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ধানম ী  ও  আওয়ামী  লীগ  সভােন ী  শখ  হািসনা  সদ
ঘািষত  ছা লীেগর  ৩০১  সদে র  পূণা  কিমিটেত  ঠাইঁ

পাওয়া িবতিকতেদর বাদ দওয়ার িনেদশ িদেয়েছন। গতকাল
বধুবার পুের ছা লীেগর সভাপিত রজওয়া ল হক চৗধরুী
শাভন  ও  সাধারণ  স াদক গালাম  রা ানীেক গণভবেন
ডেক সংগঠেনর অিভভাবক িহসােব িতিন এ িনেদশ িদেয়েছন

বেল  জানা  গেছ।  ছা লীেগর  বতমান  কিমিটর  সভাপিত
রজওয়া ল  হক  চৗধরুী  শাভন  এবং  সাধারণ  স াদক
গালাম  রা ানীেক  ধমক  দন  শখ  হািসনা।  ছা লীেগর

সেবা  অিভভাবক  িহসােব  ধানম ী  শখ  হািসনা
শাভন-রা ানীর ওপর াভ কাশ কের বেলন, ‘আিম তা

আমদািনকৃত ছা লীগ চাইিন, আিম চেয়িছ ত াগী ছা লীগ।’
এ সময় ৩০১ সদে র পূণা  কিমিটর সবার িবষেয় গােয় া

িতেবদেনর  একিট  তািলকা  ধানম ী  তােদর  হােত  ধিরেয়  দন।  এরমেধ  যােদর  িব ে  তর
অিভেযাগ  রেয়েছ তােদর িব ে  সাংগঠিনকভােব তদ  কের মাণ  পাওয়া  সােপে  অব ই ব ব া
নওয়ার িনেদশ দন শখ হািসনা। ততম সমেয়র মেধ ই িবতিকতেদর পদ িবলু  কের সই পেদ ত াগী

ও যাগ  ছা লীগ নতােদর পদ দওয়ার িবষেয়ও িনেদশ িদেয়েছন ধানম ী। এিদেক ধানম ী শখ
হািসনার দওয়া গােয় া  িতেবদেন বতমান কিমিটর সভাপিত শাভন ও সাধারণ স াদক গালাম
রা ানীর িব ে ও অিভেযাগ রেয়েছ বেল িনি ত কেরেছ একিট িনভরেযাগ  সূ ।

িবতিকত ১৫ জেনর নাম কািল িদেয় কেট িদেলন শখ হািসনা

ছা লীেগর সভাপিত-সাধারণ স াদক বেলন, কিমিট িনেয় যারা  সামািজক যাগােযাগ মাধ েম িবিভ
পা  িদে ন ও অিভেযাগ করেছন তােদরেক বলেবা, আপনারা সসব তথ  আমােদরেক িদন। আমরা

ব ব া নেবা।  তারা আেরা বেলন, ‘ ঘািষত কিমিটেত যারা রেয়েছ তােদর িব ে  কউ মাণসহ িলিখত
অিভেযাগ  উপ াপন  করেল  তােদর  কিমিট  থেক  বাদ  িদেত  আপা  ( ধানম ী)  আমােদর  িনেদশনা
িদেয়েছন। কউ যিদ উপযু  মাণসহ অিভেযাগ দন তাহেল আমরা অব ই ব ব া নেবা। তেব এখন
পয  কউ আমােদর কােছ কােনা  অিভেযাগ উপ াপন কেরনিন।’  ছা লীেগর শীষ  ই নতা বেলন,
‘আপার ( ধানম ী) সে  সােবক সভাপিত ও সাধারণ স াদকসহ আমরা সা াত্  কেরিছলাম। তারা

ধাম ীর কােছ অিভেযাগ কেরেছন য তােদর সমথনকারীেদর কিমিটেত রাখা হয়িন। এর জবােব আপা
আমােদর পে  কথা বেলেছন। ধানম ী বেলেছন, ‘সােবকেদর অ সারীেদর ৯০ জনেক রাখা হেয়েছ, যা
৩০১ সদ েদর কিমিটর জ  অেনক  বিশ।’ গণভবন সেূ  জানা গেছ, শাভন-রা ানীর সে  কথা
বলার আেগ ধানম ী শখ হািসনা ছা লীেগর পূণা  কিমিটর দািয় া  নতা জাহা ীর কিবর নানেকর
সে  একাে  আলাপ কেরন। এ সময় ধানম ী শখ হািসনা ছা লীেগর পূণা  তািলকায় থাকা ১৫ জন
িবতিকত নতার নাম কািল িদেয় িচি ত কের তােদর বাদ দওয়ার িনেদশ দন। তািলকায় যিদ আরও

  িবেশষ িতিনিধ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

কােনা  িবতিকত নতা থােকন  খাঁজখবর িনেয় তােদরেকও বাদ িদেত ছা লীগ সভাপিত ও সাধারণ
স াদকেক িনেদশ দন ধানম ী।

জানা  গেছ,  সাংগঠিনক ন ী  আওয়ামী  লীগ সভােন ী  শখ হািসনা  িবতিকতেদর ব াপাের উ ািপত
অিভেযাগ েলা  ভােলাভােব  যাচাই-বাছাই  করার িনেদশ িদেয়েছন।  কােরা  িব ে  অিভেযােগর সত তা
পাওয়া গেল তােদরেকও অব াহিত দওয়ার িনেদশ দন সংগঠেনর অিভভাবক শখ হািসনা। িবেশষ কের
যােদর  নােম  খুেনর  মামলা,  িববাহ,  মাদক  ব বসার  সংি তা,  জামায়াত-িবএনিপ  পিরবার  তথা
মানবতািবেরাধী পিরবােরর সে  স ৃ তা আেছ তােদরেকও িচি ত কের অব াহিত দওয়ার িনেদশ দন
িতিন। এছাড়া যারা কিমিট ঘাষণার পর থেক াভ কােশর নােম অরাজক পিরি িত সিৃ  করেছ তােদর
ব াপােরও াভ কাশ কেরন আওয়ামী লীগ সভােন ী।
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