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েমাবাiল েফােন েকndীয় কাযর্ালয় মিনটিরং করেবন েশখ হািসনা

আoয়ামী লীগ সভােনtীর ধানমিnর রাজৈনিতক কাযর্ালেয়র পর eবার দেলর ব বnু eিভিনuর েকndীয়
কাযর্ালয়o  মিনটিরংেয়র  আoতায়  আনা  হেc।  দলীয়  সভােনtী  pধানমntী  েশখ  হািসনা  aয্াপেসর  মাধয্েম
সরাসির  মিনটিরং  করেবন  কাযর্ালেয়র  কমর্কা-।  েস  লেkয্  কাযর্ালেয়  বসােনা  হেc  70িট  িসিস  কয্ােমরা।
আধুিনক তথয্pযুিkর বয্বহাের সভােনtী সাবর্kিণক েকndীয় কাযর্ালেয়র সে  যুk হেত পারেবন েমাবাiেল।
দেলর িনজs aথর্ায়েন ei িসিস কয্ােমরা sাপেনর কাজ iিতমেধয্ pায় েশষ পযর্ােয়।
দলীয়  সূtমেত,  uপমহােদেশর  aনয্তম  pাচীন  o  েদেশর  pধান  রাজৈনিতক  দেলর  aতয্াধুিনক  10  তলা
ভবেনর  িনরাপtাঝঁুিক  eবং  েয  েকােনা জায়গা  েথেক  aয্াপেসর মাধয্েম দলীয়  সভােনtী  েযন  সংযুk হেত
পােরন েস িবেবচনায় িনেয় িসিস কয্ােমরা লাগােনা হেc। aনয্িদেক ছাtলীেগর aিফেসর জনয্ তৃতীয় তলার
বদেল েবসেমেn ম েদoয়া হেc। গত eক দশক ধের ধানমিn আoয়ামী লীগ সভােনtীর কাযর্ালয় েনতা-
কমর্ীেদর পদচারেণ সরব থাকেলo েকndীয় কাযর্ালয়িট িছল aেনকটাi uেপিkত। মহানগরী আoয়ামী লীেগর
েনতা-কমর্ীরা  েকndীয়  কাযর্ালয়  পাহারা  িদেলo  েকndীয়  েনতারা  ধানমিnর  কাযর্ালেয়  সময়  িদেতন।  eেত
েকndীয় o তৃণমূল েনতার মেধয্ েসতুবেnর aভাব িছল বেল মেন কেরন েকu েকu। ei পযর্েবkণ েথেকi
আoয়ামী লীগ সভােনtী েশখ হািসনা চাiেছন দেলর ঐিতহািসক েকndীয় কাযর্ালয়িটo সরব থাkক েনতা-
কমর্ীর িভেড়। বার বার তািগদ েদoয়া হেলo েকেndর aিধকাংশ েনতাi ব বnু eিভিনuর কাযর্ালয়েক পাশ
কািটেয়  ধানমিnর  কাযর্ালেয়  সময়  েদন  েবিশ।  মহানগরী  আoয়ামী  লীগ  o  সহেযাগী  সংগঠেনর  েনতা-
কমর্ীেদর মেধয্ রেয়েছ চাপা েkাভ। সূতমেত, আগামী 20-21 িডেসmর আoয়ামী লীেগর জাতীয় সেmলন eবং
চার সহেযাগী সংগঠেনর সেmলন uপলেk েনতা-কমর্ীেদর মেধয্ বয্াপক uৎসাহ udীপনা সৃি  হেয়েছ। দলীয়
সভােনtীর  কাযর্ালয়  o  ব বnু  eিভিনu  কাযর্ালেয়  পদpতয্াশী  o  uৎসুক  েনতা-কমর্ীর  আনােগানা  বিৃd
েপেয়েছ। আoয়ামী লীগ সভােনtী চান ধানমিnর  কাযর্ালেয়র  পাশাপািশ  েকndীয় কাযর্ালয়মখুী েহান দেলর
েনতা-কমর্ীরা।  iিতমেধয্  িতিন  েস  িনেদর্শনা  িদেয়েছন  েকndীয়  েনতােদর।  আoয়ামী  লীগ  েনতারা  বলেছন,
ধানমিnর সভােনtীর কাযর্ালয় aয্াপেসর মাধয্েম িনয়িমত মিনটিরং কেরন pধানমntী েশখ হািসনা। সরকাির
