
 

ঢাকা, ১৭ িডেস র ২০১৯, ম লবার 

তািলকায় ি েযা া তপন মার চ বত র নাম, ক ার াভ 

রাজাকােরর তািলকায় নাম, িবি ত  

 
ি ে র সময় পািক ািন বািহনীর দাসর রাজাকারেদর য তািলকা কাশ করা হেয়েছ এেত কেয়কজন ি েযা ার নামও উেঠ 

এেসেছ বেল অিভেযাগ কেরেছ তােদর পিরবার। এ তািলকায় আেছ ’৭১-এ াপরােধর িবচাের গ ত আ জািতক অপরাধ 
াই নােলর িচফ িসিকউটর গালাম আিরফ র নাম। তািলকায় নাম আসায় বীণ এই আইনজীবী িবি ত ও হতবাক। িতিন 

 েলেছন, ি  িবষয়ক ম ণালেয়র কায ম  িনেয়। গতকাল মানবজিমনেক দয়া িতি য়া িতিন বেলন, ি  িবষয়ক 
ম ণালয় য কাজ কেরেছ তা সকেলর জ  িব য়কর, ল াজনক। আর এর মা েম মাণ হে - ি  িবষয়ক ম ণালেয়র 
কায ম যথাযথভােব হে  না। এর পিরণিতেত িজিনস  এইভােব হেয়েছ। তািলকার িবষেয় জানেত চাইেল িতিন বেলন, তািলকায় 
আসা নাম  তারই।  

 বেলন, এ ঘটনায় দেশর নাগিরক িহেসেবও আিম লি ত। ম ণালয় তাি েলর সে  এই কাজ  কেরেছ। এর দায়ভার তােদর 
িনেত হেব। িতিন বেলন, ভাষা আে ালন থেক  কের িত  আে ালেন যার িমকা িছল তােক কারা কন এই তািলকায় িনেয় 
এেসেছ এর তদ  হওয়া উিচত। 
 
এ িদেক ৪৮ বছর পর কািশত রাজাকােরর এই তািলকা কােশর িবষেয় নানা িতি য়া আসেছ। এতিদন পর এই তািলকা কন 

কাশ করা হেলা এমন  েলেছন গণেফারাম সভাপিত ড. কামাল হােসন। রাজৈনিতকভােব হন া করার জ ই এই তািলকা 
কাশ করা হেয়েছ বেল অিভেযাগ কেরেছন িবএনিপ মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর। তািলকা কাশেক াগত 

জানােলও এ িবষেয় িব ািরত জানার পর িতি য়া দয়ার কথা জািনেয়েছন জাতীয় পা র চয়ার ান িজ এম কােদর। এিদেক 
তািলকা িনেয় অিভেযােগর িবষেয় ি  িবষয়ক ম ণালেয়র ম ী আ ক ম মাজাে ল হক বেলেছন, সরকাির নিথেত যােদর নাম 
পাওয়া গেছ তােদর নামই তািলকা  করা হেয়েছ। ন ন কের কাউেক তািলকা  করা হয়িন। যারা িচি ত ি েযা া তােদর 
নাম এই তািলকায় আসার েযাগ নই।  
রাজশাহী থেক াফ িরেপাটার জানান, ি  ম ণালয় থেক রাজাকােরর য তািলকা কাশ করা হেয়েছ তােত রাজশাহী 



িবভােগর ৮৯ ন র তািলকায় গালাম আিরফ সহ ৫ জেনর নাম রেয়েছ। তােদর মে  ’জন ি ে র সংগঠেকর নামও আেছ।  
 
মেয়র াভ: গেজেটড ি েযা ার নাম রাজাকােরর তািলকায়:  
াফ িরেপাটার, বিরশাল থেক জানান, অ াডেভােকট তপন মার চ বত । গেজেটড ি েযা া। িমক ন র ১১২, া ন র 

৪১১৩। িতিন িনয়িমত ি েযা া ভাতা পেয় থােকন। িব য়কর হেলও সত  স  কািশত রাজাকােরর তািলকায় নাম এেসেছ এই 
ি েযা ার। এ িনেয় তালপাড় তির হেয়েছ বিরশােল। তপন মার চ বত র ক া বাসদ ন ী ডা. মিনষা চ বত  াভ কাশ 

কের ফস েক এক  াটাস িদেয়েছন। তার রাজনীিতর কারেণ তার পিরবারেক খসারত িদেত হে  বেল উে খ কেরেছন িতিন। 
বিরশাল িস  করেপােরশেনর িনবাচেন াথ  িছেলন ডা. মিনষা। ফস েক দয়া াটােস িতিন লেখন, মা েষর জ  িনঃ াথ কাজ 
করার র ার পলাম আজ। ধ বাদ আওয়ামী লীগেক। স  কািশত রাজাকারেদর গেজেট আমার বাবা এবং ঠা মার নাম 

কািশত হেয়েছ। আমার বাবা এড. তপন মার চ বত  একজন গেজেটড ি েযা া, িমক নং ১১২ া ৪১১৩। িতিন িনয়িমত 
ি েযা া ভাতা ও পেয় থােকন! আজ রাজাকােরর তািলকায় িতিন ৬৩ না ার রাজাকার। আমার ঠা রদা এড. িধর মার 

চ ব েক পািক ািন িমিলটাির বাসা থেক িনেয় িগেয় হত া কের। িতিনও ভাতা া  ি েযা া িহেসেব ী ত। তার সহধিমণী 
আমার ঠা মা উষা রানী চ ব েক রাজাকােরর তািলকায় ৪৫ ন ের অ  করা হেয়েছ। ি েযা া এ এমিজ কিবর  এ 

াপাের বেলন, তপন মার চ বত র বাবােক রাজাকাররা ধের িনেয় হত া কেরেছ, এ  সত । ি েযা া এনােয়ত চৗ রী বেলন, 
সরকার য তািলকা কেরেছ তােত আমােদর ি মত আেছ। আমার য তািলকা িদেয়িছ সই তািলকার সােথ এর িমল নই। এ  
সংেশাধন করা দরকার।  
 
ওিদেক বর নায় ি েযা া মিজ ল হক নয়া ভাইেয়র নামও এেসেছ রাজাকােরর তািলকায়। িতিন আ  আওয়ামী লীেগর কম  
িছেলন। মিজ ল হক ১৯৭১ সােল বর নার পাথরঘাটা থানা আওয়ামী লীেগর সভাপিত িছেলন। পাথরঘাটা থানা সং াম পিরষেদর 
সভাপিত এবং বর না মহ মা ি  সং াম কিম র সদ  িছেলন। ৮৬ ত আওয়ামী লীেগর হেয় িতিন জাতীয় িনবাচেন অংশ 
নন। য়াত এই ি েযা ার নাম রাজাকােরর তািলকায় আসায় াভ ও িব য় কাশ কেরেছন এলাকার মা ষ।  

উে , রাববার থম পযােয় ১০৭৮৯ জন রাজাকােরর তািলকা কাশ কের ি  িবষয়ক ম ণালয়। এ তািলকা কাশ 
অ ােন ম ী আ ক ম মাজাে ল হক জানান, ন ন কের এই তািলকা করা হয়িন। সরকাির রেনা নিথই কাশ করা হেয়েছ।  
 


