ্েলগুতা জ্যব ভভ কতরতছ এবং 

মভক্ত  স্বচ্ছ  

তনবোচন 

কাযেকর 

লান বযবস্থা  

গনিন্ত্র  রৃনেীতি  

রাজননতিক  

থোয়ন 

তচে ১-  অেভতনক মাতজর েতৃষ্টভতির াতথ রাজননতিক 
থোয়ন জ্কন্ীয়ভাতব ম্পকৃ্ত 
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িতম িতম জ্যভাতব িারা িাতের মস্যার মাোন কতরতছ জ্আব তভজ্ঞিা জ্থতক অমাতের তলিাগ্রণ করতি 
তব।  

ংতিি তববরণঃ 

রাজননতিক থোয়তন প্রোন প্রোন তক তক ন্তরায় রতয়তছ এবং জ্িান জ্থতক উিরতনর তক তক পথ 
রতয়তছ জ্ব তবয় তনতয়আ এআ গতবণাপেতি প্রবিেন করা তয়তছ। রাজনীতিতি থে ংতিষ্ট নানাতবে মস্যা 
রতয়তছ তকন্তু অতাচয গতবণাপতে রাষ্ট্রীয় ম্পতের পবযবার এবং এতি তনয়ন্ত্রতনর জ্িতে তক তক সুতবো  
মস্যা রতয়তছ জ্ব তবতয় অতাকপাি করা তব।  

এছাডা তবিজভতড তবতভন্প জ্েতল রাজননতিক থোয়ন তকভাতব তনয়ন্ত্রন করা তচ্ছ, িার জন্য তক তক 
তবোন রতয়তছ এবং জ্আ তবোনগুতা তকভাতব অর কাযেকরীভাতব অতরাপ করা জ্যতি পাতর উক্ত গতবণাপতে 
জ্ব তবয় তনতয় অতাচনা করা তয়তছ। তবতল কতর অতথেক প্রতিতবেন প্রকাল ংিান্ত তবতে, নুোন  
িরতচর তবোচ্চ ীমা তনতেেল  তনতোজ্ঞা অতরাপ এবং াোরণ িতব ংিান্ত তবোন আিযাতে তবয়গুতার 
উপর তবতলভাতব অতাকপাি করা তয়তছ। সুলী মাজ  গণমােযতমর ভূতমকা এবং জ্আ ংতগ ববতিকভাতব 
রাজনীতিতি তথের তচিন বযবাতরর ফাফ  জ্িান জ্থতক অমাতের তক তলিা জ্নয়া উতচৎ জ্ 
তবয়গুতা তনতয় অতাচনা করা তয়তছ।                

এআ প্রতিতবেনতির উতেে পূরনকতল্প, অমরা রাজননতিক থোয়ন বতি রাজননতিক ে এবং 
তনবোচনী প্রচারাতভযান ংিান্ত তবতয় থোয়ন বভতঝতয়তছ। িতব এআ থোয়তনর তবয়তি জ্য জ্কব এআ রৃতি জ্িতেআ 
ীমাবদ্ধ িা তকন্তু নয় বরং তনবোতচি প্রতিতনতেতের কিেবয  বযতক্তগি স্বাতথের ংঘাি এবং রকারী কমেকিোতের 
তথের তবতনমতয় তকতন জ্নয়ার তবয়গুতা এআ রাজননতিক থোয়তনর মতেযআ পতড।     

রাজনীতিতি তথের ম্ভাবয মস্যাবীঃ  

যতে তবিজভতড অেভতনক রাজনীতিতি তথের জ্কান তবকল্প জ্নআ তকন্তু এআ থেআ অবার 
কিতনা কিতনা গনিন্ত্র‟র, জন্য রমতক তয় জ্েিা তেতি পাতর। অর াবেজনীন এআ মস্যাগুতা জ্কান না 
জ্কান ভাতব তনবোতচি প্রতিতনতে বা যারা তনবোচতন ংল তনতি যাতচ্ছন িাতের ংতগ জ্ভািারতের েূরত্ব বিতর 
করতছ। িতব তবতভন্প জ্েতল এআ মস্যাগুতার েরণ তবতভন্পরকম তি পাতর। এবার অমরা তকছভ াোরণ মস্যা 
বা প্রতিবন্নকিা তনতয় অতাচনা করতবা জ্যগুতা স্থানতভতে জ্মািামভতি একআরকম, এগুতা ঃ  

তবিলাী মােআ রাজননতিক বযবস্থায় ননতিক প্রভাব তবস্তার করতি পাতরঃ 

“এক বযতক্ত, এক জ্ভাি”-  এতি তবিজভতড তনবোচতনর একতি সুপ্রতিতষ্ঠি নীতি তকন্তু থে- ম্পতের 
তভন্পিার কারতণ ন্যতের জ্চতয় তবিলাীতের প্রভাব জ্বতল পতরতিি য়। অর এআ তথের জ্জাতর িারা 
রাজনীতিতবে এবং রাজননতিক তদ্ধান্ত গ্রতণ িথা ক জ্িতে ননতিক প্রভাব তবস্তার করতি পাতর যা গণিতন্ত্রর 
জন্য রমতক স্বরূপ।  
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 বযবায় জ্থতক প্রচারনায় নুোন রকারী থেংস্থাতন রৃনেীতির পথ সুগম করতি পাতরঃ 

পতৃথবীর তেকাংল জ্েলআ রাজননতিক ে  তনবোচনী প্রচারাতভযাতন নুোতনর জন্য প্রাআতভি 
জ্কাম্পাতনগুতাতক নুমতি তেতয় থাতক। অবার তনক জ্িতে এমন অলংকা জ্েিা জ্েয় জ্য, জ্যব 
জ্কাম্পাতনগুতা তনবোচতনর ময় িাতের মথেন যভতগতয়তছ তনবোচন পরবিেী মতয় জ্ব জ্কাম্পাতনগুতার প্রতি 
িারা য়তিা পিপািমূক অচরন করতি পাতরন। অর এব তবয়গুতা জ্েল  জাতির িমবেেমান উন্পয়তন 
এক জ্নতিবাচক প্রভাব জ্ফতি পাতর যা জ্কব রৄেভ জ্য গণিন্ত্রতকআ িতিগ্রস্থ কতর িা তকন্তু নয় বরং একতি জ্েতলর 
সুলান  রকাতরর কাযেকাতরিার যতথষ্ট িতিােন করতি পাতর।               

রাষ্ট্রীয় ম্পতের পবযবারঃ 

পতৃথবীর ক জ্েতলআ,  িমিাীন েতর রাষ্ট্রীয় ম্পে বযবাতরর বাে সুতযাগ থাতক। তকন্তু 
পতরিাতপর তবয়  এআ জ্য, েীঘেতেন তনতজতের িমিা তিতকতয় রািার জন্য িমিাীন েতর 
জ্াতকরা এআ েরতণর সুতযাগগুতা কাতজ াতগতয় নানাভাতব মামূয এআ রাষ্ট্রীয় ম্পতের যতথচ্ছা 
পবযবার কতর থাতক। অতাচয প্রতিতবেতনর পরবিেী ংতল এআ তবতয় তবলে অতাচনা করা 
তয়তছ। 

