
৭১ বছের আওয়ামী লীগ
কাশ : ২৩ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বাঙািল জািতর মিু র মলূমে  দীি ত হেয় গণতাি কভােব জ  নওয়া উপমহােদেশর অ তম াচীন ও
বহৃত্ রাজৈনিতক দল বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর আজ গৗরেবা ল ৭০তম িত াবািষকী। ৭১ বছের
পা িদল টানা তৃতীয় ময়ােদ রাে র মতায় থাকা দলিট। মহান মিু যেু র মাধ েম দেশর াধীনতা
অজেন নতৃ  দয় দলিট। আওয়ামী লীগ মােনই জািতর অজন, সমিৃ  আর স াবনার ণািল িদন।
জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান ও তারঁ ক া শখ হািসনার দরূদশী ও যাগ  নতৃে র কারেণ
জনি য়তায় ও দশেক এিগেয় নওয়ার ে  এক অন  উ তায় পৗঁেছেছ দলিট।

আওয়ামী লীেগর জ িদেন সংগঠেনর অগিণত নতা-কমী, সমথক ও ভা ধ ায়ীসহ দশবাসীেক আ িরক
েভ া ও অিভন ন জািনেয়েছন দলিটর সভােন ী  ও ধানম ী শখ হািসনা। গতকাল এক বাণীেত

িতিন জািতর িপতার ে র ধুা-দাির মু , খী-সমৃ , উ ত ও আধিুনক সানার বাংলােদশ িত ার
অ ীকার পুনব  কেরন।

এবার  জমকােলা  আেয়াজেন  িত াবািষকী  পালেন  ব াপক িত  হণ  কেরেছ  আওয়ামী  লীগ।  এ
উপলে  আজ রিববার থেক  হেয় মাসব াপী কমসিূচ চলেব। রাজধানী ঢাকাসহ জলা ও উপেজলা
পযােয় আেলাকস া করা হেয়েছ। সভা-সমােবশ, সিমনার ও যািল, চার ও পুি কা কাশ, রচনা ও
িচ া ন িতেযািগতাসহ থাকেছ ব িত মী আেরা িকছু আেয়াজন। এবারই থম িত জলা থেক ’জন
কের বীণ ও ত াগী নতােক সংবধনা দেব আওয়ামী লীগ। এছাড়া আওয়ামী লীগ য বািড়েত িতি ত-
পুরান  ঢাকার ঐিত বাহী  সই  রাজ গােডেনও রেয়েছ  নানা  আেয়াজন।  পুরেনা  দলীয়  কাযালয়  ৯১
নবাবপুর রােডও আেলাকস া করা  হেয়েছ।  এই কাযালেয়ই ১৯৬৪ সােলর ২৫ জা য়াির আওয়ামী
লীগেক পুন ীিবত করা হেয়িছল।

রাজ গােডন থেক ব ব  ুএিভিনউ

  মেহদী হাসান
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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,

পুরান ঢাকার রাজ গােডেন য দলিটর িত া, সই আওয়ামী লীগ আজ পেয়েছ ব ব ু  এিভিনউেয়
রম  ১০ তলা িনজ  ক ীয় কাযালয়। আওয়ামী লীগই একমা  দল, যােদর বাংলােদেশর ইিতহােস

টানা ততৃীয় ময়ােদ সরকার পিরচালনার অিভ তা রেয়েছ। উপমহােদেশর রাজনীিতেত গত ৬ দশেকরও
বিশ  সময় ধের িনেজেদর  অপিরহাযতা  মাণ  কেরেছ  আওয়ামী  লীগ।  এেদেশর িতিট  আে ালন-

সং ােম আওয়ামী  লীেগর ভূিমকা তু ল। ৪৭’র দশ িবভাগ,  ৫২’র ভাষা  আে ালন,  ৬২’র ছা
আে ালন,  ৬৬’র ছয় দফা,  ৬৯’র গণঅভু ান,  ৭০’র যগুা কারী  িনবাচন আর ১৯৭১ সােলর মহান

াধীনতা আে ালন সবখােনই সরব উপি িত িছল আওয়ামী লীেগর।

হােসন শহীদ সাহরাওয়াদী ও আবলু হােশেমর নতৃ াধীন ত কালীন ব ীয় ােদিশক মসুিলম লীেগর
একাংেশর সে লেনর মধ  িদেয় ১৯৪৯ সােলর ২৩ জনু ঢাকার িটকাটলুীর ক এম দাস লন রােডর
রাজ  গােডন  প ােলেস  ‘পূব  পািক ান  আওয়ামী  মসুিলম  লীগ’  িতি ত  হয়,  যার  সভাপিত  িছেলন

