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গেজেটভুক্ত আড়াই হাোর মুক্তক্তজ াদ্ধার ভাতা স্থক্তেত 

 

গোপালেঞ্জ সদর উপজেলার গেজেটভুক্ত মুক্তক্তজ াদ্ধা গিা. শাহোহান ক্তিয়া। গদড় দশক ধজর ক্তনয়ক্তিত মুক্তক্তজ াদ্ধা ভাতা গপজলও েত 

এক্তিল গেজক ওই ভাতা স্থক্তেত রজয়জে তার। শুধু শাহোহান ক্তিয়া নন, তার িজতা উপজেলার আরও ৬৭ মুক্তক্তজ াদ্ধার ভাতা স্থক্তেত 

কজরজে স্থানীয় িশাসন। এর িজে অজনজকর নাি 'লাল মুক্তক্তবাততা'য়ও রজয়জে।  

 

োতীয় মুক্তক্তজ াদ্ধা কাউক্তিজলর (োমুকা) তথ্যানু ায়ী, চলক্তত বেজরর ক্তবক্তভন্ন সিয় সারাজদজশ গেজেটভুক্ত িায় আড়াই হাোর 

মুক্তক্তজ াদ্ধার ভাতা স্থক্তেত করা হজয়জে। মুক্তক্তজ াদ্ধা  াচাই-বাোই কক্তিটির মুজিামুক্তি হজয় তাজদর গের িিাণ করজত হজব মুক্তক্তযুজদ্ধ 

ক্তনে ক্তনে ভূক্তিকা।  াচাই-বাোইজয়র িােজি ক্তনজেজক িিাণ করজত পারজল আবার ভাতা চালু করা হজব। এ েন্য ভাতা স্থক্তেত হওয়া 

মুক্তক্তজ াদ্ধাজদর আক্তপল করারও সুজ াে গদওয়া হজয়জে। ইজতািজে ২ হাোর ১৮৮ েন োমুকায় আক্তপল কজরজেন। আোিী িাজস এই 

 াচাই-বাোই কা তক্রি শুরু হজব বজল োনা গেজে।  

 

অবশ্য মুক্তক্তজ াদ্ধা ভাতা বজ র ক্তবেজয় স্থানীয় উপজেলা িশাসন বৈত ত নীক্তত অনুসরণ করজে বজল দাক্তব কজরজেন গোপালেঞ্জ সদর 

উপজেলার কজয়কেন মুক্তক্তজ াদ্ধা। এর িজে ভাতাবক্তিত স্থানীয় মুক্তক্তজ াদ্ধা োহাঙ্গীর গহাজসজনর দাক্তব, ২০১৭ সাজল 

মুক্তক্তজ াদ্ধা   াচাই-বাোইজয়র পর তৎকালীন উপজেলা ক্তনব তাহী কি তকততা ১০৫ েজনর ভাতা বজ র ক্তবেজয় িন্ত্রণালজয় ক্তচঠি 

ক্তদজয়ক্তেজলন। ক্তকন্তু ভাতা স্থক্তেত করা হজয়জে ৬৭ েজনর। ক্ততক্তন আরও বজলন, গেজেট ও সনদ নম্বর ভুলভাজব উপস্থাপন কজর 

উজেশ্যমূলকভাজব  াচাই-বাোই কক্তিটির িােজি অজনক গেজেটভুক্ত মুক্তক্তজ াদ্ধার ভাতা স্থক্তেত করা হজয়জে।  

 

ক্তবেয়টি ক্তনজয় সম্প্রক্তত োমুকার ৬৫তি সভায়ও আজলাচনা হজয়জে। োনজত চাইজল মুক্তক্তযুদ্ধক্তবেয়ক িন্ত্রী আ ক ি গিাোজেল হক 

বজলন, "গেজেটভুক্ত অজনক মুক্তক্তজ াদ্ধার ক্তবরুজদ্ধ ক্তবেত বেরগুজলাজত স্থানীয় মুক্তক্তজ াদ্ধারা অক্তভজ াে ক্তদজয়জেন। আিরা  গসগুজলা 

আিজল ক্তনজয় স্ব স্ব উপজেলা মুক্তক্তজ াদ্ধা  াচাই-বাোই কক্তিটিজত পাঠিজয়ক্তেলাি। কক্তিটি অক্তভযুক্ত মুক্তক্তজ াদ্ধার বক্তব্য ক্তনজয়জে, 

অজনজক আবার অক্তভযুক্ত কক্তিটির সািজনও হাক্তের হনক্তন। তাজদর  াচাই-বাোইজয়র পর উপজেলা কক্তিটি দুই হাোজররও গবক্তশ 

গেজেটভুক্ত মুক্তক্তজ াদ্ধাজক 'অমুক্তক্তজ াদ্ধা' আখ্যা ক্তদজয় োমুকায় তাক্তলকা পাঠিজয়জে। এ পক্তরজিক্তিজত আিরা োমুকার সভায় ক্তসদ্ধান্ত 

