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দীঘ িতন বছর নানা উেদ াগ নয়ার পরও অিধকাংশ জলা-উপেজলায় কাউি ল করেত পােরিন মতাসীন
আওয়ামী লীগ। এেত তৃণমেূল ৫ শতািধক ময়ােদা ীণ কিমিট িদেয় চলেছ যাবতীয় কায ম।

দলিটর ৭৮ সাংগঠিনক জলার মেধ  এ পয  মা  একিটেত ( মৗলভীবাজার) কাউি ল হেয়েছ। বািক
৭৭িটই ময়ােদা ীণ।

পাশাপািশ ৪ শতািধক উপেজলায়ও একই িচ । িবদ মান পিরি িতেত িডেস েরর মেধ  তৃণমেূল কাউি ল
স  করেত হাইকমাে ডর য িনেদশনা এেসেছ, সিট বা বায়ন বশ হ হেয় পেড়েছ বেল ম ব
কেরেছন আওয়ামী লীেগর দািয় া  ক ীয় নতােদর অেনেক।

তেব আগামী ২০-২১ িডেস র জাতীয় কাউি ল এবং িডেস েরর মেধ  তৃণমেূলর সব ের কাউি ল
আেয়াজেনর িবষেয় আজ বঠেক বসেছ আওয়ামী লীেগর স াদকম লী।

সখােন তৃণমেূল কাউি েলর ব াপাের িনিদ ভােব বশিকছু পূণ িস া  আসেত পাের বেল জানায়
সংি  সূ । 

দলীয় সেূ  জানা গেছ, িবগত িতন বছের না হওয়া তৃণমলূ সে লন আগামী িতন মােস কীভােব স ব-

  রজাউল কিরম াবন
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তা িনেয় রীিতমেতা ি ধা ে  পেড়েছন আওয়ামী লীেগর দািয় া  ক ীয় নতারা।

তারা  বলেছন,  কােনা  কােনা  কিমিট  ২৩  বছেরর ময়ােদা ীণ,  ভাঙেত গেলই  বীণেদর আতনাদ-
‘ব ব রু সে  আিম রাজনীিত কেরিছ’।

এ  ছাড়া  উে খেযাগ  সংখ ক কিমিট  ১০-১২  বছর  আেগই  ময়ােদা ীণ।  এ েলা  ‘বগলদাবা’  কের
রেখেছন ম ী, এমিপ ও ভাবশালী নতােদর অেনেক। সে লেনর কথা নেলই সংি  নতারা গণভবন

পয  ছুেট যান। নানা অজুহােত কাউি ল না করার পে  মত দন তারা।

সই সে  যাগ হেয়েছ তৃণমেূল ভয়াবহ অভ রীণ কা ল। যার বিহঃ কাশ ঘেটেছ উপেজলাসহ িবিভ
ানীয় সরকার িনবাচেন। যখােন িছল িবপুলসংখ ক িবে াহী াথী।

পাশাপািশ কে র দািয় া রা তৃণমেূল গেলও ভাবশালী নতােদর ত  ও পেরা  চােপ কাউি ল
না কেরই খািল হােত িফরেত হেয়েছ তােদর।

এমন িত ল পিরি িতর মেধ  িডেস েরর মেধ  ভুােব তৃণমেূলর সব ের কাউি ল করা বশ কিঠন
বেল মেন করেছন অেনক নতাই।

আওয়ামী লীেগর নীিতিনধারকেদর অেনেক মেন করেছন, এমন বা বতায় তৃণমেূল হাত িদেল তা ‘িহেত-
িবপরীত’ও হেত পাের।  দীঘিদেনর কা ল  মাথাচাড়া  িদেত পাের।  যা  জাতীয়  কাউি েল  নিতবাচক

ভাব পড়ার আশ া থাকেছ।

তাই জাতীয় কাউি েলর আেগ তৃণমেূল হাত না দয়ার পে  দেলর বিশরভাগ ক ীয় নতা। তেব যসব
জলায় কা ল ততটা তী  নয়,  সখােন কাউি ল শষ করার িচ া  রেয়েছ  দািয় শীলেদর। আবার

অেনক ােন সে লন কের কিমিট ঘাষণা না-ও করা হেত পাের।

শিনবার গণভবেন দেলর ক ীয় কাযিনবাহী সংসেদর বঠেক আওয়ামী লীগ সভাপিত ধানম ী শখ
হািসনা িতন বছের মা  একিট জলায় সে লন হওয়ায় ক ীয় নতােদর িত চরম ু  িতি য়া ব
কেরেছন। িতিন  নতােদর উে েশ বেলেছন, এই ময়ােদ মা  একিট জলায় সে লন হল কন?

