
১৫ িডেস র রাজাকােরর নাম কাশ 
ছয় জলায় বতনেভাগী ৩৯৯ রাজাকার শনা  * রা  ম ণালয় থেক পাঠােনা হেয়েছ ১০
হাজােরর বিশ নাম * িডিস-ইউএনওেদর িদেয় সিঠক তািলকা স ব নয় -শাহিরয়ার কিবর

কাশ : ০৪ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রাজাকােরর নােমর তািলকা কাশ করেত যাে  সরকার। আগামী ১৫ িডেস র থেক ধােপ ধােপ নাম
কাশ করা হেব।

থম িদন কােশর জ  মিু যেু র সময় পািক ান সরকােরর বতনেভাগী ৩৯৯ এবং রা  ম ণালয়
থেক পাওয়া ১০ হাজােরর বিশ নাম িনেয় তািলকা তির হে ।

কােশর আেগ বতনেভাগী আরও নাম পাওয়া গেল তা এর অ ভু  করা হেব। িবজয় িদবেসর আেগর
িদন মিু যু িবষয়ক ম ণালয় সংবাদ সে লন কের রাজাকােরর নাম কাশ করেব।

বতন নয়িন িক  একা ের খুন, ধষণ, িনযাতন ও লু েন যসব বাঙািল পািক ািন বািহনীেক সহায়তা
কেরেছ তােদর নামও ধােপ ধােপ কাশ করা হেব।

মিু যেু র  সময় বতনভু  হেয়  পািক ািন  বািহনীেক সহেযািগতা  কেরেছ  এমন রাজাকােরর তািলকা
চাওয়া হয় জলা শাসকেদর কােছ।

এরই মেধ  ছয় জলা থেক ৩৯৯ জেনর নাম পাঠােনা হয়। বািক জলা থেকও নাম আসেব বেল জানান
সংি রা।

এ ছাড়া াধীনতার পর দালাল আইেন যােদর িব ে  মামলা হেয়িছল এমন ১০ হাজােরর বিশ ব ি র

  উবায় াহ বাদল
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একিট তািলকাও সরকােরর হােত আেছ।

এ  তািলকািট  রা  ম ণালয় থেক মিু যু িবষয়ক ম ণালেয়  পাঠােনা  হেয়েছ।  রা  ম ণালয়  ও
মিু যু িবষয়ক ম ণালয় সেূ  জানা গেছ এসব তথ ।

এ সে  জানেত চাইেল মিু যু িবষয়ক ম ী আ ক ম মাজাে ল হক সামবার যগুা রেক বেলন, ১৫
িডেস র সংবাদ সে লেনর মাধ েম পািক ান সরকােরর বতনভু  রাজাকারেদর নােমর তািলকা কাশ
করা হেব।

এটা চলেত থাকেব। কয়িট জলার তািলকা পাওয়া গেছ- এমন ে র জবােব ম ী বেলন, সব জলার
তািলকা এখনও এেস পৗঁছায়িন। ইিতমেধ  ১০ জলার িতেবদন পাওয়া গেছ।

িতিন বেলন,  বাংলােদেশর াধীনতার িবেরািধতাকারী রাজাকারেদর নাম,  পিরচয় এবং ভূিমকা স েক
নতনু জ েক জানােনার তািগদ থেকই এ উেদ াগ নয়া হেয়েছ।

রা  ম ণালয় থেক ১০ হাজােরর বিশ নােমর তািলকা তার ম ণালেয় পাঠােনা হেয়েছ বেল িতিন উে খ
কেরন।

রাজাকার বািহনীর সদ েদর তািলকা সরকােরর িবিভ  দফতের িছল, স েলা সং েহর মাধ েম তািলকা
চড়ূা  করা হে । বতনভু  নয় এমন রাজাকারেদর নামও পযায় েম কাশ করা হেব।

মিু যু িবষয়ক ম ণালয় সূ  জািনেয়েছ, নতুন কােনা তািলকা হে  না। বরং রাজাকার বািহনীর সদ
িহেসেব যারা ওই সময় ভাতা িনেয়েছ বা যােদর নােম অ  এেসেছ, তােদর নাম-পিরচয় এবং ভূিমকাসহ
রকড বা তািলকা সই ১৯৭১ সােলই জলাসহ ানীয় শাসন এবং পুিলেশর গােয় া সং ার কােছ

