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জ  জাতীয় মুি েযা া কাuি েলর (জামুকা) সভায় েতালা হয়। েসখােনi তােদর সনদ o েগেজট বািতেলর 
িস া  হয়। জানেত চাiেল মুি যু িবষয়ক ম ণালেয়র ভার া  সিচব eসeম আিরফ-uর রহমান যুগা রেক 
বেলন, ‘িবষয়িট আমরা জািন। জামুকার সুপািরেশর িভি েতi েয়াজনীয় ব া েনয়া হেব।’ eর মে  যারা 
সরকােরর আিথ র্কসহ িবিভ  ধরেনর সুিবধা িনেয়েছন তােদর াপাের িক িস া - eমন ে র জবােব সিচব 
বেলন, সনদ o েগেজট বািতেলর াপন জািরর পর িস া  হেব। eসব িবষয় িনেয় আরo কাজ রেয়েছ। eেদর 
মে  কারা আিথ র্ক সুিবধা, কারা চাকিরর সুিবধা িনেয়েছন তা িনিদ র্  কের আiনগত ব া েনয়া হেব। েয়াজেন 
েফৗজদাির মামলাo করা হেত পাের। সবিকছুi িনভ র্র করেব aিভযু েদর aপরােধর মা ার oপর। চাকিরর েময়াদ 
বাড়ােত বা a া  সুেযাগ িনেত মুি েযা া সনদ িনেয়িছেলন মুি যু িবষয়ক ম ণালেয়র সিচবসহ a ত ছয় 
সিচব। 3125 সােল তােদর সনদ বািতল করা হেলo েকােনা আiিন ব া েনয়া হয়িন। eবার িক ব া 
েনেবন? eমন ে র জবােব সিচব আিরফ-uর রহমান বেলন, ‘তখন আিম দািয়েতব্ িছলাম না। বত র্মান সমেয়র 
িবষেয় আিম বলেত পাির aিভযু েদর িবরুে  আiনগত ব া েনয়া হেব। e াপাের কাuেক ছাড় েদয়া হেব 
না।’ 

জানা েগেছ, জামুকার 72তম সভায় সরকাির 6৯ জন কম র্কত র্া-কম র্চারীসহ 213 মুি েযা ার সনদ o েগেজট 
বািতল করার িস া  েনয়া হয়। e সরকােরর আমেল eিট জামুকার থম ƣবঠক। মুি যু িবষয়ক ম ী আ ক ম 
েমাজাে ল হেকর সভাপিতেতব্ e সভায় মুি েযা ােদর তািলকা পুনরায় যাচাi-বাছাiেয়র জ  িতিট uপেজলায় 
eকিট কের কিমিট করার িনেদ র্শনা েদয়া হেয়েছ। eছাড়া েযসব uপেজলা েথেক নতুন মুি েযা া িহেসেব 21 
শতাংেশর কম নাম eেসেছ, তা আর যাচাi না করার িস া  হেয়েছ। সংি রা বেলন, জাতে র কম র্চারীেদর 
মে  েয 6৯ জন আেছন তােদর মে  সং া ধান, কর পিরদশ র্ক, ধান িহসাবর ণ কম র্কত র্া, রাজসব্ কম র্কত র্া, 
সব্া য্ সহকারী, পুিলশ কম র্কত র্া, াংকার, শু  কম র্কত র্া, িচিকৎসক o িশ েকর নাম আেছ। আেছন েপশকার, 
aিফস সহকারী, েকরািন o শাসিনক কম র্কত র্া। তােদর aেনেক মুি েযা া েকাটায় eখনo চাকির করেছন। 
েকu চাকিরর েময়াদ বািড়েয় e সুিবধা িনেয় iিতমে  aবসের েগেছন। েকu েকu eখনo ভাতা পাে ন। সনদ 
বািতেলর পর িবিভ  ধরেনর সুিবধা েনয়ার জ  eেদর িবরুে  ব া েনয়া হেব। মুি যু িবষয়ক ম ণালয় সূ  
জানায়, মুি েযা ােদর সুেযাগ-সুিবধা িদন িদন বৃি  পাoয়ায় ভুয়া মুি েযা ার সংখয্া বাড়েছ। সনদ েদখােত 
পারেলi eক বছর েবিশ চাকির করা যায়। ei সুেযাগ কােজ লাগােত সাধারণ মানুেষর পাশাপািশ মুি েযা া সনদ 
সং েহর িহিড়ক পেড় সরকাির কম র্কত র্ােদর মে । আর e aব ার সৃি  হেয়েছ মুি েযা ােদর চাকিরর েময়াদ 
বাড়ােনার পর। েগেজটভু  মুি েযা া হেত পারেল eক বছর েবিশ চাকিরর সুেযাগ ছাড়াo িনেজর স ান eবং 
নািত-নাতিনেদর িবিভ  িশ া িত ান, িবশব্িব ালেয় ভিত র্ o চাকিরর ে ে  েকাটা সুিবধাo রেয়েছ। আর 
মুি েযা ারা মািসক স ানীo েপেয় থােকন। 

