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জ  ভুয়া সনদ িনেয়েছন। আসেল পুেরা িবষয়িট েবশ িবরি কর। eত িদেনo তািলকা করেত না পারা সিতয্i জািতর জ  েবশ 
ল াকর। 

সােবক েসনা ধান েল. েজ. (aব) হারুন-aর-রশীদ সংবাদেক বেলন, ‘সৎ uে  েনi বেলi দীঘ র্িদেনo তািলকা চূড়া  হে  না। 
সৎ সাহস থাকেল eেতািদেন িঠকi তািলকা হেতা। সং া eখনo িনধ র্ারণ হয়িন। পুেরা িবষয়টা িনেয় রাজনীিত হে ।’ 

েস র কমা ার েফারােমর েচয়ার ান েম. েজ. (aব) েকeম শিফu াহ সংবাদেক বেলন, তািলকা েবশ কেয়কবার হেয়েছ। িক  
িতবারi পিরবত র্ন হে । eখন সময় eসেছ চূড়া  তািলকা কােশর। েযভােবi েহাক মুি েযা ােদর সিঠক তািলকা ণয়ন করা 

aতয্  জরুির। 

মুি যু  গেবষক েমজর (aব) সামছুল আেরিফন সংবাদেক বেলন, মুি েযা ার তািলকা করার আেগ eর সং া িনধ র্ারণ করেত হেব। 
সশ  o সহেযাগী মুি েযা া eক নয়। aেনেকi আবার রাজৈনিতকভােব মুি যুে  সহেযািগতা কেরেছন। সব্াধীনতা সং াম o 
সশ  মুি যু  দুিট িভ  িবষয়। তাi সরকারেক আেগ িনধ র্ারণ করেত হেব কােক মুি েযা া বানােবন, কােক সহেযাগী বানােবন। 
িকংবা সবাiেকi িক মুি েযা া বানােবন িকনা।  

িতিন বেলন, কৃত মুি েযা ার তািলকা েতা েবশ কেয়কবার কািশত হেলা। িক  েকানিটi িটকল না। ei তািলকা আেদৗ কাশ 
হেব িক না তা িনেয় সে হ েতা রেয়েছi। তেব স া িনধ র্ারণ করেত পারেল কৃত মুি েযা ার তািলকা কাশ কিঠন হেব না বেলi 
মেন কেরন িতিন।  

কৃত মুি েযা ার তািলকা কাশ েবশ ক সা  বেল মেন কেরন eকা েরর ঘাতক দালাল িনমূ র্ল কিমিটর সভাপিত শাহিরয়ার 
কিবর। িতিন সংবাদেক বেলন, ’86 পরবত  সমেয় দীঘ র্িদন সব্াধীনতার িবেরাধী শি রা মতায় িছল। তারা ei তািলকায় aেনক 
রাজাকারেদর ান িদেয়েছ। বত র্মান সমেয়o aেনক রাজাকার ei তািলকায় ডুেকেছ। তাi যাচাi-বাচাi েশেষ িনভুর্ল তািলকা করা 
েবশ ক সা । িতিন বেলন, ‘মেন কেরন তািলকা চূড়া  করা হেলা eবং মুি েযা া a ভুর্ি  ব  কের িদল। িক  েকান eক 
মুি েযা া িবেদেশ রেয়েছন eবং িতিন তািলকাভু  হনিন, িকছুিদন পর eেস িতিন যখন তািলকাভু  হেত চাiেবন তখন িক হেব।’  

েবশ কেয়কবার েচ ার পরo মুি েযা ার তািলকা চূড়া  করেত পােরনিন দীঘ র্িদন ধের eকi দািয়তব্ পালন করা মুি যু  িবষয়ক ম ী 
আ ক ম েমাজাে ল হক। iিতপূেব র্ সংবাদেক eকািধকবার তi তািলকা কাশ করার কথা জািনেয়িছেলন ম ী। eবারo eকi 
কথা বলেলন, েচ া চলেছ, তi হেব। িতিন eবারo আশা কাশ কের বেলন , আস  িবজয় িদবেসর মে i ei তািলকা কাশ 
হেব। তািলকা কােশ িবলেমব্o কারন িহেসেব আiিন, স া o যাচাi-বাছাi কিমিটর িবষয়িটo uে খ কেরন ম ী। 

eখন পয র্  কািশত তািলকায় সিচবসহ িবিভ  েপশার মানুষ ভুয়া সনদ িনেয়েছন। তােদর সনদ বািতলo হেয়েছ। িক  সনদ 
বািতল না হoয়া পয র্  তারা েবতন-ভাতাসহ a া  সুিবধা িনেয়েছ। e িবষেয় করা eক ে র জবােব ম ী বেলন, তােদর েদয়া 
েবতন-ভাতা েফরত েনয়া হয়িন। িকংবা e িবষেয় েকান পদে প েনয়া হয়িন। 

 


