
যারা পিুলেশর মােসাহারা িনেয়েছ তারাই
রাজাকার

রা  ম ণালেয় এরকম ৩৭ হাজােরর তািলকা রেয়েছ যাচাই-বাছাই করেত ম ণালেয়
কিমিট গঠন তথ  চেয় ম ণালেয়র িচিঠ যাে  থানায় থানায়

কাশ : ১৮ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

১৯৭১ সােল মিু যু  চলাকােল যসব ব ি  আলবদর, িপস কিমিট িকংবা  রাজাকার বািহনীর নতৃ
িদেয়েছ বা পািক ািন বািহনীর সহেযাগী িহসােব যু  থেক গণহত া চািলেয়েছ তােদর তািলকা করেছ
সরকার। যসব ব ি  আেলাচ  বািহনীর সে  যু  থেক থানা পুিলেশর কাছ থেক মােসাহারা িনেয়েছ
তােদরেক রাজাকার িহেসেব িচি ত কের িবচােরর মেুখামিুখ করা হেব বেল জািনেয়েছন মিু যু  িবষয়ক
ম ী আ ক ম মাজাে ল হক। িতিন বেলন, আপতত তােদর িচি ত করেত এটা িভি  িহেসেব িবেবচনা
করা হেব।

মিু যু  িবষয়ক  ম ণালয়  রাজাকার  িচি ত  করেত  রা  ম ণালয়েক  িচিঠ  িদেয়েছ।  রা ম ী
আছা ামান কামাল ইে ফাকেক জানান, ইিতমেধ  ম ণালয় থেক কিমিট গঠন করা হেয়েছ। অিতির
সিচব (রাজৈনিতক) আব ুব র িসি কীর নতৃে  গিঠত কিমিট কাজ  কেরেছ।

জানেত চাইেল রা ম ী বেলন, ম ণালেয়ও অেনক রাজাকােরর তািলকা সংরি ত আেছ। িবেশষ কের
মিু যেু র পর যসব ব ি েক গণহত ায় জিড়ত থাকার অিভেযােগ ফতার করা হেয়িছল তােদর একিট
তািলকা ম ণালেয় আেছ। ব ব েুক হত ার পর অব  এসব ব ি েক কারাগার থেক মিু  দওয়া হয়।

সূ  জানায়, মিু যু কােল পািক ািন বািহনীেক সহায়তা করার জ  ায় ৩৭ হাজার ব ি েক মিু যেু র
পর ফতার করা হয়। এরমেধ  ব ব েুক হত ার পর ২৬ হাজার জনেক সাধারণ মায় মিু  দওয়া
হয়। এ ছাড়া ১১ হাজার ব ি র িব ে  সরাসির খুন, নারী িনযাতন, অি সংেযাগ ও গণহত ায় জিড়ত
থাকার অিভেযাগ থাকেলও পযায় েম তারাও ছাড়া পেয় যায়-তােদর িবচােরর মেুখামিুখ করা হয়িন।

মিু যু কােল পুিলেশর ভূিমকা িনেয় কািশত মজর (অব.) আেরিফেনর  থেক জানা যায়, ৩৩ হাজার
ব ি  িনয়িমত পুিলেশর কাছ থেক মােসাহারা িনেতা। তােদর নােমর তািলকাও ে  সি েবিশত করা
হেয়েছ।

িবিশ  মিু েযা া শাহিরয়ার কবীর ইে ফাকেক বেলন, ১৯৮৫ সাল থেক তারা বলেছন য রাজাকােরর
তািলকা কের তােদর িবচােরর মেুখামিুখ করা হাক।  ইিতমেধ  অেনক রাজাকার মারা  গেছ। অেনেক
আবার ােণ বাঁচেত রাজাকােরর তািলকায় নাম িলিখেয়েছ এটাও সত । িক  যারা পুিলেশর কাছ থেক
মােসাহারা িনেয়েছ তােদর িচি ত করা কিঠন নয়। দিরেত হেলও সরকার এ কােজ হাত িদেয়েছ এটা
ভােলা উেদ াগ।

রা ম ী  জানান,  তািলকা  ছাড়াও িবিভ  সমেয় কািশত িবিভ  গেবষণায় যসব নাম  ওেঠ  এেসেছ
স েলা একি ত কের কিমিট যাচাই বাছাই করেব।             নতুন কের থানা থেক নাম আনা হেব।

তারপর তা মিু যু  িবষয়ক ম ণালেয় পাঠােনা হেব।

মিু যু  িবষয়ক ম ী জানান, নাম িঠকানা পাওয়ার পর তা গেজট আকাের কাশ করা হেব। ক কান

  ামল সরকার
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

অ েল গণহত ায় জিড়ত সিট িনধারণ কের সই এলাকায় তােদর নাম কাশ কের দওয়া হেব যােত
নতনু জ  তােদর স েক জানেত পাের।
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