
ধানম ীর সে  যুবলীগ নতােদর সা াৎ
আজ: সংকট উ রেণ চাওয়া হেব িদকিনেদশনা
ভার া  চয়ারম ান, কংে েস সভাপিত, ঢাকা মহানগেরর কাউি ল ও বয়সসীমা িনেয়
আেলাচনা হেব * গণভবেন যাে ন ৩০ জন, নয়া হেব না ওমর ফা ক ও শাওনেক
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আওয়ামী  লীগ  সভাপিত ধানম ী  শখ হািসনার  সে  সা ােত  সংগঠেনর চলমান  ‘সংকট’  উ রেণ
িদকিনেদশনা চাইেবন যুবলীগ নতারা। একই সে  স ম জাতীয় কংে সসহ ভিব ৎ করণীয় িবষেয়ও
তার পরামশ চাওয়া হেব। আজ িবকাল ৫টায় গণভবেন অ ে য় ধানম ী শখ হািসনার সে  সা ােত
যসব িবষেয় পরামশ ও িদকিনেদশনা চাওয়া হেব, স েলার মেধ  উে খেযাগ  হে - যুবলীেগর ভার া
চয়ারম ান  ক  হেবন,  জাতীয়  কংে েস  (সে লন)  ক  সভাপিত  করেবন,  ঢাকা  মহানগর  উ র  ও

দি েণর কাউি েলর তািরখ িনধারণ এবং দি েণর সভাপিত পেদ ভার া  দয়া হেব িকনা।

পাশাপািশ নতুন  কের গিঠত যুবলীেগর তদ  কিমিটর কাযপিরিধর  িবষেয়ও িনিদ ভােব েয়াজনীয়
িনেদশনা চাওয়া হেব। এছাড়া যুবলীেগর প  থেক উ াপন করা না হেলও সংগঠনিটর নতাকমীেদর
বয়সসীমার িবষয়িট আেলাচনায়  ান  পেত পাের। যুবলীেগর ক ীয় কিমিটর  একািধক নতার সে
আলাপ কের জানা গেছ এসব তথ । সূ  জানায়, চয়ারম ানসহ যুবলীেগর িসিডয়ােম বতমােন ২৭ জন
সদ  রেয়েছন। এছাড়া সাধারণ স াদেকর সে  ৫ জন যু  সাধারণ স াদক এবং ৯ জন সাংগঠিনক
স াদক রেয়েছ। এর মেধ  চয়ারম ান ওমর ফা ক চৗধুরী  এবং ২৬নং িসিডয়াম সদ  নূর বী
চৗধুরী  শাওনেক গণভবেন না  িনেয় যাওয়ার িবষেয় ধানম ীর িনেদশনা  রেয়েছ। এছাড়া  কেয়কজন

রেয়েছন  িনি য়।  যারা  সংগঠেনর  কােনা  অ ােন  আেসন  না।  ঢাকার  বাইের  থাকার  কারেণও  -

  হািসবুল হাসান
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একজেনর যাওয়া হেব না গণভবেন। ফেল সব িমিলেয় ায় ৩০ জেনর মেতা ক ীয় যুবলীেগর নতা
ধানম ীর সে  সা ােতর েযাগ পাে ন।

জানেত চাইেল যুবলীগ সাধারণ স াদক হা র রশীদ শিনবার িবকােল যুগা রেক বেলন, আেলাচনার
ধান িবষয় জাতীয় কংে স। কংে স সফল করেত ন ীর িদকিনেদশনা চাওয়া হেব। ঢাকা মহানগর

উ র-দি েণর  সে লেনর  িবষেয়  িস া  নয়া  হেব।  কংে েস  ক  সভাপিত  করেবন  তা  িনেয়ও
আেলাচনা হেব। িসিডয়াম, যু  ও সাংগঠিনক স াদকরা ধানম ীর সে  বঠেক থাকেবন জািনেয়
িতিন বেলন, আমরা এই তািলকা জমা িদেয়িছ। এর মেধ  চয়ারম ান ওমর ফা ক চৗধুরী ও িসিডয়াম
সদ  নূর বী চৗধুরী শাওন যাে ন না।

এিদেক  যুবলীেগর  ভাবমূিত  পুন াের  সংগঠনিটর  সভাপিতর  দািয়  নয়ার  আ হ কাশ  কেরেছন
জগ াথ িব িবদ ালেয়র িভিস ড. মীজা র রহমান। যুবলীেগর ১নং িসিডয়াম সদ  মীজা র রহমান
বেলন, যিদ তােক যুবলীেগর চয়ারম ােনর দািয়  দয়া হয় তাহেল িতিন িভিস পদ ছেড় িদেয় সই
দািয়  পালন করেবন। স িত যমুনা টিলিভশেনর একিট টকেশােত তার এমন ম ব  ব াপক আেলািচত
হে । তেব িতিন আজ গণভবেন ধানম ীর সে  সা াৎ করেত যাে ন না।

এ িবষেয় জানেত চাইেল শিনবার িবকােল িতিন যুগা রেক বেলন, আিম গণভবেন যাি  না। যখন থেক
িভিস হেয়িছ তখন থেকই আর যুবলীেগর কােনা া ােম যাই না। িভিস পদ ছেড় যুবলীেগর দািয়
নয়া সে  জানেত চাইেল িতিন বেলন, আিম কথা সে  সটা বেলিছলাম, যুবলীেগর হারােনা গৗরব

