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মিু েযা া তািলকাভিু : ি তীয় ধােপ
িবেবচনায় ৬০ হাজার আেবদন
অিধকতর যাচাই-বাছাই  িশগিগর * নািন িনেত গিঠত হেয়েছ ৮ কিমিট

কাশ : ১৪ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

মিু েযা া িহেসেব রা ীয় ীকৃিত পেত সারা দেশর এক লাখ ৩৪ হাজার ব ি  আেবদন কেরিছেলন।
এর মধ  থেক মা  ২৫ হাজার ব ি েক কৃত মিু েযা া িহেসেব তািলকাভিু র পািরশ কের সংি
যাচাই-বাছাই কিমিট। বািক এক লাখ ৯ হাজার আেবদনই নাম রু করা হয়।

সখান থেক ৩৫ হাজার ব ি  সং ু  হেয় জাতীয় মিু েযা া কাউি েল (জামকুা) আিপল কেরন। এর
পিরে ি েত পািরশ ও আিপেলর ৬০ হাজার আেবদন ি তীয় ধােপ অিধকতর যাচাই-বাছাই করা হেব। এ
জ  িত  িবভােগ একিট  কের মাট  ৮িট  কিমিট গঠন  করা  হেয়েছ।  জামকুার সদ েদর নতৃে  ৩
সদে র এসব কিমিট িশগিগর কাজ  করেব বেল জানা গেছ।

সূ  জানায়, এসব কিমিটর পািরশ করা আেবদন েলা অ েমাদেনর জ  জামকুার বঠেক উপ াপন করা
হেব।  জামকুার স িত  িমলেলই  ধু  এসব  মিু েযা ার  নােম  গেজট  কাশ  করেব  মিু যু িবষয়ক
ম ণালয়। এরপর গেজটভু রা মিু েযা ার েযাগ- িবধা পােবন।

জানা গেছ, ৮ আগ  জাতীয় মিু েযা া কাউি েলর (জামকুা) ৬৪তম সভা অ ি ত হয়। িত ানিটর
চয়ারম ান ও মিু যু িবষয়ক ম ী আ ক ম মাজাে ল হক এেত সভাপিত  কেরন।

  উবায় াহ বাদল
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং

বঠেক িস া  হয়- উপেজলা/ জলা ও মহানগর যাচাই-বাছাই কিমিট যসব আেবদনকারীেক মিু েযা া
িহেসেব পািরশ কেরিন তােদর মধ  থেক ৩৫ হাজার ২৮০ জন কিমিটর িস াে র িব ে  জামকুায়
আিপল কেরেছন। এসব আিপল িন ি র িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ ৮ িবভােগ একিট কের
কিমিট গঠন করা হয়। িত িবভােগ জামকুার একজন সদ  কিমিটর আ ায়ক হেবন। জামকুার সদ
মেনানীত যু কালীন কমা ডার/ভারতীয় তািলকাভু /লাল মিু বাতাভু  মিু েযা ােদর মধ  থেক ’জন
কিমিটর  সদ  হেবন।  কিমিটেক  সািবক  সহায়তা  দেবন  জামকুার  কমকতা-কমচারীরা।  আগামী
অে াবেরর মেধ  নািনর কাজ শষ করেত বলা হেয়েছ।

এ িবষেয় জানেত চাইেল মিু যু িবষয়ক সিচব এসএম আিরফ উর রহমান বহৃ িতবার যগুা রেক বেলন,
িস া  হেয়েছ, তেব কেব নাগাদ নািনর কাজ  হেব, তা কিমিট সংি রা ভােলা বলেত পারেবন।
তারা পািরশ করেল ম ণালয় থেক গেজট জািরসহ েয়াজনীয় ব ব া নয়া হেব।

জামকুা ও মিু যু িবষয়ক ম ণালয় সেূ  জানা গেছ, াধীনতার ৪৮ বছেরও চড়ূা  হয়িন জািতর 
স ান- মিু েযা ােদর নােমর তািলকা। এ পয  সরকািরভােব তির হেয়েছ পাঁচিট তািলকা।

