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ekশ বছর পর সরাসির েভােটর মাধয্েম সভাপিত o সাধারণ সmাদক পােc ছাtদল। িবeনিপর sায়ী
কিমিটর  সদসয্  িমজর্ া  আbােসর  শাজাহানপুেরর  বাসায়  বধুবার  সnয্া  েথেক  ছাtদেলর  েনতা  িনবর্াচেন
কাuিnলররা েভাট েদন। রাত েপৗেন 9টা েথেক সােড় 12টা পযর্n েভাটgহণ চেল।
481 জন কাuিnলর েভাট েদন। পের 45 িমিনট িবরিত িদেয় রাত েসায়া 1টায় সভাপিত o সাধারণ
সmাদক pাথর্ীেদর uপিsিতেতi েভাটগণনা  হয়। e িরেপাটর্  েলখা পযর্n (রাত েপৗেন 2টা ) েভাটগণনা
চলিছল।
ছয়িট বুেথ বয্ালেটর মাধয্েম কাuিnলররা তােদর পছেnর pাথর্ীেক েভাট েদন। লnন েথেক sাiেপেত

 েথেক েশষ পযর্n েভাটgহণ তttাবধান কেরন িবeনিপর ভারpাp েচয়ারময্ান তােরক রহমান।
27 বছর আেগ সবর্েশষ 1992 সােল সরাসির েভােট ল কিবর িরজভী সভাপিত o eম iিলয়াস আলী
সাধারণ সmাদক িনবর্ািচত হেয়িছেলন। eরপর আর সরাসির েভােট ছাtদেলর েনতৃt িনবর্ািচত হয়িন।
বধুবার pথম েভাটার িহসােব 1নং বেুথ েভাট েদন বিরশাল েজলা ছাtদেলর সভাপিত মাহফুজলু আলম
িমঠু। িতিন জানান, sc pিkয়ায় েভাট হেয়েছ- eটাi আমরা আশা করিছলাম।
েভাটgহেণর আেগ sাiেপর মাধয্েম কাuিnলর o েভাটgহণ কমর্কতর্ ােদর uেdেশ িনেদর্শনামলূক বkবয্
েদন িবeনিপর ভারpাp েচয়ারময্ান তােরক রহমান। লnন েথেক sাiেপ  েথেক েশষ পযর্n েভাটgহণ

  যুগাnর িরেপাটর্
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তttাবধান কেরন তােরক রহমান।
ছাtদেলর  ষ  e  কাuিnল  িনেয়  গত  কেয়ক  মােস  নানা  ঘটনা  ঘেটেছ।  ঈদলু  িফতেরর  আেগ  3  জনু
িবeনিপর িসিনয়র যুg মহাসিচব ল কিবর িরজভী sাkিরত eক সংবাদ িবjিpর মাধয্েম ছাtদেলর
কিমিট িবলুp কের 45 িদেনর মেধয্ কাuিnলরেদর মতামেতর িভিtেত নতুন কিমিট করার েঘাষণা েদয়া
হয়।
েসখােন pাথর্ী হেত শতর্  েদয়া হয়- ছাtদেলর pাথিমক সদসয্ হেত হেব, েদেশর েকােনা িশkাpিত ােনর ছাt
eবং ধু 2000 সাল েথেক পরবতর্ী সমেয় েয েকােনা বছের eসeসিস/সমমােনর পরীkায় utীণর্ হেত
হেব। eসব শতর্  িনেয় ছাtদেলর িবলpু কিমিটর eকিট aংশ kুb হয়।
eর মেধয্i 10 জনু ছাtদেলর কাuিnল করেত সােবক েনতােদর সমnেয় িনবর্াচন পিরচালনা, বাছাi o
আিপল কিমিট গঠন করা হয়। িবলpু কিমিটর kুb েনতারা 11 জনু aসুs aবsায় ল কিবর িরজভীেক
েভতের েরেখ নয়াপlন িবeনিপর েকndীয় কাযর্ালেয়র pধান ফটেক তালা লািগেয় িবেkাভo কেরন।
টানা  কেয়ক  িদন  দলীয়  কাযর্ালেয়র  সামেন  িবেkাভ  কেরন।  eর  মেধয্  ল  কিবর  িরজভীেক  দলীয়
কাযর্ালেয়র  সামেন  লাি ত  করার  ঘটনাo  ঘেট।  e  ঘটনায়  িবeনিপ  মহাসিচব  িমজর্ া  ফখ ল  iসলাম
আলমগীর sাkিরত eক সংবাদ িবjিpেত kুb ছাtদল েনতােদর মেধয্ 12 জনেক বিহ ার করা হয়।
eরপর 10 আগs পুনঃতফিসল েঘাষণা কেরন িনবর্াচন পিরচালনা কিমিট।
12 েসেpmর ঢাকার চতুথর্ জজ আদালত সােবক কিমিটর সহ-ধমর্ িবষয়ক সmাদক আমান ulাহর করা
মামলায় sিগতােদশ িদেল 14 েসেpmেরর িনধর্ািরত কাuিnেলর oপর sিগতােদশ েদয়।
eকi সে  আদালত িবeনিপ মহাসিচব িমজর্ া ফখ ল iসলাম আলমগীরসহ 10 জনেক কারণ দশর্ােনার
েনািটশ  েদন।  eরপর  ম লবার  দপুুের  নয়াপlেন  িবeনিপর  েকndীয়  কাযর্ালেয়  ছাtদেলর  কাuিnলর
সভায় সবর্সmিতkেম িবeনিপর ভারpাp েচয়ারময্ান তােরক রহমানেক ছাtদেলর গঠনতnt সংেশাধন,
