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ছা লীেগর  পূণা  কিমিট  এখন  কবল  ঘাষণার  অেপ ায়।  আজ  কিমিটর  তািলকা  তেুল  দওয়া  হেব
আওয়ামী লীগ সভােন ী ধানম ী শখ হািসনার হােত। তার িনেদশনা  পেলই য কােনা সময় পূণা
কিমিট ঘাষণা হেব। আর আগামী সাত িদেনর মেধ  ঘাষণা করা হেব ঢাকা িব িবদ ালয়, ঢাকা মহানগর
উ র ও দি েণর কিমিটও। ছা লীেগর কিমিট গঠেনর দািয়  পাওয়া  শীষ  নতৃে র তথ মেত, চলুেচরা
যাচাই-বাছাই  ও  িবচার-িবে ষেণর  মাধ েম  কিমিট  গঠেনর  ি য়া  চূড়া  হেয়েছ।  যেহতু  এর  আেগ
ছা লীেগ অ েবশ ঘটােনার অিভেযাগ িছল,  সিদক িবেবচনায়  পদ ত াশীেদর িবষেয়  পু া পু ভােব
খাজঁখবর িনেয় কিমিটেত রাখা হেয়েছ।

গত বছেরর ১১-১২ ম ছা লীেগর জাতীয় সে লন অ ি ত হয়। সে লেনর আড়াই মাস পর ৩১ জলুাই
সভাপিতর পেদ রজওয়া ল হক চৗধরুী শাভন ও সাধারণ স াদক পেদ গালাম রা ানীর নাম ঘাষণা
করা হয়। দািয়  পাওয়ার পর নানা ই েত ব  হেয় পেড়ন ছা লীেগর শীষ ই নতা। ফেল পূণা  কিমিট
করেত ব থ হন তারা। এ ছাড়াও তারা িপংেয় জিড়েয় পেড়ন। গত ১৫ এি ল ছা লীেগর পূণা  কিমিট
গঠেন দীঘসূ তা ও নিতবাচক কমকাে ড  ছা লীগ সভাপিত ও সাধারণ স াদেকর ভূিমকা িনেয় াভ

কাশ  কেরন  আওয়ামী  লীগ  সভােন ী  শখ  হািসনা।  ত  পূণা  কিমিট  গঠেন  ব থ  হেল  েয়াজেন
ছা লীেগর বতমান ই সদে র ক ীয় কিমিট ভেঙ নতনু সে লন করার মিক দন িতিন। সিদন তার
বাসভবন গণভবেন াভ কােশর পাশাপািশ আওয়ামী লীেগর চার নতােক ছা লীেগর িবষয়িট দখভােলর
দািয়  দন িতিন।

ছা লীেগর কিমিট দখভােলর দািয়  পেয় পরিদনই সংগঠনিটর সভাপিত-সাধারণ স াদেকর সে  বঠক
কেরন আওয়ামী লীেগর যু  সাধারণ স াদক জাহা ীর কিবর নানক, আব র রহমান, সাংগঠিনক স াদক
আ ফ ম বাহাউি ন নািছম এবং িব এম মাজাে ল হক। ১৭ এি ল তারা বঠক কেরন আেগর কিমিটর
সভাপিত সাইফরু রহমান সাহাগ এবং সাধারণ স াদক জািকর হােসেনর সে । এর ধারাবািহকতায় ২১
এি ল বতমান সভাপিত ও সাধারণ স াদেকর সে  বঠক কেরন। একািধক বঠেক সবার মতামত িনেয়ই
চূড়া  করা হেয়েছ খসড়া তািলকা। আজ আওয়ামী লীগ সভােন ী ধানম ী শখ হািসনার হােত স তািলকা
তুেল দওয়া হেব। এ সে  জাহা ীর কিবর নানক বেলন, একািধকবার বঠক কের খসড়া তািলকা চড়ূা
করা হেয়েছ। বার স তািলকা তুেল দওয়া হেব আওয়ামী লীগ সভােন ী শখ হািসনার কােছ। িতিন
অ েমাদন িদেলই য কােনা সমেয় ঘাষণা করা  হেব ক ীয় কিমিট। এিদেক ছা লীেগর পদ ত াশীরা
শষ মুহেূত ছা লীেগর শীষ  নতেৃ র পাশাপািশ আওয়ামী  লীেগর ভাবশালী  নতা,  এমিপ ও সােবক

ছা েনতােদর কােছ তদিবর চািলেয় যাে ন। আবার কউ কউ আওয়ামী  পিরবােরর সদ  মাণ িদেত
জলা আওয়ামী লীেগর শীষ নতােদর কাছ থেক ত য়নপ ও িনেয় আসেছন। তেব কিমিটেত পদ পেত
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িবতিকত  ব ি রাও  তদিবর  চািলেয়  যাে ন।  পদ ত াশীেদর  অিভেযাগ,  কারা  নতা  হেবন,  তারা  কার
অ সারী,  কান  এলাকার  নতা  এসব িহসাব  শষ  হে  না  সােবক ও  বতমান  নতােদর।  ছা লীেগর
তথাকিথত ‘িসি ডেকট’ ভেঙ একািধক শি শালী িসি ডেকট গেড় ওঠার কারেণই মূলত যথাসমেয় পূণা
কিমিট  ঘাষণা  করা  স ব  হয়িন।  জানা  গেছ,  দীঘ সময়  ছা লীেগর  পূণা  কিমিট না  থাকায়  থমেক
দািঁড়েয়েছ ছা লীেগর সাংগঠিনক কায ম। ১৩০িট সাংগঠিনক ইউিনট পিরচালনা করা  ই নতার পে
অেনকটা  অস ব।  দীঘ সময় কিমিট না  হওয়ায়  নতা-কমীেদর মেধ  হতাশা  দখা  িদেয়েছ। এ  িবষেয়
ছা লীেগর সভাপিত রজওয়া ল হক চৗধরুী শাভন বেলন, সবার সে  পরামশ কেরই আমরা কিমিট ত
কেরিছ। তারপরও ব ব রু ক া  ধানম ী  শখ হািসনার িস া ই চড়ূা । আওয়ামী  লীেগর সাংগঠিনক
স াদক আ ফ ম বাহাউি ন নািছম বেলন, ‘দীঘিদন ধের ছা লীেগর সােবক ও বতমান শীষ নতােদর িনেয়
বঠক কের একিট তািলকা তির কেরিছ। পদ ত াশী সবাইেক তা আর নতা বানােনা স ব নয়, অিধকতর
হণেযাগ , জনি য় ও ি ন ইেমেজর এবং ভােলা ছা েদর কিমিটেত রাখা হেয়েছ।’ ছা লীেগর ক ীয়

িনবাহী সংসেদর কাযকাল ই বছর। এর মেধ  সে লন না হেল কিমিটর কাযকািরতা থাকেব না। এরই মেধ
িনধািরত সমেয়র একটা অংশ পার কের ফেলেছ পূণা  কিমিট ছাড়াই। এিদেক ক ীয় কিমিট না হওয়ায়
ছা লীেগর ঢাকা িব িবদ ালয়, ঢাকা মহানগেরর ই পূণ শাখার কিমিটও আটেক আেছ। তেব ক ীয়
ছা লীেগর পূণা  কিমিটর তািলকা  কােশর পরপরই ঢাকা  িব িবদ ালয় শাখা  ছা লীগ,  ঢাকা  মহানগর
উ র-দি েণরও পূণা  কিমিটর পূণা  তািলকা কাশ করা হেব।
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