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ক  থেক ওয়াড পয  দলীয় নতােদর তথ  চেয়ও পায়িন আওয়ামী লীগ। ফেল দেলর ২০তম জাতীয়
সে লেনর পরপরই নয়া এই উেদ াগ িঝিমেয় পেড়েছ। উপেজলা িনবাচেন নৗকার িবেরািধতাকারীেদর
নাম চাওয়া হেয়িছল তৃণমেূলর কােছ। আ ািনকভােব এখনও তা কে  জমা হয়িন।

জলা-উপেজলায়  িনজ  কাযালয়  িনমােণ  দেলর  িনেদশনা  বা বায়ন  হয়িন  আজও।  দেল  অ েবশ
ঠকােত কে র িনেদশও উেপি ত দীঘিদন ধের। ত াগী ও বীণ নতাকমীেদর তািলকা তিরেত ক ীয়

িনেদশ পালন কেরিন তৃণমলূ।

সব েরর কিমিট পূণা  করার িচিঠ তৃণমেূল গেলও গা কেরিন অিধকাংশ সাংগঠিনক ইউিনট। দেলর
এসব আেদশ িবিভ  সমেয় িচিঠ আকাের ডাকেযােগ পাঠােনা হেলও আজ পয  বা বায়ন হয়িন।

আওয়ামী  লীেগর এসব  আেদশ-িনেদশ ল নকারী  নতাকমীেদর িব ে  তমন কােনা  ব ব া  নয়া
হয়িন। বিশর ভাগ ে  অিভযু েদর কারণ দশােনার নািটশ দয়ার মেধ ই সীমাব  থেকেছ দলিট।
কােনা কােনা ে  তা-ও নয়। মৗিখক ঘাষণােতই আটেক থাকেছ। শাকজ নািটশও দয়া হয়িন।

ফেল ায় সব পযােয়র নতাকমীর মেধ  এক ধরেনর িঢেলঢালাভাব চেল এেসেছ। কউ আইন মানেত
চান না। ফেল আেদশ বা নািটশ দয়া হেলও তা বা বায়ন হয় না।

  রজাউল কিরম াবন ও
হািসবলু হাসান
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এ িবষেয় জানেত চাইেল  আওয়ামী  লীেগর িসিডয়াম  সদ  কাজী  জাফর উ াহ ম লবার স ায়
যগুা রেক বেলন, িবষয়িট খুবই াসি ক। িতিন বেলন, আমরা িমিটং কির, কথা বিল। িক  আলিটেমটিল
কারও  িকছুই  হয়  না।  য  য  অব ায়  আেছ,  স  তমনই  থােক।  ধু  কারণ  দশােনার  নািটশ  বা
আেদশ-িনেদশই দয়া হয়। এ েলা পালন না করার জ  কােনা ব ব া নয়া হয় না।

কন ব ব া নয়া হয় না- জানেত চাইেল িতিন বেলন, কারণ কউ আইন মানেত চায় না।

এ পিরি িতেত আওয়ামী লীগ সভাপিত ধানম ী শখ হািসনার িডিজটাল ডাটােবজ তিরর ঘাষণা কতটা
বা বায়ন  হেব,  তা  িনেয়  ক ীয়  নতােদর  যেথ  সে হ  রেয়েছ।  এক  সাংবাদ  সে লেন  দলীয়
নতাকমীেদর তথ সমৃ  িডিজটাল ডাটােবজ তিরর ঘাষণা দন আওয়ামী লীগ সভাপিত ধানম ী শখ

হািসনা।

িতিন বেলন, একিট অ ােপর মাধ েম দেশর সব নতাকমীেক আনেত এই ডাটােবজ তির হেব। আিম
যখন অবসের যাব, টিু পাড়া বেস এ ডাটােবজ থেক সবার সে  যু  থাকেত পারব।

