
িবলু  হে  ছা লীেগর কিমিট
শীষ নতৃবৃে র িব ে  িব র অিভেযাগ  গণভবেন েবশ পাশ বািতল শাভন-রা ািনর
আগাম সে লেনর িত ছা লীেগর িবষয়িট ন ী সরাসির দখেছন :কােদর
কাশ : ১২ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িবলু  হে  ছা লীেগর  বতমান  ক ীয়  কিমিট!  িবেরাধী
মতাদশীেদর  অেথর  িবিনমেয়  সংগঠেন  অ েবশ  ঘটােনা,

াচািরতা,  ত াগী  নতােদর অবমলূ ায়ন,  পুর পয  ঘমুােনা,
আওয়ামী  লীেগর িসিনয়র  নতােদর  অ া  করা,  মাদক সবন,
ট ডার ও তদিবর বািণজ সহ অসংখ  অিভেযাগ এেসেছ ছা লীেগর

সভাপিত  রজওয়া ল  হক  চৗধরুী  শাভন  ও  সাধারণ  স াদক
গালাম  রা ানীর িব ে ।  ’জেনর িব ে  সংগঠন  পিরচালনার

ে  অেযাগ তা ও অদ তার অিভেযাগ ও তার মাণ একািধক
গােয় া  সং া  িরেপাট  আকাের  ধানম ী  ও  আওয়ামী  লীগ

সভােন ী  শখ  হািসনার  কােছ  জমাও  িদেয়েছন।  গত  শিনবার
আওয়ামী লীেগর যৗথসভায় ছা লীেগর কমকাে ড ু  িতি য়া

ব  কের বতমান কিমিট ভেঙ দওয়ার িনেদশ দন ধানম ী। জানা গেছ, ধানম ী তাঁর িস াে
অটল রেয়েছন। যেকান সময় ছা লীেগর কিমিট ভেঙ দওয়ার িস া  বা বায়ন হেব। আর এটা হেল
ময়াদপূিতর আেগই ছা লীেগর সে লন হেত চেলেছ।

ইেতামেধ  ছা লীেগর ক ীয় সভাপিত রজওয়া ল হক চৗধরুী শাভন ও সাধারণ স াদক গালাম
রা ানীর গণভবেনর েবশ পাস বািতল করা হেয়েছ। সবেশষ গত সামবার গণভবেন িগেয় আওয়ামী
লীগ সভােন ী  শখ হািসনার সে  সা াত্  কেরন তারা। এ সময় ধানম ী তােদর বকাঝকা কেরন।
আওয়ামী লীগ নতারা বলেছন, ধানম ীর এ াভ কমার স াবনা আপাতত ীণ। ধানম ীর িনেদেশ
ছা লীেগর আগাম সে লেনর িত িবষেয়ও কাজ করেছন ক ীয় আওয়ামী লীেগর চার নতা।

সূ  জানায়, আগামী শিনবার গণভবেন আওয়ামী লীগ সভােন ী শখ হািসনার সভাপিতে  দেলর ক ীয়
কাযিনবাহী সংসেদর বঠক অ ি ত হেব। এ বঠেক ছা লীেগর িবষেয় চড়ূা  িস া  হণ করা হেব।

থেম কিমিট ভেঙ িদেয় ভার া  সভাপিত ও               সাধারণ স াদক িদেয় ছা লীেগর কায ম
চালােনা হেব। আর িশগিগরই আগাম সে লেনর মাধ েম ছা লীেগর নতুন নতৃ  িনবাচন করা হেব।

সংি  সূ  জািনেয়েছ, ছা লীগ কেয়ক যগু ধের িসি ডেকেটর কােছ িজি । একিট িসি ডেকট-যারা  ব
বছর দািপেয়  বিড়েয়েছ-  সবেশষ সে লেনর পর কিমিট  গঠেনর মাধ েম  ওই  িসি ডেকট  এেকবােরই
িনি য় হেয় গেছ। আওয়ামী লীেগর ক ীয় ৯ নতার নতৃে  গিঠত অপর িসি ডেকেটর স ণূ িনয় েণ
এখন ছা লীগ। এই িসি ডেকট এখন ছা লীেগর শীষ ই নতােক বাঁচােত নানা চ া করেছন।

গতকাল বধুবার সিচবালেয় ম ণালেয়র সভাকে  সাংবািদকেদর ে র জবােব আওয়ামী লীেগর সাধারণ
স াদক এবং সড়ক পিরবহন ও সতমু ী ওবায় ল কােদর এমিপ বেলেছন, ছা লীেগর বতমান কিমিটর
সভাপিত-সাধারণ  স াদেকর িবষয়িট  স ণূভােব  ধানম ী  দখেছন।  তেব  ছা লীেগর কিমিট  িনেয়
চড়ূা  কােনা িস া  হয়িন। িস া  আকাের কােনা িকছু না এেল আিম িকছু বলেত পাির না। ছা লীেগর

  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,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

আগাম সে লেনর িবষেয় িতিন বেলন, আিম এই ধরেণর কান ইি ত পাইিন, পেল জানাব। তেব দেলর
চার জনেক ছা লীেগর িবষয়িট দখােশানার দািয়  িদেয়েছন ন ী। বতমান কিমিট ভেঙ িদেয় এখনই
নতনু কিমিট গঠেনর কােনা িস া  এখনও হয়িন বেল িতিন জানান। 

স ত,  গত বছেরর ১১ ও ১২ ম নতুন নতৃ  িনবাচেন ছা লীেগর ই  িদনব াপী  ২৯তম জাতীয়
সে লন হয়। ৩১ জুলাই রজওয়া ল হক চৗধরুী শাভনেক সভাপিত এবং গালাম রা ানীেক সাধারণ
স াদক মেনানীত কেরন আওয়ামী লীগ সভােন ী  শখ হািসনা।  এরপর পূণা  কিমিট গঠন  করেত
অেনক িবল  করা হয়। দীঘ ায় এক বছর পর গত ১৩ ম ৩০১ সদে র পূণা  কিমিট ঘাষণার পর

 হয়  নতুন  সংকট।  কিমিটেত িববািহত,  অছা ,  রাজাকােরর স ান,  ব বসায়ীসহ িবিভ  অপরােধ
জিড়তেদর ান দওয়ােক ক  কের একািধক সংঘষ হয়। ক া াসজুেড়  হয় লাগাতার আে ালন।
ছা লীেগর ক ীয় কিমিটর ৯৯ জনই িবতিক-অেযাগ  দিখেয় তািলকা কাশ কের সংগঠেনরই িকছু
নতাকমী। এমন ি েত গত ১৫ ম ধানম ী শখ হািসনা িবতিকতেদর বাদ িদেয় ত াগীেদর অ ভু

কের ছা লীেগর কিমিট পুনগঠেনর িনেদশ দন। িক  ধানম ীর িনেদেশর ায় চার মাস পার হেলও
ছা লীেগর কিমিট িনেয় সৃ  িবেরাধ ও িবতেকর সমাধান হয়িন।
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