কাuিnল  আhান,  কাuিnল  মুলতিব  করা,  ছাtদেলর  েনতৃt  িনবর্াচন  পিরচালনা  করাসহ  েয  েকােনা
সাংগঠিনক-রাজৈনিতক  িসdাn  o  বয্বsা  gহেণর  দািয়t  েদয়া  হয়।  eরপরi  েভাটgহেণর  িসdাn  েনন
তােরক রহমান।
জানেত  চাiেল  ছাtদেলর  সােবক  সাধারণ  সmাদক  আিম ল  iসলাম  খান  আলীম  যুগাnরেক  বেলন,
আদালেতর  িনেদর্শনা  েমেন  যােদর  িব েd  আদালেতর  িনেষধাjা  রেয়েছ  ছাtদেলর  কাuিnল  pিkয়া
েথেক তােদর বাiের রাখা হেয়েছ।
সূt  জানায়,  ছাtদেলর  সােবক  সভাপিত o  সাধারণ  সmাদকরা  িনবর্াচেনর  িরটািনর্ং,  সহকারী  িরটািনর্ং
কমর্কতর্ া o েপািলং eেজn িহেসেব দািয়t পালন কেরন। eর মেধয্ িবeনিপর সাংগঠিনক সmাদক ফজললু
হক িরটািনর্ং কমর্কতর্ া, িবeনিপর তথয্ o গেবষণা িবষয়ক সmাদক আিজজলু বারী েহলাল, মnুীগ  েজলা
িবeনিপর সাধারণ সmাদক কাম jামান রতন সহকারী িরটািনর্ং কমর্কতর্ া িছেলন।
েপািলং  eেজn  িহেসেব  দািয়t  পালন  কেরন  যুবদেলর  সাধারণ  সmাদক  সুলতান  সালাহuিdন  টুk,
েscােসবক দেলর সভাপিত শিফuল বারী বাবু, সাধারণ সmাদক আবদলু কািদর ভঁূiয়া জেুয়ল, ঢাকা
মহানগর  দিkণ  িবeনিপর  যুg  সmাদক  হািববরু  রিশদ  হািবব  eবং  ছাtদেলর  সদয্  িবলুp  কিমিটর
সাধারণ সmাদক আকরামুল হাসান।
তেব কাuিnেল aংশ িনেত আশা েবশ কেয়কজন কাuিnলরসহ গত 2 িদেন 40 জেনর aিধক ছাtদল
েনতাকমর্ীেক েgফতার কেরেছ বেল  aিভেযাগ কেরেছন িবeনিপর িসিনয়র যুg মহাসিচব ল কিবর
িরজভী।  িতিন  যুগাnরেক  বেলন,  ছাtদেলর  কাuিnলেক  বাধাgs  করেত  সরকার  নানা  ধরেনর
pিতবnকতা সৃি  কের যােc। 
ছাtদেলর সভাপিত পেদ 9 জন eবং সাধারণ সmাদক 19 জন pাথর্ী pিতdিndতা কেরন। সভাপিত পেদর
pাথর্ীর  হেলন- কাজী  রoনkুল  iসলাম  াবণ,  ফজলরু  রহমান  েখাকন,  হািফজরু  রহমান,  মামুন  িবlাহ
(মামুন খান), সািজদ হাসান বাব,ু মাহমদুলু হাসান বািp, িরয়াদ েমা. তানভীর েরজা েবল, eরশাদ খান,
মাহমদুলু আলম সরদার।
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সাধারণ সmাদক পেদ pাথর্ীরা হেলন- শাহেনoয়াজ, জেুয়ল হাoলাদার, আিমনরু রহমান আিমন, জািক ল
iসলাম জািকর, তানিজল হাসান, কািরমুল হাi নাঈম, মােজদলু iসলাম মন, ডািলয়া রহমান, েশখ আবু
তােহর,  সািদkর  রহমান, েকeম  সাখাoয়াত  েহাসাiন,  িসরাজলু  iসলাম,  iকবাল  েহােসন  শয্ামল,  মিুn
আিনসুর রহমান, িমজানুর রহমান শীরফ, েশখ েমা. মিসuর রহমান রিন, েমাsািফজরু রহমান, েসােহল
রানা o কাজী মাজহা ল iসলাম।
ম লবার তােরক রহমােনর িনেদর্ েশ সারা েদেশর কাuিnলর o pাথর্ীেদর নয়াপlেন িবeনিপর েকndীয়
কাযর্ালেয় uপিsত হেত বলা হয়। েস aনযুায়ী বুধবার িবকােল নয়াপlেন িবeনিপর েকndীয় কাযর্ালেয়
সমেবত হন pাথর্ী o কাuিnলররা।
সভাপিত o সাধারণ সmাদক পেদ pাথর্ীেদর সে  আসা কেয়ক হাজার কমর্ী-সমথর্ক নয়াপlেনর aিফেসর
সামেন  দপুুর  েথেক  aবsান  িনেত   কেরন।  eর  মেধয্  সnয্ায়  খবর  আেস  তােরক  রহমান  িসdাn
িদেয়েছন িমজর্ া আbােসর শাজাহানপুেরর বাসায় কাuিnল হেব।
েসখােন সবাiেক যাoয়ার জনয্ বলা হেয়েছ। e িনেদর্শ পাoয়ার পর কাuিnলর o pাথর্ীরা িমজর্ া আbােসর
বাসায় ছুেট যান। পিরচয়পt েদেখ কাuিnলরেদর বাসার েভতের pেবশ করেত েদয়া হয়।
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