নবে িতব রাজনীতিতক প্রভাতবি কতরঃ 

বিেমান তবতির তকছভ তকছভ ংতল একতি িমবেেমান মস্যা মাথাচাডা তেতয় উিতছ, অর িা  
রাজনীতিতি নবে িতবতর কুপ্রভাব। তকছভ তকছভ ময় পরােীরা জ্েতলর রকার  লান বযবস্থায় ংল তনতি 
চায় যাতি কতর িারা িাতের কৃি পরাতের জন্য প্রাপয লাতস্ত জ্থতক জ্রাআ জ্পতি পাতর থবা তনবোচনী প্রচারনার 
ময় তবপভ পতরমাতন থে অত্মাৎ করতি পাতর। িাছাডা পরােীরা িাতের নবে কাযেিতমর উপর িেন্ত 
এডাতি রাজনীতিতবেতের উপর িাতের পিপািমূক প্রভাব তবস্তাতরর জন্য নানা জ্িতে নুোতনর বযবস্থা কতর 
থাতক।  

তবতেতল থোয়তনর প্রভাব জািীয় রাজনীতির াবেতভৌমতত্বর প্রতি রমতক স্বরূপঃ  

এমনতক অমাতের এআ িমবেেমান তবিায়তনর যভতগ, প্রতিতি জ্েতলরআ জািীয়  স্থানীয় পযোতয়র 
রাজননতিক ংগিন রতয়তছ। তকন্তু তনবোচনী প্রচারনার থে যতে তবতেলী জ্কান উৎ জ্থতক অত িাত এিা 
তনিয়আ নুমান করা ভভ তব না জ্য জ্িেতবতলত রাজনীতিতবতেরা জ্েতলর জ্ভািারতের স্বাতথের প্রতি নয় বরং 
তবতেতল স্বাতথের প্রতিআ জ্বতল গুরুত্ব অতরাপ করতি পাতরন। অর যতে এতি বযাপক অকার োরন কতর িতব 
জ্েতলর াবেতভৌমত্ব রমতকর ম্মভিীন তি পাতর।   

উচ্চ পযোতয়র প্রচারনা বযয়, নিভন রাজননতিক েতর উত্থাতনর ন্তরায়ঃ 

যতে জ্কান বযতক্ত বা ংগিন রাজননতিক প্রতিয়ায় জ্কান প্রকার নবে প্রভাব তবস্তার না কতর, এমনতক 
জ্িাতন যতে জ্কান প্রকার নবে বা তবতেতল থোয়ন না থাতক িার পর রাজননতিক জ্িতে থে তবতভন্পভাতব 
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জ্নতিবাচক প্রভাব জ্ফতি পাতর। যতে উচ্চ পযোতয়র িরতচর কারতণ নিভন জ্কান রাজননতিক ে িাতের তনবোচনী 
প্রচারাতভযান যথাযথভাতব ম্পন্প করতি না পাতর জ্তিতে তনতিিভাতবআ প্রতিপি তনবোচতনর অতগআ এক োপ 
এতগতয় থাতকন। তবিলাী ংলীজতনর কাতছ মতাতের উিা- বা/তমা- জ্মলা কম থাকায় মতা যারা 
রাজনীতিতি অগ্রী ন িারা তনবোচনী প্রচারনায় উচ্চ থোয়তনর িরচ জ্মিাতি প্রায়লঃ মস্যার ম্মভিীন তয় 
থাতকন।  

জ্ভাি িয়ঃ 

জনমথেন বযিীি জ্কবমাে বযতয়র মােযতম তনবোচতন জয়াতভর প্রতচষ্টা বিেমাতন তবতির বর 
ংতল জ্যন একতি াোরণ বযাপার তয় োুঁতডতয়তছ। কিতনা কিতনা রাতর জ্নতেতনর মােযতম জ্ভাি িয় 
করা য়। তকছভ তকছভ জ্িতে জ্ভািার িার জ্মাবাআ জ্ফাতনর কযাতমরা তেতয় বযাি জ্পপাতরর ছতব িভত ংতিষ্ট 
পিতক স্তান্তর বা প্রেলেতনর তবতনমতয় থে জ্পতয় থাতকন। অবার কিতনা কিতনা পতরািভাতব বা 
াম্প্রোতয়কভাতব জ্ভাি িয় করা তয় থাতক, জ্যিাতন ম্প্রোয় বা েমেীয় জ্নিাতের তনতেেষ্ট জ্কান সুতবো জ্েয়া 
য় এবং ফশ্রুতিতি িারা িাতের নুারীতের তনতেেষ্ট জ্কান বযতক্ত বা পিতক জ্ভাি জ্েয়ার জন্য প্রভাতবি কতর 
থাতকন। উভয় জ্িতেআ,  জ্ভাি িয় একতি গণিাতন্ত্রক তনবোচতনর জন্য ংকিজনক ন্তরায় তি পাতর।   

 

রাষ্ট্রীয় ম্পতের পবযবারঃ 

“রাষ্ট্রীয় ম্পে িমিাীন েতর কব্জায় রািত িা 
জ্কব তনবোচনী প্রতিতযাতগিাতকআ েূতাৎ কতর না বরং জ্আ 
াতথ রকাতরর গুনগিমাতনর উপর জ্নতিবাচক প্রভাব তবস্তার 
কতর।”  

জ্েক, ব্রুতনা এবং জ্ফানান্তান, যাতান্া    
(Milking the System প্রকালনা জ্থতক)   

একতি তনবোচতন তনক প্রতিতযাগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী থাতক। িতব তকছভ তকছভ প্রাথেী থাতকন যারা িমিাীন 
জ্থতক তনবোচতন প্রতিদ্বতন্দ্বিা কতর থাতকন। জ্যতিভ িারা িমিাীন থাতকন জ্তিভ রাষ্ট্রীয় িতব বযবার করার 
বাে সুতযাগ থাতক িাতের কাতছ। অর তনবোচতনর ময় এআ িতব বযবাতরর জ্াভ ামাতনা িাতের জন্য 
প্রায়আ ম্ভব তয় পতড। অফগাতনস্থান জ্থতক তজম্বাবভতয় ব জায়গাতিআ একতি াোরণ  তবয় িয করা যায় 
জ্য, িমিাীন ে যিন তনবোচতন ংলগ্রণ কতর বেতিতেআ িারা রাষ্ট্রীয় ম্পতের নতেকার বযবার কতর 
থাতকন।  অর এর ফত তবতরােী েতর তনবোচনী প্রচারাতভযান অর জ্বতল কতিন এবং চযাততজং তয় পতড। 

