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শীষর্sানীয়  রাজাকারেদর  নাম  বাদ  পেড়েছ  রহসয্জনক  সরকাির  তািলকা  েথেক।  মntণালেয়র  িনেদর্শনা
ছাড়াi 2015 সােল bাhণবািড়য়ার েজলা pশাসেকর (িডিস) িনেদর্ েশ তিড়ঘিড় কের েগাপেন iueনoেক
িদেয় তািলকািট করা হয়। িকn মানবতািবেরাধী আদালেত িবচারাধীন aবsায় মৃত আসািম eমদাদলু হক
টাkাব আলীর নামo তািলকায় না থাকায় ফঁুেস uেঠেছন eলাকার মিুkেযাdারা। aিভেযােগর তীর েখাদ
সরাiেলর বািসnা সােবক aিতিরk সিচব ফরহাদ রহমান মাkীর িদেক। eলাকার িবkুb মিুkেযাdারা e
িবষেয় pিতকার েচেয় িলিখত aিভেযাগ িদেয়েছন pধানমntীর কাযর্ালয়, মুিkযুdিবষয়ক মntী o িডিসর
কােছ। e ছাড়া গত সpােহ গণভবেন সরাসির pধানমntীর কােছ চা লয্কর িবষয়িট তুেল ধেরন।
সূt জানায়, e িবষেয় dত তদn কের pিতেবদন েদয়ার জনয্ সরকােরর ucপযর্ায় েথেক eকিট েগােয়nা
সংsােক দািয়t েদয়া হেয়েছ।
েকােনারকম  িনেদর্শনা  ছাড়া  eমন  তািলকা  করেত  পােরন  িক  না,  জানেত  চাiেল  bাhণবািড়য়ার  িডিস
হায়াত-uদ-েদৗলা যুগাnরেক বেলন, আমার জানামেত সারা েদেশর েকাথাo যুdাপরাধীেদর তািলকা করা
হয়িন। সরাiেল েকন হল, তা আিম জািন না। আমার েযাগদােনর আেগর ঘটনা eিট। িতিন জানান, e
িবষেয় মিুkেযাdােদর aিভেযাগ তদেnর জনয্ েজলা pশাসেকর কাযর্ালেয় পাঠােনা হেয়েছ। তদn সmn

  েনসা ল হক েখাকন,
bাhণবািড়য়া েথেক িফের
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কের কেয়কিদেনর মেধয্i pিতেবদন সংি  মntণালেয় পাঠােনা হেব।
aপর  eক  pে র  জবােব  িডিস  বেলন,  আজ  (শিনবার) আগরতলা  েথেক  েফরার  পেথ  মিুkযুdিবষয়ক
মntীর সে  িবষয়িট িনেয় কথা বেলিছ। িতিনo বেলেছন, 2015 সােল আমরা eমন েকােনা তািলকার কথা
বিলিন। eখন  রাজাকারেদর  নাম সংরkেণ  রাখার কথা  বেলিছ।  িতিন  বেলন, oi  সমেয়  রাজাকারেদর
িনেয়  e  তািলকার  িবষয়িট  পুেরাটাi  রহেসয্েঘরা।  সরাiেলর  কািলকc  বধয্ভূিম  ভরাট  কের  সােবক
aিতিরk সিচব ফরহাদ রহমান মাkী েপ ল পাm করার uেদয্ােগর aিভেযাগ েপেয়িছ। তেব আিম oi
sানিট পুন dার কের বধয্ভূিমর সাiনেবাডর্  pিতsাপন কেরিছ।
pস ত,  2015  সােল  িবতিকর্ ত  oi  তািলকািট  যখন  করা  হয়  তখন  bাhণবািড়য়ার  িডিস  িছেলন  ড.
