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মুি েযা ােদর চূড়া  তািলকা ২৬ মাচ

১০,৭৮৯ রাজাকােরর তািলকা কাশ

রা  ম ণালেয়র হফাজেত থাকা  নিথর তথ -উপাে র  দািলিলক মােণর  িভি েত  একা ের  রাজাকার,
আলবদর, আলশামস বািহনীর বতনেভাগী ১০ হাজার ৭৮৯ জন াধীনতািবেরাধী রাজাকােরর থম ধােপ
একিট তািলকা কাশ কেরেছ মুি যু  িবষয়ক ম ণালয়। মুি েযা ােদর তািলকা এখেনা চূড়া  হয়িন। তেব
মুি েযা ার সংখ া ২ লাখ ১০-১২ হাজােরর বিশ হেব না। আগামী ২৬ মাচ মুি েযা ােদর চূড়া  তািলকা

কাশ করা হেব বেল জানান মুি যু  িবষয়ক ম ী আ ক ম মাজাে ল হক। গতকাল পুের মুি যু  িবষয়ক
ম ণালেয়র সে লন কে  ম ী আ ক ম মাজাে ল হক এক সংবাদ সে লেন এ তথ  জানান। এ সময়
উপি ত িছেলন মুি যু  িবষয়ক ম ণালেয়র সিচব এস এম আিরফ-উর-রহমান, অিতির  সিচব শিহ ল হক
ভুইয়া, মা. জ ল ইসলাম রােহলসহ অ  কমকতারা। আ ক ম মাজাে ল হক বেলন, যারা ১৯৭১ সােল
রাজাকার, আলবদর, আলশামস বা াধীনতািবেরাধী িহেসেব পািক ান সরকার কতকৃ িনেয়াগ া  হেয়িছেলন
এবং যসব পুরেনা নিথ রা  ম ণালেয় সংরি ত িছল, সটু  কাশ করা হেয়েছ। কােনা তািলকা শতভাগ
িনি ত না হেয় কাশ করা হেব না। িতিন বেলন, ১৯৭১ সােল যত গেজট হেয়িছল, স েলা উ ােরর চ া
চলেছ। ১৯৭১ সােল একিট তথাকিথত উপিনবাচন হেয়িছল। স িনবাচেন কারা িবজয়ী হেয়েছন, িনবাচন
কিমশেনর কােছ স তািলকা চাওয়া হেয়েছ। কিমশন এখেনা সিট সরবরাহ করেত পােরিন। তািলকায় যােদর
নাম রেয়েছ তা গেজট আকাের কাশ করা হেব িক না- জানেত চাইেল মাজাে ল হক বেলন, ‘ কােনা
গেজট কাশ করা হেব না। তেব জািত ত াশা করেল এবং সরকার মেন করেল গেজট করেব। আমরা

তািলকা কাশ করলাম, আেগ িরঅ াকশনটা দখব, জািত চাইেল এটা হেব।’ এক ে র জবােব মাজাে ল
হক বেলন, তািলকাভু  ব ি েদর িব ে  যিদ কােনা মানবতািবেরাধী অপরােধর অিভেযাগ থেক থােক,
তাহেল এ তািলকা কােশর মধ  িদেয় তােদর িবচােরর ার উে ািচত হেব। তেব কারও িব ে  আইনগত
ব ব া নওয়ার জ  এ তািলকা নয়। তািলকাভু  হেল মামলা করা যােব বা তািলকাভু  না হেল মামলা করা
যােব না এমন নয়। বাদী অিভেযাগ আনেল মামলা হেব। এ তািলকা করা হেয়েছ, কারণ একা ের কার কী
ভূিমকা িছল, জািতর তা জানা েয়াজন। ম ী বেলন, থম ধােপর তািলকায় যােদর নাম রেয়েছ তােদর
রাজৈনিতক পিরচয় িচি ত করা হয়িন। তেব মুি যু  চলাকােল ায় যারা ক া টনেমে ট িছেলন তারাও

াধীনতািবেরাধী। িবজয় িদবেসর আেগর িদন ৬৫৯ পৃ ার থম তািলকা কাশ করেত এেস মুি যু  িবষয়ক
ম ণালেয়র ম ী  বেলন,  ‘িবএনিপ-জামায়াত  জাট  সরকােরর  সময় অেনক নিথ েকৗশেল সিরেয় ফলা
হেয়েছ। ফেল পিরপূণ তািলকা পাওয়া কিঠন হে । তৎকালীন ১৯ জলার রকড েম যসব দািলিলক মাণ
িছল, স েলা িদেত বলা হেয়িছল। আশা প তািলকা পাইিন। তাই জা য়াির মােসর মেধ  রকড পাঠােনার
জ  বেলিছ।’ িবিভ  জলার রকড ম এবং ওই সময় িবিজ েস ছাপােনা তািলকাও সং হ করার চ া
চলেছ জািনেয় ম ী বেলন, যাচাই-বাছাই কের ধােপ ধােপ আরও তািলকা কাশ করা হেব। িতিন বেলন,
‘একিট িবষয়  করেত চাই, আমরা কােনা তািলকা তির করিছ না। যারা একা ের রাজাকার, আলবদর,
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আলশামস বা াধীনতািবেরাধী িহেসেব পািক ান সরকার কতৃক িনেয়াগ া  হেয়িছেলন এবং যসব পুরেনা
নিথ  রা  ম ণালেয়  সংরি ত  িছল,  সটু  কাশ  করিছ।  এ  তািলকা  ম ণালেয়র  ওেয়বসাইেট
(https://molwa.gov.bd/) পাওয়া যােব।

তািলকাভু  রাজাকারেদর িবচার হেব : আইনম ী আিন ল হক বেলেছন, তদে  মািণত হেল তািলকাভু
রাজাকারেদর িবচার হেব। সে ে  আ জািতক অপরাধ আদালেতর তদ  সং া তদ  কের    দখেব য কার
িব ে  ব ব া নওয়া উিচত। গতকাল সিচবালেয় িনজ দফতের নপােলর উপ- ধানম ী এবং আইনম ী
উেপ  ইয়ােদর সে  বঠক শেষ সাংবািদকেদর িতিন এসব কথা বেলন।
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