তবতল তকছভ তকছভ জ্িতে, রাষ্ট্র এবং রকারী েতর মতেয পাথেকয তনরুপন করা প্রায় ম্ভব তয় পতড 
এবং জ্কাতনাভাতবআ এতের একতিতক পরতি জ্থতক অাো করা যায় না। িাআ এব জ্িতে একতি সুষ্ঠভ  স্বচ্ছ 
তনবোচতনর মােযতম িমিা স্তান্তর িভবআ কতিন তয় পতড। যার ফশ্রুতিতি গণিন্ত্রতক পডতি য় রমতকর ম্মভতি।  
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িমিাীন ে  রাজনীতিতবতেরা প্রায়আ সুতযাগ 
িভুঁজতি থাতক জ্য তকভাতব রাষ্ট্রীয় ম্পে জ্ভাগ- েি করা 
যায়। তকন্তু এআ রাষ্ট্রীয় ম্পে বতি জ্কবমাে জ্য 
থেতকআ জ্বাঝাতনা তয় থাতক িা তকন্তু নয় বরং তবতভন্প 
প্রাতিষ্ঠাতনক ম্পে জ্যমনঃ বযতক্তগি  রকারী গণমােযম  
জ্যাগাতযাগ মােযম রাষ্ট্রীয় ম্পে তততব তবতবতচি তয় থাতক। 
অর এজন্যআ তনক জ্েতল রকারী গণমােযম বেোআ 
রকাতরর পিপািমূক িবরআ প্রচার কতর থাতক যা রকারী 
গণতযাগাতযাগ মােযতমর পবযবাতরর এক উৎকৃষ্ট উোরণ। 
তবতভন্প েরতণর অআন প্রণয়তনর জ্িতে িমিাীন ে িাতের 
ববে িমিার নবে প্রতয়াগ কতর জ্ েরতণর অআনআ প্রণয়ন 
কতর থাতকন যা িাতের স্বাথেরিার জ্িতে তেকির 

সুতবোজনক। পরাে  েেতবতে জ্থতক রৄরু কতর জ্ভািগ্রন প্রতিয়া ক জ্িতেআ িারা এ েরতণর অআন প্রণয়ন 
কতর থাতকন। তকছভ তকছভ জ্িতে তনবোচতন জ্জিার জন্য িমিাীন ে িাতের প্রতিপি েতর ংতগ এমন তকছভ 
কতর থাতক যাতি কতর ঐ েতর জন্য তনবোচতন ংলগ্রণ করা ম্ভব তয় পতড। পতরতলত বা যায় জ্য, 
িমিাীন ে নানা মতয় অআন প্রতয়াগকারী ংস্থার পবযবার কতর িাতের স্বাথেতদ্ধ কতর থাতক। এছাডা 
তবতভন্প জ্েতল ন্যান্য অর তবতভন্প উপাতয় িমিার পবযবার করা তয় থাতক জ্যমনঃ তবতরােী েমভতক 
ভা  তমতছ করতি না জ্েয়া,  িাতের অতথেক মথেকতের নানাভাতব য়রাতনর তলকার করা আিযাতে।  

পবযবাতরর জ্যমন তবতভন্প েরণ অতছ, জ্িমতন তবতভন্প অআতন তবতে তবোতনর মােযতম এগুতা জ্রাে করার 
বযবস্থা রতয়তছ। তনতন এগুতা পযোয়িতম বণেনা করা ঃ  

 রকারী জ্কান কমেকিো বা প্রতিষ্ঠান জ্কান রাজননতিক ে বা জ্নিাতক জ্কান প্রকার সুতবো প্রোন করতব 
না বা িাতের প্রতি তবতদ্বমূক অচরন করতব না।  

  রকারী জ্কান কমেকিো বা প্রতিষ্ঠান তকছভ তনতেেষ্ট মতয় (তযমনঃ তনবোচনী প্রচারাতভযাতনর ময় বা ঐ 
মতয় রকাতরর জ্কান উন্পয়ন কাযেিম রৄরু করা আিযাতে) তনতেেষ্ট তকছভ কাজ করতব না।  

 জ্কান রাজননতিক ে বা জ্নিা রকারী জ্কান কমেকিো বা প্রতিষ্ঠান এর তনকি জ্থতক জ্কান প্রকার সুতবো 
চাআতি বা তনতি পারতব না।  

উপযভেক্ত তবোনগুতার প্রতয়াগ যথাযথভাতব তনতিি করতি পারত রাষ্ট্রীয় ম্পতের পবযবার বরাংতলআ 
াঘব করা ম্ভব তব। িতব তবতরােী েমভতর প্রতি জ্কান প্রকার ববময প্রেলেন না কতর জ্যন একতি 
ন্যায়পরায়নিার তভতিতি কাজ করা য় জ্তেতক জ্িয়া রািতি তব।   

রাজনীতিতি তথের াগামীন তনয়ন্ত্রন রাষ্ট্রীয় ম্পতের পবযবাতরর ন্যিম একতি কারণ। জ্কবমাে 
গুতিকিক অআন প্রণয়তনর মােযতমআ এআ কতিন মস্যার মাোন করা ম্ভব তব না। এআ মস্যা মাোতনর 
জন্য রকার পিতক জ্যমন তনরতপিভাতব কাজ করতি তব জ্িমতন মাতজর াোরণ জনগণ  জ্েতলর 
গণমােযমগুতাতক একাত্ম তয় কাজ করতি তব। তবোপতর জ্যব ে বা রাজননতিক জ্নিারা এরূপ ৎ 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

ম্পে 

তনয়ন্ত্রণ ংিান্ত 

ম্পে 

অআন 
প্রতয়াগকারী  

ম্পে 

অতথেক 

ম্পে 

তচে ২- রাষ্ট্রীয় ম্পতের েরণ 
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তচে ৩-  তবতভন্প ঞ্চত প্রকাল (Disclosure) অবেকিা 

        ঞ্চ  

  

রাজননতিক ে 

(বাতেক/তনবোচন ংিান্ত) 
       প্রাথেী 

অতিকা ৬৯%/৪৯%  ৪৯% 

অতমতরকা  ৬৪%/৬৪%  ৫৭% 

এতলয়া ৮৬%/৪৩% ৭১% 

আউতরাপ  ৮৯%/৬৬% ৬৮% 

মেযপ্রাচয  উির অতিকা  ৭৫%/৯% ৪৫% 

মগ্র তবি ৭৪%/৫২% ৬০% 

 

কাযেকাতপর ংতগ যভক্ত থাতক, জ্েতলর াোরণ জনগতণর উতচৎ তব, িাতের জনমথেন না জ্েয়া। অর এআ 
পেতিপতি যতে বাস্তবায়ন করা যায় িাতআ জ্কবমাে রাষ্ট্রীয় ম্পতের পবযবার জ্রাে করা ম্ভব 
তব নয়তিা নয়। 

 

রাজননতিক থোয়তনর তবতে- তবোনঃ   

“জ্য জ্েল রৃনেীতিতি জ্ছতয় যায়,  জ্ জ্েতলর 
অআন যতথষ্ট মৃদ্ধ তি য়।”  

       িাকতিা ( জ্রামান আতিাতবে, ৫৫- ১২০ তিোব্দ)   

