
বাদ পড়েলন শাভন-রা ানী
ছা লীেগর ভার া  সভাপিত নািহয়ান, সাধারণ স াদক লখক ভ াচায

কাশ : ১৫ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রজওয়া ল  হক  চৗধুরী  শাভন  এবং  গালাম  রা ানীেক  ছা লীগ  থেক  সিরেয়  দওয়া  হেয়েছ।
জাহা ীরনগর িব িবদ ালেয়র উপাচােযর কােছ িগেয় ৮৬ কািট টাকার চাঁদা দািব, মাদেক স ৃ সহ নানা
িবতক, সমােলাচনা আর অিভেযােগর মুেখ ময়াদপূিতর ১১ মাস আেগই বাদ পড়েলন তারা। এিদেক
ছা লীেগর ভার া                 

সভাপিতর দািয়  দওয়া হেয়েছ থম সহ-সভাপিত আল নািহয়ান খান জয়েক। একই সে  ভার া
সাধারণ স াদেকর দািয়  পেয়েছন থম যু  সাধারণ স াদক লখক ভ াচায। গতকাল শিনবার
গণভবেন ধানম ী  শখ হািসনার সভাপিতে  আওয়ামী  লীেগর ক ীয় কাযিনবাহী  সংসেদর বঠেক
তােদর িব ে  এই িস া  নওয়া হয়। ছা লীেগর সাংগঠিনক ন ী ও অিভভাবক হেলন শখ হািসনা।
সূ  জানায়, বঠেক ধানম ী বেলন, আিম ছা লীেগর পূণা  কিমিট ভাঙব না। আগামী সে লন পয
ভার া  সভাপিত-সাধারণ  স াদক  দািয়  পালন  করেবন।  বঠক  শেষ  আওয়ামী  লীেগর  সাধারণ
স াদক এবং সড়ক পিরবহন ও সতুম ী ওবায় ল কােদর সাংবািদকেদর জানান, শাভন-রা ানীেক
পদত াগ  করেত বলা  হেয়েছ।  তেব  ছা লীেগর বতমান কিমিট  বহাল থাকেব।  পদািধকার  বেল  আল
নািহয়ান খান জয় ছা লীেগর ১ ন র ভাইস িসেড ট হওয়ায় সভাপিতর দািয়  পেয়েছন। আর লখক
ভ াচায এক ন র যু  সাধারণ স াদক থাকায় িতিনই সাধারণ স াদেকর দািয়  িনেয়েছন। তারা
ভার া  িহেসেব দািয়  পালন করেবন। তােদরেক ততম সমেয় ছা লীেগর সে লন করার তািগদ
দওয়া হেয়েছ বেলও জানান কােদর।

জানা  গেছ,  সভাপিত  রজওয়া ল  হক  চৗধুরী  ও  সাধারণ  স াদক  গালাম  রা ানী  ইিতমেধ ই
ছা লীেগর সাংগঠিনক ন ী, আওয়ামী লীগ সভােন ী ও ধানম ী শখ হািসনার কােছ পদত াগপ  জমা

  মেহদী হাসান
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িদেয়েছন। সূ  জানায়,  চাঁদাবািজ,  ট ডারবািজ,  মাদক ব বসা ও সবন,  িবেরাধী  মতাদশীেদর অেথর
িবিনমেয়  অ েবশ  ঘটােনা,  াচািরতা,  ত াগী  নতােদর  অবমূল ায়ন,  পুর  পয  ঘুমােনা,
জাহা ীরনগর িব িবদ ালেয়র উ য়েনর জ  ১ হাজার ৪৪৫ কািট ৩৬ লাখ টাকা বরা  থেক ৬ ভাগ
চাঁদা দািব, আওয়ামী লীেগর িসিনয়র নতােদর অ া  করাসহ অসংখ  অিভেযাগ িছল ছা লীেগর সােবক
সভাপিত রজওয়া ল হক চৗধুরী শাভন ও সােবক সাধারণ স াদক গালাম রা ািনর িব ে । এসব
অিভেযােগর মাণও িবিভ  গােয় া  সং া  ধানম ীর হােত তুেল দয়। গত ৭ সে র আওয়ামী
লীেগর যৗথসভায় ছা লীেগর কমকাে  ু  িতি য়া ব  কের বতমান কিমিট ভেঙ দওয়ার কথা
বেলন ধানম ী। গতকাল দেলর কাযিনবাহী সংসেদর বঠেক তা বা বায়ন হেলা। সূ  জানায়, বঠেক
শাভন-রা ানীর পে  কউ কােনা কথা বেলনিন। ক ীয় ৯ নতার নতৃে  গিঠত য িসি ডেকেটর

