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৪৫ সরকারর কর্ মকর্মা-কর্ মচারীর মুরিয াদ্ধা সনদ বারর্ল 

রর্থ্যা র্থ্য রদযে প্রর্ারণার র্াধ্যযর্ মুরিয াদ্ধা সনদ ননওো ৪৫ সরকারর কর্ মকর্মা-কর্ মচারীর মুরিয াদ্ধা সনদ ও নেযেট বারর্ল 

কযরযে সরকার। ভুো সনদ ননওোর অরিয াযের পররযপ্ররিযর্ প্রধানর্ন্ত্রীর কা মালযের রনযদ মশনা অনুসাযর একটি নোযেন্দা সংস্থার 

সযরেরর্ন অনুসন্ধাযন পাওো র্থ্যানু ােী এসব সনদ ও নেযেট বারর্ল করা হে। এখন সংরিষ্ট কর্ মকর্মা-কর্ মচারীযদর রবরুযদ্ধ 

ন ৌেদারর র্ার্লা করার রসদ্ধান্ত রদযেযে মুরিযুদ্ধরবষেক র্ন্ত্রণালে। মুরিয াদ্ধা রহযসযব সংরিষ্টযদর ননওো মুরিয াদ্ধা িার্াসহ 

অন্যান্য সুরবধা র ররযে রনযর্ই এই র্ার্লা করা হযব। 

 

মুরিয াদ্ধা সনদ প্রদানকারী সরকারর সংস্থা োর্ীে মুরিয াদ্ধা কাউরিযলর (োমুকা) ৬২র্র্ সিাে এই রসদ্ধান্ত ননওো হে। সম্প্ররর্ 

োমুকার সিার ওই রসদ্ধাযন্ত চূড়ান্ত অনুযর্াদন রদযেযেন মুরিযুদ্ধরবষেক র্ন্ত্রী আ ক র্ নর্াোযেল হক।  

 

র্ন্ত্রণালে সূত্র োনাে, বারর্ল হওো এই ৪৫ কর্ মকর্মা-কর্ মচারী খাদ্য, স্বাস্থয, রশল্পসহ সরকাযরর রবরিন্ন র্ন্ত্রণালযে কর্ মরর্ রেযলন। 

অযনযক বর্মর্াযন অবসযরাত্তর সুরবধা নিাে করযেন। আবার কযেকেন মুরিয াদ্ধা নকাটাে এখনও চাকরর করযেন। অবশ্য এযদর 

অরধকাংশই মুরিয াদ্ধা রহযসযব চাকররযর্ বেসসীর্া বাড়াযনার পাশাপারশ মুরিয াদ্ধা িার্াসহ প্রাপ্য অন্যান্য সুয াে-সুরবধা 

রনযেযেন। অথচ র্ন্ত্রণালযের কাযে র্াযদর মুরিয াদ্ধা নেযেটভুরি-সংক্রান্ত নকাযনা  

 

দারলরলক প্রর্াণারদ পাওো  ােরন। ২০১৫ সাযল এসব কর্ মকর্মার রবরুযদ্ধ রর্থ্যা র্থ্য রদযে মুরিয াদ্ধা রহযসযব নেযেটভুরির 

অরিয াে পাওো  াে। পযর ২০১৬ সাল নথযক রবরিন্ন সর্যে সংরিষ্টযদর রবরুযদ্ধ অরিয াযের রবষেটি প্রধানর্ন্ত্রীর কা মালযের নেযর 

এযল একটি নোযেন্দা সংস্থাযক অনুসন্ধাযনর দারেত্ব নদওো হে। সযরেরর্ন অনুসন্ধাযনর পর চলরর্ বেযরর র্াযচ ম মুরিযুদ্ধ র্ন্ত্রণালযে 

প্ররর্যবদন দারখল কযর ওই নোযেন্দা সংস্থা। এর পররযপ্ররিযর্ রবরধ অনুসরণ কযর দুই দ াে োমুকার ববঠযক প্ররর্যবদন রনযে 