রাজনীতিতি তথের াগামীন বযবার তনয়ন্ত্রতনর একমাে াোরণ উপায়  অআন প্রণয়ন। 
অআনগিভাতব স্বচ্ছিা তনতিি করার জন্য অতথেক প্রতিতবেন প্রকালতবতে প্রণয়ন করতি তব এবং এআ প্রকাল 
(Disclosure) এর উপর নানাতবে তনতোজ্ঞা  ীমাবদ্ধিা অতরাপ কতর প্রকাল (Disclosure) 
ংিান্ত রৃনেীতিমূ ম্পূণেভাতব জ্রাে করা যায়। বযতক্তগি তথের উপর তনভেরলীিা কমাতি রকারী 
িতব জ্থতক প্রায়আ রাজননতিক ে  প্রাথেীতের থে রবরা করা য়। উপতর বতণেি প্রকালতবতে ছাডা 
রাজনীতিতি থোয়ন ংিান্ত অর নানারকম তবতে- তবোন রতয়তছ উোরণস্বরূপঃ রাষ্ট্রীয় ম্পে  গণমােযম 
পবযবার ংিান্ত তবতেমূ এবং প্রচারনা িতব তি বযতয়র জ্িতে প্রচারনার জ্ময়াে তনতেেষ্ট করার তিয 
প্রণীি তবতেমাামূ তচ্ছ তকছভ উোরণ। প্রকৃিপতি জ্য েরতণর অআন বা তবতেআ প্রণয়ন করা জ্াক না জ্কন 
িাতক বেআ ঐ জ্েতলর তবেযমান রাজননতিক পতরতস্থতি  উতেতের ংতগ িতিপূণে  ামজস্যপণূে তি 
তব।  

প্রকাল (Disclosure) 

রাজননতিক ে এবং তনবোচন 
প্রাথেীতের থে ংিান্ত িথযমূ যি 
জ্বতল জভয তব কাযেকরীভাতব 
একতি জ্েতলর জন্য রাজননতিক থোয়ন 
তনয়ন্ত্রণ করা িি জ্বতল সুতবোজনক 
তব। এআ িথয ছাডা ন্যান্য তবতে-
তবোনমূ মানা তচ্ছ তকনা জ্িা জ্বর 
করা প্রায় ম্ভব তয় পতড।  

জাতিংঘ রৃনেীতিতবতরােী কনতভনলন বা 
United Nations Convention 

Against Corruption (UNCAC) 

৭ 

আন্িারন্যালনা ফাউতেলন ফর আতকতিারা ততেম 



 

 
 

 

এর মােযতম প্রথম রাজননতিক থোয়তনর জ্িতে স্বচ্ছিা ংিান্ত তবতে প্রণয়ন করা য়। এআ কনতভনলতনর 
৭(৩) নুতচ্ছতে বা তয়তছ জ্য,  তনবোচন বা রাজননতিক েতর মতেয থোয়ন স্বচ্ছিা উন্পি করার তিয 
ব জ্েতলর উপযভক্ত অআন  প্রলাতনক বযবস্থা, এআ কনতভনলন এবং িাতের তনজ তনজ জ্েতলর 
অআতনর জ্মৌতক নীতি  উতেতের ংতগ ংগতিপূণে কতর প্রণয়ন করতি তব।1 

িতব ব জ্েতল এআ নীতিগুতা গৃীি য়তন। তচে- ৩ এ ২০১১ াতর জ্ল তেতকর তাব নুযায়ী 
ারা তবি জভতড রাজননতিক ে  তনবোচতন প্রাথেীতের প্রকাল ংিান্ত তভন্প তভন্প প্রতিতবেতনর ফাফ 
জ্েিাতনা তয়তছ।2 িতব তচতে প্রেতলেি প্রতিযকতি িথযআ জ্য লিভাগ তনভভে িা বা যাতব না থবা 
এিা বা যাতব না জ্য, প্রতিতবেনমূ িকেভাতব তনরীিা করা তয়তছ।  

রাজননতিক ে  জ্নিাতের জন্য প্রকাল ( Disclosure) প্রতিয়া প্রণয়ন করার জ্িতে তকছভ 
গুরুত্বপূণে তবয় রতয়তছ জ্যগুতা বেআ তবতবচনা করতি তব এবং এআ প্রতিয়াতি প্রতিযকতি জ্েতলর 
তবেযমান রাজননতিক  ামাতজক পতরতস্থতির ংতগ বেআ ামজস্যপণূে তি তব জ্যমনঃ একতি 
জ্েতলর প্রতিতষ্ঠি বযাংতকং বযবস্থা এবং জ্িার ংতগ জ্িানকার রাজননতিক ে  তনবোচনী প্রাথেীতের 
মাতনতয় চার িমিা- এ তবয়তির উপর তনভের করতব উক্ত জ্েতল তক েরতণর প্রকাল প্রতিয়া তি 
পাতর। িতব এতিতে তনয়ম- নীতিগুতা নমনীয় তি তব এবং এমন কতিনভাতব প্রস্তুি করা যাতব না 
যাতি কতর এতি জ্মতন চা িভবআ কতিন তয় পতড।  

তনক ময় এিা মতন করা য় জ্য, রাজননতিক থোয়ন ংিান্ত প্রতিতবেন প্রকাতলর ফত থেোিারা 
তবতরােী পতি নুোতনর জ্িতে তকছভিা নীা প্রকাল কতর থাতকন অর এতি কতর িমিাীন েতরআ াভ য় 
জ্বতল। িতব ক জ্িতে এতি িয নয়। 

নুোন  বযয়ীমা  তনতোজ্ঞাঃ  

তকছভ তকছভ ময় যভতক্ত জ্েিাতনা য় জ্য,  যিিণ পযেন্ত রাজনীতিতবে  তনবোচন প্রাথেীতের 
থোয়ন উন্ধভক্ত  স্বচ্ছ তব িিিণ পযেন্ত জ্কান প্রকার অআন বা তনতোজ্ঞা অতরাপ করার প্রতয়াজন 
তব না। পরতেতক তনবোচক মেী প্রাি িথযাতের অতাতক িাতের তদ্ধান্ত তনতয় থাতক। উোরণস্বরূপঃ 
জ্কান রাজননতিক ে যতে উপত ৌকতনর জন্য তেগুণ পতরমাণ থে বযয় কতর,  িাত তনবোচকমেী 
তনবোচতন জ্ভাতির মােযতম প্রিযািযান কতর িথা ভতবষ্যতি পভনঃতনবোতচি না কতর উক্ত রাজননতিক 
েতক লাতস্ত তেতি পাতর।  

যা জ্াক এতি তবিা করার যতথষ্ট কারণ রতয়তছ জ্য, এ পদ্ধতি ক জ্িতে কাযেকর না তি পাতর। 
জ্যতিতে তনবোচক মেীর রকারী িতব বযবাতরর সুতযাগ িভব কম থাতক থবা গণমােযতমর জ্কান 
স্বােীনিা থাতক না জ্তিতে তনবোচক মেীর জন্য রাজনীতিতবে  তনবোচন প্রাথেীতের অতথেক জ্নতেন 
ংিান্ত িথয ংগ্র করা িভবআ কতিন তয় পতড। অর এআ মস্যা মাোতনর জন্যআ নানারকম 
তবতে- তবোন প্রণয়তনর প্রতয়াজনীয়িা জ্েিা জ্েয় এবং জ্আ জ্িতে জ্কব প্রাি িতথযর তভতিতিআ এব 
                                                           
1
 UNCAC Article 7(3). 

2
 Data from International IDEA (2012) see “Resources.” 
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নুোতনর তনতোজ্ঞা 

* তবতেলীতের 

* জ্কাম্পানীর 

* রকারী উৎ 

* জ্ঞাি োন 

রাজননতিক 
েমূ   

প্রাথেীগণ 

বযতয়র তনতোজ্ঞা 

* জ্ভাি িয় 

* ন্যান্য েরতণর ঘভ 

*তবজ্ঞাপন   

তচে ৪-  নুোন  বযতয়র উপর তনতোজ্ঞার েরণ 

তবোন প্রণয়ন বা অতরাপ করা যাতব না বরং তবতভন্প রাজনীতিতবে  তনবোচন প্রাথেীতের মূ িয 
তাতব গণয কতর এবং িাতের গতিতবতে  ভাবোরার কথা মাথায় জ্রতি ক প্রকার তবোতনর 
বযবস্থা করতি তব।  