িছল।

রা  ম ণালেয়র মাধ েম সই রকড সং হ কের রাজাকারেদর তািলকা করা হে । এ ছাড়া যারা বতন
নয়িন িক  পাকবািহনীর সহেযাগী িহেসেব িতি ত এবং িনেজরা বাঙািলেদর ওপর অত াচার-িনযাতন

চািলেয়েছ তােদর নামও কাশ করা হেব।

সূ  জানায়,  ১৯৭১  সােলর  এি েল  অনা ািনকভােব  রাজাকার  বািহনী  গঠন  করা  হয়।  সে ের
পািক ািন বািহনী আ ািনকভােব এটা কাশ কের। ওই সময় ােম-গে  ম ারেদর রাজাকার বািহনীেত
লাক সং হ করেত বলা হেয়িছল।

ােমর এসব ম ার এবং িবিভ  দলসহ যমন: জামায়ােত ইসলামী, নজােম ইসলাম, মসুিলম লীগ,
জামােত ওলামা,  কনেভনশন মসুিলম লীগ  তথা পািক ােনর সমথক এমন অেনক দল ওই রাজাকার
বািহনীেত যাগ দয়।

এসব দেলর নতারা রাজাকার বািহনীর পৃ েপাষক িছল। রাজাকার বািহনী তিরর পছেন িছল পািক ােনর
গােয় া বািহনী এবং তােদর জনােরলরা।

ওই সব বতনভু  রাজাকার এবং াধীনতা-পরবতী সমেয় যােদর িব ে  দালাল আইেন মামলা হেয়িছল
তােদর িনেয়ই রাজাকােরর তািলকা চড়ূা  করেব সরকার।

এ সে  রা ম ী আসা ামান খান কামাল ম লবার যগুা রেক বেলন, বতমােন রাজাকােরর তািলকা
িনেয় যটা বলা হেয়েছ তা আসেল পূণা  নয়।

যসব রাজাকােরর নােম  াধীনতা-পরবতী সমেয় দেশর িবিভ  ােন মামলা  হেয়িছল তােদর একিট
তািলকা আমরা মিু যু িবষয়ক ম ণালেয় পািঠেয়িছ।

যু কালীন যারা পািক ািন বািহনীর সহেযাগী িহেসেব বতন-ভাতা িনেয়েছ তােদরও তািলকা হে  বেল
ম ব  কেরন রা ম ী।

যসব রাজাকার মহান মিু যেু র সময় থানা ও রা ীয় কাষাগার থেক বতন-ভাতা িনত তােদর তািলকা
সংর ণ  এবং  ম ণালেয়  পাঠােনার  জ  গত  ২১  ম  সব  জলা  শাসকেক  (িডিস)  িচিঠ  দয়
মিু যু িবষয়ক ম ণালয়।
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পের ২৮ আগ  আবারও তািগদপ  দয়া হয়। এখন পয  মা  ১০ জলা থেক এ সং া  তথ  পাওয়া
গেছ।

িডিসেদর কাছ থেক পাওয়া তথ া যায়ী, যেশাের ১২৬ জন, চাঁদপুের ৯, মেহরপুের ১৬৯, শরীয়তপুের
৪৪, বােগরহােট একজন ও নড়াইেল ৫০ জন রাজাকার িছল।

খাগড়াছিড়, মা রা, শরপুর, গাইবা া জলায় কােনা বতনেভাগী রাজাকার িছল না বেল জািনেয়েছন
জলা শাসকরা।

এ সে  জানেত চাইেল শরপুর জলা শাসক (িডিস) আনার কিল মাহববু যগুা রেক জানান, আমােদর
কােছ মিু যেু র সময় যারা  পািক ান সরকােরর বতন-ভাতা িনেয় পাক হানাদার বািহনীেক সহায়তা
কেরেছ তােদর তািলকা চাওয়া হেয়েছ।

িক  এ ধরেনর কােনা তািলকা আমরা খঁুেজ পাইিন। তাই আমােদর শূ  িতেবদন পাঠােত হেয়েছ।

গাইবা ার িডিস আব ল মিতন জানান,  িতিন দািয়  নয়ার আেগই  ১৯৭১ সােল বতন ও অ া
রাজাকােরর তািলকা সং া  িতেবদন ম ণালেয় পাঠােনা হেয়েছ।

পািক ান  সরকােরর  কােছ  বতন-ভাতা  িনেয়েছ  এমন  ব ি র  কােনা  তথ -উপা  না  পাওয়ায়  শূ
িতেবদন পাঠােনা হেয়িছল। মা ড়ার িডিস আশরাফুল আলম জানান, স িত িতিন দািয়  িনেয়েছন।

