
িনভলু তািলকা হয়িন ৫০ বছেরও
এখেনা মুি েযা ার তািলকা িনেয় চলেছ িবতক, অেনেক ’৭১-এর সিঠক যা া না হেয়ও িনে ন েযাগ-

িবধা

াধীনতার ৫০ বছেরও কৃত মুি েযা ার সংখ া িনি ত করা যায়িন। িনভুল ও সিঠক তথ িভি ক পূণা
তািলকা  তির  করেত  পােরিন  কােনা  সরকার।  িবিভ  সমেয়  িবিভ  রকম  সংখ া  দওয়া  হেয়েছ
মুি েযা ােদর।  িবএনিপ-জামায়াত  জাট  সরকার  আমেল  সিঠকভােব  তথ  যাচাই-বাছাই  না  কেরই
মুি েযা া  সনদ দওয়া  হেয়েছ।  এখেনা  অেনেক  মুি েযা া  সনদ নওয়ার  জ  দৗড়ঝাপঁ  করেছন,
দওয়াও  হে ।  এসব  সনদ  দওয়ার  ে  মানা  হে  না  কােনারকম  িনয়মকা ন।  সিঠকভােব

যাচাই-বাছাই  করা  হে  না।  য-যার  েয়াজেন  ও  িবধা  অ যায়ী  মুি েযা ার  গেজট  করাে ন।
ম ণালয়ও এেকক সময় এেকক পিরপ , াপন জাির করেছ।

বতমােন গেজটভু  মুি েযা ার সংখ া ২ লাখ ৩৫ হাজার। এর মেধ  সরকােরর কাছ থেক িত মােস
ভাতা পাে ন ১ লাখ ৮৫ হাজার মুি েযা া। বািক ৫০ হাজােরর ভাতা ব  রেয়েছ। িক  কন তােদর ভাতা
ব  তা পির ার কেরিন সরকার। তােদর সনদও বািতল করা হে  না। তেব তােদর অেনেকর স ানরা এই
সনদ দিখেয় সরকাির চাকির বািগেয় িনেয়েছন। সংি  অেনেকর মেত, এই ৫০ হাজার কৃত মুি েযা া
নন।  ভুল  তথ -উপা  িদেয়  জাল-জািলয়ািতর  মাধ েম  তারা  মুি েযা া  সনদ  িনেয়েছন।  এিদেক
মুি যু িবষয়ক ম ণালয় চলিত বছেরর জা য়াির থেক নেভ র পয  ২৫৭ জেনর সনদ বািতল কেরেছ।
এর  মেধ  িবিভ  বািহনী  ও  সরকাির  দফতেরর  কমকতা-কমচারীও  রেয়েছন।  আর  মুি েযা া  িহেসেব
তািলকাভুি র িবষেয়  গত সে ের নতনু  কের যু  করা  হেয়েছ ‘ বােস িব জনমত’  নােম আেরকিট

আপেডট : ১ িডেস র, ২০১৯ ০০:০০

আিনস রহমান ও িনজামলু হক িবপলু
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িণ। এই িণেত ওই মােসই একজনেক মুি েযা া িহেসেব িচি ত কের গেজট কাশ করা হেয়েছ।
মুি যু িবষয়ক ম ণালয় ও অ  একািধক সূ  থেক এসব তথ  জানা গেছ।

মুি যু  িবষেয় যারা দীঘিদন ধের কাজ করেছন তারা বলেছন, য ি য়ায় মুি েযা ােদর তািলকা করা
হে  তােত কয়ামত পয  কৃত  তািলকা  তির করা  স ব হেব না। বরং  অমুি েযা ারাই মুি েযা া
িহেসেব অ ভু  হে ন, েযাগ- িবধা িনে ন।

মুি যু িবষয়ক ম ণালয়সূে  জানা গেছ, মুি েযা া িহেসেব তািলকাভু  করার জ  এখন  দওয়া
হে  লাল মুি বাতা, ভারতীয় তািলকা ও িবিভ  বািহনীর গেজটেক। আর বীর মুি েযা ােদর স ািন ভাতা

াি র ে  বশ কেয়কিট মানদ   িনধারণ কের গত ২৪ এি ল াপন জাির হেয়েছ। ওই াপন
অ যায়ী মুি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা,  ভারতীয় তািলকা (প া), ভারতীয় তািলকা ( মঘনা), ভারতীয়
তািলকা ( স র) ও ভারতীয় তািলকা ( সনা, নৗ, িবমান বািহনী); লাল মুি বাতা, লাল মুি বাতা রণীয়
যারা  বরণীয়  যারা;  বসামিরক  গেজট,  মুিজবনগর  গেজট,  িবিসএস  ধারণাগত  জ তা া  কমকতা
গেজট,  িবিসএস গেজট,  াধীন বাংলা  শ ৈসিনক গেজট, বীরা না গেজট, াধীন বাংলা ফটুবল দল
গেজট,  াপ-কিমউিন  পািট,  ছা  ইউিনয়ন  িবেশষ  বািহনী  গিরলা  বািহনী  গেজট  ও  িব ামগ

