
অে াবর সে লন িনেয় সংশয়
ব া ড  ু জব পিরি িত মাকািবলায় িত স  হয়িন আওয়ামী লীেগর শষ হয়িন জলা থানা সে লন
ও কাউি লর তািলকা

আওয়ামী  লীেগর বতমান  কিমিটর ময়াদ শষ হে  আগামী  অে াবের। গত এি েল দেলর কাযিনবাহী
সংসেদর সভায় িস া  িছল যথাসমেয়ই সে লন করা  হেব। স িহেসেব আর মা  ই মাস পর জাতীয়
সে লন হওয়ার কথা থাকেলও কােনা ধরেনর িত নই দলিটর। দেলর নতারাই সংশেয় আেছন, চলিত
বছর সে লন অ ান িনেয়। তারা  বলেছন, মা  সাত িদেনর নািটেস আওয়ামী  লীেগর সে লন করার
স মতা আেছ। তেব বা বতা হে , বতমােন ড ,ু ব া পিরি িত ও জব মাকািবলায় ব  সময় পার
করেত হে । অ িদেক সে লেন অংশ হণকারী কাউি লরেদর হালনাগাদ তািলকা, গঠনত  সংেশাধন ও

েয়াজনীয় কাশনীর কাজ  না হওয়ায়  হে  অে াবের সে লেনর িতেত ভাটা পেড়েছ। দলিটর
সবেশষ ক ীয় সে লন অ ি ত হয় ২০১৬ সােলর ২২ ও ২৩ অে াবর। স িহেসেব আগামী ২৩ অে াবর
শষ  হে  িতন  বছেরর  জ  গিঠত  ক ীয়  কিমিটর  ময়াদ।  িতবার  সে লেনর  আেগ  গঠনত  ও
ঘাষণাপ  হালনাগাদ করা হয়। একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন ও টানা ততৃীয়বােরর মেতা সরকার গঠেনর

পর আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদর এ িনেয় পযােলাচনা  কেরিছেলন। িক  মােচ
িতিন  অ  হেয়  পড়েল  থমেক যায়  গঠনত  সংেশাধন  ও  হালনাগােদর  পদে প।  ায়  আড়াই  মাস
িস াপুের িচিকৎসা  িনেয়   হেয়  িতিন  দেশ িফরেলও ব তায়  এ-সং া  উেদ াগ স ব হয়িন। সূ
জািনেয়েছন, সব িমিলেয় িনধািরত সময় অে াবের সে লন করা না গেল এ সময় িবেশষ কাউি ল ডেক
বতমান কিমিটর ময়াদ বািড়েয় নওয়া হেত পাের। জানা  গেছ,  আওয়ামী লীেগর সে লেন সারা  দশ
থেক সােড় ৬ হাজার িতিনিধ অংশ নন। দেলর জলা কিমিটর িনবািচত নতারা হেলন জাতীয় সে লেনর
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কাউি লর। দেলর গঠনতে  িত ২৫ হাজার জনেগা ীর জ  একজন কাউি লর িনবাচেনর িবধান আেছ।
অে াবের সে লন হেল এরই মেধ  কাউি লরেদর কােছ সই বাতা পৗঁেছ যত। সব িমিলেয় মতাসীন
দেলর সে লন য িপিছেয় যাে  এমন আভাসই মেল। অ িদেক জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর অিধেবশেন
যাগ দওয়ার জ  সে েরর মাঝামািঝ িনউইয়েক যােবন দলিটর সভােন ী ধানম ী  শখ হািসনা।

িফরেবন  সে েরর  শেষ  বা  অে াবেরর  থেম।  অ িদেক  আগামী  িডেস ের  ঢাকায়  ই  িসিট
করেপােরশেন িনবাচন করার িচ া আেছ সরকােরর। য কারেণ সে লন িনেয় নতােদর মেধ  সংশয় তির
হেয়েছ। এ সে  আওয়ামী  লীেগর যু সাধারণ স াদক আব র রহমান বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,
‘মা  সাত িদেনর নািটেস আওয়ামী  লীগ সে লন করার স মতা রােখ। অে াবের সে লেনর কােনা

িত দখিছ না। স ে  িডেস েরও হেত পাের। আর যিদ িডেস ের কােনা কারেণ সে লন না হয়
তাহেল ই বছেরর মেধ  হেব িকনা সটাই দখার িবষয়।’ সূূ মেত, িতিট সে লেনর আেগ তৃণমূল তথা
ইউিনয়ন, থানা, জলা পযােয়র সে লন শষ কের ক ীয় সে লন হয়। জাতীয় সে লেনর িত িহেসেব
সাংগঠিনক সফেরর জ  দেলর আটিট িটম গঠন করা হয়। ঈ ল িফতেরর আেগই -একিট জলায় সফেরও
যান দািয় া  নতারা। িক  রমজান মােস সফর ব  হেয় যায়, যা এখেনা পূণা েপ  হয়িন। এবার
হােত গানা -একিট থানা ছাড়া এখেনা কাথাও সে লন অ ি ত হয়িন। গত কেয়ক মাস ধের দেশ ড ু
ভয়াবহ আকার ধারণ কেরেছ। ড ু মাকািবলায় আওয়ামী লীগ নতারা সরব রেয়েছন। এ ছাড়া রেয়েছ
ব া ও জব। এ ই ই েত ব  সময় পার করেছন তারা। এেত িপিছেয় যাওয়ার স াবনাই বড় হেয়
সামেন দািঁড়েয়েছ। আওয়ামী লীেগর একািধক নতা জািনেয়েছন, ল ডেন িচিকৎসা শেষ আজ আওয়ামী
লীগ সভােন ী ধানম ী শখ হািসনা দেশ িফরেবন। িতিন দেশ ফরার পর কেব নাগাদ সে লন হেব তা
চূড়া  করা হেব। ওই নতারা বলেছন, আপাতদৃি েত অে াবের সে লন না হেল নেভ ের করেত হেব। আর
কােনা কারেণ নেভ ের করা না গেল ই বছর িপিছেয় যেত পাের। এই নতােদর যুি , িডেস ের ঢাকার
ই  িসিটেত  ভাট  হওয়ার  জার  স াবনা  আেছ।  স  কারেণ  িডেস ের  সে লন  হেব  না।  অ িদেক

২০২০-২১  সাল  মুিজববষ  িহেসেব ঘাষণা  করা  হেয়েছ।  এই সমেয়  টানা  কমসূিচ  িনেয়  মােঠ  থাকেব
আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীেগর সে লন িপিছেয় দওয়া সে  এখনই িনি ত কের িকছু বলেত রািজ নন
দলিটর সাধারণ স াদক সড়ক পিরবহন ও সতমু ী ওবায় ল কােদর। িতিন বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,
‘অে াবেরই সে লন করার িচ াভাবনা রেয়েছ। দলীয় সভােন ী ধানম ী শখ হািসনা সে লেনর তািরখ
চূড়া  করেবন। িতিন ল ডন থেক দেশ ফরার পর আমরা িবষয়িট িনেয় আেলাচনা করব।’
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