নিউ সাউথ ওয়েল্স ICAC এর পরিচিতি
নিউ সাউথ ওয়েল্স বাসীদের জন্য একটি নির্দেশিকা
ICAC এর ভূমিকা
নিউ সাউথ ওয়েল্স এর সরকারী খাতে দুর্নীতি এবং এই খাতকে প্রভাবিত করছে এমন ধরনের দুর্নীতির তদন্ত
ও তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে নিউ সাউথ ওয়েল্স ইনডেপেনডেনট কমিশন অ্যাগেইন্সট করাপশন
(ICAC) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
ICAC এর ভূমিকা
নিউ সাউথ ওয়েল্স এর সরকারী খাতে দুর্নীতি এবং এই খাতকে প্রভাবিত করছে এধরনের দুর্নীতির তদন্ত ও
তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে নিউ সাউথ ওয়েল্স ইনডেপেনডেনট কমিশন অ্যাগেইন্সট করাপশন
(ICAC) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
ICAC দুর্নীতির তদন্ত করে থাকেঃ


নিউ সাউথ ওয়েল্স এর সরকারী খাতে গুরুতর ও পদ্ধতিগত দুর্নীতি এবং এর সম্ভাব্যতাকে পর্যবেক্ষণ
করে সেটি সম্ভব ।



অন্যরা যাতে দুর্নীতির বিচার, শাস্তি এবং দুর্নীতিরোধী পদক্ষেপ নিতে পারে সেজন্য তথ্য উপস্থাপন
করা এবং দুর্নীতির বিষয়গুলো তাদের নজরে এলে কমিশন তার কাজ পরিচালনা করে।



পুনরায় যাতে দুর্নীতির ঘটনা না ঘটে সেজন্য পদ্ধতিগতভাবে পরিবর্তন আনার সুপারিশ করে



তদন্তগুলোর উপর শুনানির আয়োজন করে এবং এ সম্পর্কিত রিপোর্ট তৈরী করে ।

ICAC দুর্নীতি হ্রাস করেঃ


সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরামর্শ, দিক নির্দেশনা এবং তথ্য প্রদান করে



দুর্নীতি হ্রাসের জন্য প্রতিটি সরকারী সংস্থার দায় দায়িত্বকে জোরদার করা অন্যতম লক্ষ্য



তদন্ত ও প্রকাশ্যে প্রচারের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিহত করে



জনপ্রশাসনের সততা ও সুনামকে তুলে ধরে সরকারী কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ
করতে উৎসাহিত করে।

ICAC বর্তমান সরকার থেকে স্বতন্ত্র এবং নিউ সাউথ ওয়েল্স সংসদের মাধ্যমে নিউ সাউথ ওয়েল্স এর
জনগণের কাছে দায়বদ্ধ।

দুর্নীতি কী?

ইনডেপেনডেনট কমিশন অ্যাগেইন্সট করাপশন অ্যাক্ট ১৯৮৮ তে দুর্নীতিমূলক ক্রিয়াকলাপের সংজ্ঞা দেওয়া
আছে। এর মধ্যে রয়েছে ইচ্ছাকৃত কিংবা সুচিন্তিত অনৈতিক কাজ যার সাথে নিউ সাউথ ওয়েল্স এর কোনো
সরকারী কর্মকর্তা অথবা সরকারী প্রতিষ্ঠান জড়িত (কিংবা এর দ্বারা প্রভাবিত)। দুর্নীতিমূলক
ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলঃ
একজন সরকারী কর্মচারী নিজেদের কিংবা অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য অন্যায়ভাবে তাদের জ্ঞান, ক্ষমতা
অথবা সম্পদ ব্যবহার করে।


একজন সরকারী কর্মচারী অসৎ উদ্যেশ্যে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলীকে ব্যবহার করে, জনগণের
আস্থা নষ্ট করে কিংবা তাদের অধিকারবলে প্রাপ্ত তথ্য অথবা উপাত্তের অপব্যবহার করে।



একজন সাধারণ লোক কোনো সরকারী কর্মচারীকে অসদুপায়ে অথবা কারও পক্ষাবলম্বন করে তাদের
পদ ব্যবহারের জন্য প্রভাবিত করে।