েমাশারফ েহােসন। বতর্ মােন িতিন েবসামিরক িবমান মntণালেয়র যুg সিচব। জানেত চাiেল যুগাnরেক
িতিন বেলন, eত আেগর িবষয় সিঠক মেন পড়েছ না। তেব মntণালয় েথেক েকােনা িকছু না পাঠােনা হেল e
তািলকা হoয়ার কথা নয়।
তথয্ানুসnােন পাoয়া নিথপেt েদখা যায়, মিুkযুdিবষয়ক মntী bাhণবািড়য়ার িডিসেক kুb pিতিkয়া
জািনেয় e িবষেয় েলেখন, ‘কীভােব তািলকা pণয়ন করা হেয়েছ eবং কার িনেদর্ েশ করা হেয়েছ, তা aবগত
করার  জনয্  বলা  হuক।’  সরাiেলর  যুdাহত  মিুkেযাdা  o  আবলু  কালাম  আজাদ  o  যুdকালীন  gপ
কমাnার  আবদlুাহ  ভঁূiয়ার  েযৗথ  sাkের  রাজাকােরর  p িবd  তািলকা  িনেয়  pথেম  মিুkযুdিবষয়ক
মntীর কােছ িলিখত aিভেযাগ কেরন। গত 1 জলুাi e আেবদনিটi তদেnর জনয্ bাhণবািড়য়ার িডিসর
কােছ aিফিশয়ািল পাঠােনা হয়। aিভেযােগ বলা হয়, সরকার দালাল o রাজাকারেদর তািলকা pণয়েনর
িবষেয় েকােনা রকম িসdাn ছাড়াi সরাiেল 372 জন রাজাকােরর eকিট তািলকা করা হয়। eর েপছেন
আেছন  সরকােরর সােবক  aিতিরk  সিচব  ফরহাদ রহমান মাkী। 1971 সােল  মহান  মিুkযুেdর সময়
তার িপতা, সmিকর্ ত ভাi, মামা o মামােতা ভাiেয়রা eলাকার শীষর্sানীয় রাজাকার িছল। আরo বলা
হয়, সরাiল থানা শািn কিমিটর েচয়ারময্ান আবদলু মnাফ ঠাkর 1971 সােলর aেkাবের মিুkেযাdােদর
হােত িনহত হন। eরপর শািn কিমিটর েচয়ারময্ান িনযুk হন ei মাkীর িপতা ফেয়জ আহেমদ খnকার
oরেফ ফরহাদ রহমান বা েছলুর বাপ। oi সময় েডপুিট কমাnার িছেলন শািn কিমিটর েডপুিট কমাnার
মানবতািবেরাধী আদালেত িবচারাধীন aবsায় মৃত আসািম eমদাদলু হক টাkাব আিল। aিভেযােগ বলা
হয়, আtsীকৃত রাজাকার মাkীর িনকটাtীয় িজয়া uিdন আহেmদ বাঘু, মর ম আবদলু হাnান ঠাkর,
আবদলু মিতন ঠাkর, মর ম ফিরদ ulাহ ঠাkেরর নামo িবতিকর্ ত oi তািলকায় েনi। ধু তাi নয়,
’71 সােল aসংখয্ িনরীহ মানষুেক হতয্া কের গণকবর েদয়া হয়। gামবাসীর বািড়ঘের আ ন িদেয় লটুপাট
চািলেয় eলাকায় tােসর রাজt কােয়ম কের। ’71 সােল রমজান মােস পাক হানাদার বািহনী sানীয় ei
রাজাকারেদর  সহেযািগতায়  িনরীহ  gামবাসীর  76  জনেক  bাশফায়ােরর  মাধয্েম  হতয্া  কের।  তােদরেক
িবটঘের গণকবর েদয়া হয়। aথচ sানীয় pশাসন কতৃর্ ক শািn কিমিটর েনতৃsানীয় রাজাকারেদর বাদ
িদেয় করা e তািলকা aতয্n আপিtজনক।