হাসপাতােল  িনেয়ািজত/দািয়  পালনকারী  মুি েযা া  গেজট  এবং  সনাবািহনী-িবমানবািহনী  গেজট,
নৗবািহনী  গেজট,  নৗ-কমাে ডা  গেজট,  িবিজিব  গেজট,  পুিলশবািহনী  গেজট  ও  আনসার  বািহনী
গেজটেক িবেবচনায়  নওয়া  হেয়েছ।  কৃত  মুি েযা ােদর  িচি ত  করেত যখােন  লাল  মুি বাতা  ও

ভারতীয় তািলকা রেয়েছ, সখােন নতনু কের নানা ভােগ িণিব াস কের মুি েযা া শনা  করা িনেয়ও
আেছ নানা িবতক।

পছেনর কথা : দশ াধীেনর পর ১৯৮২-৮৩ সাল পয  দেশ কােনা মুি েযা ার তািলকা তির করা
হয়িন। ১৯৮২  সােল  সনা ধান  এইচ এম এরশাদ মতা  দখেলর পর সামিরক অধ ােদশ জাির কের
মুি েযা া সংসেদর ধান পৃ েপাষক ও চয়ারম ান হন। অথচ মুি েযা া সংসেদর িবধান অ যায়ী কােনা
অমুি েযা ার চয়ারম ান হওয়ার েযাগ নই। এরশাদ মুি েযা া না হেয়ও সংসেদর দািয়  িনেয়িছেলন
জার কের। এটা িছল থমবােরর মেতা কােনা অমুি েযা ার মুি েযা া কমা ড কাউি েলর চয়ারম ান ও
ধান  পৃ েপাষক  হওয়ার  ঘটনা।  এরশাদ  সংসেদর  দািয়  নওয়ার  িকছিুদন  পর  থমবােরর  মেতা

মুি েযা ােদর তািলকা করার উেদ াগ নন। িতিন িতর া ম ণালেয়র মাধ েম এ তািলকা তিরর কাজ
কেরন। এেত সারা দেশ ১ লাখ ৩-৪ হাজার মুি েযা ার তািলকা করা হয়। তেব এ তািলকা িনেয় সব
মহেল িবতক তির হয়। মুি যুে র সংগঠক অেনক আওয়ামী লীগ নতা এ তািলকার সমােলাচনা কেরন।
ওই সময় তারা বেলন, কােনারকম যাচাই-বাছাই ও সিঠক ি য়া অ সরণ না কেরই মুি েযা ােদর এ
তািলকা করা হয়। এরপর এ ি য়া অেনকটা চাপা পেড় যায়। এভােব আরও বশ কেয়ক বছর কেট যায়।
কেয়কজন মুি েযা ার সে  কথা  বেল জানা  গেছ,  ১৯৭২-৭৩ সােলর িদেক অেনক পিরবােরর দািবর
পিরে ি েত ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান মুি যুে  শহীদ পিরবারেক ২ হাজার এবং আহতেদর ৫০০ ও ১
হাজার টাকা কের এককালীন ভাতা দন। এ ছাড়া মুি েযা ােদর িনেয় আর কােনা কাজ হয়িন।

যিদও াধীনতার ই বছেরর মেধ  জনােরল এম এ িজ ওসমানীর িসল ও া রযু  িকছু সািটিফেকট
মুি েযা া দািবদার অেনকেক দওয়া হয়। পের এ সািটিফেকট বাজাের িবি  হেত থােক। এ সািটিফেকট
িনেয়ও তির হয় নানা িবতক। একইভােব াধীনতা-পরবতী তৎকালীন রা  সিচব তসিলম আহমেদর িসল
ও  া রযু  িকছু  সািটিফেকট  দওয়া  হয়  মুিজববািহনী  িহেসেব  পিরিচত  বাংলােদশ  িলবােরশন  ফাস
(িবএলএফ) সদ েদর।

শখ হািসনার িনেদেশই তািলকা  : মুি েযা া সংসদ ক ীয় কমা ড কাউি েলর সােবক চয়ারম ান
আব ল আহাদ চৗধরুী  জানান,  ১৯৯৬ সােল আওয়ামী  লীগ সভােন ী  শখ হািসনা  ধানম ী  িনবািচত
হওয়ার পর তৎকালীন চয়ারম ান িহেসেব িতিন মুি েযা ােদর ভাতা  ও অ া  েযাগ- িবধাসংবিলত
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দািব-দাওয়া উপ াপন কেরন ধানম ীর কােছ।

