
কাযিনবাহী সংসেদর বঠক আজ

পাঁচ িবষেয় গাইড লাইন দেবন শখ হািসনা

আওয়ামী লীেগর কাযিনবাহী সংসেদর বঠক আজ। স ায় গণভবেন দেলর সেবা  নীিতিনধারণী ফারােমর
এ বঠেক ক ীয়  নতােদর পাচঁ িবষেয়  িনিদ  ‘গাইডলাইন’  দেবন দলীয় সভােন ী  ধানম ী  শখ
হািসনা।  এর মেধ  রেয়েছ দেলর  ২১তম জাতীয়  সে লেনর সময়  িনধারণ ও েয়াজনীয়  িত ,
ছা লীেগর  ই নতার  ব াপাের  িস া ,  ময়ােদা ীণ  দেলর  সহেযাগী  সংগঠেনর  সে লন,  উপেজলায়
িবে াহীেদর  িচিঠর  পর  এবার  নৗকািবেরাধী  এমিপ-ম ীেদর  ব াপাের  করণীয়।  কে র  আেগ  জলা  
উপেজলার সে লন ও কা ল িনরসেন ক ীয় নতােদর জলা সফেরর ব াপাের িস া । এ ছাড়া আস
ঢাকা  উ র  ও  দি ণ  এবং  চ াম  িসিট  িনবাচেন  দলীয়  াথী  িনেয়ও  আেলাচনা  হেত  পাের।  দেলর
দািয় শীল একািধক নতা িবষয়িট িনি ত কেরেছন। দলীয় সূ মেত, ২৩ অে াবর আওয়ামী লীেগর বতমান
কিমিটর ময়াদ শষ হেব। আজেকর কাযিনবাহী  সংসেদর বঠেক দেলর ২১তম জাতীয়  সে লন  িনেয়
িস া  দেবন দলীয় সভােন ী ধানম ী শখ হািসনা। আগামী অে াবর িকংবা নেভ ের সে লন করার

িতর অংশ িহেসেব এখন থেকই িবিভ  উপকিমিট গঠন কের িদেত পােরন। আর কােনা কারেণ এ বছের
সে লন করা না গেল আগামী য কােনা বঠেক কিমিটর ময়াদ বািড়েয় নওয়ার িস া  আসেত পাের।
জানা গেছ, যথাসমেয় আওয়ামী লীেগর ২১তম জাতীয় সে লেনর কথা বলা হেলও এখন পয  দৃ মান

িত নই। স কারেণ আজেকর বঠেক দলীয় সভােন ী গাইডলাইন দেবন। এ সে  আওয়ামী লীেগর
যু সাধারণ স াদক আব র রহমান বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,  আজেকর বঠেক ১৮ অে াবর শখ
রােসেলর জ িদন, ৩ নেভ র জলহত া িদবেসর কমসূিচ ছাড়াও রাজৈনিতক বশ িকছ ুিদকিনেদশনা দেবন
দলীয় সভােন ী শখ হািসনা। এর মেধ  দেলর ২১তম জাতীয় সে লন, ময়ােদা ীণ সহেযাগী সংগঠেনর
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সে লন, জলা-উপেজলার সে লেনর ব াপাের িস া । জানা গেছ, উপেজলা িনবাচেন দলীয় পেদ থেক
২ শতািধক নতা িবে াহী াথী হেয়িছেলন। তােদর কারণ দশােনা নািটস দওয়া হে । একই সে  যসব
এমিপ-ম ী ও নতা নৗকািবেরাধী িছেলন তােদর ব াপাের শাকেজর িস া  থাকেলও এখন পয  কাউেক
িচিঠ দওয়া হয়িন। তােদর ব াপাের করণীয় কী, স িবষেয় আজেকর বঠেক িস া  দেবন দলীয় ধান
শখ হািসনা। আওয়ামী লীেগর ৬িট াতৃ িতম সংগঠেনর মেধ  যুবলীগ, ােসবক লীগ, কৃষক লীেগর
ময়াদ শষ হেয়েছ অেনক আেগই। কমসূিচ িনেয় যুবলীগ রাজপেথ সি য় থাকেলও ােসবক লীগ ও

কৃষক লীগ িদবসিভি ক কমসূিচেতই আটেক আেছ। অ িদেক জাতীয় িমক লীেগর ময়াদ শষ হেয়েছ
অেনক আেগই। আওয়ামী লীেগর ক ীয় সে লেনর আেগই ময়ােদা ীণ সংগঠেনর সে লন চান দলীয়
সভােন ী শখ হািসনা। আজেকর বঠেক এ িবষেয় িস া  িদেত পােরন িতিন।

ছা লীগ সভাপিত রজওয়া ল হক চৗধরুী  শাভন ও সাধারণ স াদক গালাম রা ানীর িব ে  মাদক
সবন,  চাদঁাবািজসহ  িনিদ  অিভেযােগর  পিরে ি েত  তােদর  িব ে  কেঠার  মেনাভােব  রেয়েছন

সাংগঠিনক ন ী  শখ হািসনা। ু  হেয়  কিমিট ভেঙ দওয়ার কথাও বেলেছন। আজেক দলীয় সভায়
িবষয়িট আেলাচনা হেত পাের। স ে  শাভন-রা ানীেক অব াহিত িদেয় অ  জনেক দািয়  দওয়া
হেত পাের বেল আভাস পাওয়া গেছ।

আগামী  িডেস ের ঢাকার ই িসিটেত ভাট হেত পাের। এ ছাড়া চ ােমও আগামী বছের ভাট হওয়ার
স াবনা। এ িতন িসিটেত এবার দলীয় তীেক ভাট হেব। দলীয় াথী িনেয়ও আেলাচনা হেত পাের বেল
জানা গেছ।
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