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নানা aিভেযােগর পিরেpিkেত ছাtলীেগর কিমিট েভেঙ েদয়ার িনেদর্শ িদেয়েছন আoয়ামী লীগ সভাপিত
pধানমntী েশখ হািসনা। শিনবার রােত দেলর sানীয় সরকার o সংসদীয় মেনানয়ন েবােডর্ র েযৗথসভায়
িতিন e িনেদর্শ েদন। েযৗথসভায় uপিsত আoয়ামী লীেগর eকািধক েনতা যুগাnরেক e তথয্ িনি ত
কেরেছন।
রংপুর-3  eর  uপিনবর্াচন  eবং  কেয়কিট  uপেজলা,  েপৗরসভা  o  iuিনয়ন  পিরষেদর  িনবর্াচেন  pাথর্ী
মেনানয়ন  চূড়াn  করেত  e  ৈবঠক  ডাকা  হয়।  ৈবঠেক  ছাtলীগ  িনেয়  uপিsত  েবশ  কেয়কজন  েনতা
aিভেযাগ  েদন। তােদর  aিভেযাগ  o  আেগ  েথেক  িবিভn  িবতিকর্ ত  কমর্কাে র  জনয্  ছাtলীগ  সভাপিত
েরজoয়ানলু  হক  েচৗধুরী  েশাভন  o  সাধারণ  সmাদক  েগালাম  রাbানীর  েনতৃেt  গিঠত  কিমিট  েভেঙ
েদয়ার িনেদর্শ েদন িতিন।
সূt জানায়, দীঘর্িদন েথেক ছাtলীেগর সভাপিত-সাধারণ সmাদেকর িব েd িবsর aিভেযাগ। দপুুেরর
আেগ তারা ঘুম েথেক oেঠন না। জগnাথ িব িবদয্ালেয়র সেmলেন িগেয় sরা মntী আসাদjুামান খান
কামােলর েবলা 11টা েথেক িবকাল 3টা পযর্n aেপkা করা, িশkামntী ডা. দীপু মিনর ছাtলীেগর aনু ােন
েপৗঁছােনার পর সভাপিত-সাধারণ সmাদেকর aনু ােন যাoয়া eবং িসিনয়র েনতা েতাফােয়ল আহেমদেক
pধান aিতিথ কের আেয়াজন করা ছাtলীেগর aনু ােন eকi ধরেনর aপর eকিট ঘটনার কথা e সময়
uেঠ আেস। ছাtলীেগর কমর্ীেক pকােশয্ থাpড় েদয়া, কিমিটেত িবতিকর্ তেদর sান েদয়াসহ নানা কারেণ
ৈবঠেক aেনেক েkাভ pকাশ কেরন। eেত pধানমntী িনেজo েkাভ pকাশ কেরন eবং pেয়াজেন কিমিট
েভেঙ েদয়ার িনেদর্শ েদন।
eছাড়া জগnাথ িব িবদয্ালয় o iেডন কেলেজর সেmলেনর দiু মাস েপিরেয় যাoয়ার পরo কিমিট িদেত
না পারা, iসলামী িব িবদয্ালেয়র কিমিট করার িবষেয় aৈনিতক aথর্ৈনিতক েলনেদেনর aিভেযাগ আসা,
েকndীয় কিমিটেত aেনক িবতিকর্ ত, িববািহত o জামায়াত-িবeনিপ সংি েদর পদায়ন করার িবষেয় e
সভায় েkাভ pকাশ করা হয়।
গণভবন সূেt জানা যায়, ৈবঠক চলাকােল েশাভন-রাbানী গণভবেনi uপিsত িছেলন। e সময় েকndীয়
কেয়কজন েনতা তােদর গণভবন তয্াগ করার পরামশর্ েদন। eর িকছুkণ পর oবায়দলু কােদর ৈবঠক
েথেক েবিরেয় eেস তােদর চেল েযেত বেলন। পের তারা গণভবন তয্াগ কেরন।
13 েম সেmলেনর eক বছেরর মাথায় 301 সদসয্ পূণর্া  কিমিট েঘাষণার পর েথেকi সংগঠনিটর েভতর
েথেকi নানা সমােলাচনা চলিছল। eর আেগ 2018 সােলর 12 o 13 েম সেmলেন কিমিট করেত বয্থর্ হয়
ছাtলীগ। পের eকi বছেরর 31 জলুাi সেmলেনর দiু মাস পর েকndীয় ছাtলীগ o ঢাকা িবি দয্ালেয়র
সভাপিত-সাধারণ সmাদেকর নাম আoয়ামী লীগ সভাপিত চূড়াn করার পর তার েঘাষণা েদন দলিটর
সাধারণ সmাদক oবায়দলু কােদর।

  েরজাuল কিরম pাবন
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