
 / ১৯ আগস্ট, ২০১৯ 

বিদেদে সবিয় খুবিদের সন্তািরা 

ফ্রীডম পার্ট ির িাদম সভা-সমাদিে, সামাবিক গণমাধ্যদম তৎপরতা 

বিদেষ প্রবতদিেি  

 

অদেবিয়ায় ফ্রীডম পার্ট ির অনুষ্ঠাদি িঙ্গিন্ধুর খুবি ফারুক পুত্র তাবরক রহমাি (দগাি বিবিত)। পার্ট ির প্যাদড ঘ াষণায় বিবভন্ন ঘেদে 

সাংগঠবিক ট্যুদর িঙ্গিন্ধুর দুই খুবি রেীে ও ডাবিদমর উপবিবতর কথাও িিা হদয়দে েবি : সংগৃহীত  

িঙ্গিন্ধু ঘেখ মুবিবুর রহমাদির খুবিদের সন্তাদিরা এখি বিদেদে সবিয়। ফ্রীডম পার্ট ির ব্যািাদর তারা িািা কম িকা- িাবিদয় যাদেি। 

খুবি ফারুকপুত্র তাবরক রহমাি এখি ফ্রীডম পার্ট ির ঘকা-ঘিয়ারম্যাি। খন্দকার রেীেকন্যা ঘমহিাি রেীে ফ্রীডম পার্ট ির ঘকাদিা পদে 

িা থাকদিও েি ঘগাোদিার কাি কদরি বিয়বমত। তারা বিদেদে অিিাি কদর ফ্রীডম পার্ট ির কায িিম সবিয় ঘরদখদেি। আদমবরকা, 

অদেবিয়া, যুক্তরািু, কািাডা, সুইিারল্যান্ডসহ বিবভন্ন ঘেদে ফ্রীডম পার্ট ির অবফস খুদি তারা কায িিম িািাদেি। আর ঘসসি 

সাংগঠবিক কায িিম সামাবিক ঘযাগাদযাগ মাধ্যমগুদিাদত েবিদয় ঘেওয়া হদে। বিদেদের মার্টদত ফ্রীডম পার্ট ি কখদিা কখদিা 

বিএিবপ ও িামায়াদতর সদঙ্গ ঘযৌথভাদি সাংগঠবিক কম িসূবিও পািি করদে। িাংিাদেে প্রবতবেদির অনুসন্ধাদি এমি অদিক তথ্য 

ঘিবরদয় এদসদে। এসি তথ্য ঘথদক বিবিত হওয়া যায়, িাংিাদেে ও িাংিাদেদের সরকারবিদরাধী ষিযন্ত্র বিইদয় রাখদতই ফ্রীডম 

পার্ট ি িামক েির্ট তাদের কায িিম িাবিদয় যাদে। তারা বিবভন্ন সময় সরকারবিদরাধী ভয়ঙ্কর সি ঘ াষণা বেদে সামাবিক 

ঘযাগাদযাগ মাধ্যমগুদিাদত। 

সংবিষ্ট সূত্রগুদিা িািায়, ফ্রীডম পার্ট ি িতিমাদি সবিয় অদেবিয়ার বসডবিদত। িঙ্গিন্ধুর খুবি কদি িি ফারুদকর ঘেদি পার্ট ির ঘকা-

ঘিয়ারম্যাি বহদসদি োবয়ত্ব পািি করদেি। আর পার্ট ির ঘসদিটাবর বহদসদি োবয়ত্ব পািি করদেি বড এইি এম ইসমাইি। তারা 

ফ্রীডম পার্ট ির িািা কম িসূবির খির তাদের ঘফসবুক ঘপদি আপদিাড কদর থাদকি। সাংগঠবিক কম িকাদ  র ঘ াষণা ঘফসবুদক বেদয় 

যাদেি তারা। এ োিা অন্যতম খুবি পিাতক আসাবম কদি িি রেীদের কন্যা ঘমহিাি রেীে খাি িতিমাদি পাবকস্তাদি রদয়দেি িদি 

িািা ঘগদে। বতবি ঘসখাি ঘথদক ফ্রীডম পার্ট ির িন্য অথ িনিবতক সহদযাবগতাসহ িািা কাদি সহায়তা করদেি। ঢাকায় ফিদি নূর 

তাপস এমবপর ওপর হামিা মামিায় িাবমদির পর বতবি ঘেেতুাগ কদরি িদি িািা ঘগদে। ওয়াি-ইদিদভদির সময় পার্ট ির পুদরা 

োবয়ত্ব বেি এই রেীেকন্যার ওপর। 



 

সূত্র িািায়, ২০১৬ সাদির ১৬-১৭ িানুয়াবর বিউবিল্যাদন্ডর অকল্যাদন্ডর একর্ট ঘহাদটদি দুই বেিব্যাপী কাউবিদি কদি িি (অি.) আ. 

রেীে ঘিয়ারম্যাি এিং কদি িি (অি.) ফারুকপুত্র তাবরক রহমাি ঘকা-ঘিয়ারম্যাি পুিবি িি িাবিত হি। ৭৩ সেস্যবিবেষ্ট ঘকন্দ্রীয় কবমর্টর 

এক িম্বর সেস্য কদর রাখা হয় িঙ্গিন্ধুর আদরক স্বদ াবষত খুবি ঘমির (অি.) েবরফুি হক ডাবিমদক। বিতীয় সেস্য রাখা হয় ঘমির 

(অি.) নূর ঘিৌধুরীদক এিং তৃতীয় সেস্য রাখা হয় ল্যাি িাদয়ক ঘমাসদিহ উদ্দীিদক। তদি ওই িেদররই ৫ এবপ্রি ঘমির (অি.) 

ডাবিমদক পার্ট ির বসবিয়র ভাইস ঘিয়ারম্যাি করার ঘ াষণা ঘেি কদি িি আ. রেীে। এ কথা ফ্রীডম পার্ট ির ঘফসবুক ঘপি এিং 

ওদয়িসাইদট ঘেওয়া হয়। 

২০১৬ সাদির ১৫ আগস্ট ঘথদক পার্ট ির কায িিদমর অংে বহদসদি ঘকা-ঘিয়ারম্যাি তাবরক রহমাদির ঘিতৃদত্ব ৯ সেস্যবিবেষ্ট একর্ট 

েি যুক্তরাষ্ট্র, রাবেয়া, বিদটি ও কািাডার বিবভন্ন েহদর ক্ষমতাসীি আওয়ামী িীদগর বিরুদে িিমত ততবরদত অনুষ্ঠাি কদর। এরপরও 

তারা বিবভন্ন সময় ফ্রীডম পার্ট ির কম িকাদ  র বভবডও সামাবিক ঘযাগাদযাগ মাধ্যদম আপদিাড কদরি। 

সূত্র িািায়, ফ্রীডম পার্ট ি বিদেদের বিবভন্ন িাদি অবফস খুদি আওয়ামী িীগ সরকারবিদরাধী কুাদেইি কদর যাদে। ঘকাদিা ঘকাদিা 

ঘেদে সম্প্রবত তারা বিএিবপ ও িামায়াদতর সদঙ্গ ঘযৌথ কম িসূবিও পািি করদে। 

(প্রবতদিেির্ট ততবরদত সহায়তা কদরদেি যারা : বমিিা ঘমদহেী তমাি, সাখাওয়াত কাওসার, ঘগািাম রাব্বািী ও মাহবুি মমতািী) 

 


