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রা  ম ণালেয়র নিথ পযােলাচনা কের থম ধােপ ১০ হাজার ৭৮৯ রাজাকােরর তািলকা কাশ কেরেছ মুি যু  িবষয়ক
ম ণালয়। গত রিববার কািশত ঐ তািলকায় অেনক ভাতা া  মুি েযা ার নাম রেয়েছ বেল দািব কেরেছন তােদর জন ও
ানীয় মুি েযা ারা। এ িনেয় ু  িতি য়া ব  কেরেছন সংি  মুি েযা া ও তােদর পিরবােরর সদ রা। তারা কািশত

তািলকা যাচাই-বাছাই কের পনুরায় কাশ এবং জিড়তেদর িচি ত কের দৃ া মূলক শাি র দািব জািনেয়েছন।

রাজশাহী থেক াফ িরেপাটার জানান, রাজাকােরর তািলকায় জলার পাচঁ িবিশ  মুি যেু র সংগঠেকর নাম রেয়েছ। এরা
হেলন—আহেমদ আ রু রউফ, মা. মহিসন, আ সু সালাম, মা. গালাম আিরফ ও এসএস আব ুতােলব। ানীয় মুি েযা ারা
জানান, অ াডেভােকট মহিসন আলী আওয়ামী লীেগর মেনানয়েন তােনার- গাদাগাড়ী আসেনর সােবক এমিপ। অ াডেভােকট
গালাম আিরফ িটপু বতমােন আ জািতক যু াপরাধ াইবু নােলর ধান িসিকউটর। অ াডেভােকট আ সু সালােমর এক
ছেলসহ পিরবােরর পাঁচ জন পাকহানাদার বািহনীর হােত শিহদ হন। এছাড়া তািলকার অপর ই জন হে ন—রাজশাহীর

ত কালীন জলা শাসক            আ রু রউফ ও পিুলশ পার এসএস আব ুতােলব।

এ সে  াভ কাশ কের অ াডেভােকট গালাম আিরফ িটপ ুইে ফাকেক বেলন, ‘তািলকািট যভােবই হাক না কন এিটর
দায়-দািয়  মুি েযা া  ম ণালেয়র। আিম তােদর বেলিছ এিট সংেশাধন করেত, নইেল আিম মামলা করব।’  িতিন আেরা
বেলন, ‘একিট ভােলা উেদ াগেক ন  করা হে । যারা এর সে  জিড়ত তােদর এ ব াপাের িব মা  ান বা ধারণা নই।’

মুি যেু র সংগঠক অ াডেভােকট আ সু সালােমর মেয়র জামাই ও ব ব  ুপিরষদ রাজশাহী মহানগর শাখার বতমান সাধারণ
স াদক আিরফুল হক মার াভ কাশ কের ইে ফাকেক বেলন, ‘এ তািলকা তিরেত হয়েতা রাজাকাররা কাজ কেরেছন।’
এ ব াপাের ানীয় মুি যু  গেবষক ওয়ািলউর রহমান বাব ুবেলন, ‘এিট মেন নওয়া যায় না।’

বিরশাল অিফস জানায়, ঐ তািলকায় জলার িনয়িমত মুি েযা া ভাতা া  অ াডেভােকট তপন মার চ বতী এবং যু াহত
মুি েযা া ও ভাষা সিনক মৃত িমিহর লাল দে র নাম রেয়েছ। মুি েযা া তপন মার চ বতীর নাম অ ভু  হওয়ায় তার
মেয় বাসদ ন ী ডা.  মনীষা  চ বতী াভ  কাশ কেরেছন। িতিন সামািজক যাগােযাগ  মাধ েম এিটেক ‘রাজৈনিতক
খসারত’ আখ া িদেয় িলেখেছন, ‘মা েষর জ  িনঃ াথ কাজ করার পরু ার পলাম আজ। ধ বাদ আওয়ামী লীগেক। আমার

ঠা রদা িধর মার চ বতীেক পািক ািন িমিলটাির বািহনী বাসা থেক ধের িনেয় িগেয় হত া কের। িতিনও ভাতা া
মুি েযা া িহেসেব ীকতৃ। তার সহধিমণী আমার ঠা মা উষা রানী চ বতীেকও রাজাকােরর তািলকায় অ ভু  করা হেয়েছ।’

িমিহর লাল দে র ছেল বাংলােদশ সংবাদ সং ার (বাসস) বিরশাল জলা িতিনিধ ভ ত দ  জানান, তার িপতার িমক নং
২৮৯, মুি ভাতা নং ০৬০১০১১০৬০ এবং সনদ নং ম২৮৬১০৬। িতিন ভাষাৈসিনক ও যু াহত মুি েযা া  িছেলন এবং
শরীের বেুলট িনেয়  ক ানসাের আ া  হেয় ২০০৫ সােল মারা  যান। তািলকায় কতৃ রাজাকােরর নাম না  এেস কতৃ
মুি েযা ার নাম আসায় াভ কাশ কেরন মুি েযা ার এই স ান।

আদমদীিঘ (ব ড়া) সংবাদদাতা জানান, রাজাকােরর তািলকায় ব ড়ার থানা এলাকার মুি যুে র সংগঠক, মুি েযা া এবং
আওয়ামী লীেগর সােবক সংসদ সদ সহ এক ডজেনর বিশ শীষ আওয়ামী লীগ নতােদর নাম ছাপা হেয়েছ। িবষয়িট রিববার
রােত জানাজািন হবার পর সকল মুি েযা া এবং ানীয় আওয়ামী লীগ নতা ও কমীেদর মােঝ ব াপক ােভর সৃি  হেয়েছ।
িব াি কর তািলকা তিরর সে  জিড়তেদর িবচার দািব করা হেয়েছ।

  ইে ফাক ড
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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