 

রাজনীতিতবে  তনবোচন প্রাথেীতের “বাতিি” অতথেক কাযোবী তনয়ন্ত্রতনর ন্যিম একতি 
উপায়  তনতোজ্ঞা অতরাপ। “বাতিি” উৎ ( জ্যমনঃ ববতেতলক উৎ)  জ্থতক িতব ংগ্রতর 
জ্িতে তনতোজ্ঞা অতরাপ করা জ্যতি পাতর। অন্তজোতিক ংগিন IDEA প্রকাল কতর জ্য, ১৬১ তি 
জ্েতলর প্রায় ৭০ লিাংলআ এআ ববতেতলক উৎ জ্থতক প্রাি বা প্রাপয নুোতনর উপর তনতোজ্ঞা 
অতরাপ কতরতছ।3 তকছভ তকছভ জ্েল অবার তনবোচনী প্রচারাতভযাতন,  বযবাতয়ক প্রতিষ্ঠাতনর প্রতেয় 
নুোতনর উপর তনতোজ্ঞা অতরাপ কতরতছ এআ অলংকায় জ্য,  পরবিেীতি এব প্রতিষ্ঠান য়ি ঐব 
রাজনীতিতবেতের উপর নবে প্রভাব তবস্তার করতি পাতর। ২০১১ াতর িথয নুযায়ী ১৬৪ তি 
জ্েতলর প্রায় ২২ লিাংল এরূপ নুোতনর উপর তনতোজ্ঞা অতরাপ কতরতছ। এছাডা অআনম্মি 
তবোতনর বযতিতরতক, রকারী িতব জ্থতক নুোতনর উপর তনতোজ্ঞা অতরাপ কতর রাষ্ট্রীয় ম্পতের 
পবযবার জ্রাে করা ম্ভব।   

বিেমাতন তবতির তবতভন্প জ্েতল „জ্বনাতম নুোন‟ এর উপর তনতোজ্ঞা অতরাপ করা তয়তছ 
কারন যতে এিাতক চতি জ্েয়া য় িাত জ্বনাতম নুোতনর অডাত তনতোজ্ঞা অতরাতপি জ্কান 
উৎ জ্থতক নুোনিা অতছ তক না পরবিেীতি জ্িা তনেোরণ করা কতিন তয় যায়। IDEA‟র িথয 
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 Data from International IDEA (2012), see “Resources.” A sometimes controversial issue is whether citizens of the 

country residing abroad should be allowed to contribute to election campaigns. This may seem a reasonable 
principle, but in many countries, citizens residing abroad do not have a right to vote. It becomes very difficult to 
confirm that donations coming from outside of the country originate from a citizen and not foreign interests. 
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নুযায়ী ১৫২ তি জ্েতলর প্রায় ৬৮ লিাংল য় এআ জ্বনাতম নুোনতক ম্পূণেভাতব বাতি কতরতছ 
থবা এআ েরতনর নুোতনর একতি তবোচ্চ ীমা তনতেেষ্ট কতর তেতয়তছ।  

বযতয়র উপর তনতোজ্ঞা অতরাপ করা ত িা তনঃতন্দত জ্ভাি িয় এবং তনবোচন 
কমেকিোতের ঘভ প্রোতনর মতিা রৃনেীতি জ্রাতে এক নবেয ভূতমকা পান করতব। অবার তকছভ তকছভ 
জ্েল তনবোচন প্রাথেীতের মতেয তনবোচনী প্রচারাতভযাতনর জ্িতে মিা তনতিি করার জন্য বযতক্তগি 
প্রচাতরর উপর তনতোজ্ঞা অতরাপ কতর থাতক। প্রচাতরর উপর তনতোজ্ঞা এবং গণমােযতম ংলগ্রতণর 
সুতযাতগর মিা ংিান্ত তবোন তবিলাী প্রাথেীতের তিতরক্ত সুতযাগ গ্রণ করা জ্থতক তবরি রািার 
নন্য এক উপায়। িতব তনক মাতাচকতের োরনা এতি বাক স্বােীনিাতক িবে কতর।    

অবার তকছভ তকছভ জ্েল তনবোচনী জ্িতে তনতেেষ্ট তকছভ কাযোবীর উপর ম্পূণেভাতব তনতোজ্ঞা 
অতরাপ না কতর একতি তনতেেষ্ট ীমাতরিা তনতেেল কতর জ্গুতার বযবার কতমতয় জ্েয় জ্যমনঃ 
রাজননতিক থোয়তনর জ্িতে বযতক্ত বা প্রতিষ্ঠাতনর নুোন এতকবাতর বন্ন কতর না তেতয় একতি তনতেেষ্ট 
ীমা তনতেেল কতর জ্েয়। মতন করা য় জ্য,  এতি রাজননতিক জ্িতে নবে প্রভাব তবস্তাতর 
তপিাকৃি কম প্রভাব জ্ফতব। এেরতনর ীতমি নুোন বযবস্থা রাজনীতিতবে  তনবোচন প্রাথেীতের 
জনগতণর তযাতগিায় িতব ংগ্র করতি বােয করতি পাতর। যার ফত রাজনীতিতি জনগতণর 
অস্থা এবং ংলগ্রণ উভয়আ বাডতব বত অলা করা যায়।  

রাজনীতিতবে  তনবোচন প্রাথেীরা জ্কাথায়,  কিন,  তক পতরমাণ থে বযয় করতি পারতবন 
জ্গুতার উপতর ীমাতরিা তনতেেল কতর জ্েয়া যায়। তবতির তনক জ্েতল তবিলাী  াোরণ 
প্রাথেীতের মতেয মিা তনতিি করার জন্য  া তাতব এ বযবস্থাতিতক বযবার করা য়। পরপতি 
অবার যতে এরূপ প্রিীয়মান য় জ্য জ্েতলর বিেমান থেনীতি  োতরদ্রীমার পতরতপ্রতিতি তনবোচনী 
প্রচারাতভযাতনর জ্িতে তিতরক্ত থে বযয় করা তচ্ছ জ্ জ্িতে বযতয়র উপর একতি তবোচ্চ 
ীমাতরিা তনতেেষ্ট কতর জ্েয়া জ্যতি পাতর। IDEA’র িথযানুযায়ী তবতির প্রায় ৩০ লিাংল জ্েল রাজননতিক 
েতর উপর এবং ৪৫ লিাংল জ্েল তনবোচন প্রাথেীতের উপর তবোচ্চ বযতয়র ীমা তনতেেল কতর জ্েয়।  

