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িডেসmের pকাশ িনেয় সংশয়

    

আগামী  16 িডেসmর  sাধীনতািবেরাধী রাজাকার-আলবদেরর তািলকা pকােশর েঘাষণা িদেয়েছ  সরকার।
eর জনয্ মুিkযুd চলাকােল রাে র কাছ েথেক েবতন-ভাতাসহ aনয্ সুেযাগ-সুিবধা gহণ করা রাজাকার-

আলবদেরর  নাম  সংgেহর  uেদয্াগ  েনoয়া  হয়।  িকn  বারবার  তাগাদা  েদoয়ার  পরo  মাঠ  pশাসন  েথেক

কািkত সাড়া পাoয়া যােc না। ফেল িনধর্ািরত সমেয় তািলকা pকাশ িনেয় সংশয় েদখা িদেয়েছ।

মিুkেযাdার  সিঠক  তািলকা  pণয়ন  কের  তাঁেদর  রা ীয়  সুেযাগ-সুিবধা  িনি ত  করার  পাশাপািশ
sাধীনতািবেরাধী  রাজাকার,  আলবদেরর  তািলকা  pকােশর  দীঘর্িদেনর  দািব  িবিভn  মহেলর।  e  দািব

বাsবায়েনর  েঘাষণা  েদয়  বতর্ মান  সরকার।  সরকােরর  েঘাষণা  aনযুায়ী,  গত  eিpেল  aনিু ত

মিুkযুdিবষয়ক মntণালয় সmিকর্ ত সংসদীয় sায়ী কিমিটর ৈবঠেক eর কমর্পিরকlনা িনেয় আেলাচনা হয়।
গৃহীত িসdাn বাsবায়েন েফর গত আগেs aনিু ত আেরক ৈবঠেক তাগাদা েদoয়া হয়।

ৈবঠেকর িসdাn aনুযায়ী, মিুkযুd চলাকােল েজলা pশাসকেদর (িডিস) কাছ েথেক েবতন-ভাতা gহণকারী
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রাজাকােরর তািলকা সংরkণ করেত িডিসেদর বাতর্ া পাঠােনা হয়। eকi সে  oi তািলকা মntণালেয় পাঠােত

বলা হয়। িকn তােত  সাড়া না েমলায় গত 28 আগs  আবারo তািগদ িদেয় িচিঠ পাঠােনা হয়। িচিঠেত

আবারo aনেুরাধ করা হয় রাজাকােরর তািলকা সংরkেণর পাশাপািশ eক কিপ মntণালেয় পাঠােত। eকi

সে  পৃথক আেরক িচিঠেত eসংkাn সব তথয্ পাঠােনার জনয্ sরা  মntণালয়েকo বলা হয়। গত aেkাবের

সংসদীয় কিমিটর সবর্েশষ  ৈবঠেক িবষয়িট  িনেয় আবারo আেলাচনা হয়।  oi  সময়  েদখা েগেছ,  মাt 9িট

েজলা  েথেক  তািলকা  পাঠােনা  হেলo  তা  aসm ূণর্।  আর  sরা  মntণালেয়  eসংkাn  তথয্   থাকেলo  তা

মিুkযুdিবষয়ক মntণালেয় পাঠােনা হয়িন। e িনেয় সংসদীয় কিমিটর সদসয্রা েkাভ pকাশ কের পরবতর্ী

ৈবঠেক পূণর্া  তািলকা utাপেনর িনেদর্শনা েদoয়া হয়।

সংসদীয় কিমিটর সভাপিত শাজাহান খান কােলর ক েক বেলন, ‘সংসদীয় কিমিটর ৈবঠেক মিুkেযাdােদর
তািলকা করার পাশাপািশ রাজাকার, আলবদরসহ sাধীনতািবেরাধীেদর তািলকা pণয়েনর িসdাn হয়। িসdাn
বাsবায়েন  মntণালয়  েথেক  িডিসেদর  eকািধক  িচিঠ  পাঠােনা  হেয়েছ।  িকn  কাজিট  ধীরগিতেত  চলেছ।
কিমিটর পk েথেক কাজিট dত করার তািগদ েদoয়া হেয়েছ।’

রাজাকােরর তািলকা pণয়ন ধীরগিতেত চলেলo আগামী িডেসmের তা pকাশ করা সmব হেব বেল মেন কেরন
মিুkযুdিবষয়ক মntী আ ক ম েমাজােmল হক। িতিন কােলর ক েক বেলন, ‘সরকােরর pিত িত aনযুায়ী

রাজাকার, আলবদরসহ sাধীনতািবেরাধীর তািলকা pণয়েনর কাজ চলেছ। সারা েদশ েথেক আসা তািলকা

eকt কের তা dত সংসদীয় কিমিটেত পাঠােনা হেব।’

1996 সােল আoয়ামী লীগ সরকার kমতায় আসার পর sাধীনতািবেরাধী রাজাকার, আলবদেরর তািলকা
ৈতিরর  কাজ   কের।  1997-98  সােল  sরা  মntণালেয়র  রাজৈনিতক  aনুিবভােগর  েকালাবেরটর

েসকশন 44 হাজার রাজাকার, আট হাজার আলবদর eবং িতন হাজার আলশামেসর  তথয্ পায়। oi সব তথয্

eখেনা  আেছ  িক  না,  েস  িবষেয়  মিুkযুdিবষয়ক  মntণালয়  েকােনা  তথয্  িদেত  পােরিন।  aিভেযাগ  রেয়েছ,

2001 সােল িবeনিপ-জামায়াত েজাট kমতায় আসার পর oi সব তথয্ গােয়ব কের েদয়। তেব মিুkযুেdর

সময় েজলা পযর্ােয় রাজাকাররা িডিসেদর কােছ েবতন-ভাতা িনেতা বেল pিত েজলায় তােদর তািলকা রেয়েছ।

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মিুdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : info@kalerkantho.com

রাজাকােরর | Kaler Kantho https://www.kalerkantho.com/home/printnews/841365/2019-11-20

2 of 2 11/20/2019, 11:48 AM