একজন সরকারী কর্মচারী কিংবা একজন সাধারণ লোক এমন কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে যা
জনপ্রশাসনের উপর জনগণের আস্থায় ফাটল ধরায়। এর মধ্যে থাকতে পারে ষড়যন্ত্রমূলক টেন্ডারিং,
নির্দিষ্ট কোন লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন পত্র সম্পর্কিত জালিয়াতি, ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের
জন্য সরকারী অর্থের ব্যবহার, সরকারী রাজস্ব নিয়ে প্রতারণা করা কিংবা জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারী
কর্মচারী হিসেবে কোনো চাকুরি লাভ কিংবা তা টিকিয়ে রাখা।

সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজ্য সরকারের বিভাগসমূহ, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, প্রাদেশিক স্কুল,
TAFE এবং বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী হাসপাতাল এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য এলাকা, এবং স্থানীয় কাউন্সিল।
সংসদ, সরকারী বিভাগ, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং নিউ সাউথ ওয়েল্স এর স্থানীয় কাউন্সিলে কর্মরত ব্যক্তি
এবং নিউ সাউথ ওয়েল্স ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারক, স্থানীয় কাউন্সিলর এবং রাজনীতিবিদ সহ সবাই সরকারী
কর্মচারী বলে গণ্য হয়।
ICAC অ্যাক্টে “দুর্নীতিমূলক ক্রিয়াকলাপ”, “সরকারী কর্তৃপক্ষ” এবং “সরকারী কর্মচারী” এই শব্দগুলোর
বিস্তারিত সংজ্ঞা দেওয়া আছে। কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় ICAC এর এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে কিনা তা জানার
জন্য অনুগ্রহ করে ICAC এর সাথে যোগাযোগ করুন।
ICAC কীভাবে কাজ করে
নিউ সাউথ ওয়েল্স এর সরকারী খাতের দুর্নীতি সম্পর্কিত যেকোনো বিষয় নিয়ে ICAC তদন্তের ক্ষমতা
রাখে।
ICAC সাধারণ জনগণ ও সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে অভিযোগ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান
নির্বাহী কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত রিপোর্ট গ্রহণ করে এবং সেগুলোর বিশ্লেষণ করে। এছাড়াও
ICAC দুর্নীতির ঝুঁকি রয়েছে এমন ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করার জন্য গবেষণা করে।

তদন্ত পরিচালনার জন্য ICAC এর ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে এবং এটি বাধ্যতামূলক পরীক্ষা এবং/অথবা
দুর্নীতির প্রমাণ সংগ্রহের জন্য সরকারীভাবে অনুসন্ধান চালাতে পারে।
নিউ সাউথ ওয়েল্স পুলিশ ফোর্স কিংবা নিউ সাউথ ওয়েল্স ক্রাইম কমিশন এর উপর ICAC এর প্রভাব নেই,
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তি বিশেষের উপরও ঐ প্রভাব নেই, যতক্ষণ না তাদের ক্রিয়াকলাপে
নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জড়িত থাকেঃ


একজন সাধারণ লোক নিউ সাউথ ওয়েল্স এর কোনো সরকারী কর্মচারীকে অসৎ উপায়ে অথবা
পক্ষপাতদুষ্টভাবে তার পদ ব্যবহার করার জন্য প্রভাবিত করে কিংবা তা করার চেষ্টা করে।



একজন সাধারণ লোক এমন কোনো ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয় যার সাথে ICAC অ্যাক্ট এর ৮(২এ) ধারায়
বর্ণীত বিষয়গুলো জড়িত এবং যেখানে এধরনের ক্রিয়াকলাপ জন প্রশাসনের ওপর জনগণের আস্থায়
ফাটল ধরায় কিংবা ধরাতে পারে।