বািতল হে  যােদর সনদ : বাংলােদশ পািন u য়ন েবােড র্র সােবক মহাপিরচালক সিহদুর রহমান, আয়কর 
কম র্কত র্া আ জা মু িজয়াuল হক, সব্া য্ কম র্কত র্া আ. oহাব সরদার, ঢাকা াক িডেপার েডপুিট ােনজার েমা. 
আবদুস সালাম, বাংলােদশ েবতােরর কম র্কত র্া eিবeম তিমজ uি ন, াংকার eিটeম কামরু ামান, ডা. 
eেকeম আশরাফ u ামান, িবeিডিস কম র্কত র্া আবদুল মােলক, চ াম আদালেতর েপশকার সমর কাি  বড়–
য়া, িদনাজপুেরর আবু তােহর শাহ, েমা. শাহাবুি ন শাহ, মু ীগে র েমা া সাহাব uি ন (লাল মুি বাত র্া নং-
1214121414) o আবদুল হািলম, িসরাজগে র আবব্াস আলী খান, চাঁপাiনবাবগে র েদলদার েহােসন, 
টা াiেলর চ বত  ভাত কুমার, কাজী েগালাম সারoয়ার, মাদারীপুেরর বাহাuি ন হাoলাদার, ফিকর আবদুল 
মা ান িময়া o বজলুর রহমান, চাঁদপুেরর আবুল েহােসন খান, িমজানুর রহমান o আবদুল মা ান েচৗধুরী, খুলনার 
eমe বাশার, েগাপালগে র eমিড বাদশা িময়া, ময়মনিসংেহর আিতকুল iসলাম o আবদুল হািকম, চ ােমর 
ি য়নাথ বড়–য়া, প ানন েচৗধুরী, পটুয়াখালীর িবমল চ  শীল o িচ র ন ম ল, ঢাকার আবদুস সামাদ, 



ক বাজােরর আমজাদ েহােসন, নারায়ণগে র eসeম কামাল েহােসন, ফিরদপুেরর আবজাল েহােসন o eেকeম 
আসাদু ামান, গাজীপুের েমা. মাজহারুল হক, ঝালকািঠর সুলতান আহেমদ মৃধা, বিরশােলর আবদুল বারী, 
iueসeম েমা. eমe ছা ার হাoলাদার o রিফকুল iসলাম খান, া ণবািড়য়ার আবদুল গফুর, েভালার নজরুল 
iসলাম, আবদুল গিন o েমা. মজনু, কুি য়ার মাহবুবুল কিরম o মছেলম uি ন, নড়াiেলর আবুল বাশার েমা া, 
কুিম ার েগালাম মoলা, িঝনাiদেহর জাফর জমাদার, গাiবা ার গেণশ চ  সাহা o সামছুল হক িময়া, হিবগে র 
আবদুল মা ান, পাবনার শিহদুর রহমান, বগুড়ার েমা ািফজুর রহমান, িসেলেটর মুিহবুর রহমান eবং বরগুনার 
মাহতাব uি ন। 6৯ সরকাির কম র্কত র্া-কম র্চারীর মে  পািন u য়ন েবােড র্র (পাuেবা) সােবক মহাপিরচালক 
সিহদুর রহমান ‘মুি েযা া িহেসেব’ বাড়িত চাকিরর েময়াদ েশষ কের aবসের েগেছন। মুি েযা া েকাটায় তার 
েছেল আিশকুর রহমান বত র্মােন পািন u য়ন েবােড র্ সহকারী েকৗশলী পেদ চাকির করেছন। 

