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মুি েযা া তপন চ বত র নাম সব্াধীনতািবেরাধীেদর তািলকায় আসায় তার েমেয় বাসদ েন ী ডা.মনীষা চ বত র 
িত ম ী সমেবদনা কাশ কেরন। িতিন বেলন, 'আমার নাম eেল আিম েযভােব ক  েপতাম, oনারাo েসভােব 

ক  েপেয়েছন। েস জ  আিম িথত। আিমo ক  েপেয়িছ।' ম ী বেলন, 'aতয্  িবনেয়র সে  বলিছ, ei 
তািলকা আমরা ƣতির কিরিন। জািতর দািব িছল, তাi কাশ কেরিছ। সব্তঃ েণািদত হেয় ƣতির কিরিন। দুঃখ 
কাশ করা বা মা চাoয়ার মে  েতা েকােনা পাথ র্কয্ েনi। িনঃসে েহ eটা মার েচােখ েদখেবন।'  

 
 

 

আমােদর ত  aনুযায়ী তািলকা কাশ হয়িন: সব্রা ম ী 

 
সব্রা ম ী আসাদু ামান খান কামাল বেলেছন, দালাল আiেন রাজাকারেদর েয তািলকা সব্রা  ম ণালেয় িছল, তা 
মুি যু িবষয়ক ম ণালেয় পাঠােনা হেয়েছ। েসখােন aেনেকর নােমর পােশ েনাট িছল, কারo নােম মামলা িছল, 
েস িবষয়গুেলা যাচাi-বাছাi না কেরi তািলকা কাশ করা হেয়েছ। ফেল সব্রা  ম ণালেয়র েদoয়া ত  aনুযায়ী 
তািলকা কাশ হয়িন। eজ i রাজাকােরর তািলকা কােশ eমন aস িত হেয়েছ। eজ  আরo িনিবড়ভােব 
যাচাi-বাছাi কের পূণ র্া  তািলকা ƣতির করেত মুি যু িবষয়ক ম ণালেয়র িত আহব্ান জানান সব্রা ম ী।  
গতকাল ম লবার ব ব  aয্ািভিনuেয় আoয়ামী লীেগর েক ীয় কায র্ালেয় কৃষক লীগ আেয়ািজত আেলাচনা সভায় 
ধান aিতিথর ব ে  িতিন e কথা বেলন। িবজয় িদবস uদযাপন eবং চলমান দুন িত, মাদক o মজুদদােরর 

িবরুে  ধানম ীর শুি  aিভযােন eকা তা কাশ কের e সভার আেয়াজন করা হয়। আসাদু ামান খান 
কামাল বেলন, মুি যু িবষয়ক ম ণালয় রাজাকােরর তািলকা কাশ করেব। eজ  সব্রা  ম ণালেয়র কােছ তারা 
িচিঠ পািঠেয়িছল, আমােদর কােছ েয সম  ত  আেছ েসগুেলা েযন পাঠােনা হয়। রাজাকােরর তািলকা ƣতির করা 
দুরূহ াপার। াথিমকভােব দালাল আiেন যােদর নােম মামলা হেয়িছল, েসi দালাল আiেনর তািলকা পাঠােনা 
হেয়েছ। েসi তািলকায় ম  কের েদoয়া হেয়েছ, aেনেকর নােমর মামলা তয্াহার করা হেয়িছল। েসটা 
তািলকায় যথাযথভােব আেসিন। দালাল আiেন 2৯83 সােল যােদর নােম মামলা হেয়িছল, তদ  শুরু হেয়িছল, 
পের আবার েকu েকu মামলা েথেক তয্াহার হেয়িছল। েসi েনােট যােদর নােমর মামলা তয্াহার করা 
হেয়িছল, েসটা uে খ িছল িক  মুি যু িবষয়ক ম ণালয় পুেরাপুিরভােব েসটা uে খ কেরিন। িতিন বেলন, ভুল 
কের েহাক আর েযভােব েহাক e ধরেনর িকছু ঘটনা ঘেটেছ। eখন আরo যাচাi-বাছাi কের মুি যু িবষয়ক 
ম ণালয় আবার তািলকা কাশ করেব। সব্রা ম ী বেলন, চলমান শুি  aিভযান েথেম েনi। সুশাসন িত ায় e 
aিভযান চলেব। যতিদন সুশাসন িত া হেব না ততিদন শুি  aিভযান চলেব। কাuেক ছাড় েদoয়া হে  না। 
িতিন আরo বেলন, নাগিরকতব্ আiন ভারেতর aভয্ রীণ িবষয়। আিম পির ারভােব ভারতেক বেলিছ, আপনারা 
যােদর আ য় িদেয়েছন, তােদর নাগিরকতব্ েদেবন। ভারেতর সব্রা ম ীর আম েণ তােদর েদেশ িগেয় বেলিছ, 
আপনােদর aভয্ রীণ িবষেয় িকছু বলেত চাi না। 2৯82 সােলর পের আমােদর েদশ েথেক েকােনা েলাক যায়িন। 



কৃষক লীেগর সভাপিত কৃিষিবদ সমীর চে র সভাপিতেতব্ সভায় ব  েদন ঢাকা িবশব্িব ালেয়র া ন uপাচায র্ 
আ আ ম স আেরিফন িসি ক, িশ া uপম ী o আoয়ামী লীেগর সাংগঠিনক স াদক মিহবুল হাসান েচৗধুরী 
নoেফল, কৃষক লীেগর সাধারণ স াদক aয্াডেভােকট uে  কুলসুম িত মুখ। 
 
 

 