প মাযলাচনা করা হে। এরপর োমুকার সবযশষ ববঠযকর রসদ্ধান্ত অনুসাযর ৪৫ েন সরকারর কর্ মকর্মা-কর্ মচারীর মুরিয াদ্ধা সনদ 

বারর্ল করা হে।  

 

মুরিযুদ্ধরবষেক র্ন্ত্রী আ ক র্ নর্াোযেল হক সর্কালযক বযলন, বারর্ল হওো এসব কর্ মকর্মা-কর্ মচারীর রবরুযদ্ধ একটি নোযেন্দা 

সংস্থা সযরেরর্ন র্দন্ত কযর প্ররর্যবদন রদযেযে। পযর োমুকা ও র্ন্ত্রণালে নথযক নসগুযলা  াচাই-বাোইযের পর র্াযদর নেযেট 

বারর্ল করা হযেযে। এখন র্াযদর র্যধ্য  ারা মুরিয াদ্ধা রহযসযব িার্াসহ অন্যান্য সুয াে-সুরবধা রনযেযে, এর র্যধ্য  া ন রর্ আনা 

সম্ভব র্ার েন্য র্ার্লা করা হযব। স্থানীে নেলা প্রশাসন এসব র্ার্লা করযব বযলও োনান রর্রন।  

 

োমুকার র্হাপররচালক নর্া. োহাঙ্গীর নহাযসন বযলন, োমুকার রসদ্ধান্ত বাস্তবােযনর েন্য সংরিষ্টযদর সুপাররশ ইরর্র্যধ্য পাঠাযনা 

হযেযে। রশেরের মুরিয াদ্ধা সনদ বারর্ল হওো এসব কর্ মকর্মা-কর্ মচারীর রবরুযদ্ধ প্রযোেনীে ব্যবস্থা ননওো হযব বযলও োনান 

রর্রন। 

 

৪৫ ব্যরি হযলন- রদনােপুযরর পাব মর্ীপুর উপযেলার নর্া. আবু র্াযহর শাহ,  ররদপুযরর সদরপুর উপযেলার আব্দুল র্াযলক, 

আল াডাঙ্গার আবোল নহাযসন, নেরকান্দা উপযেলার আ. ওহাব সরদার, এযকএর্ আোদুজ্জার্ান, চট্টগ্রাযর্র পটিো উপযেলার 

সর্র কারন্ত বড়ূো, রর্রসরাইযে রপ্রেনাথ বড়ূো, টাঙ্গাইযলর সরখপুর উপযেলার চক্রবর্ী প্রিার্ কুর্ার, ঘাটাইযলর কােী নোলার্ 

সারওোর, র্াদারীপুর সদযরর নর্া. বাহাউরিন হাওলাদার, খুলনার নদৌলর্পুর উপযেলার এর্এ বাশার, র্ের্নরসংযহর ে রোঁও 

উপযেলার এরবএর্ র্রর্ে উরিন, রত্রশাযলর নর্া. আরর্কুল ইসলার্, নোপালেঞ্জ সদযরর এর্রড বাদশা রর্ো, রিনাইদযহর কালীেঞ্জ 

উপযেলার এটিএর্ কার্রুজ্জার্ান, পটুোখালীর বাউ ল উপযেলার নর্া. আব্দুস সালার্, রবর্ল চন্দ্র শীল, রচত্ত রঞ্জন র্ণ্ডল, ঢাকার 

ধার্রাই উপযেলার আবদুস সার্াদ, নারােণেযঞ্জর রসরদ্ধরেঞ্জ উপযেলার এসএর্ কার্াল নহাযসন, পাবনা সদযরর ডা. নকএর্ আশরা  

উজ্জার্ান, বররশাযলর নর্যহন্দীেঞ্জ উপযেলার নর্া. আবদুল বারী, ব্রাহ্মণবারড়োর আখাউড়া উপযেলার নর্া. আবদুল েফুর, নিালার 

নদৌলর্খান উপযেলার নর্া. নেরুল ইসলার্, বররশাল সদযরর নর্া. রর কুল ইসলার্ খান, নড়াইযলর কারলো উপযেলার আবুল 