এ িবষেয় তার িকছু জানা নই। আেগর িডিস এ িবষেয় ভােলা বলেত পারেবন।

যেশােরর শাসন,  মিু েযা ােদর সে  কথা বেল জানা গেছ, কশবপুর উপেজলায় অেনক রাজাকার
িছল। পের কশবপুের যগুা েরর প  থেক অ স ান চালােনা হয়।

ানীয় শাসন, মিু েযা া, বীণ ব ি সহ িবিভ  পশার মা েষর সে  কথা বেল জানা গেছ, সখােন
১২৬ জন বতনেভাগী রাজাকার িছল।

এেদর মেধ  উে খেযাগ  হল- সাগরদাঁিড় ইউিনয়েনর শখপুরা  ােমর অিহ ামান,  মিজবর রহমান,
িচংড়া ােমর মিশয়ার রহমান, অিজয়ার রহমান, িব পুুর ােমর এলাহী ব  গাজী ও কামরপুর ােমর
রিফ ল ইসলাম।

মিজদপুর ইউিনয়েনর তাপপুেরর সােহব  আলী,  ীরামপুেরর আিমন  উি ন  ও  এজাহার আলী  এবং
িশকারপুেরর সামাদ গাজী।

িবদ ান কািট ইউিনয়েনর ভা ডারেখালার হােসন আলী ও মা. আিলম, ফেতপুেরর মিজদ শখ, আিজজরু
রহমান ও শামছুর রহমান, িহজলডা ার সাখাওয়াত হােসন, মা. বািরক মাড়ল, বাউশলার আবু বকর
(বা ার) ও আ. কিরম সানা।

ম লেকাট ইউিনয়েনর িবলােয়ত আলী  গাজী,  রিহম গালদার,  আলতাফ হােসন,  মা.  মতেলব িমর,
আনার আলী িমর, রজব আলী িমর ও দীন মাহা দ।

কশবপুর ইউিনয়েনর কওছার আলী খা,ঁ  মা. বেুগ শখ, মিুজবর রহমান, ওয়ােজদ িব াস,  মা.  আ.
খােলক, লৎুফর রহমান, শওকত মাড়ল, মা. আ. হািকম, মা. আ. সামাদ, কওছার আলী, আহাদ আলী,
মা. আ. সাবহান এবং মা. আ. মিজদ।

পািজয়া ইউিনয়েনর আকবর আলী, আনছার আলী, রািকব হােসন, রাহাজান, কােশম িমি , বদর উি ন,
মা.  আ. খােলক, মা.  আ. মােলক, ই ািহম (ত ),  আ. জ ার,  ফজলু সানা,  িনজাম উি ন, জােকর

আলী, আিজজ সরদার, আ. সবরু, কাবাদ আলী, আফছার আলী ও ভালা।

ফলাকািট ইউিনয়েনর আব স সামাদ, আনার আলী, হজরত আলী, আ. আহাদ, হাজহার আলী ও লৎুফর
রহমান।

গৗরেঘানা ইউিনয়েনর আ. বারী ও দী, হােসম ফিকর, বািরক গালদার, আনছার ফিকর, কসমত ফিকর,
মিজদ শখ, ইজাহার আলী, শাহাদাৎ খাঁ, লিতফ গালদার, মনুছুর গালদার, মকেছদ সরদার, মােলক
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সরদার, আনছার মাল া, আফসার মাড়ল, অেজদ সরদার, িসরাজুল ইসলাম, রা াক িব াস, নওেশর
গাজী, আেনায়ার ফিকর, আসা ামান, দাউদ সরদার, আ. বািরক সরদার, গিন শখ, আনছার মাড়ল ও
খােলক সরদার।

সাতবািড়য়া ইউিনয়েনর মা.  আ.  গিন,  আকরাম  আলী,  আকবর আলী,  এলাজ মাড়ল,  মকুাম  আলী,
আিজম উি ন, কামাল মাড়ল, আ. আিজজ, আব ল আিজজ, নওেশর আলী, ই ািহম হােসন, িব াল
হােসন, হায়দার আলী, ছিলম সরদার, লৎুফর রহমান, বজলরু রহমান, মকবলু হােসন, মাজাহার আলী,

আনছার আলী ও সালাম সরদার।

এ ছাড়া হাসানপুর ইউিনয়েনর ছদর উি ন, মা. আিলম, আবু বকর, ফজললু কিরম ও শাহাদাৎ হােসন।
এই ইউিনয়েন বশ কেয়কজেনর নাম রেয়েছ যােদর নাম সাতবািড়য়া ইউিনয়েনও রেয়েছ।

