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আওয়ামী লীেগ ১০ বছের ৪০০ ইঁেফাড় সংগঠন 
রিফ ল ইসলাম রিন  

‘বাংলােদশ ইেলকি ক লীগ-গাজী র মহানগর’ ন র টিবহীন  মাটরসাইেকেলর পছেন লখা এমন এক  ছিব ফস েক শয়ার 
কের বাংলােদশ ছা লীেগর সােবক সাধারণ স াদক িসি কী নাজ ল আলম িলেখেছন ‘ ক ক নাম িলখােত চান এই দাকােনর?’ 
আলহাজ সরদার সােহল আহেমদ নােম একজন কেম  িলেখেছ, ‘আমার গাজী েরর কিম  এটা, ভাঙােচারা লীগও আেছ।’ মজার 

াপার হেলা, গাজী েরর অেনক দািয় া  নতা ওইসব ানাের অিতিথ হেয় ভাঙােচারা ব ৃতা কেরন। সংরি ত নারী আসেনর 
সােবক এমিপ সািবনা আকতার িহন কেম  কেরেছন, কত য দাকান লেব? গােছর পাতাও বেল আওয়ামী লীগ। িক  এটা িক 
সিত  নািক েখাশ পের আওয়ামী লীেগর বদনাম করেত অ েবশ পেয়েছ?  ‘বাংলােদশ ইেলকি ক লীগ’ নয়, ‘নািপত লীগ’, 
‘ফিকর লীগ’ ‘জনেন ী লীগ’, ‘ বীণ লীগ’ ‘িডিজটাল লীগ’ নাগিরক লীগ’সহ িনত ন ন লীগ গেড় উঠেছ।  আওয়ামী লীেগর টানা 

তীয় ময়ােদর ১০ বছর ৩ মােস কমপে  ৪শ ইঁেফাড় সংগঠেনর জ  হেয়েছ। িক  সংগঠেনর ি  হেয়িছল ১৯৯৬ সােলর থম 
মতায় আসার পর। আওয়ামী লীেগর নীিতিনধারক এবং রাজৈনিতক িবে ষকরা বলেছন, দেলর চরম িদেন তােদর দখা যায়িন। 

তখন তােদর অেনেকই িনেজেক আওয়ামী লীগ সমথক বেল পিরচয়ই িদেতন না। কউ কউ িবএনিপ-জামায়ােতর রাজনীিতর সে  
স ৃ  িছেলন। ২০০৮ সােল আওয়ামী লীগ মতায় আসার পরপরই মা  ঁেড় সংগঠন গজােনার িহিড়ক পেড় যায়। িতিদনই 
জ  নয় িনত ন ন লীগ। যার নই কােনা গঠনত , কাযালয়, ণা  কিম । এসব সংগঠেনর নতারা িনেজেদর মতাসীন দেলর 
অ  ও সহেযাগী সংগঠন বা কখেনা কখেনা সমথক সংগঠন বেল পিরচয় িদে । ক ীয় কােনা অ েমাদন না থাকেলও এসব 
সংগঠেনর নতারা চ দাবািজ, তদিবরবািজ ও ভাব িব ার, িলফেলট, িভিজ ং কাড, ানার- ফ ন, পা ার ছািপেয় ি  

চারণায় মেত ওেঠন। ক  থেক ণ ল পযােয় এই সংগঠেনর কিথত নতােদর দাপেট ল দেলর নতা-কম রাও অিত । 
রাজৈনিতক িবে ষকরা বলেছন, কােনা দল মতায় এেলই সই দেলর িভতের বা বাইেরর ি  দেলর নাম ভািঙেয় াথ হািসেল 
উেঠপেড় লােগ। গত ই দশেকর অিভ তা থেক দখা গেছ, ল দেলর সে  িমল রেখ নানা সংগঠন েল চ দাবািজ বা সরকাির 

িবধা নওয়ার চ া কের এরা। িবএনিপ মতায় থাকেল ‘জাতীয়তাবাদী’ বা ‘িজয়া’ তকমা লািগেয় গিজেয় ওেঠ এসব সংগঠন। 
আর আওয়ামী লীগ মতায় এেল ‘ব ব ’, ‘ ি ’ বা ‘আওয়ামী’ শ  বহার কের গঠন করা হয় নানা সংগঠন। জানা গেছ, 
এসব ইঁেফাড় সংগঠন গিজেয় উঠেত েযাগ কের িদেয়েছন আওয়ামী লীেগর ক ীয় িক  নতা, বতমান ও সােবক এমিপ-ম ী। 
তােদর ‘রাজৈনিতক বকার ’ কাটােত দলীয় ধােনর ি  আকষেণ বা িবেরাধী প েক কটা  করেত ‘শ েবামা’ ফাটােতই এসব 