তার এ ােবর পিরে ি েত তৎকালীন ধানম ী  শখ হািসনা বেলিছেলন, ‘আিম কােদর এই েযাগ-
িবধা দব?’ তখনই আহাদ চৗধরুী  তািলকা তিরর একটা াব উপ াপন কেরন ধানম ীর কােছ।
ধানম ীর এেত আ হ কাশ কেরন এবং কাজ  করেত বেলন। এরপর মুি েযা া  সংসদ ক ীয়

কমা ড কাউি ল িতন িদেনর মাথায় ধানম ীর কােছ একিট ফরম াট উপ াপন কের।

তখন  ধানম ীর  কাযালয়  থেক ১৯৯৮  সােলর  ১৪  সে র  মহাপিরচালক মিমন  উ াহ  পােটায়ারী
া িরত একিট িচিঠ ই  করা  হয়। মুি েযা া  সংসদ ক ীয়  কমা ড কাউি েলর চয়ারম ােনর কােছ

পাঠােনা  ‘মুি েযা া  তািলকা চড়ূা করণ’িবষয়ক ওই িচিঠেত মুি েযা া  তািলকা কী  প িতেত হেব তার
িদকিনেদশনা দওয়া হয়।

ধানম ীর দফতেরর ওই িচিঠ থেক জানা যায়, এ ে  চারিট িবষয়েক  দওয়া হয়। থম, একিট
কিমিট গঠেনর কথা উে খ কের বলা হয়, কিমিটেত থাকেবন, ১৯৭০ সােলর জাতীয় পিরষদ এবং ােদিশক
পিরষেদর িনবািচত সংি  সদ , ক ীয় িতিনিধ, জলা কমাে ডর িতিনিধ, সংি  থানা কমাে ডর সব
কমকতা, যু কালীন িবিভ  পযােয়র পাচঁজন কমা ডার; সংি  থানার পাচঁজন িবিশ  মুি েযা া এবং সংি
থানার অধীন েত ক ইউিনয়ন কমাে ডর কমা ডার ও একজন িবিশ  মুি েযা া।

ি তীয়, যাচাই কায ম প িত হেব- ক ীয় কমা ড কাউি ল কতৃক িনধািরত িদন, সময় ও ােন কিমিটর
সদ েদর উপি িতেত ক  থেক িরত খসড়া তািলকা অ যায়ী  সংি  থানার মুি েযা ােদর একিট
একিট কের নাম ও িববরণ ঘাষণার পর কিমিট া-ঁসূচক জবাব িদেল নােমর ডান পােশ ‘িটক’ িচ  দেব;
না-সূচক জবাব িদেল নােমর পােশ ‘ স’(◌ী) িচ  দেব; িবেশষ কিমিটর সদ েদর মত ি ধািবভ
হেল ‘ েবাধক’(?) িচ  দেব এবং সেরজিমন যাচাই কের িস া  নেব। তৃতীয়ত, আিপল বাড গঠন করা
হেব। মুি যুে  ত  অংশ হণকারী কােনা মুি েযা া তািলকায় অ ভু  না হেত পারেল বা ফরম পূরণ
কেরনিন এমন অিভেযাগ করেল ক ীয় কমা ড কাউি ল আিপল বাড গঠন কের এ িবষেয় িস া  নেব।

চতথুত, থানা পযােয় গিঠত কিমিট কতৃক তািলকা চূড়া করণ িবষেয় একই প িত অ সরণােথ মুি েযা া
সংসেদর  ক ীয়  কমা ড কাউি ল একিট গাইডলাইন  তির করেব এবং  কিমিটেক তা  অ সরণ করেত
অ েরাধ করেব।

জানা যায়, ধানম ীর কাযালেয়র ওই িচিঠর ফরম াট অ যায়ী মুি েযা া সংসেদর প  থেক আেবদন
আ ান করা হয় মুি েযা ােদর কােছ। ওই আ ােনর পর মুি েযা া িহেসেব দািবদার ায় ৫ লাখ আেবদন
জমা পেড়। এসব আেবদন তৎকালীন ধানম ী শখ হািসনার িনেদশনা অ যায়ী যাচাই-বাছাই করা হয়।
দীঘ যাচাই-বাছাই ি য়া স  কের মুি েযা া ক ীয় কমা ড কাউি ল ১ লাখ ৫৬ হাজার মুি েযা ার
তািলকা  চড়ূা  কের  লাল  বই  বর  কের।  সংি  সূ েলা  জানান,  এ  তািলকা  করার  ে  ভারতীয়
তািলকােকও  দওয়া  হয়।  ভারতীয়  তািলকায়  ৫৫  থেক ৫৬  হাজার  মুি েযা া  রেয়েছন।  যারা
একা ের ভারেতর িবিভ  ক াে  িগেয় মুি যুে র িশ ণ িনেয়েছন এবং যুে  অংশ িনেয়েছন। তােদর
নাম, িঠকানা ভারতীয় বািহনীর কােছ রেয়েছ, যা ১৯৭৩ সােল ভারত সরকার ও স দেশর সনাবািহনী
বাংলােদশ আিমর কােছ  হ া র কের। এ তািলকা  চ ােম ই  ব ল রিজেম টাল কার (ইিবআরিস)
সংর ণ কের।