সােবক  ei  aিতিরk  সিচব  েকন  রাজাকােরর  তািলকা  করেত  যােবন  eর  জবাব  েমেল  eকi  িবষেয়
pধানমntীর  দফতের  পাঠােনা  আেরকিট  aিভেযােগ।  গত  7  জলুাi  aিভেযাগিট  pধানমntীর  কাযর্ালেয়র
ডাক  gহণ  o  aিভেযাগ  শাখায়  গৃহীত  হয়।  aিভেযাগিট  কেরন  সরাiল  uপেজলা  মুিkেযাdা  কমােnর
েডপুিট  কমাnার  আেনায়ার  েহােসনসহ  িতন  জন।  aপর  দ’ুজন  হেলন  মিুkেযাdা  মntণালেয়র
aিভেযাগকারী।  eখােন  িবেশষভােব  uেlখয্  েয,  সরাiেলর  সােবক  iueনo  নািহদা  হািবেবর  sাkের
রাজাকােরর  েয  তািলকা  করা  হয়  তােত  uপেজলা  মিুkেযাdা  কমাn  কাuিnেলর  েডপুিট  কমাnার
আেনায়ার েহােসেনরo sাkর েদখা যায়। আবার pধানমntীর কােছ aিভেযাগo কেরেছন িতিন। eকজন
মিুkেযাdা হেয় কীভােব রাজাকােরর িবতিকর্ ত তািলকা করেলন আবার aিভেযাগo করেলন, eর কারণ
কী-  জানেত  চাiেল  আেনায়ার  েহােসন  বেলন,  2015  সােল  sাkেরর  িনেচ  েয  তািরখ  েদয়া  আেছ
(26-11-2015) oi তািরেখ iueনo নািহদা হািবব আমােক aিফেস েদখা করেত বেলন। আিম uপিsত
হoয়ার সে  সে i iueনo আমার সামেন তািলকা িদেয় বেলন, eখােন sাkর কেরন। eটা রাজাকােরর
তািলকা। e সময় িতিন খুব তিড়ঘিড় কেরন। আিম iueনoেক িব াস কের oi তািলকায় sাkর কির।
aিভেযােগ aিতিরk সিচব ফরহাদ রহমােনর পািরবািরক পিরিচিতসহ িতিন েয রাজাকােরর সnান েস
িবষেয় িবsািরত তথয্-uপাt তুেল ধরা হয়। eেত বলা হয়, ফরহাদ রহমান মাkীর বাবা ফেয়জ আহেমদ
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ছুতুর  ৈপতৃক  বািড়  িকেশারগ  েজলার  পাkিnয়ায়।  িতিন  সরাiল  থানা  মসুিলম  লীেগর  তৎকালীন
সভাপিত আবদলু মnাফ ঠাkেরর েছাট েবানেক িবেয় কের eখােন sায়ী হন। ’71 সােল মিুkযুdকালীন ei
মnাফ  ঠাkর  সরাiল  থানা  শািn  কিমিটর  েচয়ারময্ান  িনযুk  হন।  e  পেদ  থাকাবsায়  ’71  সােলর
aেkাবের সরাiেলর কািলকc নামক sােন পাক হানাদার বািহনীর েমজর রহমানসহ মুিkেযাdােদর েপেত
রাখা মাiন িবেsারেণ মnাফ ঠাkর িনহত হন। eরপরi দািয়েt আেসন ফরহাদ রহমােনর িপতা ফেয়জ
আহেমদ  খnকার।  িপতার  রাজাকােরর  তকমা  আড়াল  করেত  aিতিরk  সিচব  ফরহাদ  রহমান  িপতার
আসল নাম ফেয়জ আহেমদ খnকার পােl ফেয়জরু রহমান রােখন।
হঠাৎ কের েকন িবতিকর্ ত eমন eকিট রাজাকােরর তািলকা করেলন, জানেত চাiেল সরাiেলর সােবক
iueনo o বতর্ মােন বািণজয্ মntণালেয়র uপসিচব ৈসয়দা নািহদা  হািবব যুগাnরেক  বেলন, তৎকালীন
