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িবিভ  দল থেক আওয়ামী লীেগ অ েবশ কের অপকমকারী ১০০০ জেনর তািলকা দল র সভাপিত ও ধানম ী শখ হািসনার 
হােত। এ তািলকা ধের সাংগঠিনক অ াকশেন যােব দল । পের অপরােধর মা া অ যায়ী শাসিনক পদে প নয়া হেব তােদর 
িব ে । থম পযােয় যসব অ েবশকারী আওয়ামী লীেগর িবিভ  কিম েত রেয়েছন তােদর বিহ ার করা হেব। তািলকায় থাকা 
অ েবশকারীেদর জ  আওয়ামী লীেগর দরজা িচরতের ব  করা হেব বেল জািনেয়েছন দল র শীষ কেয়ক নতা। পাশাপািশ 
অ েবশকারীেদর দেল ভড়ােত যসব নতারা  িমকা পালন কেরেছন তােদরও িচি ত করা হেয়েছ। সাংগঠিনকভােব তােদর 
সতক কের দয়া হেব। এ সে  আওয়ামী লীেগর -সাধারণ স াদক আব র রহমান মানবজিমনেক বেলন, একািধক সােসর 
মা েম দেল অ েবশকারীেদর তািলকা যাচাই-বাছাই করা হেয়েছ।  ধানম ীর কােছ এমন হাজার খােনক নােমর রেয়েছ। 
তােদরেক দল থেক বর কের দয়া হেব জািনেয়েছন আমােদর সভাপিত শখ হািসনা। গত কেয়ক বছর ধের িবিভ  দল থেক যারা 
আওয়ামী লীেগ যাগ িদেয়েছন, তােদর িনেয় অ েবশকারী বা হাইি ড-এই শ েলা দল েত বশ আেলািচত হে । িবিভ  সময় 
িবেশষ কের ানীয় সরকার িনবাচনেক ক  কের িবিভ  দল থেক এেস আওয়ামী লীেগর াথ  বা িবে াহী াথ র সে  এসব 
অ েবশকারীরা িভেড়েছন বেল জানান একািধক নতা। এিদেক ধবার রােত গণভবেন ধানম ী শখ হািসনা দলীয় নতােদর 
িনেয় িবেশষ বঠক কেরন। সখােন অ েবশকারীেদর িনেয় দীঘ ণ আেলাচনা হয়। তােদর িবষেয় কেঠার মেনাভাব জানান 

ধানম ী। বঠেক উপি ত নতারা জানান, অ েবশকারীেদর স  েল ধানম ী বেলন-তােদর কারেণ আমার দেলর 
নতাকম রা মার খাে , অেনেকই অিভমান কের ের সের যাে । যারা আ য়- য় িদে ন তােদর আমলনামাও আমার হােত 

আেছ। িবএনিপ-জামায়াত থেক আসা এসব অ েবশকারীই দেলর বদনাম করেছ। তােদর েঁজ েঁজ বর কের দয়া হেব। িতিন 
বেলন, দলীয় শি  ও জনসমথন থাকেল আর িক  লােগ না। যারা অপরাধী, ন িতবাজ তারা র া পােব না। আওয়ামী লীগ চালােত 

াপা া লােগ না। আমার দলেক আগাছা  করেত হেব। বঠক শেষ বিরেয় দল র সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদর বেলন, 
আওয়ামী লীগ থেক অ েবশকারীেদর ধের ধের বর কের দয়া হেব। যারা অ েবশকারীেদর আ য়- য় িদে ন তােদর ছাড় 
দয়া হেব না। দেল যন অ েবশকারীরা না কেত পাের স িবষেয় সবাইেক সজাগ ও সতক থাকার িনেদশ িদেয়েছন আওয়ামী 

লীগ সভােন ী। আওয়ামী লীেগর নতারা জািনেয়েছন, অ েবশকারীরা লত েটা উে  সামেন রেখ আওয়ামী লীেগর আ য় 
িনে । এই হাইি ডরা আওয়ামী লীেগ কেছ েযাগ িবধা েলা হািতেয় িনেত এবং আেরক  প  আওয়ামী লীেগ আ য় িনে  
িনেজেদর গা ব চােনার জ । এিদেক আওয়ামী লীেগর ণ েলর নতা কম রা জািনেয়েছন, মতার িবধা িনেত িবিভ  দল থেক 
যাগদানকারীর সং া উে জনক হাের বাড়েছ। আওয়ামী লীগ যেহ  টানা সরকাের রেয়েছ, সজ  িবধা িনেত িবিভ  দল থেক 
লাকজন িভড় করেছ তােদর দেল। এই ন েদর অেনেকর নানান অপরােধর কারেণ দেলর ভাব িত  হে । 

 
তারা আরও বেলন,অেনেক আওয়ামী লীেগর বদনাম করার জ , অেনেক চহারাটা পাি েয় ন  আওয়ামী লীগার হেয় িবিভ  কাজ 
কের আওয়ামী লীগেক বকায়দায় ফলেছ। যারা দীঘ সময় ধের রাজনীিত কের যাে ,তারা অেনক সময় হাইি ডেদর কারেণ 
অবেহিলত হয়। অেনক জায়গায় ন েদর সে  েরােনা নতা কম েদর  ি  হেয়েছ। পিরি িতর কারেণ ণ েল হতাশাও তির 
করেছ। রাজধানীর মহানগর উ র আওয়ামী লীেগর এক নতা জানান,অ েবশকািররা এেস দেলর ভাব িত ন  করেছ এবং অেনক 

িত করেছ। আমরা যারা দীঘ সময় ধের দল কির,তারা িত পেদ পেদ এটা অ ভব করিছ। এিদেক দেশর িবিভ  ােন য সব 
অপরাধ সংঘ ত হে - স েলার বিশরভাগই আওয়ামী লীগ নতাকম েদর জিড়ত হেয় পড়ার অিভেযাগ উঠেছ। এেত দেলর 
ভাব িত  হে । যিদও আওয়ামী লীগ বলেছ অপরােধর সে  য বা যারাই জিড়ত আেছ তারা ই অপরাধী। তােদর অ  
কােনা পিরচেয় রহায় পাওয়ার কােনা েযাগ নই। তারপরও আওয়ামীলীগ নতাকিমেদর অপরােধর আিধক  িবেবচনায় নীিত-

িনধারণী মহেল উে েগর ি  হেয়েছ। অপরাধ বণতার িদেক েঁক পড়ার কারণ খিতেয় দখেত দল  এখন তৎপর।  
 