পুন াের আমােক যিদ যুবলীেগর দািয়  িদেত চায় তাহেল আিম ই পেদ থাকব না। সে ে  িভিসর
পদ ছেড় িদেয় যুবলীেগর দািয়  নব। অতীেতও আমােক য দািয়  দয়া হেয়েছ সটা আিম পালন
কেরিছ।

স ত, ক ািসেনাঝেড়র পর অেনকটা টালমাটাল অব া যুবলীেগ। এরপর থেক অেনকটাই আড়ােল চেল
গেছন যুবলীগ চয়ারম ান ওমর ফা ক চৗধুরী। যুবলীেগর জাতীয় কংে স আস  হেলও যাে ন না

সাংগঠিনক ও ব ি গত কাযালেয়। এর মেধ  তােক ছাড়াই িসিডয়ােমর িমিটং  হেয়েছ। সই িমিটং
থেকই  ধানম ীর  সে  সা াৎ  করা  ও  তার  িনেদশনা  নয়ার  িবষেয়  িস া  হয়।  সই  বঠেকই
ধানম ীর কােছ কান কান িবষয় তুেল ধরা হেব স িবষেয় আেলাচনা কের খসড়া তির করা হয়।

এরপর বুধবার গণভবেন ধানম ীর সে  একাে  কথা বেলন হা র রশীদ। এ সময় ধানম ী থেম
বার দখা করার সময় িদেয়িছেলন। িক  ওইিদন শখ রােসেলর জ িদন হওয়ায় যুবলীগ নতােদর

সা ােতর িদন পিরবতন কের আজ িবকাল ৫টা করা হয়।

জানা গেছ, সাধারণত যুবলীেগর চয়ারম ান কংে েসর সভাপিত  কেরন। িক  যেহতু এখন যুবলীেগর
চয়ারম ানেক িনেয় িবতক উেঠেছ। িতিন সংগঠেনর সে  এখন আর স ৃ তা নই। কােজই যুবলীেগর

কাউেক ভার পা  চয়ারম ান  করা  হেব  িকনা-  স ব াপাের  িসিডয়াম  বঠেক ধানম ীর  পরামশ
চাওয়ার িস া  হয়। এছাড়া যুবলীেগর কংে েসর আ ািনকতা কাথায় হেব, কংে েস অিতিথ কারা
থাকেবন, সে লন িতর কিমিট েলা িকভােব হেব- স িবষেয় ধানম ীর িদকিনেদশনা নেবন যুবলীগ
নতারা। এছাড়া ধানম ীর সে  বঠেক যুবলীেগর ঢাকাসহ সারা দেশর সাংগঠিনক অব ার িরেপাট
ধানম ীর কােছ তুেল ধরা হেব। ঢাকা উ র ও দি েণর সে লন ও দি েণর ভার া  সভাপিত কাউেক

করা যায় িকনা স িবষেয়ও ধানম ীর পরামশ চাইেবন নতারা।

সূ  মেত,  যুবলীেগর যােদর িব ে  ট ডার  বািণজ ,  ক ািসেনা  বািণজ সহ িবিভ  অিভেযাগ উেঠেছ,
তােদর িব ে  তদ  সােপে  ব ব া িনেত চায় যুবলীেগর নতারা। এ িবষেয় ১১ নেভ েরর িসিডয়াম
বঠেক একিট তদ  কিমিটও গঠন করা হয়। আজেকর বঠেক এ কিমিটর কাযপিরিধ িনেয়ও িব ািরত

িদকিনেদশনা চাওয়া হেব ধানম ীর কােছ।

যুবলীেগর সে লেনর আেগই এবার আেলাচনায় এেসেছ বয়সসীমা ৪৫ থেক ৫০ বছর িনধারণ করার
িবষয়িট। এই বয়সসীমার ওপর িনভর করেব আগামী  কিমিটেত কারা  নতৃ  দেবন। তেব আজেকর
বঠেক যুবলীেগর প  থেক িবষয়িট তালা হেব না। কারণ যুবলীেগর বতমান কিমিটর পদ ত াশী ায়

সব নতার বয়স ৫০-এর ওপের। তেব গত বার আওয়ামী লীগ সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদর
বেলেছন, গণভবেন ধানম ী শখ হািসনার সে  যুবলীগ নতােদর বঠেক এ িবষেয় আেলাচনা হেব।
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

এ িবষেয় জানেত চাইেল যুবলীেগর িসিডয়াম সদ  মা. ফা ক হােসন যুগা রেক বেলন, আমরা এর
আেগ গত ১১ অে াবর িসিডয়াম বঠক কেরিছলাম। সই িমিটংেয় আমােদর িস া  িছল- কংে েস ক
সভাপিত  করেবন এবং কংে স পয  কার নতৃে  দল পিরচািলত হেব। িসিডয়ােমর মেধ  কােনা
একজন এ দািয়  পালন করেবন িকনা- সটা আমরা িনধারণ করেত পাির না। িনধারণ করেবন আওয়ামী
লীগ সভাপিত ধানম ী শখ হািসনা। এছাড়া নীিত ও অিনয়েমর িব ে  আমরা একটা তদ  কিমিট
কেরিছ। সটার ব াপােরও কথা বলব।
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