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স  সােবক েনতােদর পাশ কািটেয় বত র্মান সভাপিত েরজoয়ানুল হক েচৗধুরী েশাভন o সাধারণ স াদক 
েগালাম রাবব্ানী রাজনীিতেত সি য় eমন aেনকেক বাদ িদেয় নতুন কিমিট কেরেছন। িবেশষ কের েসাহাগ-
জািকেরর aনুসারীেদর বাদ েদoয়া হেয়েছ বেল aিভেযাগ uেঠেছ।’ ঢাকা িবশব্িব ালয় শাখা কিমিটর 
সহসভাপিত, সাংগঠিনক স াদক, যু  স াদক, স াদক o সহস াদকেদরo েক ীয় কিমিটেত পদ েদoয়া 
হয়িন। 

ছা লীেগর সাধারণ স াদক েগালাম রাবব্ানী কােলর ক েক বেলন, ‘ছা লীেগ যাঁরা সি য় িছেলন তাঁেদরেকi 
কিমিটেক রাখা হেয়েছ। আেগর কিমিটর েনতােদর ম  েথেক 285 জনেক পদ েদoয়া হেয়েছ। তার পরo যারা 
বাদ পেড়েছ তােদর িবষয়িট িবেবচনা করা হে । কিমিট পুনগ র্ঠেনর সময় তােদর পদ েদoয়া হেব। 

িবতিক র্ত কিমিট ভাঙেত 59 ঘ ার আলিটেমটাম 

ছা লীেগর 412 সদে র পূণ র্া  কিমিট েভেঙ িদেয় আগামী 59 ঘ ার মে  সু র কিমিট করার দািব জািনেয়েছ 
ছা লীেগর পদবি তরা। eকi সে  গত েসামবার স য্ায় পদবি তেদর oপর হামলায় জিড়তেদর দৃ া মূলক 
শাি র দািব না মানেল গণaনশেনর েঘাষণাo েদoয়া হয়। 

গতকাল ম লবার দুপুের ঢাকা িবশব্িব ালেয়র মধুর কয্াি েন eক সংবাদ সে লেন ছা লীেগর সােবক চার 
স াদক সাঈফ u ীন বাবু িলিখত ব ে  e আলিটেমটাম েদন। 

পদবি তেদর oপর হামলার ঘটনায় িতন সদে র তদ  কিমিট 

ঢাকা িবশব্িব ালেয়র মধুর কয্াি েন পদবি ত েনতাকম েদর সংবাদ সে লেন হামলার ঘটনায় িতন সদে র 
তদ  কিমিট গঠন করা হেয়েছ। আগামী 59 ঘ ার মে  তদ  িতেবদন জমা িদেত বলা হেয়েছ। 

 