ডাটােবজ তিরর কােজ স ৃ  আওয়ামী লীেগর একািধক নতার সে  কথা বেল জানা যায়, ২০১৬ সােল
অে াবের  জাতীয়  সে লেনর  পরপরই  একিট  ডাটােবজ  তিরর  কাজ   হয়।  ধানম ীর
তথ যিু িবষয়ক উপেদ া সজীব ওয়ােজদ জেয়র িনেদেশ দেলর নতাকমীেদর এই তথ ভা ার তিরর
কাজ  করা হয়।

মহানগর, জলা, উপেজলা, থানা, ইউিনয়ন, পৗর, ওয়াড কিমিটর সদ েদর নাম-িঠকানাসহ এক কিপ
পাসেপাট সাইজ ছিব কিমউিনিট পাটাল িনব ন ফরম ত আওয়ামী লীগ কাযালেয় জমা িদেত ওই সময়
জলা নতােদর িচিঠও দয়া হেয়িছল।

িক  ঃখজনক হেলও সত , িবগত আড়াই বছের এই কােজর অ গিত নই বলেলই চেল। সবিমেল ১৬
হাজােরর মেতা  নতাকমীর তথ  এখন পয  জমা  পেড়েছ।  তৃণমেূল  নতাকমীেদর অসহেযািগতা  ও
ক ীয় নতােদর উদাসীনতার কারেণই এমনিট হে  বেলও তারা জানান।

আওয়ামী লীগ সেূ  জানা যায়, দেলর িডিজটাল ডাটােবেজ তথ  িদেত ক  থেক তণৃমেূল একিট িচিঠ
ই  করা হেয়েছ। স িত ই কৃত ওই িচিঠেত ওয়াড, ইউিনয়ন, উপেজলা, মহানগর ও জলা কিমিটর
পূণা  তািলকা পাঠােত বলা হয়।

একই িচিঠ এর আেগ আরও কেয়কবার ই  করা হয়। গণভবেন অ ি ত দেলর তৃণমেূলর বিধত সভায় এ
স িকত িনেদশনা দন দলীয় সভাপিত। এরপরও অিধকাংশ তণৃমলূ সংগঠন কে  তািলকা পাঠায়িন।

তািলকা পাঠােনায় তণৃমলূ নতােদর গিড়মিসর কারণ উে খ কের আওয়ামী লীেগর নীিতিনধারণী পযােয়র
কেয়ক নতা  যগুা রেক জানান,  অিধকাংশ ওয়াড,  ইউিনয়ন,  উপেজলা,  জলার পূণা  কিমিট  নই।
সভাপিত-সাধারণ স াদক িদেয়ই চলেছ অেনক কিমিট। আবার অেনক ােন দীঘিদন থেক সে লন না
হওয়ায় কিমিটও নই।

তারা জানান, এসব এলাকার তৃণমেূলর নতারা কে  কিমিট পাঠােত ভয় পান। যাে তাই কের কিমিট
পাঠােল ানীয় নতাকমীেদর মেধ   মাথাচাড়া িদেয় উঠেত পাের। সবিমেল এ মহূুেত কিমিট িনেয়
নতনু ঝােমলায় জড়ােত চান না দািয় শীলরা। ফেল কে র বারবার চােপও কিমিটর তািলকা পাঠােত
িপছুটান িদে ন তৃণমেূলর নতারা।

এ িবষেয় জানেত চাইেল আওয়ামী লীেগর ভার া  সাধারণ স াদক মাহববুউল আলম হািনফ শিনবার
যগুা রেক বেলন, তৃণমেূল পাঠােনা ক ীয় িনেদশ নতাকমীরা সিঠকভােবই পালন করেছ।

িতিন বেলন, দেলর সব েরর নতাকমীেদর ডাটােবজ তিরর কাজ  হেয়েছ। অেনক জলা-উপেজলা
থেক তথ  পেয়িছ। যসব জলা-উপেজলায় কিমিট পূণা  হয়িন, সখােন ত কিমিট পূণা  কের কে