e সে  জানেত চাiেল সিহদুর রহমান ম লবার েমাবাiল েফােন যুগা রেক বেলন, ‘আিম েকােনা ভুয়া 
মুি েযা া নi। জামুকার 59তম সভায় আমােক মুি েযা া িহেসেব সুপািরশ কেরেছ। eবার েযটা বলা হে  তা 
ভুল তে র মা েম করা হেয়েছ। iিতমে  আিম েযাগােযাগ কেরিছ, তারা বেলেছ eিট িঠক কের েদেবন।’ সনদ 
বািতল হেল আপনার চাকির সুিবধা o আিথ র্ক েবিনিফট o স ােনর চাকিরর িক হেব? eমন ে র জবােব সিহদুর 
বেলন, ‘ েয়াজেন আiেনর আ য় েনব। েহের েগেল আiনানুযায়ী ব া হেব।’ eছাড়া সরকাির চাকিরজীবী 
ছাড়া যােদর সনদ o েগেজট বািতল হেত যাে  তােদর মে  uে খেযাগয্রা হেলন গাজীপুেরর কাপািসয়ার গাuছুর 
রহমান। মুি েযা া েকাটায় তার দুi স ান 42তম িবিসeেস িনেয়াগ েপেয়েছন। 

eেদর eকজন িবলু  iকেনািমক কয্াডােরর েমা. আিজজুল হক o পুিলশ কয্াডােরর কম র্কত র্া আিতকুল iসলাম। 
বিরশােলর মুলাদী uপেজলার মফেসর সরদার, কুি য়ার মৃত েমাজাফফর েশখ, খুলনার ডুমুিরয়ার স.ম. আবু ব র 
িসি কী, গাজীপুেরর পুর uপেজলার সাহাব uি ন, টা াiল সখীপুেরর েমা. আবুল েহােসন, ঘাটাiেলর মৃত 
oয়ােহদ খান, নরিসংদীর রায়পুরার নুরুল iসলাম, নাজমুল হাসান, আবু ছাiদ, আবু সােদক, েমাশারফ েহােসন, 
হািববুর রহমান, শাহজাহান, েমা. েকনুর রহমান, oয়ািহদুল হক, oয়াজ uি ন, আদম আলী, আ. বােছদ, আবদুস 
সামাদ, েহােসন আলী, ফজলু িময়া, আবদুল বােছদ, আসাদু ামান, েতাফা ল েহােসন, জিসম uি ন, েমাসেলম 
uি ন িময়া, নরিসংদী সদেরর eমe বাশার বা , িদনাজপুেরর ফুলবাড়ীর িরয়াজ uি ন o েগালাম েমা ফা, 
কুিম া েহামনার আবদুল আিজজ খ কার, েমা. েমাবারক েহােসন, িছি কুর রহমান েচৗধুরী, েফনী েজলা 
মুি েযা া সংসেদর েডপুিট কমা ার শাহজাহান মা ার, েসানাগাজী uপেজলার আবুল কােশম, চাঁদপুর সদেরর 
আবদু ািহল বাকী, আবদুর রিশদ খান, আিমনুল হক মু ী, হািবলদার সুলতান (aব.), আবদুল মা ান, েমাখেলসুর 
রহমান eবং কুিম ার েহামনার িমজানুর রহমান (লাল মুি বাত র্া নং-1315231258)। 