ক্তনজয়ক্তে তাজদর গের  াচাই-বাোইজয় অংশ ক্তনজত হজব। এ েন্য তাজদর আক্তপল করারও সুজ াে গদওয়া হজয়জে।" ভাতা স্থক্তেজতর 

ক্তবেজয় অক্তভজ াে িসজঙ্গ ক্ততক্তন বজলন, 'পুনরায়  াচাই-বাোইজয় তারা  ক্তদ আক্তপল কক্তিটির সুপাক্তরজশ সঠিক িিাণ হন, তাহজল 

তাজদর আজের ভাতাও গদওয়া হজব। আর  ারা পারজবন না, তাজদর গেজেট ও সনদ বাক্ততল করা হজব।' 

 

এক্তদজক গেজেট বহাল োকা অবস্থায় মুক্তক্তজ াদ্ধা ভাতা স্থক্তেত গরজি  াচাই-বাোই কা তক্রি শুরু করার ক্তসদ্ধান্ত ক্তনজয়ও গিাভ িকাশ 

কজরজেন ভুক্তজভােীরা। তারা বলজেন, তাজদর অজহতুক হয়রাক্তন করা হজে। এ ক্তবেজয় োনজত চাইজল একাত্তজরর ঘাতক দালাল ক্তনমূ তল 

কক্তিটির সভাপক্তত শাহক্তরয়ার কক্তবর বজলন, 'মুক্তক্তজ াদ্ধা ভাতা চালুর েন্য আিরাই এক সিয় দাক্তব োক্তনজয়ক্তেলাি। ক্তকন্তু এিন িজন 

হজে ভাতা চালু না হজলই বরং ভাজলা হজতা। কারণ একাত্তজর  ারা মুক্তক্তযুদ্ধ কজরক্তেজলন, তাজদর ৫০ ভাজেরও গবক্তশ িারা গেজেন। 

তাজতও মুক্তক্তজ াদ্ধার সংখ্যা কিজে না। এ েন্য  াচাই-বাোই খুবই গুরুত্বপূণ ত। দ্রুত এই কা তক্রি গশে করা দরকার।' 

 

গেজেট বহাল োকা অবস্থায় ভাতা স্থক্তেত রািার ক্তবেজয় ক্ততক্তন বজলন, 'এত গবক্তশ অমুক্তক্তজ াদ্ধা গেজেটভুক্ত হজয়জেন গ , তাজদর শনাক্ত 

করজত হজল িন্ত্রণালয়জক আরও কজ ার ভূক্তিকা ক্তনজত হজব। একটি অক্তনয়ি হজল তা সংজশাধজনর েন্য গ িন অজনকজক ভুেজত হয়, 
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গতিক্তন এিাজনও গসই ঘটনা ঘটজব। এটি আিাজদর েন্য দুুঃিেনক।' 

 

মুক্তক্তযুদ্ধক্তবেয়ক িন্ত্রণালজয়র তথ্যানুসাজর, গদজশ এিন গেজেটভুক্ত মুক্তক্তজ াদ্ধার সংখ্যা ২ লাি ৩৪ হাোর ৪৭৯। ভাতা পাজেন ১ লাি 

৮৮ হাোর ১২৭ েন। সাধারণ মুক্তক্তজ াদ্ধারা ১২ হাোর টাকা িাক্তসক ভাতা পান। এ োড়া যুদ্ধাহত মুক্তক্তজ াদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত 

মুক্তক্তজ াদ্ধার পক্তরবার, শহীদ মুক্তক্তজ াদ্ধা ও বীরজেষ্ঠজদর পক্তরবাজরর সদস্যরাও িাক্তসক ভাতা পাজেন। এর িজে যুদ্ধাহত মুক্তক্তজ াদ্ধা এ 

গেক্তণ (পঙ্গুজত্বর হার ৯৬-১০০ ভাে) ৪৫ হাোর, ক্তব গেক্তণ (পঙ্গুজত্বর হার ৬১-৯৫ ভাে) ৩৫ হাোর, ক্তস গেক্তণ (পঙ্গুজত্বর হার ২০-৬০ 

ভাে) ৩০ হাোর, ক্তি গেক্তণর (পঙ্গুজত্বর হার ১-১৯ ভাে) যুদ্ধাহতরা ২৫ হাোর এবং সাত বীরজেষ্ঠজদর পক্তরবাজরর িাক্তসক ভাতা ৩৫ 

হাোর, শহীদ মুক্তক্তজ াদ্ধা পক্তরবার িাক্তসক ৩০ হাোর এবং মৃত যুদ্ধাহত মুক্তক্তজ াদ্ধার পক্তরবার ২৫ হাোর টাকা ভাতা পাজে। এর 

সজঙ্গ চলক্তত অে তবের গেজক েীক্তবত মুক্তক্তজ াদ্ধাজদর েনিক্তত ৫ হাোর টাকা হাজর ক্তবেয় ক্তদবস ভাতা এবং সব মুক্তক্তজ াদ্ধার অনুকূজল 

মূল ভাতার ২০ ভাে হাজর বাংলা নববে ত ভাতা গদওয়া হজে। 

 