আ য়- য় ও পৃ েপাষকতায় তারা িছেলন সই িসি ডেকেটর সদ রাও িছেলন িন ুপ। এখন ভার া
সভাপিত  ও  সাধারণ  স াদক  িদেয়  ছা লীেগর  কায ম  চালােনা  হেব।  পের  সে লেনর  মাধ েম
ছা লীেগর নতুন নতৃ  গঠন করা হেব।

বিরশােলর বাবুগ  উপেজলার আগরপুর ইউিনয়েনর মুি েযা া আ ুল আলী খােনর ছেল আল নািহয়ান
খান জয়। ব ব ুর আদেশ অ ািণত হেয় বাবার হাত ধের ছা লীেগর রাজনীিতেত স ৃ  হেয়িছেলন
িতিন। আল নািহয়ান  জয় ঢাকা  িব িবদ ালেয়র আইন িবভােগ পেড়েছন।  শাভেনর সে  একই বেষ
িব িবদ ালেয় ভিত হেয়িছেলন িতিন। এখন ি িমেনালিজ িবভাগ থেক সা কালীন মা াস করেছন জয়।
ছা লীেগর িবগত ক ীয় কিমিটর আইন স াদেকর দািয়  পালন করা জয় তার আেগ সােজ ট জহ ল
হক হল ছা লীেগর সাধারণ স াদক িছেলন। ছা লীেগর ভার া  সাধারণ স াদক লখক ভ াচায ঢাকা
িব িবদ ালেয়র সমাজকল াণ িবভােগর ছা । এখন াতেকা র করেছন িতিন। যেশােরর মিনরামপুেরর
ছেল  লখক  প ী  উ য়ন  ও  সমবায়  িতম ী  পন  ভ াচােযর  ভািতজা।  লখক  ছা লীেগর  ঢাকা

িব িবদ ালয় শাখা ও জগ াথ হল শাখার িবগত কিমিটর যু  সাধারণ স াদক িছেলন।

গত বছেরর ১১ ও ১২ ম ছা লীেগর ২৯তম জাতীয় সে লন শষ হয়। এরপর ৩১ জুলাই রজওয়া ল
হক চৗধুরী শাভনেক সভাপিত এবং গালাম রা ানীেক সাধারণ স াদক মেনানীত কেরন আওয়ামী লীগ
সভােন ী শখ হািসনা।  থেকই ই নতার জ  ধানম ীর দরজা সব সময় খালা িছল।

  শাভন-রা ানীর িব ে  অিভেযাগ

গত ১৩ ম ৩০১ সদে র পূণা  কিমিট ঘাষণার পর থেক  হয় এেকর পর এক সংকট। কিমিটেত
পদ া  িববািহত, অছা ,  রাজাকােরর স ান,  ব বসায়ীসহ িবিভ  অপরােধ জিড়তেদর ান দওয়ােক
ক  কের একািধক সংঘষ হয়। এসব ব ি েক বিহ ােরর দািবেত ক া াস জুেড়  হয় লাগাতার

আে ালন। ছা লীেগর ৩০১ সদে র ক ীয় কিমিটর ৯৯ জনেকই িবতিকত ব ি  উে খ কের একিট
তািলকা গত ১৬ ম কাশ কেরন ছা লীেগর পদবি ত নতাকমীরা। এ অব ায় গত ১৫ ম ধানম ী
শখ হািসনা িবতিকতেদর বাদ িদেয় ত াগীেদর অ ভু  কের ছা লীেগর কিমিট পুনগঠেনর িনেদশ দন;

িক  ধানম ীর িনেদেশর চার মাস পার হেলও ছা লীেগর পূণা  ক ীয় কিমিট ঘাষণা িনেয় সৃ  িবেরাধ
ও িবতেকর সমাধান হয়িন। উলেটা ধানম ী শখ হািসনার  িনেদশনা িনেয় ধাঁয়াশা ছড়ােনা হয়।
ছা লীেগর শীষ ই নতা ১৭ জন িবতিকত নতার নাম কাশ কের তােদর বিহ ােরর জ  ২৪ ঘ া
সময় িনেয়িছেলন; িক  এই ঘাষণার ায় চার মাস পরও ফল পানিন নতাকমীরা বরং তািলকািবহীন
১৯িট পদ শূ  ঘাষণা করা হয়। কােদরেক বিহ ার করা হেয়েছ এবং কান পদ েলা শূ  ঘাষণা করা
হেয়েছ, এ িনেয় নতুন কের সমােলাচনার মুেখ পেড়ন শাভন-রা ানী। এিদেক ট ডার-বািণেজ  বাধা দূর
করেত সামা  অজুহােত ভেঙ দওয়া হয় জগ াথ িব িবদ ালয় ছা লীেগর কিমিট। বেড়া ধরেনর আিথক
লনেদেনর  িবিনমেয়  ি য়া  ইসলামী  িব িবদ ালয়  ছা লীেগর  কিমিট  দওয়ার  অিভেযাগ  উেঠেছ।

