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আওয়ামী লীেগর কাযিনবাহী  সংসদ ও উপেদ া পিরষেদর যৗথসভা আজ। বঠেক িতনিট পযেব ণ
িতেবদন উ াপেনর কথা রেয়েছ।

িতেবদন েলা হল- জাতীয় ও উপেজলা িনবাচেন নৗকার িব ে  কাজ করা দলীয় নতা, এমিপ-ম ীেদর
নােমর তািলকাসহ পযেব ণ, রািফ হত াকা  িনেয় দলীয় পযেব ণ, পেহলা বশােখ ঢাকা িব িবদ ালেয়
ছা লীেগর িবশৃ লা ও দায়ীেদর িনেয় পযেব ণ িতেবদন।

িতেবদন তিরেত সংি  নতারা জানান- আওয়ামী লীগ সভাপিত ধানম ী শখ হািসনার িনেদশনা
মাতােবক িতেবদন ত করা হেয়েছ। যৗথসভায় এ েলা উ াপন হেত পাের।

আওয়ামী লীেগর যু  সাধারণ স াদক জাহা ীর কবীর নানক বহৃ িতবার যগুা রেক বেলন, দেলর ও
সরকােরর ভাবমিূত র ায় আওয়ামী লীগ সভাপিত ধানম ী শখ হািসনা সবসময় ব পিরকর। জাতীয় ও
ানীয় িনবাচেন নৗকার িব ে  কাজ করা নতােদর িব ে  কেঠার িশয়াির িদেয়েছন িতিন। তার িনেদেশ

দািয় শীলরা  কাজ  করেছন।  দল-মত  িনিবেশেষ  রািফ  হত ায়  যারাই  জিড়ত,  কউ  ছাড়  পােব  না।
জিড়তেদর িব ে  কেঠার শাি মলূক ব ব া িনেত ধানম ী শখ হািসনার িনেদশনা আেছ। িবষয় েলা
িনেয় যৗথসভায় আেলাচনা হেত পাের।

  রজাউল কিরম াবন
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আওয়ামী লীেগর নীিতিনধারক পযােয়র একািধক নতার সে  আলাপ কের জানা যায়, ৫ এি ল দলিটর
কাযিনবাহী সংসেদর সভায় নৗকার িবেরািধতাকারী নতা, এমিপ-ম ীেদর িব ে  কেঠার অব ােনর কথা
জািনেয় াভ কাশ কেরন শখ হািসনা। এ িবষেয় িতিন িবভাগীয় দািয় া  যু  সাধারণ স াদক ও
সাংগঠিনক স াদকেদর পৃথক তািলকা  ও  পযেব ণ  িতেবদন তিরর িনেদশ  দন।  এ  িতেবদন
অেনকটাই িছেয় এেনেছন সাংগঠিনক স াদকরা। চাইেলই আজেকর বঠেক এসব িতেবদন উ াপন
করা হেব।

ফনীর সানাগাজীেত সরাত জাহান রািফ হত াকা  িনেয় ’জন ানীয় নতার নাম আেলাচনায় উেঠ
এেসেছ।  মামলার ধান  আসািম  অধ  িসরাজ উে ৗলােক আইিন  সহায়তা  দয়ায় ইিতমেধ  ইউিপ
চয়ারম ান কাজী বলুবলু সাহাগেক বিহ ার কেরেছ ানীয় আওয়ামী লীগ। অপরিদেক মামলার অ তম
ই  সে হভাজন  আসািম  ি ন  ও  শাহাদাত  হােসন  শামীেমর  আদালেত  ীকােরাি মলূক

জবানবি েত সানাগাজী উপেজলা আওয়ামী লীগ সভাপিত ল আিমেনর নাম উেঠ এেসেছ। িবষয়িট
িনেয় িব ত ানীয় ও ক ীয় আওয়ামী লীগ। জানা গেছ, আজেকর যৗথসভায় রািফ হত াকা  িনেয়
একিট  পযেব ণ  দলীয়  সভাপিতর  কােছ  তুেল  ধরেবন  ক ীয়  নতারা।  এই  পযেব ণ  িরেপােটর
পিরে ি েত দেলর কউ স ৃ  থাকার অিভেযাগ িমলেল তার িব ে  সাংগঠিনক কেঠার ব ব া নয়া
হেত পাের।

পেহলা বশােখ ছা লীেগর িবশৃ লা িনেয় াভ কাশ কেরেছন আওয়ামী লীগ সভাপিত। ৭ িদেনর
সময় বেঁধ িদেয় পূণা  কিমিট গঠেনর তািগদও দন িতিন। এ িবষেয় আজ যৗথসভায় একিট অ গিত

িতেবদন  উ াপন হেত পাের।  এ  ছাড়া  দলীয়  নতােদর িবতিকত কমকা  এবং  জাতীয় ও তৃণমলূ
সে লন িনেয় িব র আেলাচনার কথা রেয়েছ আজেকর সভায়।

আজেকর যৗথসভা িনেয় আওয়ামী লীেগর দফতর স াদক ড. আব স সাবহান গালাপ া িরত এক
সংবাদ িব ি েত জানােনা  হয়- বার (আজ) িবকাল সােড় চারটায় ২৩ ব ব ু  এিভিনউেয় দেলর
ক ীয়  কাযালেয়  এ  যৗথসভা  অ ি ত  হেব।  সভায়  সভাপিত  করেবন  আওয়ামী  লীগ  সভাপিত
ধানম ী শখ হািসনা। আওয়ামী লীেগর ভার া  সাধারণ স াদক মাহববুউল আলম হািনফ সংি

সবাইেক যথাসমেয় উপি ত থাকেত অ েরাধ জািনেয়েছন।

আওয়ামী লীেগর স াদকম লীর সভা কাল: আওয়ামী লীেগর স াদকম লীর সভা আগামীকাল শিনবার
অ ি ত হেব। বলা ১১টায় দলিটর সভাপিতর ধানমি র রাজৈনিতক কাযালেয় এ সভা অ ি ত হেব।
সভায় আওয়ামী লীেগর ভার া  সাধারণ স াদক মাহববুউল-আলম হািনফ সংি  সবাইেক যথাসমেয়
উপি ত থাকার জ  িবনীত অ েরাধ জািনেয়েছন। আওয়ামী লীেগর দফতর স াদক আব স সাবহান
গালাপ া িরত এক স িব ি েত এ তথ  জানা গেছ।
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