বাসার নর্াল্যা, োইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপযেলার েযণশ চন্দ্র সাহা, কুরষ্টোর নদৌলর্পুর উপযেলার নর্া. র্েযলর্ উরিন, হরবেযঞ্জর 

নবীেঞ্জ উপযেলার নর্া. আব্দুল র্ান্নান, নিালার নবারহানউরিন উপযেলার নর্া. র্েনু, পাবনার ঈশ্বরদী উপযেলার নর্া. শরহদুর 

রহর্ান, র্াদারীপুযরর রশবচর উপযেলার নর্া. বেলুর রহর্ান, বগুড়ার ধুনট উপযেলার নর্া. নর্াস্তার জুর রহর্ান, নিালার 

লালযর্াহন উপযেলার নর্া. আবদুল েরণ, চাঁদপুযরর র্র্লব উপযেলার নর্া. আব্দুল র্ান্নান নচৌধুরী, োইবান্ধা সদযরর নর্া. সার্ছুল 

হক রর্ো, রদনােপুযরর রবরল উপযেলার নর্া. আরেজুল হক, বরগুনা সদযরর নর্া. র্াহর্াব উরিন, চট্টগ্রাযর্র আযনাোরা উপযেলার 

পঞ্চানন নচৌধুরী, োেীপুর সদযরর নর্া. র্ােহারুল হক, িালকাঠির নলরেটি উপযেলার নর্া. সুলর্ান আহযেদ মৃধা, রিনাইদহ সদযরর 

নর্া. ো র ের্াদার, র্াদারীপুযরর কালরকরন উপযেলার নর্া.  রকর আ. র্ান্নান, র্ের্নরসংযহর নেৌরীপুর উপযেলার নর্া. আব্দুল 

হারকর্ ও বররশাযলর অগেলিাড়া উপযেলার ইউএসএর্ নর্া. এর্এ োত্তার। 

 

মুরিযুদ্ধরবষেক র্ন্ত্রণালযের র্থ্যানুসাযর, নদযশ এখন নেযেটভুি মুরিয াদ্ধার সংখ্যা দুই লাখ ৩৪ হাোর ৩৭৮ েন। িার্া পাযেন 

এক লাখ ৮৭ হাোর ৯৮২ েন। এর র্যধ্য ২০০৯ সাযল আওোর্ী লীে ির্র্াে আসার পর মুরিয াদ্ধা রহযসযব এ প মন্ত নতুন কযর 

সরকারর নেযেটভুি হযেযেন ৩৫ হাোর ৪৮৯ েন। স্বাধীনর্ার পর রবরিন্ন সরকাযরর আর্যল এ প মন্ত েেবার র্ারলকা প্রণেন করা 

হে। রকন্তু এর পরও প্রকৃর্ মুরিয াদ্ধার র্ারলকা রনযে রবরিন্ন র্হযল প্রি রযেযে। এর্ন পরররস্থরর্র র্যধ্যই ২০১৭ সাযলর ২১ 

োনুোরর সারাযদযশ ৪৭০টি উপযেলা ও র্হানের করর্টি েঠন কযর মুরিয াদ্ধা রহযসব নেযেটভুরির েন্য প্রাে নদড় লাখ ব্যরির 

আযবদন  াচাই-বাোইযের কা মক্রর্ শুরু কযর সরকার। রকন্তু দুই বেযরও মুরিয াদ্ধার চূড়ান্ত র্ারলকা প্রণেন করযর্ পাযররন 

র্ন্ত্রণালে।  যল উপযেলা নথযক  াচাই-বাোই করর্টির পাঠাযনা র্ারলকা রনযে প্রি ওঠাে চলরর্ বেযরর ২১ র্াচ ম আযবদনগুযলা ন র 

 াচাই-বাোইযের রসদ্ধান্ত ননওো হযেযে। এ প্ররক্রো নশষ হওোর পর প্রাথরর্ক র্ারলকা র্ন্ত্রণালযের ওযেবসাইযট প্রকাশ করা হযব। 

 

 

 