ইঁেফাড় সংগঠনেক থেম েপাষকতা করেতন। তােদর কউ কউ িমিডয়ার ‘ খারাক’ িদেত চটকদার কথার পাশাপািশ দল ও 
সরকােরর িব ে ও কথা বলেতন। আওয়ামী লীেগর থম ময়ােদ কে র কেয়কজন নতা এসব ‘ দাকােন’ সরকােরর 
সমােলাচনায় খর িছেলন। ওই সমেয় এসব নতার খ ব  করেত কেয়কজনেক মি ও দওয়া হেয়িছল। আবার কেয়কজন নতা 
সি য় হেয়েছন। কউ মি  পানিন, আবার কউ কউ মি সভায় আেছন। লত রাজনীিতর যসব িবষয় িনেয় িবতক হয়, স েলা 
িনেয় আেলাচনা বা সিমনােরর আেয়াজন কের এসব সংগঠেনর উে া ারা।  জানা গেছ, ইঁেফাড় সংগঠেনর নতারা তদিবর কের 
ম ী-এমিপেদর কাছ থেক িবধা বাগােনা, িবিভ  েজ  হািতেয় নওয়া, পদক বািণজ , চাকিরেত িনেয়াগ, বদিল, পেদা িতেত 
তদিবর করাসহ অসং  কােজ িল । এেদর কউ কউ গাড়ার িদেক ঢাকা শহের মেস বাস করেলও কাল েম ইঁেফাড় সংগঠন 
গেড় েল বািড়-গািড়র মািলক হেয়েছন। তারা আওয়ামী লীগ ক ীয় নতা, সহেযাগী সংগঠেনর নতা পিরচয় িদেয় দািপেয় বড়ান 
সিচবালয়সহ িবিভ  অিফস-আদালত। অপরিদেক রাজধানীেত িবিভ  অ ান শেষ ক ীয় নতােদর সে  ছিব েল তারা 
এলাকায় িগেয় িবশাল িবশাল পা ার স েয় ক ীয় নতার পিরচয় িদে ন। আবার কউ কউ ানীয় অিফস-আদালেতর 
ট ারসহ নানা অিনয়েম জিড়েয় পড়েছন। আওয়ামী লীেগর বীণ বশ কেয়কজন নতার সে  কথা বেল জানা গেছ, ১৯৭৫ সােলর 

১৫ আগ  জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমানেক হত ার পর দেশ অেনেকই আওয়ামী লীেগর নাম েখ িনেত চায়িন। স 
সমেয় সংগঠন িহেসেব ব ব  সাং িতক জাট, ব ব  পিরষদ এবং আমরা য খীসহ হােত গানা ৪-৫  সংগঠন িছল যারা 
ব ব  ও আওয়ামী লীেগর কথা বলেতন। ব ব  সাং িতক জােটর ানাের স সমেয় দেশর াত িশ ী, অিভেনতা, 
অিভেন ী ও িনমাতারা মানবব ন, মামবািত ালন কের ব ব র হত ার িবচার দািব কেরেছন। রাজাকােরর িবচার দািব 
কেরেছন। িক  ১৯৯৬ সােল আওয়ামী লীগ মতায় আসার পর এসব সংগঠন বাড়েত থােক। গত ই ময়ােদ বাড়ার পিরমাণ 
সবেচেয় বিশ। দলীয় ও সরকাির বধ কােনা অ েমাদন না থাকেলও এ সংগঠেনর নতােদর দৗরা  এতই বেড় চেলেছ য, 



দলীয় অেনক নতােক পয  তারা তায়া া কেরন না। িবষয়  আওয়ামী লীেগর নীিত-িনধারকেদর ভািবেয় লেছ। শাি লক 
ব া হণ না করায় এসব নামসব  সংগঠন বাড়েছ বেল মেন করেছন রাজৈনিতক িবে ষকরা। জানা গেছ, গত দশ বছের জ  