জাহা ীরনগর িব িবদ ালেয়র ট ডার থেকও কািট টাকা নওয়ার অিভেযােগ এখন অি রতা ক া ােস।

ছা লীেগর  বতমান  নতৃে র  িব ে  আেরকিট  বেড়া  অিভেযাগ  পুেরর  আেগ  ঘুম  থেক  না  ওঠা।
তৃণমূেলর নতারা তােদর খুব একটা সা াত্ পান না। িবেশষ কের ছা লীগ সভাপিতেক অেনক জলার
সভাপিত-সাধারণ স াদক ফান কেরও পান না।  ঢাকায় এেলও সা াত্  মেল না।  স িত জগ াথ
িব িবদ ালয় ছা লীেগর সে লেন ধান অিতিথ রা ম ী িনধািরত সময় বলা ১১টায় এেলও শাভন-
রা ানী আেসন িবকাল ৩টায়। তত ণ পয  ম ী  ক া ােসই অব ান করিছেলন। চ  গরেম ভার

print | বাদ পড়েলন শাভন-রা ানী | থম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/88441/বাদ-পড়েলন-শ...

2 of 3 9/15/2019, 10:45 AM



ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

থেকই  নতাকমীরা  সে লন েল  িছেলন।  এক  পযােয়  িহটে ােক  আ া  হেয়  মারা  যান  লতান
মাহা দ ওয়াসী নােম সংগঠনিটর এক কমী। তখন সংবাদ মাধ মসহ সামািজক মাধ েম এ ঘটনার জ

সভাপিত-সাধারণ  স াদেকর  গািফলিতেকই  দায়ী  করা  হয়।  আ জািতক  মাতৃভাষা  ইনি িটউেট
ছা লীেগর িবিভ  িব িবদ ালয়  নতােদর সে  মতিবিনময় অ ােন  িশ াম ী  ডা.  িদপু  মিন  আসার
অেনক পের আেসন তারা। আওয়ামী লীেগর বীণ নতা ও সােবক ম ী তাফােয়ল আহেমদেক ধান
অিতিথ  কের  আেয়াজন  করা  ছা লীেগর  অ ােন  তােক  বিসেয়  রেখ  দিরেত  আসার  রকড  আেছ
ছা লীেগর ক ীয় এই ই নতার। এসব িবষয় মােটও ভােলাভােব ননিন আওয়ামী লীেগর হাইকমা ড।

এিদেক ি য়ার ইসলামী িব িবদ ালয় শাখা ছা লীেগর কিমিটেত সাধারণ স াদেকর পদ বাগােত অথ
লনেদন এবং আওয়ামী লীেগর ক ীয় কাযালেয় ছা লীেগর অিফস কে  মাদক পাওয়ার িবষেয় ু  হন
ধানম ী। গত ১৩ জুলাই ি য়া ইসলামী িব িবদ ালয় শাখা ছা লীেগর কিমিট ঘাষণার পর থেকই

কিমিট িদেত অথ লনেদেনর অিভেযাগ ওেঠ। সাধারণ স াদক রািকবুল ইসলােমর সে  অ াত এক
ব ি র কেথাপকথেনর ফাঁস হওয়া একিট অিডওেত তার সত তাও পাওয়া যায়। তেব অিডওর িবষয়িট
অ ীকার কের রািকবুল ইসলাম দািব কেরন, ‘ঐ ক  আমার নয়। এ িবষেয় ি য়া মেডল থানায় সাধারণ
ডােয়ির  কেরিছ।’  ২৩  ব ব ু  অ ািভিনউেয়  ছা লীেগর  ক ীয়  কাযালেয়  স িত ফনিসিডেলর  বশ
কেয়কিট খািল বাতল পাওয়া যায়। কাযালয় দখভােলর দািয়ে  থাকা ব ি েদর কাছ থেক িবষয়িট
অবিহত হন ধানম ী।
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