এছাড়াও অন্যান্য রাজ্য কিংবা জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর ICAC এর কোনো বিচারিক
অধিকার নেই।
ICAC কোনো ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেনা। তবে ফৌজদারি অপরাধে কোনো ব্যক্তির
বিচারের ব্যাপারে পাবলিক প্রসিকিউশনের পরিচালকের পরামর্শ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করতে পারে।
ICAC জনপ্রশাসনের সততা ও সুনামকে তুলে ধরার জন্য কাজ করে এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরামর্শ,
তথ্য, প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ এবং বিদ্যমান অথবা সম্ভাব্য সমস্যাগুলোর প্রতিকারের জন্য
প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস করে। এছাড়াও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুরুতর দুর্নীতির
ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর মোকাবেলায় সাহায্য করে।
ICAC কে দুর্নীতি সম্পর্কে জানানো
নিউ সাউথ ওয়েল্স এর সরকারী খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কিংবা এই খাতকে প্রভাবিত করে এমন সন্দেহজনক
দুর্নীতিমূলক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে যেকেউ ICAC কে তথ্য সরবরাহ করতে পারেন।
যে বিষয়গুলো দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ড কিংবা এধরনের কর্মকাণ্ড হতে পারে সেগুলো সম্পর্কে নিউ সাউথ
ওয়েল্স এর সরকারী কর্তৃপক্ষের মুখ্য কর্মকর্তাদের অবশ্যই ICAC কে রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।
প্রাপ্ত সকল অভিযোগ ও রিপোর্ট ICAC সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে। যে প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে এই
অভিযোগ, ICAC তাদের কাছে এটি পাঠাতে পারে, অথবা নিজেরাই এর তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে কিংবা
দুর্নীতি রোধের জন্য পদক্ষেপ নিতে পারে।

যখনই সম্ভব, দুর্নীতির বিষয়টি নিয়ে ICAC কীভাবে কাজ করছে সে সম্পর্কে অভিযোগকারী কিংবা রিপোর্ট
প্রদানকারীকে অবগত করা হয়।
অতিরিক্ত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে রিপোর্টং করাপশন টু দ্য ICAC তথ্য পত্রটি দেখুন।
অতিরিক্ত তথ্যের জন্য
ICAC তথ্য প্রচারপত্র, দুর্নীতি রোধের নির্দেশাবলী এবং রিপোর্ট সহ ব্যাপক পরিসরের তথ্য ও
প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রকাশ করে থাকে। এই প্রকাশনাগুলো ICAC এর ওয়েবসাইট www.icac.nsw.gov.au
কিংবা আপনার অনুরোধক্রমে ICAC থেকে পাওয়া যাবে।
অতিরিক্ত তথ্য, পরামর্শ কিংবা সহযোগিতার জন্য অনুগ্রহ করে চিঠি, টেলিফোন, ফ্যাক্স অথবা ইমেইলের
মাধ্যমে সরাসরি ICAC এর সাথে যোগাযোগ করুন।
ICAC এর অন্যান্য তথ্য প্রচারপত্রের মধ্যে রয়েছে
নিউ সাউথ ওয়েল্স ICAC এর পরিচিতিঃ নিউ সাউথ ওয়েল্স এর সরকারী কর্মচারীদের জন্য একটি নির্দেশিকা
নিউ সাউথ ওয়েল্স ICAC কে দুর্নীতি সম্পর্কে কিভাবে জানাবেনঃ
সপ্তম তলা, ২৫৫ এলিজাবেথ স্ট্রিট, সিডনি নিউ সাউথ ওয়েল্স ২০০০ অস্ট্রেলিয়া
চিঠি পাঠানোর ঠিকানাঃ জিপিও বক্স ৫০০, সিডনি নিউ সাউথ ওয়েল্স ২০০১ অস্ট্রেলিয়া
T: ০২ ৮২৮১ ৫৯৯৯, ১৮০০ ৪৬৩ ৯০৯ (সিডনি মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরের লোকদের জন্য টোলবিহীন
নম্বর), F: ০২ ৯২৬৪ ৫৩৬৪ TTY: ০২ ৮২৮১ ৫৭৭৩ (কেবল শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য)
E: icac@icac.nsw.gov.auwww.icac.nsw.gov.au
কর্ম দিবস ও সময়ঃ সোম থেকে শুক্র সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৫ টা
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