েজলা  pশাসেকর  কাযর্ালয়  েথেক  eিট  সmবত  পাঠােনা  হেয়িছল।  িচিঠেত  েজলা  pশাসেকর  sারক  েদয়া
আেছ। তািলকার সে  েয িচিঠ েদয়া হয় েসিটেত আমার sাkর sীকার কের িনিc। িকn রাজাকারেদর
তািলকায় েয sাkর রেয়েছ েসিট আমার নয়। েকৗশেল ei তািলকা ময্ািনপুেলট করা হেয় থাকেত পাের।
েডপুিট কমাnারেক  েডেক  িনেয়  তািলকায়  sাkর  েনয়ার  aিভেযােগর  িবষেয়  জানেত  চাiেল  সরাiেলর
সােবক iueনo বেলন, মুিkেযাdা েডপুিট কমাnারেক েডেক িনেয় কখন sাkর করেত বেলিছ আমার
মেন পড়েছ না।
aিভেযােগর  িবষেয়  জানেত  চাiেল  সরাiেলর  বািসnা  সােবক  aিতিরk  সিচব  ফরহাদ  রহমান  মাkী
শিনবার যুগাnরেক বেলন, রাজাকােরর e তািলকা আিম করাব েকন? েসটা েতা pশাসিনক কমর্কতর্ া বা
সরকােরর েগােয়nােদর কাজ। িতিন বেলন, আমরা মুসিলম লীগ পিরবােরর সদসয্। িকn আমার মামা
মnাফ ঠাkর মিুkযুdকােল eলাকায় িনযর্াতন কেরেছন eমন সাkয্-pমাণ েকu েদখােত পারেব না। িতিন
sাধীনতার  আেগ  েথেকi  মসুলীম  লীেগর  সভাপিত  থাকায়  পদািধকার  বেলi  িপস  কিমিটর  েচয়ারময্ান
িছেলন eটা িঠক। িকn িতিন কাuেক িনযর্াতন কেরনিন। আমার বাবা কখনo িপস কিমিটেত িছেলন না।
eকিট বiেয় বাবা িপস কিমিটেত িছেলন বলা হেলo sানীয় eকিট পিtকায় সংেশাধনী ছাপা হেয়েছ।
কািলকc বধয্ভূিম দখল করার aিভেযােগর িবষেয় িতিন বেলন, িবষয়িট েসেটল হেয় হেয় েগেছ। েসখােন
pশাসেনর কমর্কতর্ ারা বধয্ভূিমর সাiনেবাডর্  লািগেয় েগেছন। আিম জানতাম না েসখােন বধয্ভূিম রেয়েছ।
িতিন বেলন, আিম ছাtজীবেন ছাtলীগ কেরিছ। চাকিরজীবেন জনতার মে র সে  সংি  িছলাম। চাকির
েথেক  aবসের  িগেয়  আoয়ামী  লীেগর  সে  রাজনীিত  করিছ।  আগামী  কাuিnেল  আিম  সরাiল  থানা
আoয়ামী লীেগর সভাপিত পেদ pিতdিndতা করার psিত িনিc। e কারেণi নানা ষড়যnt হেc।
মেুঠােফােন কথা বলার সময় ফরহাদ রহমান মাkী মnাফ ঠাkেরর নািত পিরচেয় িনজাম uিdন ঠাkর
নােম eকজেনর সে  কথা বলেত aনেুরাধ কেরন। িনেজেক সংবাদকমর্ী পিরচয় িদেয় যুগাnরেক িনজাম
ঠাkর বেলন, sাধীনতা-পরবতর্ী সমেয় ছাtলীগ করার কারেণ মাkী পািরবািরকভােব aেনক েকাণঠাসা
িছেলন। eটােক পিরবার ভােলাভােব েমেন িনেত পােরিন। eখনo eলাকার aেনেক মানেত পারেছন না।
নানাভােব ষড়যnt করেছন।
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