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ধানম ী  ও  আওয়ামী
লীগ  সভােন ী  শখ
হািসনা  বেলেছন,
রাজাকােরর  তািলকায়
মুি েযা ােদর  নাম
থাকা  ঃখজনক।
মুি যু িবষয়ক
ম ণালয়  তািলকা
গালমাল কের ফেলেছ,

তেব কীভােব এমন ভলু
হেলা  তা  রহ জনক।
সরকােরর  ধান
িহেসেব  এ  ঘটনায়
আমারও  দায়  আেছ।
িবষয়িটেক  মা র
দৃি েত  দখার অ েরাধ
জানান  িতিন।  গতকাল
বধুবার  স ায়
গণভবেন  আওয়ামী
লীেগর  ক ীয়
কাযিনবাহী  সংসেদর

বঠেক সূচনা ব তৃায় ধানম ী আেরা বেলন, রাজাকােরর তািলকা িনেয় ভলু বাঝাবিুঝর সৃি  হেয়েছ। এটা খবু খারাপ কাজ
হেয়েছ।  রাজাকােরর তািলকায় কােনাভােবই মুি েযা ােদর নাম আসেব না বেলও সাফ জািনেয় িদেয় ধানম ী বেলন,
কােনা মুি েযা ােক রাজাকােরর তািলকায় রাখা যােব না, এটা অস ব। এিট খবু কে র িবষয়। যার পিরবােরর সদ রা

শিহদ হেয়েছন, যু  কেরেছন তােদর যিদ রাজাকার শ িট নেত হয়, তাহেল খারাপ লাগারই কথা। আিম বলব যারা ঃখ
পেয়েছন তারা শা  হান। যারা মুি েযা া তারা কােনা িদনও রাজাকােরর তািলকায় থাকেত পােরন না। এিট হেত পাের না।

ধানম ী বেলন, ‘আিম মুি যু  িবষয়ক ম ীেক বেলিছলাম, তািলকা েলা িনেয় ভােলাভােব যাচাই-বাছাই করেত হেব। এত
তাড়াতািড় এিট কাশ করার কথা না। তাও িবজয় িদবেসর আেগ। এত র িবজয় িদবস উদ াপন করলাম, িক  শিহদ
পিরবার, মুি েযা া পিরবার এেত ক  পেয়েছ। তািলকািট সময় িনেয় কাশ করা দরকার িছল। আসেল আিমও ব  হেয়
পেড়িছলাম সব িদক সময়মেতা খয়াল রাখেত পািরিন। শখ হািসনা বেলন, ‘রাজাকারেদর তািলকা করেত িগেয়, াধীনতার
পর যােদর িব ে  মামলা হেয়িছল তােদর তািলকাও ঢেুক পেড়েছ। ১৯৭১ সােল যারা মুি যেু  িগেয়িছল তােদর অেনকেকই
পািক ান বৃ -স াসী িহেসেব িচি ত কের মামলা িদেয়িছল। িজয়াউর রহমান মতায় এেস আওয়ামী লীেগর নতােদর

  িবেশষ িতিনিধ
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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।

|

তািলকা  ধের ধের ক  িদেয়েছ। এইচ এম এরশােদর সময়ও এিট ব বহার করা হেয়েছ। িকেশারগে  ১  ন র স াসীর
তািলকায় নাম িছল িজ রু রহমােনর। আমরা মতায় এেস এিট অিমট করেত বেলিছলাম।

ধানম ী বেলন, যারা মুি েযা া এ রকম ১ হাজার জেনর মেতা নাম দওয়া হেয়েছ। সিট কীভােব ওই তািলকায় চেল গল
এিট একিট রহ । রাজাকারেদর তািলকা তা গেজট করা আেছ। আলবদর, আলশামস এেদর গেজট করা আেছ। আমরা
যখন আ জািতক অপরাধ াইবু নাল করলাম ওই গেজট থেক তােদর িব ে  ব ব া নওয়া হেয়েছ। কােজই য তািলকা

কাশ করা হেয়েছ তা কােনামেতই রাজাকােরর তািলকা নয়। যােদর ওই সমেয় জ  হয়িন এমন অেনেকরই নামই তািলকায়
ঢেুক গেছ।

সরকােরর উ য়ন কমকা  সে  বেলন, ‘ভােলা কাজ করেল সবার সহেযািগতা পাওয়া যায়। সবার সহেযািগতায় উ য়েনর
চাকা ধের রাখা স ব হেয়েছ। যার ফলাফল জনগণ পাে ।’  িতিন বেলন,  ‘আমরা য উ য়ন কেরিছলাম ২০০১ সােল
িবএনিপ মতায় এেস ন  কের িদেয়িছল। ২০০৯ সােল আমরা মতায় এেস আবার উ য়ন েলা নতুন কের  করলাম।
কােজই বাংলােদেশর য উ য়ন  হেয়েছ তার অ যা া কউ থািমেয় রাখেত পারেব না। সরকােরর ধারাবািহকতা বজায়
থাকেল বাংলােদশ অভী  লে  এিগেয় যােব।’ শখ হািসনা আেরা বেলন, ‘আমরা দািরে র হার ১৬/১৭- ত নািমেয় আনেত
স ম হেবা। আমরা উ য়নশীল দশ িহেসেব ীকিৃত পেয়িছ। উ য়নশীল দেশর ধারাবািহকতা অ ু ন রাখার জ  য িতনিট

াইেটিরয়া দরকার তা আমরা ইিতমেধ  অজন কের দিখেয়িছ। াইেটিরয়া েলা আমরা সামেন আর অজন না করেলও
উ য়নশীল দশ িহেসেব আমরা তািলকায় থাকব। তার পরও আমরা আমােদর ল েলা পরূণ করেত চাই।’
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