নুোন  বযয় ীমা এবং তনতোজ্ঞা রাজনীতিতি থে তনয়ন্ত্রতণর একতি উপায় তি পাতর। 
িতব যাআ জ্াক,  এআ েরতনর নীতিমাা প্রণয়তন যিিণ তনতোজ্ঞা এবং ীমানা ভতির মাপকাতি  
প্রতিতবেন প্রকাল (Disclose) করার কাযেকর এবং স্বয়ংম্পণূে বযবস্থা না থাকতব জ্তিতে একতি তকন্তু 
জ্থতকআ যায়। াোরণভাতব ীমা তনেোরণ কতর জ্েয়া ত এবং িা ভি ত লাতস্ত জ্পতি তব যতে 
এমন থে প্রকাল না কতর এবং প্রচ্ছন্প রমতক না থাতক িতব এআ ীমার জ্কান কাযেকারীিা থাকতব 
না।4    
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 The most effective way of ensuring compliance with spending limits is to set the limit so high that no one could 

reach it. This would, however, remove any purpose of the regulation. 
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রাজননতিক েমূ এবং তনবোচতন প্রাথেীতের রকারী িতবঃ  

তবতভন্প প্রকার তনবোচনী অচার বযবার ম্পতকেি তনয়ম কানুতনর প্রকারতভে তনতয় আতিামতেয 
উপতর অতাচনা করা তয়তছ।5 ভূতমকা ংতল উতেতিি অতাচনার ূে েতর অমাতেরতক বতিআ 
তব,  থে তচ্ছ রাজনীতির একতি প্রতয়াজনীয় নুি এবং ফপ্র ূ অতাচনা  প্রতিতযাতগিা 
বযতিতরতক রাষ্ট্রীয় বাতজতির “পতরস্কার”  “তনয়তন্ত্রি” তবোনাবী রাজনীতিতি তথের জ্নতিবাচক 
প্রভাবতক তনতিহ্ন করতি াাযয করতি করতি পাতর।  

রকারী তফ দ্বারা রাজননতিক েগুতাতক এবং প্রাথেীতেরতক রকারী নুোন ম্পতকেি 
তবোন ১৯২০ াতর জ্গাুঁডার তেতক াতিন অতমতরকার তকছভ জ্েতলর জ্িতে বযবরি তয়তছ যা 
পরবিেীতি ১৯৬০ াতর তেতক মগ্র আউতরাপ জভতড তবস্তৃতি াভ কতর। বিেমাতন এআ পদ্ধতি পতৃথবীর 
রৃআ- িৃিীয়াংল ঞ্চত ববারি জাতির জ্িতে কাযেকর।  

রকারী নুোন তবয়ক তবিতকে প্রস্তাবকরা বততছন জ্য,  এরূপ থোয়ন তনবোচনী পতরতবল 
বিরীর জ্িতে ায়ক তব এবং উেীয়মান  জ্ছাি রাজননতিক লতক্তগুতাতক নুতপ্ররণা জ্যাগাতব। 
িারা অর োবী কতরন, এআ েরতনর থোয়ন,  রাজনীতিতবেতের নবে তথের প্রতি জ্য জ্ঝাুঁক বা 
রাতষ্ট্রর ম্পতের পবযবাতরর জ্য মানতকিা িা জ্রাে করতি াাযয করতব। মাতাচকতের ভয় 
তচ্ছ রকারী নুোতনর এআ তবোন রাজনীতিতবে এবং মথেকতের মতেয জ্যাগাতযাতগর জ্িতে বাুঁো 
ৃতষ্ট করতব এবং রাজননতিক ে গুতাতক মাতজর পতরবতিে জ্েতলর নুি তততবআ ভাবা তব। 
িারা অর বতন, জ্য রাজননতিক েগুতা রকার গিন কতরতছ রকারী নুোন যতে রৄেভমাে 
িাতেরতকআ জ্েয়া য় িাত নিভন ে গুতার রাজননতিক প্রতিতযাতগিায় তিতক থাকা তনক কষ্ট 
ােয তব।  

রকারী নুোতনর বযাপাতর এিাতন কতয়কতি তবয়তক ামতন িভত েতর এংিান্ত মস্যা 
মাোতনর একতি পদ্ধতি পতরকল্পনা করা তয়তছ। এগুতা তচ্ছ,   

 জ্যাগযিার মাপকাতি ( কাতক নুোন জ্েয়া উতচি?) ।  
 বরাে প্রতিয়া ( যতে বাআ জ্যাগয তবতবতচি য় িতব িারা প্রতিযতকআ তক একআ 

ংতকর থে বরাে পাতব? বা যারা মথেকতের তনকি জনতপ্রয় িারা জ্বতল থে বরাে 
পাতব?) ।  

 মথেনকা ( তনবোচতনর পূতবে বা পতর থবা ারা বছরআ িারা জনগণ দ্বারা 
মতথেি) ।  

 জন মথেতনর েরণ ( নগে থে বা অয়কর জ্রয়াতির মি পতরাি থোয়ন থবা 
গণমােযম বযবাতরর সুতযাগ?)    
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 This section draws on the chapter on public funding in Regulating Political Finance, the Global Experience(2009) 

and ongoing research. 
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তচে ৫-  প্রতয়াতগর েরণ   

প্রতয়াগঃ 

“জ্যিাতন তনক অআন জ্িাতন বতচতয় কম    
প্রতয়াগ য়।” 6 ( বজ্র অিভনী ফস্কা জ্গতরা)  

মাআতক তপতন্িা-  োতস্তন্ফতক ( রাজননতিক থোয়ন তবতলজ্ঞ)  

উপতর অতাতচি অনুষ্ঠাতনক নীতিমাা গুতা রাজনীতিতি তথের কুপ্রভাতব বাো তেতি ায়ক 
তি পাতর। যাআতাক,  এতি িিনআ তিয তব যিন নীতিমাাগুতার বাস্ততবক প্রতয়াগ তব। প্রকাল 
করার লিে এবং ন্য অনুষ্ঠাতনক নীতিমাা গুতা প্রতিযকতি নুগামী এবং প্রতয়াজনীয় তকন্তু 
রাজননতিক থোয়তন স্বচ্ছিা অনয়তনর জ্িতে বেআ যতথষ্ট নয়।  

এিাতন বত রািা ভাতা রৄেভ মাে গণিতন্ত্রর উত্থাতনর জন্যআ প্রতয়াগ করার তবয়তির জন্ধ 
নয়। াতন জ্জআনুভাআ ২০০৯ াত অআ.এফ.আ.এ. জ্থতক প্রকাতলি ববতিক তভজ্ঞিায় রাজননতিক 
থোয়তনর পতরচানা তবয়ক তনবতন্নর রাজননতিক থোয়তনর বাস্ততবক মাোন,  প্রতয়াগ এবং 
িত্ত্বাবোন তবয়ক েযাতয় বততছন,  “লতক্তলাী প্রতিষ্ঠানগুতার প্রতিয়ার তভির তেতয়আ রাজননতিক 
জ্িতায়াডরা অআনতক বদৃ্ধািভত প্রেলেতন পারেলেী তয় উতিন। তদ্বস্তর তবতলষ্ট তাব এবং আচ্ছামাতফক 
িরচ করার জন্য তবতভন্প কাতকৌল রি কতরন।”7 

ফপ্র ূ ভাতব নীতিমাা প্রতয়াগ করার জন্য একতি াোরণ সুপাতরল তচ্ছ,  এআ তবতয় 
োতয়ত্বলী ংস্থা গুতার সুেষ্ট মযানতডি থাকতব এবং তবেযমান নীতিমাা গুতার ঙ্ঘন নাক্তকরণ 