মওলানা আব ল হািমদ খান ভাসানী এবং সাধারণ স াদক টা াইেলর শাম ল হক। তখন কারাবি
অব ায় ত ণ নতা শখ মিুজবরু রহমান যু  স াদক িনবািচত হন। ১৯৫৩ সােল ময়মনিসংেহ দেলর
ি তীয় কাউি েল মাওলানা  আব ল হািমদ খান ভাসানী  সভাপিত এবং শখ মিুজবরু রহমান সাধারণ
স াদক িনবািচত হন। ১৯৫৫ সােলর ২১-২৩ অে াবর ঢাকার সদরঘােটর পমহল িসেনমা হেল দেলর
তৃতীয় কাউি ল অিধেবশেন আওয়ামী লীগ অসা দািয়ক সংগঠেন পিরণত হয়। ‘মসুিলম’ শ িট বাদ
িদেয় দেলর নতুন নামকরণ হয় পূব পািক ান আওয়ামী লীগ।

১৯৫৭ সােল কাগমারী  সে লেন দেলর আ জািতক নীিতর ে  সাহরাওয়াদী-ভাসানীর মতপাথেক র
কারেণ থমবােরর মেতা আওয়ামী লীগ ভে  যায়। ভাসানীর নতৃে  গিঠত হয় াশনাল আওয়ামী পািট
( াপ)। আর মলূ দল আওয়ামী লীেগর সভাপিত িনবািচত হন মওলানা  আব র রশীদ তকবাগীশ ও
সাধারণ স াদক শখ মিুজবরু রহমান বহাল থােকন। ১৯৬৬ সােলর কাউি েল দেলর সভাপিত পেদ
িনবািচত হন শখ মিুজবরু রহমান। তারঁ সে  সাধারণ স াদক িনবািচত হন তাজউ ীন আহমদ। ১৯৭০
সােলর কাউি েল সভাপিত ও সাধারণ স াদক অপিরবিতত থােকন। এই কিমিটর মাধ েমই পিরচািলত
হয় মহান মিু যু । দশ াধীন হওয়ার পর দেলর নামকরণ করা হয় বাংলােদশ আওয়ামী লীগ।

১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ  জািতর িপতা ব ব েুক সপিরবাের হত ার পর রাজৈনিতক পটপিরবতন হেল
আওয়ামী লীেগর রাজনীিত িগত করা হয়। ১৯৭৬ সােল ঘেরায়া রাজনীিত চালু হেল আওয়ামী লীগেকও
পুন ীিবত করা হয়। এক পযােয় সিঠক নতৃে র অভােব দেলর মেধ  সম া দখা িদেল িনবাসেন
থাকা  ব ব কু া  বতমান ধানম ী  শখ হািসনােক দেশ িফিরেয় আনা  হয়।  দেশ ফরার আেগই
১৯৮১ সােলর কাউি েল শখ হািসনােক আওয়ামী লীেগর সভাপিত িনবািচত করা হয়।  সবেশষ ২০১৬
সােল ২০তম জাতীয় কাউি েল শখ হািসনা সভাপিত পেদ বহাল থােকন। সড়ক পিরবহন ও সতুম ী
ওবায় ল কােদর সাধারণ স াদক িনবািচত হন। দীঘ রাজৈনিতক পথ পির মায় অেনক ঘাত- িতঘাত,
চড়াই-উ াই ও াসাদ ষড়য  মাকােবলা কের আওয়ামী লীগ আজ এ দেশর গণমা েষর ভাব-ভাবনার
ধারক-বাহেক পিরণত হেয়েছ।

কমসিূচ

িত া  বািষকীর ক ীয় কমসিূচর মেধ  রেয়েছ সযূ উদয় েণ ক ীয় কাযালয় ও দশব াপী দলীয়
কাযালেয় জাতীয় ও দলীয় পতাকা উে ালন, সকাল সােড় ৮টায় ব ব ু  ভবন া েন জািতর িপতার

িতকৃিতেত া িল িনেবদন ও বলা ১১টায় টু ীপাড়ায় জািতর িপতার সমািধেত ক ীয় কাযিনবাহী
সংসেদর  িতিনিধ  দেলর  াঘ  িনেবদন।  এছাড়া  আগামীকাল  সামবার  িবকাল  ৪টায়  ব ব ু
আ জািতক সে লন  কে  আেলাচনা  সভা  অ ি ত  হেব।  এেত  সভাপিত  করেবন  আওয়ামী  লীগ
সভােন ী ও ধানম ী শখ হািসনা। আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক এবং সড়ক পিরবহন ও সতুম ী
ওবায় ল কােদর এক িববিৃতেত দেলর ৭০তম িত াবািষকী যথােযাগ  মযাদায় পালন করার জ  সকল
েরর নতা-কমী, সমথকেদর িত আ ান জািনেয়েছন।
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ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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