পাবনায় জাল মুক্িতেযাদ্ধা সনেদ
সরকাির চাকির; প্রমাণ িমলেলও
স্বপেদ বহাল!
বার্তাকক্ষ : জাল মুক্িতেযাদ্ধা সনেদ চাকির িনেয়ও বহাল তিবয়েত
রেয়েছন পাবনা সরকাির বািলকা িবদ্যালেয়র সহকাির িশক্ষক তায়জুল
ইসলাম। েজলা িশক্ষা অিফসােরর তদন্েতও তার প্রমাণ িমেলেছ। িপতার
মুক্িতেযাদ্ধা সনেদর স্বপক্েষ গ্রহণেযাগ্য েকান দািলিলক প্রমাণ
িদেত পােরিন তায়জুল।
প্রতারণার আশ্রয় িনেয় ২০০৬ সােল মুক্িতেযাদ্ধা েকাঠায় চাকিরেত
েযাগদােনর দশ বছেরও তার িবরুদ্েধ প্রশাসিনক ব্যবস্থা না েনয়ায়
সংশ্িলষ্ট মহেল ক্েষােভর সৃষ্িট হেয়েছ।
চাটেমাহর উপেজলা ইউিনট মুক্িতেযাদ্ধা সংসদ সূত্র জানায়, ২০০৫
সােল চাটেমাহর উপেজলার অষ্টমিনষা িমর্জাপুর গ্রােমর আব্দুল আিজজ
প্রামািণেকর েছেল তায়জুল ইসলাম মুক্িতেযাদ্ধা সন্তান পিরচয় িদেয়
মুক্িতেযাদ্ধা েকাঠায় সরকাির মাধ্যিমক িবদ্যালেয় সহকাির িশক্ষক
পেদ চাকিরর আেবদন কেরন।
২০০৬ সােল ৩২ বছর বয়েস চাকিরেত েযাগদান কের বর্তমােন পাবনা
সরকাির বািলকা উচ্চ িবদ্যালেয় সহকাির িশক্ষক পেদ কর্মরত রেয়েছন।
এিদেক, ভুল তথ্য িদেয় মুক্িতেযাদ্ধা েকাঠায় চাকির েনয়ায় পাবনায়
শহেরর েগািবন্দা এলাকার আব্দুল হাইেয়র অিভেযােগর িভত্িতেত
আইনজীবী রিফকুল আলম িদপু ২০১৬ সােলর ৭ িডেসম্বর তায়জুল ইসলামেক
িলগ্যাল েনািটশ েদয়া হয়।
েনািটেশ উল্েলখ করা হেয়েছ ২০১১ সােলর বাংলােদশ মুক্িতেযাদ্ধা
সংসদ েকন্দ্িরয় কমান্ড কাউন্িসেলর তািলকায় তায়জুেলর িপতা আব্দুল
আিজজ প্রামািনেকর নাম উল্েলখ েনই। িতিন ভুুল তথ্য িদেয় সরকারী
চাকির গ্রহণ করায় ওই পেদ অেনক প্রকৃত মুক্িতেযাদ্ধার সন্তান
েমৗিখক পরীক্ষায় অংশ িনেয় চাকির েথেক বঞ্িচত হয়।
বাংলােদশ মুক্িতেযাদ্ধা সংসদ চাটেমাহর উপেজলা কমান্ড কাউন্িসল
সূত্ের জানা যায়, সংক্ষুব্ধ মহেলর অিভেযােগর প্েরক্িষেত বাংলােদশ

মুক্িতেযাদ্ধা সংসেদর মহাসিচব (প্রশাসন) আব্দুল আিজজ প্রামািনেকর
মুক্িতেযাদ্ধা পিরচয় িনশ্িচত হবার জন্য িচিঠ েদন। ২০১১ সােলর
তািলকায় নাম না থাকায় আব্দুল আিজজ সম্প্রিত মুক্িতেযাদ্ধা
তািলকাভুক্ত হেত আেবদন কেরন।
মুক্িতযুদ্ধ
িবষয়ক
মন্ত্রণালেয়র
ওেয়ব
সাইেট
সংযুক্ত
মুক্িতেযাদ্ধার সংজ্ঞায় েয সব শর্তাবলী উল্েলখ রেয়েছ তার েকানিটই
আব্দুল আিজজ প্রামািণক পূরণ করেত পােরন িন।
এ ব্যাপাের মুক্িতেযাদ্ধা সংসদ, চাটেমাহর উপেজলা ইউিনেটর
কমান্ডার েমাজাহার েহােসন জানান, আব্দুল আিজজ প্রামািণক েকাথায়
যুদ্ধ কেরেছ আমােদর তা জানা েনই। তােক আমােদর চাটেমাহেরর
মুক্িতেযাদ্ধারা সনাক্ত করেত পাের িন। আমরা তােক এ িবষেয় িজজ্েঞস
করেল িতিন বেলেছন, মুক্িতযুদ্ধকােল িতিন নািক পলাশডাঙ্গা
যুবিশিবেরর মুক্িতেযাদ্ধােদর বাবুর্চী িছেলন।
তেব, পলাশডাঙ্গা যুব িশিবেরর অেনেকর সঙ্েগ কথা বেলও আিম এ তথ্েযর
সত্যতা পাইিন। আর, মুক্িতযুদ্ধ েকান আনন্দ ভ্রমণ িছল না েয,
মুক্িতেযাদ্ধারা বাবুর্চী িনেয় ঘুের েবড়ােবন।
উপেজলা কমান্ডার আেরা বেলন, েযেহতু ২০১১ সােলর তািলকায় আব্দুল
আিজজ প্রামািণেকর মুক্িতেযাদ্ধা তািলকায় নাম েনই । সুতরাং তার
সন্তানেদর ২০০৫ সােল মুক্িতেযাদ্ধা েকাঠায় চাকিরর আেবদেনর েকান
সুেযাগ েনই। যাচাই বাছাই কিমিটেত েজারােলা প্রিতবাদ করার পরও
প্রভাবশালী মহেলর সুপািরেশ আব্দুল আিজজেক মুক্িতেযাদ্ধা তািলকায়
অন্তর্ভূক্ত করার সুপািরশ করা হেয়েছ বেলও জানান িতিন।
ভুয়া সনেদ মুক্িতেযাদ্ধা েকাঠায় তায়জুেলর চাকিরর িবষয়িট তদন্েত
েজলা িশক্ষা অিফসার নািসর উদ্িদনেক দািয়ত্ব েদয়া হয়। তদন্ত েশেষ
গত ৪ জুলাই পাবনা েজলা প্রশাসেকর িনকট তদন্ত প্রিতেবদন জমা
িদেয়েছন।
তদন্ত প্রসঙ্েগ েজলা িশক্ষা
কেয়কবার সময় েদবার পরও পাবনা
িশক্ষক
তায়জুল
ইসলাম
তার
মুক্িতেযাদ্ধা সনেদর স্বপক্েষ
েদখােত পােরন িন।
তাড়াশ