মুি েযা া সংসদ কমা ড কাউি েলর তৎকালীন নতা এবং এ তািলকা তিরর সে  যু  অেনেকর সে
কথা বেল জানা গেছ, পু া পু ভােব যাচাই-বাছাইেয়র পর ২৭৮ খ র লাল বই তির করা হয়। তারপর
এেক সনা, নৗ, িবমান, পুিলশ, িবিজিব, আনসার, সাধারণসহ পৃথক আটিট খ  করা হয়। তার পরও যিদ
মুি েযা ারা বাদ পেড়ন সই সংখ া ১৫ থেক ২০ হাজােরর বিশ হেব না। তারা জানান, লাল বই তিরর
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মধ  িদেয় ২০০১ সােলর মেধ ই মুি েযা ােদর চড়ূা  তািলকা করা হয়।

তালেগাল পাকায় িবএনিপ-জামায়াত আমেল : ২০০১ সােলর শষ িদেক িবএনিপ-জামায়াত জাট সরকার
মতায় আসার পর মুি যু িবষয়ক ম ণালয় গঠন কের। ম ণালেয়র িতম ী পেদ িনযু  হন রদওয়ান

আহমদ। িতিন  সব কাগজপ  িনেজর িনয় েণ নন।  তেব িতিন  লাল  বই িনেত পােরনিন।  তার  পরই
মুি েযা ােদর তািলকা িনেয় তালেগাল পাকােনা  হয়। িবএনিপ-জামায়াত জাট সরকার আমেলই ৫০
হাজােরর বিশ ব ি েক মুি েযা া িহেসেব গেজটভু  করা হয়। এেদর িবষেয় কােনারকম যাচাই-বাছাই
করা  হয়িন।  সই  য  মুি েযা া  সনদ  িদেয়  গেজট  কাশ  করার  ি য়া   হেলা  আজও  সই
ধারাবািহকতা চলেছ।

মুি যু িবষয়ক ম ণালয়সূে  জানা গেছ, মুি েযা ার সংখ া িনেয় িবতক আেছ এবং চলেছও। অেনেকই
বলেছন, এসব মুি েযা ার অেনেকই িনেজেদর রাজৈনিতক ভাব খািটেয় তািলকাভু  হেয়েছন। ভাতাসহ
অ া  েযাগ- িবধা  িনে ন।  আবার কারও কারও নাম বাদও পড়েছ। তেব এ সংখ া  নগণ । এসব
মুি েযা ার  িবষেয়  জানেত  চাইেল  মুি যু িবষয়ক ম ণালেয়র  সিচব এস এম আিরফ-উর-রহমান  গত
বুধবার বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, যারা ভাতা পাে ন না তারা হয়েতা ভাতার জ  আেবদন কেরনিন।
আবার মুি েযা া িহেসেব সিঠক তথ  না থাকার কারেণ ায় সােড় ৩ হাজােরর ভাতা ব  রেয়েছ।

সিচেবর মেত, মুি েযা ার সংখ া িনেয় কােনা িবতক নই। িতিন বেলন, আমােদর এখােন য সংখ া আেছ
তা সিঠক। গেজেট যখন নাম আেছ, সটাই আমােদর কৃত মুি েযা া। লাল বইেয় ১ লাখ ৫৬ হাজার
মুি েযা ার কথা উে খ করা হেলও এখন এত মুি েযা া কীভােব এবং কীেসর িভি েত করা হেলা- এমন

ে র জবােব সিচব বেলন, সব রকম যাচাই-বাছাই কেরই মুি েযা ার তািলকা করা হেয়েছ। কেব নাগাদ
মুি েযা ার তািলকা চূড়া  হেব- জানেত চাইেল িতিন বেলন, তািলকা তা চলমান। এটা ব  হওয়ার েযাগ
নই। মুি যু িবষয়ক ম ণালেয়র একািধক সূ  জািনেয়েছন, দেশ মুি েযা ার কৃত সংখ া সব িমিলেয় ১

লাখ ৮০ থেক ৮৫ হাজােরর বিশ হেব না। লাল বইেয় যােদর নাম আেছ তারাই কৃত মুি েযা া উে খ
কের ওই সূ েলা বলেছন,  নানা কারেণ বড়েজার ২৫ থেক ৩০ হাজার মুি েযা া তািলকা থেক বাদ
পড়েত পােরন।
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