এবং বাস্তবায়তনর িমিা 
থাকতব। তনক জ্েতলআ 
তনবোচন বযবস্থাপনা কিৃেপতির 
রাজননতিক থোয়তনর তবয়তি 
িত্ত্বাবোন করা একতি 
োতয়ত্ব। িতব,  োতয়ত্বপ্রাি 
ংস্থাতি তি পাতর একতি 
কতমলন,  তি পাতর একতি 
তনরীিা প্রতিষ্ঠান বা 
অোি।  

ংস্থাতি জ্য প্রকারআ 
জ্াক, িা বযতক্ত,  জ্জযষ্ঠ রাজনীতিতবে,  িমিাীন রাজননতিক ে এবং রাতষ্ট্রর প্রোনতক এআ 

                                                           
6
 Pinto-Duschinsky, Michael. Taking Democracy Seriously Series, No. 1. Political Finance in the Commonwealth. 

Commonwealth Secretariat, London, 2001. pg 25.  
7
 Ohman, Magnus & Zainulbhai, Hani. Regulating Political Finance, the Global Experience. International Foundation 

for Electoral Systems, Washington, 2009.   

তনরীিা 

িেন্ত  অবতেক লতিের 
প্রকাল 

সুলী 
মাজ  
রকারী 
ত্রুতি  

োতয়ত্ব প্রতয়াগ 

জ্ফৌজোতর 
প্রততকউলন 

জ্েয়ানী 
কাযে  

প্রলাতনক 
কমে 
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িত্ত্বাবোতনর অিায় অনতি তব। ফশ্রুতিতি,  ংস্থাতিতক অতথেক প্রতিতবেন িেন্ত না করার 
বযপাতর প্রচে চাতপর মভতিামভতি তি পাতর। জ্য বযতক্ত রাজননতিক থোয়তনর তবয়তি গুরুতত্বর াতথ 
তনরতপি ভাতব িত্ত্বাবোন করতব িার চাকরী জীবন রমতকর ম্মভিীন তি পাতর। এআ কারতন এআ 
েরতনর ংস্থাতি কনেোরতের তনতয়াগ প্রতিয়া িভবআ গুরুত্বপূণে এবং ংস্থাতি স্বােীন ভাতব তনয়ন্ত্রতনর জন্য 
তনজস্ব বাতজতির তেতক গুরুত্ব তেতি তব।  

ফপ্র ূ ভূতমকা রািার জন্য বাস্তবায়নকারী ংস্থাতক যথাথে িমিা প্রোন করতি তব। যথাথে 
িমিার েরন তব িভদ্র তনয়তমর জন্য াকা প্রলাতনক লাতস্তর তবোন জ্থতক রৄরু কতর অতথেক 
তববরনী োযেকৃি মতয়র পর োতিতর জন্য তনবোচনী প্রাথেীতের প্রাতথেিা প্রিযািযান করা জ্যতি পাতর। 
এ েরতনর প্রিযািযাতনর জ্িতে জ্যাগযিা তবতবচনায় অনা জ্যতি পাতর যতে প্রিযািযান রাতর 
প্রতিতবেতনর লিোবীর াতথ মানানআ য়। চূডান্ত পেতিপ তততব যতে একতি রাজননতিক েতর 
তবরুতদ্ধ জ্ভাি িয় বা রাষ্ট্রীয় ম্পতের পবযবার এবং রকারী নুোতনর পবযবাতরর তবতয় 
তভতযাগ পায়া যায় এবং প্রমাতণি য় িতব ঐ রাজননতিক েতর মাতে রতচি তি পাতর। এআ 
েরতনর িমিা জ্েয়ানী এবং জ্ফৌজোতর উভয় প্রকৃতিতি ন্তভভেক্ত করতব। প্রতিয়াতি যাআ জ্াক,  
িতিগ্রস্ত রাজননতিক েতির অপী করার িমিা এবং অআতনর প্রতি শ্রদ্ধালী থাকার তবয়তি 
িযাবেকীয়।        

িভব েষ্ট ভাতব এআ কথা বা যাতব না জ্য,  সুেষ্ট ববে অজ্ঞা এবং প্রতয়াজনীয় জ্িকতনকযা 
ামথেয ছাডা অআন প্রতয়াগকারী ংস্থার তবেযমান নীতিমাা মূ প্রতয়াগ করার জ্িতে রাজননতিক 
স্বায়িলান এবং রাজননতিক স্বতেচ্ছা বেআ থাকতি তব এবং এআ ববতলষ্টয গুতার নুপতস্থতিতি 
ববে নীতিমাা উতপতিি তব।  

 

সুলী মাজ  গণমােযতমর ভূতমকাঃ    

“জ্কান তকছভ জ্পতি ত জ্ নুযায়ী কাজ করতি য়! ” 
 

োতন্ত অততগরী ( আিাীয় কতব, ১২৬৫- ১৩২১)  

জ্যিাতন প্রতয়াজনীয় তবতে তনতে একতি িম রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠাতনর াতি থাতক িার যথাযথ 
প্রতয়াগ ম্ভব জ্িাতন রাজনীতিতি তথের তনয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূণে,  তভজ্ঞিা জ্থতক জ্েিা যায় জ্য 
অআতনর প্রতয়াগ যথাযথ না ত এআ তনয়ন্ত্রণ বযবস্থা কিতনা যতথষ্ট তি পাতরনা। একতি রাজননতিক 
কািাতমার তভিতর এবং বাততর তথের প্রবা িত্ত্বাবোন করার জন্য ন্য জ্েকতাল্ডারতের তিয় 
ভূতমকা রািা েরকার। প্রকৃতিগি ভাতবআ রাজনীতিতবে এবং রাজননতিক ে গুতার োতয়ত্বলী 
অচরতণর মাতঝ িযন্ত গুরুত্বপূণে ভূতমকা তবেযমান তকন্তু রাজনীতির তি জতডিতের এরূপ মানতকিার 
পতরবিেন না ত রাজনীতিতি থোয়তনর জ্িতে স্বচ্ছিা বতৃদ্ধ তব না। 
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সুলী মাজঃ  

রাজনীতিতি তথের উপর 
তনয়ন্ত্রণ বতৃদ্ধর জ্িতে সুলী 
মাতজর েস্যতের মূ ভূতমকা 
পান করতি তব। িারা 
জনগণতক জ্ভাি িতয়র কুফ,  
রাষ্ট্রীয় ম্পতের পবযবার এবং 
প্রতিতি জ্েতলর তনয়ম কানুন 
ম্পতকে বেআ তচিন কতর 
িভতব। িারা রাজননতিক েগুতা 
এবং প্রাথেীতের অচরতণর উপর 
নজর রািার জ্িতে গুরুত্বপূণে 
ভূতমকা রািতি পাতর জ্যিাতন 
রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুতার ঐ েরতনর 
িমিা এবং রাজননতিক স্বােীনিা 
না থাকতি পাতর। এআ েরতনর প্রকল্প তবতভন্প জ্েতল কাজ করতছ এবং স্থানীয় তনবোচন পযেতবিক 
েগুতা িমবেেমানভাতব রাজনীতিতি থোয়তনর তবয়তি তচতহ্নি করতছ িাতের কাতজর মােযতম ( বত 
রািা ভাতা,  রাজননতিক থোয়তনর উপর নজরোতর বেআ বময় তনবোচন নুতষ্ঠি য়ার তনক 
অতগ জ্থতকআ রৄরু য়) ।  