তেব জলার অ  কােনা উপেজলায় বতনেভাগী রাজাকােরর নাম পাওয়া যায়িন।

নড়াইেল অ স ান চািলেয় জানা গেছ, জলার লাহাগড়া থানায় ৫০ জন বতনেভাগী রাজাকার িছল।

এরা হল- ইয়ার আলী শখ, হাসমত ঠা র, আ. মা ান, মািনক মাল া, ফে া ঠা র, তাতা শখ, তিববর
সরদার, লাল ঠা র, ইি স আলী শখ, নজীর শখ, আবু ব ার, ওমর, রমজান আলী, চান িময়া শখ,
মাল া আ. সা ার, ইসলাম শখ, সয়দ র আলী, ফকর উি ন, এ াজ উি ন, আিজজ সরদার, মািনক
শখ, আ. রহমান, মা ান শখ, আশরাফ শখ, মাল া আিজজরু রহমান, সাহল কাজী, আলী হােমন

িব াস, আিদল উি ন শখ, জালাল উি ন, কালাম িব াস, নিবর খা,ঁ হােসন, রেজায়ান, এমএম ব ার,
বাদশা িময়া, আিজজুর রহমান, চাদ মিু , কালু িময়া, দাউদ িময়া, চাঁদ খাঁ, শাম  মাল া, আ. বািরক
িব াস, শখ তহম আলী, মাহা দ িব াস, আলমগীর, শমেসর শখ, মাজােহর মি ক, শখ কওসার
আলী, সােরায়ার হােসন এবং ইউ চ জ াদ।

অ স ােন শরীয়তপুর সদেরর মাট ৪৪ জন রাজাকােরর নাম পাওয়া গেছ। তেব তারা সরকাির কােনা
ভাতা ননিন।

ভদরগে র ২১ জেনর হােত লখা একিট তািলকা পাওয়া গেলও তারা কউই বেঁচ নই।

জীিবতেদর মেধ  উে খেযাগ রা হল- শরীয়তপুর সদেরর সাম ল হক তালকুদার, মা. আ. রিহম মাদবর,
আ. খােলক হাওলাদার, শাম ল হক বপাির, আ. মা ান মা া, মিতউর রহমান খান, আইজি ন সরদার,
মা. ইসমাইল সরদার, ইউ ফ আলী পাহাড়, আ. কােদর কাজী, মাখেল র রহমান, িসি র রহমান

খান, আ. রিশদ বপাির, হায়দার আলী খান, িগয়াস উি ন খান, শাহ আলম খান, আ. লিতফ িসকদার,
আ. মিজদ খান ও সক ার হায়াত খান।

আর মতৃেদর মেধ  উে খেযাগ রা হল- ইউ ফ আলী, ন  মা া, শাহাব উি ন মা া, কা াস আলী
কাজী, র ব খান, অেহদ আলী খান, আ বালী শখ, গদাই বপাির, আেবদ আলী গালাপী, আবু বকর
িসি ক, আব ল শখ এবং মালাই সরদার।

এ ছাড়া বােগরহােটর একমা  বতনেভাগী রাজাকার হল ফিকরহােটর আ ন ম ইউ স আলী।

তেব রাজাকােরর তািলকা কােশর ি য়া িনেয় িভ মত পাষণ কেরেছন ঘাতক-দালাল িনমূল কিমিটর
ধান শাহিরয়ার কিবর। িতিন বেলন, মিু েযা ােদর তািলকা করা যত কিঠন, রাজাকােরর তািলকা করা

ততই সাজা।

কারণ রাজাকাররা তা পািক ািন বািহনীর সহেযাগী ফাস িছল। তােদর জ  পািক ান সরকার গেজট
কেরিছল। িডিস-ইউএনওেদর িদেয় রাজাকােরর সিঠক তািলকা পাওয়া যােব না।

যারা মিু যু  িনেয় গেবষণা কেরেছন বা করেছন তােদর কােছ এ িবষেয় িনিদ  তথ  রেয়েছ। তােদর
সে  যাগােযাগ করেছ বেল আমার জানা নই।

পািক ান আিমর ধান জনােরল িনয়ািজ তা বেলেছন- ৫০ হাজার রাজাকার িনেয়াগ দয়া হেয়িছল। ওই
গেজটসহ মিু যু িবষয়ক গেবষকেদর কােছ িনিদ  তথ -উপা  রেয়েছ।
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