বািক েলা কন হল না? আপনারা কেরন কী? ক কী কেরন সবার আমলনামা িক  আমার কােছ রেয়েছ।
জলায় জলায় িগেয় খাওয়া-দাওয়া কের আেসন, দেলর কাজ তা কউ কেরন না।

ব ি  অপকেমর দায় দল ও সরকার নেব না। কাউেক ছাড় দয়া হেব না। ধানম ীর এমন ে র
কােনা স র িদেত পােরনিন ক ীয় নতারা।

স ত,  আওয়ামী  লীেগর সবেশষ ক ীয়  কাউি ল  হেয়িছল ২০১৬ সােলর  ২১-২২  অে াবর।  স
িহসােব চলিত বছেরর অে াবের সে লন হওয়ার কথা থাকেলও তা িপিছেয় ২০-২১ িডেস র করার িস া
নয়া হেয়েছ।

শিনবার দলিটর কাযিনবাহী সংসেদর সভায় কাউি েলর এ তািরখ ঘাষণা কেরন আওয়ামী লীগ সভাপিত
ধানম ী  শখ হািসনা।  এর একিদন  পর রাববার আগামী  ১০ িডেস েরর মেধ  তৃণমলূ  সে লেনর

িনেদশনা দন আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদর।

জানেত চাইেল  আওয়ামী  লীেগর যু  সাধারণ  স াদক আব র রহমান  ম লবার যগুা রেক বেলন,
ক ীয় কাউি ল হল আওয়ামী লীেগর ‘ইি ন’। দেলর ‘ইি ন’ চালু হেল ‘বিগ’ এমিনেতই চালু হেব।
জলা-উপেজলা ও ইউিনয়ন কাউি ল কের জাতীয় সে লন করেত হেব- এমন কােনা শত নই।

জাতীয় সে লন িঠক সমেয় হেল তৃণমলূ য কােনা সময় করা যােব। তেব আমরা আশা কির, জাতীয়
সে লেনর পরপরই বািক জলা-উপেজলা সে লন ত শষ হেব।

ময়ােদা ীণ কিমিটর সে লন করেত না পারাটা এক রকেমর অপরাধ- এমন ম ব  কের আব র রহমান
বেলন, এই দায়ব তা উে ারেণ আমরা চ া চািলেয় যাি । যতটু  পারা যায় জাতীয় কাউি েলর আেগ
করব। বািকটু  কাউি েলর পর নতুন কিমিট করেব।

আওয়ামী  লীেগর শীষ  কেয়কজন  নতা  ায়  অিভ  ের  বেলন,  ১০ িডেস েরর মেধ  ময়ােদা ীণ
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জলা-উপেজলায় সে লেনর কথা  বলা  হেলও এটা  বা বায়ন করা  বশ কিঠন।  তেব আমরা  জাতীয়
সে লেনর আেগ যতটু  স ব চ া কের যাব।

আমােদর ব থতার দৃ া  দখােত চাই  না। ৭৭িট সাংগঠিনক জলা ও এর আওতাধীন চার শতািধক
উপেজলা থেক কমপে  ১০িট জলা ও ১০০িট উপেজলায় সে লেনর টােগট নয়া হে ।

বধুবােরর  (আজ)  স াদকম লীর  আেলাচনা  সভায়  তািলকাভু  জলা-উপেজলার  নাম  সে লেনর
তািরখসহ ঘাষণা করা হেত পাের।

একই সে  জাতীয় সে লেনর িতর আ ািনক ঘাষণা আসেব এ বঠক থেক। বঠেক তৃণমলূ থেক
কাউি লর ও ডিলেগট তািলকা ত িনেয় আেলাচনা হওয়ার কথা রেয়েছ।