এসব তািলকায় সবিন  মিু েযা ার সংখ া ৭০ হাজার ৮৯৬ জন, সেবা  ই লােখরও বিশ। ইিতমেধ
মিু েযা া িহেসেব রাে র ীকৃিত পেত নতুন কের এক লাখ ৩৪ হাজার ব ি  আেবদন কেরেছন। এসব
আেবদন যাচাই-বাছাই  কের কৃত  মিু েযা ার  তািলকা  চড়ূা  করেত সারা  দেশ ৪৭০িট  উপেজলা
যাচাই-বাছাই কিমিট গঠন কের সরকার। আইিন জিটলতা ও িটযু  িতেবদেনর কারেণ ২০১৭ সােলর
জা য়াির থেক  হওয়া ষ  তািলকা ণয়েনর কাজও ইিতমেধ  িগত করা হেয়েছ। এর মেধ  ১১০িট
কিমিট আইিন জিটলতায় এখনও িতেবদন িদেত পােরিন।

এসব উপেজলায় মিু েযা া যাচাই-বাছাইেয় নতুন কিমিট গঠেনর িনেদশ দয়া হেয়েছ। বািক ৩৬০িট
কিমিটর চড়ূা  িতেবদন পাওয়া গেলও তােত পাওয়া যায় চরু অস িত ও ভুল িট।

জামকুা সূ  জানায়, যসব কিমিটর পািরশ আমেল নয়া হেয়েছ তার মেধ  সংি  যাচাই-বাছাই কিমিট
মা  ২৫ হাজার ব ি র আেবদন হণ কের মিু েযা ার ীকৃিত িদেত পািরশ কের। যা ‘ক’ তািলকা
নােম  পিরিচত।  ায়  ৪০ হাজার  আেবদেনর  িবষেয়  একমত  হেত  পােরিন  সংি  কিমিট।  কিমিটর

-একজন আেবদনকারীেক মিু েযা া িহেসেব শনা  করেলও অ  সদ রা একমত হেত পােরনিন।

এ ধরেনর আেবদনকারীরা ‘খ’ তািলকাভু । বািকেদর ব াপাের কিমিট িস া  িদেয়েছ ‘তারা মিু েযা া
নন’। এ ধরেনর আেবদন ‘গ’ তািলকাভু  করা হেয়েছ। এেদর সংখ া ‘খ’ তািলকার চেয় একটু বিশ।
স িত ‘খ’ এবং ‘গ’ তািলকাভু  ৩৫ হাজার ২৮০ আেবদনকারী কিমিটর পািরেশর িব ে  সং ু  হেয়
জামকুায় আিপল আেবদন কেরন।  িবষয়িট জামকুার বঠেক উপ াপন করা হেল  ‘ক’  তািলকাভু সহ
আিপলকারীেদর আেবদন নািন হেণর িস া  হয় বেল একািধক সূ  িনি ত কেরেছ।

সংি েদর অিভেযাগ, মলূত রাজৈনিতক কারেণই মিু েযা ােদর নােমর তািলকা চড়ূা  করা যাে  না।
সরকার বদেলর সে  মিু েযা ার তািলকার পিরবতন ায় িনয়েম পিরণত হেয়েছ। আর এ কারেণই িদন
িদন বাড়েছ মিু েযা ার সংখ া। তেব তািলকা চড়ূা  না হেলও এ মহূুেত গেজটভু  মিু েযা ার সংখ া

ই লাখ ৩১ হাজার ৩৮৫ জন। এর মেধ  ভাতা পাে ন এক লাখ ৮৭ হাজার ২৯৩ জন।

তােদর েত কেক িত মােস ১২ হাজার টাকা কের স ানী ভাতা দয়া হয়। এর বাইের বীরে েদর
পিরবারেক মােস ৩৫ হাজার টাকা,  বীরউ মেদর ২৫ হাজার টাকা,  বীরিব মেদর ২০ হাজার টাকা,
বীর তীকেদর ১৫ হাজার টাকা কের স ানী দয়া হে । যু াহত মিু েযা ােদর কেয়কিট ক াটাগিরেত
সেবা  ৪৫ হাজার টাকা ও সবিন  ২৫ হাজার টাকা এবং শহীদ পিরবারেক ৩০ হাজার টাকা ভাতা দয়া
হে । চলিত অথবছর থেক জীিবত মিু েযা ােদর জন িত ৫ হাজার টাকা হাের মহান িবজয় িদবস
ভাতা এবং সব মিু েযা ার অ েল মলূ ভাতার ২০ ভাগ হাের বাংলা নববষ ভাতা দয়া হে ।
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যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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