গণমােযমঃ       

তবেযমান এবং নিভন গণমােযমমূতর োতয়ত্ব তচ্ছ রাজনীতিতবতেরা জ্কাথা জ্থতক থে পাতচ্ছ 
এবং তকভাতব িা বযবার করতছ জ্ তবতয় জনগণতক বতি করা। োচরণ এবং যথাযথ 
তবোনাবী  ামাতজক রীতি নীতি ভি কতর যারা রাজননতিক িমিার প্রতিতযাতগিায় জনতপ্রয়িা 
ছাডাআ রৄেভ তথের মােযতম এতগতয় জ্যতি চায় িাতের এআ তবয়গুতা প্রকাল কতর গণমােযম িাতের 
লাতস্তর পথ ত্বরাতন্বি করতি পাতর।    

তনয়তমি ংস্কার কাতযের জ্পছতন একতি উপাোন িণীয়ভাতব মূ চাতকা লতক্ত তি পাতরঃ 
স্কযান্ডা ( পবাে) । যতে ক জ্িতে স্কযান্ডা ( পবাে)  রাজননতিক থোয়তনর ংস্কাতরর 
প্রতয়াজনীয়িা/ অতবভোব বযািযা করতি পাতর না,  িবভ এতি পতরবিেতনর জ্িতে একতি গুরুত্বপণূে লতক্ত 
তি পাতর। থে ংিান্ত প্রতবোনগুতা প্রচারনা তবোন ভতির জন্য যতে জনগন িাতের তের জ্ল 
ীমায় জ্পৌুঁতছ যায় িতব িারা ভতবষ্যতি এ েরতনর বযিযয় প্রতিতরাতের জন্য জ্কান তকছভ করার োবী 
করতি পাতর। তনবোচন িাআম লািার প্রাক্তন পতরচাক জাতে জ্িআগ ডনাস্ত জ্জার তেতয় বততছন 

োতয়ত্ব ম্পতকে 
তচিনিা বৃতদ্ধ  

স্বচ্ছিার মথেন 
তবতে মূতর 
কাযেকাতরিা 
মূযায়ন 

নবে অচরতণর 
প্রমাণ নুন্নান 

 

তচে ৬ – রাজননতিক থোয়তনর স্বচ্ছিা বতৃদ্ধতি সুলী মাতজর ভতূমকা।  
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“রাজননতিক থোয়তনর স্কযান্ডাত ( পবাে)  একতি জ্েল তকভাতব াডা জ্েয় িা ঐ জ্েতলর 
গনিাতন্ত্রক প্রতিষ্ঠানমূতর লতক্তর একতি গুরুত্বপণূে তনয়ামক।”8  

সুেূর প্রারী তচন্তা করত,  গুরুত্বপূণে তবয় তচ্ছ জ্য,  গণমােযম ( তমতডয়া)  রৄেভ মাে বযতক্ত 
জ্কতন্ক স্কযান্ডাতআ ( পবাে)  েৃতষ্টপাি কতরনা বরং মাতাচনামূক ভতিতি পতরতস্থতির উন্পয়তনর 
তেতক োতবি কতর। তনবোচতনর অতগ প্রাথেীতের মভতি উন্পয়তনর বযাপাতর তনক প্রতিশ্রুতির ফভঝভতর 
থাকত তনবোচতনর পতরআ মস্ত প্রতিশ্রুতি ভূত যায়ার ঘিনা তবর নয়।  

উপংারঃ 

“থে স্বােীনিা অনতি পাতর না 
  স্বােীনিাআ জ্কব পাতর।” 

জ্নন জ্মতন্ডা, ( েতিন অতিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি)  

২০০৯ াত অআ.এফ.আ.এ. এবং ন্য ংস্থা গুতা তবগি কতয়ক েলক েতর রাজননতিক 
থোয়ন তনয়ন্ত্রণ এবং স্বচ্ছিার উপর কাজ কতর তকছভ তবয় তচতহ্নি কতরতছ। যতে জ্েল এবং ঞ্চ 
জ্ভতে এআ েরতনর তভজ্ঞিার তভন্পিা রতয়তছ িবভ তবিবযাপী ৫ তি তবতয়র উপর একমি য়া 
তগতয়তছ,  জ্গুতা তননরূপ,   

১। গনিাতন্ত্রক রাজননতিক বযবস্থায় রাজনীতি করার জন্য তথের প্রতয়াজন এবং এরূপ 
রাজননতিক বযবস্থায় বোন রািার জন্য রাজননতিক েগুতার অতথেক িতবতর সুতযাগ থাকতি তব 
জ্যন সুস্থ প্রতিতযাতগিায় প্রতিবন্নকিার ৃতষ্ট না কতর;  

২। রাজনীতিতি থে বময়আ মাথা বযথার একতি ংল এবং জ্ জন্য সুতনতেেষ্ট তনয়মকানুন 
কাময।  

৩। রাজনীতিতি তথের প্রভাব তনয়ন্ত্রতনর জ্কৌল প্রণয়তনর জ্িতে তবেযমান রাজননতিক ংসৃ্কতি 
এবং িৎম্পতকেি উপাোনগুতা তবতবচনায় তনতি তব।  

৪। কাযেকর তনয়মকানুন এবং রাজননতিক থোয়ন ংিান্ত প্রকাল (Disclosure) রাজনীতিতি 
তথের প্রতিকূ প্রভাবজতনি ভূতমকা তনয়ন্ত্রতণ ায়ক তব যতে তনয়মকানুন গুতা সুষ্ঠভ ভাতব গ্রণ 
এবং প্রতয়াগ করা যায়।  

৫। রাজননতিক থোয়তন পযেতবিণ তনভের কতর স্বচ্ছিার তভতিতি পতরচাতি কতিপয় 
ংলীজতনর ( জ্যমনঃ তনয়ন্ত্রক,  সুলী মাজ এবং গণমােযম)  পারোতরক তমথতিয়া  কাযেকাতপর 
উপর।   
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উপতরর অতাচনা ছাডা অর নুোবন করতি তব জ্য,  রাজননতিক থোয়তনর উপর কাযেকর 
পযেতবিণ ( যতে কিনআ ম্পূণে পযেতবিণ ম্ভব নয়)  জেন করতি ত কতয়ক বছতর নয় বরং 
কতয়ক েলক জ্তগ যাতব। জ্কউ যতে রাজননতিক থোয়তনর জ্িতে স্বচ্ছিা অনয়ন করতি চায় িতব 
িাতক বেআ বেযে কাতর েীঘে তেন কাজ করতি তব।  

যাআ জ্াক,  এআ তবয়তিতি যথাযথ গুরুত্ব অতরাপ করা না ত রাজননতিক বযবস্থা জ্য 
বযাি জ্পপার নয় বরং তথের দ্বারাআ তনয়তন্ত্রি,  এআ কথা বার ঝভুঁতক জ্থতকআ যাতব। ক 
ংলীজনতের তমতি প্রতচষ্টাআ পাতর তথের প্রভাব মভক্ত কাযেকর রাজননতিক বযবস্থা গতড িভতি।  
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