ওই  নতারা  আরও জানান,  জাতীয়  সে লেনর উপােদয়  হল  তণৃমলূ  থেক কাউি লর ও  ডিলেগট
িনবািচত করা। জলা-উপেজলা কিমিট ময়ােদা ীণ হেলও তােদর মধ  থেকই কাউি লর তািলকা করা
হেব।

১০ িডেস েরর মেধ  সারা  দেশ এ  কাজিট  স  করা  হেব।  এ  মহূুেত  তণৃমেূলর সে লন  থেক
কাউি লর ডিলেগট তািলকা তিরর িদেকই ঝাকঁ বিশ আওয়ামী লীেগর।

সে লন-পরবতী সমেয় তৃণমেূলর সে লন িনেয় কাজ করেব আওয়ামী লীেগর নবাগত ক ীয় কিমিট।
গতবােরর কাউি লর, ডিলেগট তািলকাই থাকেছ এবােরর সে লেনও। তেব িকছু িকছু ােন সংেযাজন-
িবেয়াজন হেত পাের।

সাংগঠিনক তৎপরতা বাড়ােত ও তৃণমলূ সে লেনর জ  ২০১৮ সােলর জা য়াির মােস িবভাগীয় ৮িট িটম
গঠন কেরন আওয়ামী লীগ সভাপিত ধানম ী শখ হািসনা।

এসব িটেমর নতেৃ  আেছন একজন কের িসিডয়াম  সদ । এ ছাড়া  িবভাগীয় সাংগঠিনক ও যু
সাধারণ স াদকসহ ক ীয় নতারা কাজ করেছন িটেম।

খাঁজ িনেয় জানা  যায়,  গিঠত আওয়ামী লীেগর ওই আটিট িটম তণৃমলূ সফর  কের থেম যায়।
জলা-উপেজলা  কিমিট  করেত িগেয়  নানা  সম ার স খুীন  হন  নতারা।  হাজােরা  চ া  কের ৭৮িট

সাংগঠিনক জলার মেধ  মা  মৗলভীবাজার জলা সে লন করেত পেরেছন তারা।

এ সময় ক ীয় হাইকমাে ডর িনেদশনাও তমন কােজ আেসিন। স সময় ক ীয় নতােদর অেনেক
জাতীয় সে লেনর আেগই ময়ােদা ীণ কিমিট বািতল ও সে লেনর মাধ েম নতনু কিমিট গঠেনর ঘাষণা
িদেয়িছেলন।

যিদও ২০১৬ সােল  অ ি ত কাউি েলর আেগ ৭৮িট জলার মেধ  ৫৮িট জলায় কাউি ল অ ি ত
হেয়িছল। তখন আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক িছেলন য়াত সয়দ আশরাফলু ইসলাম।

তৃণমেূলর িবিভ  েরর নতােদর সে  আলাপ কের জানা গেছ, ২৩ বছর ধের িম া জলার দিব ার
উপেজলা আওয়ামী  লীেগর সভাপিতর দািয়  পালন করেছন বতমান উপেজলা চয়ারম ান মিু েযা া
জয় ল আেবদীন।

১৯৯৬ সােলর ২ আগ  সবেশষ সে লন হেয়িছল দিব াের। সই সে লেন সাধারণ স াদক িনবািচত
হন এেকএম মিন ামান।

৭২ বছর বয়সী জয় ল আেবদীেনর নতৃ  িনেয় খুব একটা উ াস না থাকেলও ক ীয় আওয়ামী লীগ এ
কিমিটেত হাত িদেত চায় না। নতুনেদর নানা অিভেযােগর পরও দীঘ ২৩ বছের কােনা সে লন করেত
পােরিন।

কিমিটর  ময়াদ  ২০ বছর  পিরেয়  গেলও  এখনও  সে লন  হে  না  ময়মনিসংহ  জলার গফরগাওঁ
উপেজলা আওয়ামী লীেগ। ১৯৯৬ সােলর ২ আগ  এখােন সবেশষ সে লন হয়। সই সে লেন মা.
আিমর হােসন সভাপিত ও লাল উি ন আক েক সাধারণ স াদক কের একিট কিমিট করা হয়।