সফের িবেদেশ িগেয় iিতমেধয্ কেয়ক দফা িভিডo কেলর মাধয্েম যুk হেয় েনতােদর সে  কথা বেলেছন েশখ
হািসনা। e ছাড়া েকndীয় েনতারা সাংগঠিনক কাজ েশেষ চেল েগেলo েম েকu না থাকেলo িটিভ, ফয্ান o
লাiট চালু থােক। িসিসিটিভেত eসব েদেখ কেয়ক দফা েনতা-কমর্ীেদর েফান কের েস েলা বn করার িনেদর্শo
িদেয়েছন িতিন। দলিটর েনতারা বলেছন, দলীয় সভােনtী pধানমntী েশখ হািসনা aপচয় পছn কেরন না।
িতিন  চান  e  ছাড়াo দলীয়  কাযর্ালয়  পিরcn  o  িছমছাম  থাkক। েস  কারেণi  ধানমিnর  কাযর্ালেয়র  পর
eবার  ব বnু  eিভিনuর  েকndীয়  কাযর্ালয়  মিনটিরংেয়  আoতায়  িনেয়  আসেছন  েশখ  হািসনা।  গতকাল
সেরিজমেন  েকndীয়  কাযর্ালয়  ঘুের  েদখা  েগেছ,  িসিস  কয্ােমরা  লাগােনার  কাজ  pায়  েশেষর  িদেক।  চলেছ
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dতগিতর inারেনট লাগােনার কাজ। িনচতলায় েমাট 16িট, pথম তলায় 8িট, e ছাড়া িdতীয় তলা েথেক
নবম তলার pিতিটেত 4িট কের কয্ােমরা লাগােনা আেছ। e ছাড়া ছােদ লাগােনা হেয়েছ 4িট eবং জ ির েবর
হoয়ার  পেথ  10িট কয্ােমরা  লাগােনা  হেc।  দলীয়  সূেt  জানা  েগেছ,  আoয়ামী  লীেগর  েকndীয়  o  সহেযাগী
সংগঠেনর  সেmলন  uপলেk  েকndীয়  কাযর্ালেয়  েনতা-কমর্ীর  িভড়  হoয়ার  কারেণ  েযন  েকােনা  ধরেনর
apীিতকর ঘটনা না ঘেট েসজনয্ মিনটিরংেয়র আoতায় আনা হেc। দলীয় সভােনtী pধানমntী েশখ হািসনা
সবর্kণ  মিনটিরং  করেবন।  ব বnু  eিভিনuর  েকndীয়  কাযর্ালেয়  িসিস  কয্ােমরা  লাগােনার  কােজ  দেলর
সাধারণ  সmাদক  সড়ক  পিরবহন  o  েসতুমntী  oবায়দলু  কােদর  ছাড়াo  pধানমntীর  িবেশষ  সহকারী  o
uপদফতর সmাদক বয্ািরsার িবpব বড়ুয়া মিনটিরং করেছন। িবpব বড়ুয়া বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন,
‘aতয্াধুিনক  কাযর্ালিটর  িনরাপtাঝঁুিকর  িবেবচনায়  eবং  েদশ  িকংবা  িবেদেশর  েয  েকােনা  জায়গায়  েথেক
aয্াপেসর মাধয্েম েযন দলীয় সভােনtী েশখ হািসনা েনতা-কমর্ীর সে  সংযুk হেত পােরন েস কারেণi িসিস
কয্ােমরা লাগােনা হেc।’ দলীয় সূtমেত, 10 তলািবিশ  ei ভবেন দলীয় সভােনtী o সাধারণ সmাদেকর
জনয্ রেয়েছ সুপিরসর পৃথক কk। সভােনtীর কাযর্ালেয়র পােশ রেয়েছ িব ামাগার o নামােজর জায়গা। মলূ
দল আoয়ামী লীগ ছাড়াo সহেযাগী সংগঠন o মহানগরী আoয়ামী লীেগর জনয্ আলাদা কk রেয়েছ। দেলর
তয্াগী েনতা-কমর্ীরা মেন করেছন, েশখ হািসনার e uেদয্ােগর কারেণ ব বnু eিভিনuর েকndীয় কাযর্ালয়িট
আবারo সরব হেব। pাণ িফের আসেব েকndীয় কাযর্ালেয়র।
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