উপেজলা

অিফসার নািসর উদ্িদন জানান, েবশ
সরকাির বািলকা িবদ্যালেয়র সহকাির
িপতা
আব্দুল
আিজজ
প্রামািণেকর
গ্রহণেযাগ্য েকান দািলিলক প্রমাণ

মুক্িতেযাদ্ধা

কমান্ডার

স্বাক্ষিরত

একিট

প্রত্যয়নপত্র জমা িদেলও, জাতীয় মুক্িতেযাদ্ধা কাউন্িসল প্রদত্ত
সংঙ্গার শর্তাবলী পূরণ হয় িন। মুক্িতবার্তা তািলকা, ভারতীয়
তািলকা িকংবা প্রধানমন্ত্রী প্রিতস্বাক্ষিরত সনদ এর েকানিটই তার
েনই।
তেব, মুক্িতেযাদ্ধা সংক্রান্ত েয েকান িসদ্ধান্ত গ্রহেণ আর
হার্ডকিপর প্রেয়াজন হেব না বেল গত ২০ জুলাই পিরপত্র জারী কেরেছ
মুক্িতযুদ্ধ িবষয়ক মন্ত্রণালয়। সম্মানী ভাতা, চাকিরেত িনেয়াগ
অথবা মুক্িতেযাদ্ধা সংক্রান্ত েযেকান িবষেয় িসদ্ধান্ত গ্রহেণ
মন্ত্রণালেয়র
ওেয়বসাইেট
রক্িষত
তািলকা
যাচাইবাছাই
পূর্বক
প্রেয়াজনীয় ব্যবস্থা িনেত হেব।
এ
পিরপত্র
অনুযায়ী,
ওেয়বসাইেটর
সর্বেশষ
হালনাগাদকৃত
মুক্িতেযাদ্ধা তািলকায়ও তায়জুেলর িপতার নাম না থাকায়, তার সরকাির
চাকিরেত বহাল থাকার েকান অিধকার েনই বেলও জানান ওই কর্মকর্তা।
তেব জাল সনেদ চাকির েনবার িবষয়িট প্রমািণত হবার পেরও স্বপেদ বহাল
থাকায় ক্েষােভর সৃষ্িট হেয়েছ েজলার মুক্িতেযাদ্ধােদর মধ্েয।
চাটেমাহর িমর্জাপুর গ্রােমর মুক্িতেযাদ্ধা ও পাবনা এডেভােকট বার
সিমিতর সভাপিত বীর মুক্িতেযাদ্ধা শাহ আলম ক্েষাভ প্রকাশ কের
বেলন, আব্দুল আিজজ প্রামািণক মুক্িতেযাদ্ধা নন।
জািলয়ািতর মাধ্যেম মুক্িতেযাদ্ধা েকাঠায় চাকির িনেয় িতিন ও তার
সন্তােনরা সকল মুক্িতেযাদ্ধােদর অসম্মান কেরেছন। অিবলম্েব তােদর
িবরুদ্েধ ব্যবস্থা গ্রহেণরও দািব জানান িতিন।
মুক্িতযুুদ্ধকালীন কমান্ডার বীর মুক্িতেযাদ্ধা েববী ইসলাম হতাশা
প্রকাশ কের বেলন, বর্তমান সরকার নানাভােব মুক্িতেযাদ্ধােদর
সম্মািনত করার েচষ্টা কেরেছ। িকন্তু, িকছু মানুেষর অপকর্েমর জন্য
আজ মুক্িতেযাদ্ধা শব্েদর আেগ ভুয়া েযাগ হচ্েছ, এর েচেয় লজ্জার আর
িক হেত পাের? িতিন মুক্িতেযাদ্ধা সনদ জািলয়ািতর িবষেয় সরকারেক
আেরা কেঠার হবার আহ্বান জানান।
এসব িবষেয় পাবনা সরকাির বািলকা িবদ্যালেয়র প্রধান িশক্ষক েমাঃ
ওয়ােজদ আলীর সােথ েযাগােযাগ করা হেল, িতিন জানান সহকাির িশক্ষক
তায়জুেলর ব্যপাের িসদ্ধান্ত এখেনা মাধ্যিমক ও উচ্চ মাধ্যিমক
িশক্ষা অিধদপ্তর েথেক আেস িন। এ িবষেয় িবভাগীয় পত্র েপেল তার
িবরুদ্েধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হেব।