কিমিটর কায ম িনি য় হওয়ায় গত ’বছর আেগ একিট আ ায়ক কিমিট গঠন করা হয়। ২০০৩ সােল
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

সে লেনর মাধ েম কিমিট গঠন করা হয় ময়মনিসংহ জলার গৗরীপুর, ফুলবািড়য়া, ভালকুা, ঈ রগ ,
ফলুপুর উপেজলায়। ময়ােদা ীেণর ১৫ বছর পিরেয় গেলও এসব উপেজলায় সে লন হয়িন।

িম া জলার চৗ াম উপেজলা আওয়ামী লীেগর কিমিটর ময়াদ ৪ বছর পিরেয় গেলও হে  না
সে লন। এখােন ২০১২ সােল সবেশষ সে লন অ ি ত হয়। ২০১৬ সাল থেক আ ায়ক কিমিট িদেয়ই
চলেছ িম া জলার না লেকাট উপেজলা আওয়ামী লীগ। একই অব া ব ড়া উপেজলারও।

মরুাদনগর উপেজলার সবেশষ কিমিট হেয়িছল ২০১৩ সােল। একই বছর সে লন হেয়িছল িততাস ও
হামনা উপেজলায়। মঘনা উপেজলায় সে লন হেয়িছল ২০১২ সােলর ১২ িডেস র। সে লেনর তািরখ

অ যায়ী ইিতমেধ  ময়ােদা ীণ হেয়েছ দাউদকাি  ও া ণপাড়া উপেজলার।

লালমিনরহাট জলা কিমিট গঠন হয় ২০১৩ সােলর ৮ িডেস র। কিমিটর ময়াদ িতন বছর পার হেলও
সে লেনর কথা মেুখ আনেছন না কউই। িসেলট জলা ও মহানগর আওয়ামী লীেগর কিমিটর ময়াদ শষ
হেয়েছ ায় ৫ বছর আেগ। ২০১১ সােল গিঠত এই ই কিমিটর ময়াদ শষ হয় ২০১৪ সােল।

৫ বছর পিরেয় গেলও সে লেনর নামগ  নই চ াম মহানগর আওয়ামী লীগ কিমিটর। অেনক আেগর
সে লেনর ৭১ সদে র সবেশষ কিমিট হয় ২০১৩ সােলর ১৪ নেভ র।

২০১৭ সােলর িডেস ের কিমিটর সভাপিত িবএম মিহউি ন চৗধরুী মারা গেছন। এখন ভার া  সভাপিত
িদেয় চলেছ কিমিটর কায ম। একই অব া চ াম উ র ও দি ণ কিমিটেত।

চ াম  উ র  জলা  আওয়ামী  লীেগর  সে লন  হেয়িছল  ২০১২  সােলর  িডেস ের।  ২০১৩  সােলর
থমিদেক ৭১ সদে র পূণা  কিমিট ঘাষণা করা হয়।

চ াম দি ণ জলা আওয়ামী লীেগর পূণা  কিমিট গঠন করা হেয়িছল ২০১৪ সােল। ময়ােদা ীণ হেয়
গেলও এখন পয  ওই কিমিটই বহাল আেছ।

রাজশাহী  মহানগর আওয়ামী  লীেগর কিমিটর ময়াদও শষ হেয়েছ ২০১৭ সােল। একইভােব ’বছর
আেগ চাপঁাইনবাবগ , নােটার, পাবনা ও িসরাজগ  জলা আওয়ামী লীেগর কিমিটর ময়াদ শষ হেয়েছ।

যেশার জলা আওয়ামী লীেগর বতমান কিমিটও ময়ােদা ীণ। জলার ৮ উপেজলা কিমিটর কােনািটই
পূণা  নয়।

একই অব া দেশর বিশরভাগ জলা-উপেজলা আওয়ামী লীেগর কিমিটর। ময়ােদা ীণ হওয়ার কারেণ
জাড়াতািল িদেয়ই চালােনা হে  সাংগঠিনক কায ম।
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