পাঠােব বেল আশা কির।

গত বছর সারা  দেশ সদ পদ নবায়ন ও সদ  সং হ অিভযান একেযােগ  হেলও শষ করেত
পােরিন তৃণমলূ আওয়ামী লীগ। ত এই কায ম স ে র জ  দেলর সাধারণ স াদক ওবায় ল
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কােদর া িরত িচিঠ কােনা কােজ আেসিন। দলীয় সেূ  জানা যায়, মহা ধমুধােম এ কমসিূচ  হেলও
শষ হয়িন আজও।

জানা  যায়,  ২৩  ব ব ু  এিভিনউেয়  দেলর  আধিুনক  ক ীয়  কাযালয়  িনমাণ   করার  পরপরই
জলা-উপেজলােতও  িনজ  দলীয়  কাযালয়  াপেনর  িস া  নয়  আওয়ামী  লীগ।  ২০তম  জাতীয়

সে লেনর পর এক মতিবিনময় সভায় দেলর সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদেরর উপি িতেত জলা,
উপেজলা/ পৗর আওয়ামী  লীেগর কাযালেয়র তথ  চেয় একিট ফরম পূরণ কের দফতের জমা দয়ার
আ ান জানােনা হয়।

১৯ জা য়াির আবারও কাযালয় সং া  তথ  চেয় দেলর সব জলা, উপেজলা, মহানগর, থানা ও পৗর
কিমিটর কােছ িচিঠ পাঠােনা হয়। িচিঠেত বলা হয়, ‘বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর সভাপিত শখ হািসনার
িনেদশ অ যায়ী  যসব মহানগর,  জলা,  উপেজলা  পযােয়  আওয়ামী  লীেগর িনজ  জিম রেয়েছ িক
কাযালয় নই, সসব ােন দলীয় খরেচ কাযালয় িনমােণর িস া  নয়া হেয়েছ। যসব এলাকায় দেলর
িনজ  জিম নই, তােদর জিম িকনেতও বলা হয়।

দলীয় সূ  জানায়, মতাসীন আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক া িরত ওই িচিঠেত দেলর অ ায়ী
কাযালয় থাকেল তার িঠকানা ও ফান ন র, অ ায়ী কাযালয় (ভাড়া নয়া) থাকেল তার িববরণসহ ায়ী-
অ ায়ী কাযালেয়র কি উটার, ই টারেনট সংেযাগ, ফ া  ও টিলেফান স িকত তথ ও চাওয়া হেয়িছল।
িক  এখনও এ িবষেয় কােনা তথ  িদেত পােরিন অিধকাংশ তৃণমলূ আওয়ামী লীগ।

এ িবষেয় মাহববুউল আলম হািনফ যগুা রেক বেলন, জলা-উপেজলা  পযােয় দলীয় কাযালয় তিরর
অেনক অ সর হেয়েছ। অেনক ােন কাযালয় তির হেয়েছ। অ া  জলা-উপেজলায়ও ত কাযালয়
িনমাণ করা হেব।

সারা দেশর আওয়ামী লীগ ও সহেযাগী ও াতৃ িতম সংগঠেনর ‘ত াগী- বীণ ও অ ’ নতাকমীেদর
নােমর তািলকা তির করেত ক  থেক তণৃমেূল িনেদশ দয়া হেলও তা বা বায়ন হয়িন।

সাংগঠিনকভােব মলূ ায়েনর জ  তােদর নাম-িঠকানা  চেয় দেলর জলা,  উপেজলা ও  পৗর কিমিটর
সভাপিত-সাধারণ স াদেকর কােছ িচিঠও পাঠােনা হেয়েছ। ২০১৭ সােলর জুলাইেয় পাঠােনা ওই িচিঠেত
তািলকা দেলর সভাপিতর ধানমি র রাজৈনিতক কাযালেয় পাঠােনার জ  বলা হেয়িছল। িক  সই আেদশ
শষ পয  বা বায়ন হয়িন।

