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ধানম ী  ও  আওয়ামী  লীগ  সভােন ী  শখ  হািসনা  আগামী  রিববার  যবুলীেগর  সে লেনর  িবষেয়
েয়াজনীয় িনেদশনা িদেবন। ঐ িদন িবকাল ৫টায় গণভবেন যবুলীগ নতােদর সে  ধানম ীর বঠক

অ ি ত  হেব।  বঠেক যবুলীগ  ক ীয়  কিমিটর সাধারণ  স াদক,  একজন  বােদ  সকল িসিডয়াম
সদ ,  যু  সাধারণ  স াদকবৃ  ও  সাংগঠিনক  স াদকরা  উপি ত  থাকেবন।  বঠেক  যবুলীগ
চয়ারম ান ওমর ফা ক চৗধরুী উপি ত থাকেবন না বেল জানা গেছ। গতকাল বধুবার বলা ১১টায়

গণভবেন িগেয় ধানম ীর সে  সা াত্ কেরন যবুলীেগর সাধারণ স াদক মা. হা র রশীদ। এ সময়
ধানম ী রিববার েয়াজনীয় িনেদশনা িদেবন বেল তােক জািনেয় দন। ধানম ীর সে  সা ােতর

িবষয়িট ইে ফাকেক িনি ত কেরন হা র রশীদ।

আওয়ামী লীেগর নীিতিনধারণী পযােয়র একজন নতা ইে ফাকেক জানান, ক ীয় যবুলীেগর ই নতার
িব ে  নীিত, অৈবধভােব স দ অজন এবং দলীয় ভাবমিূত ন  করার অিভেযাগ রেয়েছ? এরই মেধ
তােদর িব ে  তদ   হেয়েছ? ধানম ীও তােদর িবষেয় ু । িতিন চান না রিববােরর বঠেক তারা
উপি ত থা ক। এিট যবুলীেগর সাধারণ স াদকেক জািনেয় দওয়া হেয়েছ। যার পিরে ি েত বঠেক
থাকেবন না সংগঠনিটর বতমান চয়ারম ান ওমর ফা ক চৗধরুী ও িসিডয়াম সদ  ভালা-৩ আসেনর
সংসদ সদ  বী চৗধরুী শাওন। এিদেক রিববােরর ঐ বঠেক যবুলীেগর সে লনেক সফল করেত
১২িট উপকিমিট ধানম ীর অ েমাদেনর জ  দওয়া হেব। একই সে  বঠেক ঢাকা মহানগর উ র-
দি ণ যবুলীেগর সে লেনর তািরখও চড়ূা  হেব। এে ে  ২২ নেভ র ই মহানগর শাখার সে লন হেত
পাের।  জানা  গেছ,  বতমান  চয়ারম ােনর  অ পি েত  আগামী  ২৩  নেভ র  যবুলীেগর স ম  জাতীয়
কংে স  অ ি ত হেব।  এে ে  যবুলীেগর িসিডয়ােমর একজন সদ  কংে েস সভাপিত  করেত
পােরন।  ক সভাপিত  করেবন সিট িনধারেণর জ  আওয়ামী  লীগ  সভােন ীর ওপর ছেড় িদেবন

িসিডয়াম  সদ রা।  এে ে  ধানম ী  রিববােরর বঠেক িঠক কের িদেত পােরন।  এছাড়া যবুলীগ
নতােদর বয়সসীমা িনধারণও করা হেত পাের এ বঠেক।

জানা গেছ, ছা লীেগর মেতা আওয়ামী যবুলীেগরও বয়সসীমা িনধারণ করা হে । আগামী ২৩ নেভ র
যবুলীেগর স ম জাতীয় কংে সেক (সে লন) সামেন রেখ নতৃে  বেড়া পিরবতেনর মাধ েম সংগঠনেক
িবতকমু  করার পাশাপািশ নতােদর বয়সসীমা  ৫০ বছর িনধারণ করার িচ াভাবনা  চলেছ।  ১৯৭৪
সােলর যবুলীেগর থম জাতীয় কংে েস মিু যেু র অ তম সংগঠক, ব ব রু ভাগেন শখ ফজললু হক
মিন চয়ারম ান িনবািচত হন মা  ৩৩ বছর বয়েস। ঐ সময় গঠনত  অ যায়ী ৪০ বছর বয়সসীমার
িবধান িছল। তেব ১৯৭৮ সােল অ ি ত সংগঠনিটর ি তীয় জাতীয় কংে েস ঐ িবধানিট িবলু  করা হয়।
যবুলীেগর বতমান চয়ারম ান, সাধারণ স াদক ও িসিডয়াম সদ েদর অিধকাংেশর বয়স ষােটা ।
৬০ জন িসিডয়াম সদ েদর মেধ  মা  পাঁচজেনর বয়স ৬০ বছেরর িনেচ। বািক ২০ জেনর বয়সই
ষােটর বিশ। যু  স াদেকর েত েকর বয়সই ৫৫ বছেরর অিধক। আট সাংগঠিনক স াদেকর মেধ

ধ ুএকজেনর বয়স ৫০ এর কম। বািক সাত জেনর বয়সই প ােশা । সহস াদক ২০ জেনর মেধ  ১৫

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

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

জেনরই বয়স ৫০-এর বিশ। সদ  ২৬ জেনর মেধ  ১৫ জন ৫০ বছেরর বিশ।
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