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আ. লীেগর িতন সহেযাগী সংগঠেনর সে লন

নারীরা নই মূল নতেৃ  আসার িতেযািগতায়
েযাগ থাকেছ না ভােটর মাধ েম নতৃ  িনবাচেনর

দেশর জনেগা ীর  অেধক নারী।  িনবাচন  কিমশেনর  আইন  অ সাের  ২০২০ সােলর  মেধ  রাজৈনিতক
দল েলার সব পযােয়র কিমিটেত ৩৩ শতাংশ নারী  নতৃ  রাখা বাধ তামূলক। এই নেভ েরই আওয়ামী
লীেগর সহেযাগী সংগঠন েলার সে লন। িক  এ িনেয় নারী নতাকমীেদর উৎসাহ চােখ পড়েছ না। এ
ছাড়া  সংগঠন েলার ক ীয় নতৃ  িনবাচেন গণতাি ক চচার মাধ েম নতৃ  িনবাচেনরও কােনা  িত
নই। আওয়ামী  লীেগর মেতা  একিট াচীন  রাজৈনিতক দেলর সহেযাগী  সংগঠন েলার ক ীয়  নতৃ

িনবাচেনর এমন ি য়ােক ঃখজনক বেল মেন করেছন িবে ষকরা।

এই নেভ েরই মতাসীন  আওয়ামী  লীেগর িতন সহেযাগী  সংগঠন যুবলীগ,  ােসবক লীগ ও কৃষক
লীেগর  ক ীয়  সে লন।  এই সে লন  িঘের  দলীয়  নতাকমীেদর  মােঝ  ব াপক উৎসাহ-উ ীপনা  সৃি
হেয়েছ। িতিদনই সংগঠন েলার ক ীয় কাযালয় এবং আওয়ামী লীগ সভাপিত শখ হািসনার ধানমি র
রাজৈনিতক কাযালেয় িভড় জমাে ন পদ ত াশীরা। িক  এই িতেযািগতায় দখা িমলেছ না পদ ত াশী
নারী নতাকমীেদর। সংগঠন েলার ক ীয় নতােদর সে  কথা বেল জানা যায়, ক ীয় নতৃ  িনবাচেনর

েযাগ থাকেছ না সংগঠন েলার নতাকমীেদর। ক ীয় নতৃ  িনবাচেন থাকেছ না ভােটর ব ব াও।
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ঢাকা িব িবদ ালয় ছা সংসেদর (ডাক ) সােবক িভিপ ও এিশয়ািটক সাসাইিটর চয়ারম ান মাহফজুা খানম
কােলর  ক েক বেলন,  ‘ থমত  নারীেদর  এিগেয়  আসেত  হেব।  কউ  কাউেক জায়গা  ছেড়  দয়  না।
নারীেদর িনেজেদর জায়গা িনেজেদরই তির করেত হেব। ি তীয়ত, পু ষেদর মানিসকতার পিরবতন ঘটােত
হেব। ব  বছর ধেরই ছেলরা মতার জায়গা েলা দখেল রেখেছ। তারা কখেনা নারীেদর সামেন আনার
তািগদ বাধ  কেরিন।  তােদরেক বুঝেত হেব,  নারীেদর পছেন  রেখ  সমাজ এিগেয়  যেত পারেব না।
আপনারা ল  করেল দখেবন, নীিত, অিনয়ম বা অ ায় কােজ তলুনামূলকভােব নারীরা কম জড়ায়। ফেল
নারীেদর েযাগ কের িদেল তারা ভােলা করেব।’

সংগঠেনর ক ীয় নতৃ  িনবাচেন ভােটর  সে  িতিন বেলন, ‘সংগঠেনর শীষ নতৃ  ভােটর মধ
িদেয়ই করা উিচত। সংগঠেনর সব ধােপ ভােটর মাধ েম নতৃ  িনবািচত হেল তােদর দায়ব তা বাড়েব।’

খাজঁ  িনেয়  জানা  যায়,  যুবলীেগর  বতমান  ক ীয়  কিমিটর  িসিডয়াম সদ ,  চয়ারম ান  ও  সাধারণ
স াদেকর কােনা  পেদই নারী  নই। চার যু  সাধারণ স াদেকর মেধ  একজন নারী। িতিন নাসিরন
জাহান চৗধরুী। তেব িতিন দীঘিদন ধের িবেদেশ অব ান করেছন। সংগঠনিটর মিহলািবষয়ক স াদক হেলন
মাহফজুা  আ ার  িকরণ  এবং  উপমিহলািবষয়ক  স াদক  হেলন  জািকয়া  লতানা  শফািল।  নানা

িতব কতায় সাংগঠিনক কমকাে  অেনকটা দূের রেয়েছন িকরণ। তেব জািকয়া লতানা শফািল সি য়
আেছন সংগঠেন। যুবলীেগর জাতীয় কংে স উপলে  িতিন িনয়িমত সংগঠেনর কাযালেয় সময় িদে ন।
তেব চয়ারম ান বা সাধারণ স াদক হওয়ার িতেযািগতায় আেলাচনায় নই তারঁ নাম।