এিদেক উপেজলা িনবাচেন দলীয় তীক নৗকার িব ে  কাজ করা ম ী-এমিপ ও ভাবশালী নতােদর
তািলকা ণয়েন ক ীয় নতােদর িনেদশ িদেয়েছন আওয়ামী লীগ সভাপিত ধানম ী শখ হািসনা।

স িত দেলর এক কাযিনবাহী সংসেদর সভায় িতিন এ িনেদশ দন। িনেদশ মাতােবক ৮ িবভােগর
দািয় শীল সাংগঠিনক নতােদর তৃণমেূল নৗকার িবেরািধতাকারীেদর িবষেয় িব ািরত জানােত বলা হয়।
তািলকা আকাের এসব িবেরািধতাকারীর নাম কে  পাঠােত বলা হেলও ভাবশালীেদর ভেয় তা আজও
পাঠােত পােরনিন তৃণমেূলর নতারা।

২০১৭ সােলর ২০ ম দেলর বিধত সভায় অ েবশকারীেদর িনেয় তৃণমলূ নতােদর সতক থাকার িনেদশ
িদেয়িছেলন আওয়ামী লীগ সভাপিত শখ হািসনা। স সময় িতিন বেলিছেলন, ‘কিমশন খাওয়ার লােভ
অেনেকই দেল এেস িভড়েত পাের।

এছাড়া  িবএনিপ-জামায়ােতর স াসী-নাশকতাকারীরা  তােদর  শাি  এড়ােতও  নানা  কায়দায়  আওয়ামী
লীেগ ঢেুক পড়েত পাের। এরা কখেনাই দেলর ভােলা চায় না, তাই সবিকছু ভােলাভােব খাঁজখবর িনেয়
কাউেক কাউেক দেল িনেত হেব।’

এরপর দেলর অ েবশকারীেদর তথ  সং েহ কড়া  অব ােনর কথা  ঘাষণা  কেরন আওয়ামী লীেগর
সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদর। এর কেয়কিদন পর অ েবশ ঠকােত ক  থেক িচিঠ ই  করা
হয়।

এছাড়া একাদশ জাতীয় িনবাচন ও উপেজলা িনবাচেনর আেগ দেল ঐক  অটটু রাখেত তণৃমলূ নতােদর
বরাবর দেলর সাধারণ স াদক িচিঠ পাঠান। খাজঁ িনেয় জানা  গেছ, ২০১৮ সােল িসিট কেপােরশন
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

িনবাচন অ ি ত হয়। এ িনবাচেনর পেরই অ ি ত হয় একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন। এরপর িকছু
উপেজলা বািক রেখ পাচঁ ধােপ অিধকাংশ উেপজলা িনবাচন শষ করা হেয়েছ। এ িনবাচন েলায় দলীয়
শৃ লাভে র অিভেযাগ িছল।

অেনক ােন  দলীয়  নতাকমীেদর মেধ  -সংঘাত  িছল  চােখ  পড়ার মেতা।  এেত  দেলর আেদশ
বা বায়নকারী  অেনক নতাও  জিড়েয়  পেড়ন  িববােদ।  আওয়ামী  লীেগর প  থেকও  ‘কড়া’  ভাষার
অিভযু েদর িব ে  ব ব া নয়ার িশয়ািরও দয়া হেয়িছল।

নািটশও  দয়া  হেয়িছল দলীয়  সংসদ  সদ  এবং  ক ীয়  নতােদর।  িক  এখন  পয  একজেনর
িব ে ও ব ব া নয়িন দলিট।

দেলর িডিজটাল ডাটােবজ, অ েবশ ঠকােনাসহ িবিভ  সমেয় ক  থেক নানা িবষেয় িচিঠ পাওয়ার
কথা ীকার কের ঠা রগাঁও জলা আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক মা. সােদক কারাইশী যগুা রেক
বেলন,  ডাটােবেজর তথ  আমরা ওয়াড,  ইউিনয়ন ও উপেজলা  থেক সং হ কের কে  পািঠেয়িছ।
অ া  িচিঠর িস া ও বা বায়ন করার চ া কেরিছ।
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