নওয়া অিধকাংশ সংগঠেনর মে  রেয়েছÑ পযটন লীগ, তিরকত লীগ, বাংলােদশ ইেলকি ক লীগ, নািপত লীগ, ফিকর লীগ, 
জনেন ী লীগ, বীণ লীগ, িডিজটাল লীগ, আওয়ামী অিভভাবক লীগ, দিজ লীগ, ত ণ লীগ, িরকশা মািলক- িমক ঐক  লীগ, ব 
হকাস লীগ, নৗকার মািঝ িমক লীগ,  মৎ জীবী লীগ, আওয়ামী  মৎ জীবী লীগ, িছ ল হকাস লীগ, িছ ল মৎ জীবী 
লীগ,  বসায়ী লীগ, ণ ল লীগ, াধীনতা লীগ, হােটল িমক লীগ, হকাস লীগ, চালক লীগ, চার ও কাশনা লীগ, ব ব  
গণতাি ক লীগ, জনেন ী শখ হািসনা ক ীয় লীগ, আওয়ামী ি েযা া জ  লীগ, আওয়ামী প  ি েযা া লীগ, আওয়ামী 
পিরবহন িমক লীগ, আওয়ামী নৗকার মািঝ িমক লীগ, মাটরচালক লীগ, সমবায় লীগ, হারবাল লীগ, দশীয় িচিকৎসক লীগ, 
প  ি েযা া লীগ, পিরবহন িমক লীগ, ব ব  হািমও ািথ লীগ, ব ব  সিনক লীগ, ব ব  লখক লীগ, ব ব  বা হারা 
লীগ, ব ব  সাং িতক লীগ, জনেন ী িচ া লীগ, ি েযা া ত ণ লীগ, ি েযা া জনতা লীগ, িডিজটাল ছা লীগ, িডিজটাল 
আওয়ামী ওলামা লীগ, ইসলািমক ফাউে শন কমচারী লীগ, নৗকার ন ন জ  লীগ, আওয়ামী ব সাং িতক জাট, ব ব র 
আদশ ও চতনা গেবষণা পিরষদ, ব ব  একােডিম, ব ব  নাগিরক সংহিত পিরষদ, ব ব  জ  লীগ, ব ব  ব পিরষদ, 
ব ব  আওয়ামী হকাস ফডােরশন, ব ব র িচ াধারা বা বায়ন পিরষদ, আমরা িজব সনা, আমরা িজব হেবা, চতনায় 
িজব,  ব ব র সিনক লীগ, দশীয় িচিকৎসক লীগ, কানা বাংলােদশ ৫১, জনতার ত াশা, রােসল মেমািরয়াল একােডিম, 
দশর  পিরষদ, ব মাতা পিরষদ, ব মাতা শখ ফিজলা ন নছা িজব পিরষদ, আওয়ামী িশ  বক সাং িতক জাটসহ চার 

শতািধক সংগঠন। জাতীয় স াব, ঢাকা িরেপাটাস ইউিন -িডআরইউ, িডে ামা ইি িনয়াস ইনি উশনসহ িবিভ  ােন এসব 
সংগঠেনর মানবব ন, আেলাচনা অ ােন িনয়িমতই আওয়ামী লীেগর ক ীয় নতােদর অংশ িনেত দখা যায়। এমনিক দেলর 
িবিভ  কম িচেত এ সংগঠন েলা ানার িনেয়ই হািজর হয়। িবিভ  ি েদর স াননা দান, আর দেলর ক ীয় নতােদর, 
এমনিক ধানম ী শখ হািসনা ও ধানম ী  জেয়র সে  ছিব েল পা াের, ফস েক চারণা চালােতও দখা যায় কােনা 
কােনা সংগঠেনর নতােদর।  ঢাকা শহেরই নয়, এ রকম ইঁেফাড় সংগঠন রেয়েছ ণ ল পযােয়ও। তােদর িব ে  রেয়েছ 

সংগঠেনর নাম ভািঙেয় চ দাবািজ, থানার দালািল, এলাকার িনরীহ ি েদর নানা ধরেনর হয়রািন করার অিভেযাগ। বিরশােলর 
বা গ  উপেজলায় খাই ল িসকদার নােম একজন ব ব  িত সংসদ ও ব ব  িত পাঠাগার াপন কেরন। িতিন সংগঠন র 
উপেজলা শাখার েঘািষত সভাপিত। ক ীয় এমন কােনা সংগঠেনর অি  পাওয়া যায়িন।  এ সে  আওয়ামী লীেগর 

িসিডয়াম সদ  পী ষ কাি  ভ াচায বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, এসব সংগঠন আওয়ামী লীেগর অ েমািদত নয়। নােমর আেগ 
লীগ, ব ব  ও ি েযা া শ  ড়েলই আওয়ামী লীেগর সহেযাগী সংগঠন হেব না। আওয়ামী লীেগর ছয়  সহেযাগী ও  

া িতম সংগঠন আেছ। এ ছাড়া যারাই সহেযাগী সংগঠন িহেসেব পিরচয় দেব তারা স ক কাজ  করেছন না। কউ তারণা ও 
চ দাবািজর সে   থাকেল তােদর িব ে  ব া িনেত সংি েদর অ েরাধ কেরন িতিন। এ সে  আওয়ামী লীেগর  
সাধারণ স াদক মাহ ব-উল আলম হািনফ বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ইঁেফাড় সংগঠন স েক আমরা অেনক আেগই 
দশবাসীেক সতক কেরিছলাম। এেদর কােনা ী িত নই। যারা লীগ, ব ব  ও ি েযা া শ  বহার কের সংগঠন করেছ 

আমরা তােদর িব ে  অ াকশেন যাব। আগামী কাযিনবাহী কিম র বঠেক িবষয়  তালা হেব। এ ছাড়াও িতিন য়া সংগঠেনর 
িব ে  ব া িনেত আইন লা বািহনীর সদ েদর আ ান জানান। 

 