জািকয়া  লতানা  শফািল কােলর ক েক বেলন,  ‘সাংগঠিনক কােজ মেয়েদর এিগেয় না আসার অেনক
কারণ রেয়েছ। বা বতা হেলা, সংগঠন করেত এেস মেয়রা ছেলেদর কােছ াপ  স ান পান না। পূণ
পদ েলােত যাগ তা থাকা সে ও নারীেদর িবেবচনায় নওয়া হয় না। ধু মিহলািবষয়ক স াদক পেদ
পু ষেদর বসােল িবষয়িট হা কর হেব বেল সখােন মেয়েদর ছাড় দওয়া হয়।’

যুবলীেগর সাধারণ স াদক হা র রশীদ কােলর ক েক বেলন,  ‘ত ণ নারীরা  যুব মিহলা  লীেগ যু
হওয়ায় আমােদর সংগঠেন নারীেদর অংশ হণ কেম গেছ। তেব আমরা বরাবরই নারীেদর যুবলীেগ আসার
িবষেয় উৎসািহত কির। আমরা আশা কির, এবার কংে েসর মধ  িদেয় উে খেযাগ সংখ ক নারী ক ীয়
কিমিটেত ান পােবন। কংে েসর িদন ঘিনেয় আসার সে  সে  আমােদর কাযালেয়ও নারীেদর উপি িত
বাড়েব।’

ভােটর মাধ েম নতৃ  িনবাচেনর স াবনা সে  হা র রশীদ বেলন,  ‘আজ পয  যুবলীেগর ক ীয়
নতৃ  ভােটর মাধ েম িনবািচত হয়িন।  থেকই এটা হেয় আসেছ। সংগঠেনর সভাপিত আওয়ামী লীগ

সভাপিত শখ হািসনা অেনক িবষয় িবেবচনা কের সংগঠেনর নতৃ  িনবাচন কের থােকন।’

খাজঁ িনেয় জানা যায়, ােসবক লীেগও সভাপিত, সাধারণ স াদক, যু  সাধারণ স াদক, সাংগঠিনক
স াদকেদর মেধ  কােনা নারী নই। ধু নারী স িকত িট স াদক পেদ নারীেদর রাখা হেয়েছ। মা ও
িশ  কল াণ স াদক হেলন মাহফজুা  চৗধরুী  সাঈদা  এবং মিহলািবষয়ক স াদক হেলন উে  রািজয়া
কাজল। এর আেগর কিমিটর মিহলািবষয়ক স াদক দীঘিদন ধের সংগঠেনর সে  যু  থাকার পর বতমান
কিমিটেত সহসভাপিত পদ চেয়িছেলন। স পদ না পাওয়ায় িতিন সংগঠন থেক দূের সের গেছন।

গত এক স ােহ  কেয়কবার ােসবক লীেগর কাযালেয়  িগেয়  দখা  গেছ,  সে লনেক সামেন  রেখ
িতিদনই  িবপুলসংখ ক  নতাকমী  িভড়  জমাে ন।  সখােনও  নারীেদর  উপি িত  নই।  গত  বার
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ােসবক লীেগর সে লন িত কিমিটর থম বঠেক মা  িতনজন নারী উপি ত িছেলন। সভাপিত বা
সাধারণ স াদক পেদ নতৃে র িতেযািগতায় সংগঠনিটর অভ ের এখেনা কােনা নারীর নাম আেলাচনায়
আেসিন।

জানেত চাইেল ােসবক লীেগর সে লন িত কিমিটর আ ায়ক িনমল র ন হ কােলর ক েক বেলন,
‘নারীেদর জ  আলাদা সংগঠন হওয়ায় িকছটুা িবেক ীকরণ হেয় গেছ। মিহলা আওয়ামী লীগ, যুব মিহলা
লীগ, ছা লীেগ নারীরা রেয়েছন। ফেল আমােদর সংগঠেন নারীেদর অংশ হণ িকছটুা কেম গেছ। যুবলীেগ
নারীরা িকছটুা কম হেলও ােসবক লীেগ অেনক নারী যু  আেছন। তেব মূল পেদ তারঁা িত ী নন।’

ভােটর মাধ েম নতৃ  িনবাচেনর স াবনা সে  জানেত চাইেল িনমল র ন বেলন, ‘আমােদর সাংগঠিনক
ন ী শখ হািসনা। িতিন যটা করেবন সটাই চূড়া । িতিন যিদ বেলন ভাট, তেব ভাট হেব। আর িতিন

যিদ বেলন িসেলকশন, তেব িসেলকশন হেব।’

ােসবক লীেগর  সে লন িত  কিমিটর  সদ সিচব গাজী  মসবাউল  হােসন  সা ু  কােলর ক েক
বেলন,  ‘নারীেদর উ য়েন আওয়ামী  লীগ সভাপিত শখ হািসনা  যুগা কারী  ভূিমকা  রেখেছন। নারীেদর
যাগ  ান িদেত িতিনই সবেচেয় বিশ সা ার। আমােদর সংগঠেন যাগ তা অ যায়ী নারীেদর পদায়ন করা

হেব।’

কৃষক লীেগর ক ীয় কিমিটর সভাপিত ও সাধারণ স াদক হওয়ার দৗেড় কােনা নারী ন ী না থাকেলও
সংগঠনিটেত যু  সাধারণ স াদক পেদ রেয়েছন একজন নারী। উে  ল ম িৃত সংরি ত আসেনর
সংসদ সদ ও িছেলন। তেব সংগঠনিটর সে লন সামেন রেখ ক ীয় কাযালেয় নারী ন ীেদর আনােগানা
নই।
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