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eকাtের  খুন,  ধষর্ণ,  aিgসংেযাগ,  িনযর্াতন  o  লু েন  েযসব  বাঙািল  েবতন  িনেয়  পািকsািন বািহনীেক
সহেযািগতা কেরিছল, তােদর তািলকা সংgহ  কেরেছ sরা  মntণালয়। মিুkযুdিবষয়ক মntণালেয়র
িচিঠর পিরেpিkেত sরা  মntণালয় e কাজ  কেরেছ eবং dত তা সmn করা হেব। গতকাল রিববার
সংসদ  ভবেন  aনিু ত  মুিkযুdিবষয়ক  মntণালয়সmিকর্ ত  সংসদীয়  sায়ী  কিমিটর  ৈবঠেক  sরা
মntণালেয়র পk েথেক িবষয়িট জানােনা হয়।
ৈবঠক েশেষ কিমিটর সভাপিত শাজাহান খান সাংবািদকেদর জানান, ৈবঠেক sরা  মntণালয় েথেক জানান
হয়—তারা েবতনেভাগী রাজাকারেদর তািলকা  সংgেহর কাজ  কেরেছ। েজলাপযর্ােয় রাজাকারেদর
তািলকা  সংgেহর  জনয্  েজলা  pশাসকেদর  কােছ  িচিঠ  েদoয়া  হেয়েছ।  গত  26  েম  aনুি ত  সংসদীয়
কিমিটর ৈবঠেকর কাযর্পেt েদখা যায়, sরা  মntণালেয়র রাজৈনিতক aনিুবভােগ সংরিkত রাজাকার,
আলবদর, আলশামস o sাধীনতািবেরাধীেদর তািলকা eবং মিুkযুেdর সময় েজলা pশাসেকর কাছ  েথেক
েবতন-ভাতা uেtালনকারী রাজাকারেদর তািলকা সংরkেণর সুপািরশ কের সংসদীয় কিমিট।
সংসদ সিচবালেয়র সংবাদ িবjিpেত জানােনা হয়, গতকােলর ৈবঠেক বলা হয়—মুিkযুেdর sৃিত িনদশর্ন
o  বধয্ভূিম  সংরkণ  করা  pেয়াজন।  সিঠকভােব  eসব  sৃিত  সংরkেণর  লেkয্  e  সংkাn  নীিতমালা
pণয়েনর সুপািরশ কেরেছ কিমিট। e ছাড়া, pিতিট uপেজলায় মিুkযুd কমেpk শহর েথেক িবিcn sােন
িনমর্াণ না কের যেথাপযুk sােন িনমর্ােণর িবষেয়o ৈবঠেক আেলাচনা হয়। 
হামদেদর্ র eমিডর eকাtের ভূিমকা িনেয় p

সংসদীয় কিমিটর গতকােলর ৈবঠেক হামদদর্  লয্াবেরটিরজ (oয়াক্ফ) বাংলােদশ-eর বয্বsাপনা পিরচালক
ড. হাকীম েমা. iuছুফ হা ন ভঁূiয়ার 1971 সােল মহান মুিkযুেdর সময়কার ভূিমকা িনেয় p  েতােলন
সংসদীয় কিমিটর eকজন সদসয্। কিমিটর oi সদসয্ ৈবঠেক বেলন, হাকীম েমা. iuছুফ হা ন ভঁূiয়ার
মিুkযুdকালীন  ভূিমকা  িনেয়  িবিভn  িমিডয়ায়  pিতেবদন  pকাশ  হেয়েছ,  eটা  খিতেয়  েদখা  দরকার।
হামদদর্  েথেক  েকােনা  aথর্  sাধীনতািবেরাধী  েকােনা  দল  বা  বয্িkর  aনkুেল  েগেছ  িক  না,  েসটা  জানা
দরকার। হামদেদর্র eমিডর িবষেয় p  utাপনকারী oi সদসয্ িবষয়িট মিুkযুdিবষয়ক মntী আ ক ম
েমাজােmল হেকরo দিৃ  আকষর্ণ কেরন। কিমিটর সভাপিত শাজাহান খােনর সভাপিতেt aনুি ত ৈবঠেক
কিমিটর  সদসয্  মুিkযুdিবষয়ক  মntী  আ  ক  ম   েমাজােmল  হক,  মiনudীন  খান  বাদল,  রািজ  uিdন
আহেমদ, েমজর (aব) রিফkল iসলাম (বীর utম), e িব তাজলু iসলাম o কাজী িফেরাজ রশীদ aংশ
েনন।
হািকম iuছুেফর aিনয়েমর ঘটনার সাkী সুিফ সাগরেক দদুেকর িজjাসাবাদ

e িদেক, হামদেদর্র eমিড iuছুফ হা ন ভঁূiয়ার নানা aিনয়েমর ঘটনায় সাkী িহেসেব ড. সুিফ সাগর
সামসেক গতকাল িজjাসাবাদ কের দনুর্ীিত দমন কিমশন (দদুক)। 20 আগs পাঠােনা তলিব েনািটেশ ড.
সামসেক গতকাল েবলা 11টায়  রাজধানীর েস নবািগচায় দদুেকর pধান কাযর্ালেয় হািজর হেত বলা হয়।
িজjাসাবাদ েশেষ ড. সামস সাংবািদকেদর বেলন, ‘হামদেদর্  নানা aিনয়ম ঘেটেছ। pিত ানিটেক বাঁচােত

  iেtফাক িরেপাটর্
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

দদুেক আেবদন কেরিছলাম। আমােক তদেn সহেযািগতার জনয্ ডাকা হেয়িছল। নিথপt দদুেক uপsাপন
কেরিছ।’
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