
    
তািলকা কেরেছন sয়ং েশখ হািসনা, আবারo কিমিটেত sান েপেত eখনi তtপর
aনpুেবশকারীরা
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kমতাসীন  আoয়ামী  লীেগর  ধু  ঢাকা  মহানগর  কিমিটেতi  নয়;
েজলা, uপেজলা, oয়াডর্  o iuিনয়নসহ তৃণমেূলর pিতিট কিমিটেতi
রেয়েছন aনpুেবশকারী o িবতিকর্ তরা। ধু তা-i নয়, দেলর a -
সহেযাগী o াতৃpিতম সংগঠন েলার েকnd েথেক  কের সকল
sেরর কিমিটেতo িবeনিপ, জামায়াত o ি ডম পািটর্ সহ িবিভn দল
েথেক ঝাঁেক-ঝাঁেক ঢুেকেছন aেনেক। ঢাকা utর o দিkণ আoয়ামী
লীগসহ  eর  a -সহেযাগী- াতৃpিতম  সংগঠন েলার  কিমিটo
aনুpেবশকারীেত  ভরা।  দল  টানা  pায়  11  বছর  kমতায়  থাকায়
তুলনামলূক  েবিশ  সুেযাগ-সুিবধােভাগীo  ei  aনpুেবশকারীরাi।
তােদর  িবt-ৈবভব  আর  pভাব-pিতপিtর  কােছ  েকাণঠাসা  হেয়
পেড়েছন pজn েথেক pজn ধের আoয়ামী লীেগর রাজনীিতর সে

সmৃk থাকা pকৃত েনতাকমর্ীরা।
জানা েগেছ, মলূ দল eবং a -সহেযাগী- াতৃpিতম সংগঠন েলার pায় সবর্t aনpুেবশকারীরা িনয়ntণহীন
হেয় uঠেল তােদর িবষেয় দলীয়ভােব eবং eকািধক েগােয়nা সংsার মাধয্েম েখাঁজ েনন sয়ং আoয়ামী
লীগ সভােনtী o pধানমntী েশখ হািসনা। িতিন eরi মেধয্ aনpুেবশকারীেদর তািলকাo ৈতির কেরেছন।
দেলর  আসn  জাতীয়  কাuিnল  সামেন  েরেখ  aনpুেবশকারীেদর  দলীয়  পেদ  না  রাখার  o  তাড়ােনার
পদেkপ িনেয়েছন pধানমntী।
e িবষেয় আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক eবং সড়ক পিরবহন o েসতুমntী oবায়দলু কােদর গতকাল
বহৃsিতবার বেলেছন, জাতীয় সেmলন সামেন েরেখ aনুpেবশকারীেদর তািলকা ৈতির করা হেয়েছ। েজলা
েথেক  কের pিতিট সেmলেন e তািলকা ধের aনুpেবশকারীেদর দল েথেক বাদ েদoয়া হেব।
তথয্-pমাণসহ  aিভেযাগ  রেয়েছ,  ঢাকা  মহানগেরর  পাশাপািশ  আoয়ামী  লীেগর  িবিভn  েজলা-uপেজলা
কিমিটেত eকাtেরর যুdাপরাধীেদর সnান-নািতরাo ঢুেক পেড়েছ। যুdাপরাধী পিরবােরর সদসয্েদর েকu
েকu sানীয় েনতার হােত েসানার ৈতির েনৗকা তুেল িদেয় আoয়ামী লীেগ েযাগ িদেয়েছন। েমাটা aে র
aেথর্র িবিনমেয় বািগেয় িনেয়েছন tপূণর্ দলীয় পদ। পরবতর্ী সমেয় দলীয় পদ বয্বহার কের েটnার,
চাঁদাবািজ o মাদক বয্বসার িনয়ntণ িনেয় রেকট গিতেত বেন েগেছন কিথত ‘বেড়া েনতা’ o aেঢল aথর্-
িবেtর মািলক। aথর্ আর দলীয় পেদর pভােব েকাথাo েকাথাo sানীয় pশাসনo তােদর হােতর মেুঠায়।
aিভেযাগ রেয়েছ, েবিশর ভাগ েkেti টাকার িবিনমেয় িবeনিপ-জামায়াতসহ িবিভn দল েথেক aেনেক
আoয়ামী  লীেগ  ঢুেক  পদ-পদিব  বািগেয়  িনেয়েছন।  আoয়ামী  লীেগর  sানীয়  েনতােদর  o  দলীয়  সংসদ
সদসয্েদরo েকu েকu aেথর্র িবিনমেয় aনয্ দেলর েলাকজনেক দেল েযাগদান কিরেয় tপূণর্ পদ িদেয়
িনেজর  পৃথক  বলয়  ৈতির  কেরেছন—যার  pিতফলন  েদখা  েগেছ  uপেজলা,  েজলা  পিরষদ,  িসিট
করেপােরশন, েপৗরসভা o oয়াডর্ সহ sানীয় সরকােরর িবিভn িনবর্াচেন। িনজs বলেয়র মাধয্েম pভাব-

  iেtফাক িরেপাটর্
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

pিতপিt িটিকেয় রাখেত eসব েনতা-eমিপরা দল মেনানীত pাথর্ীর িব েd িগেয় িনজs pাথর্ী িদেয়েছন।
সmpিত আoয়ামী লীগ েকndীয়ভােব eসব েনতা-eমিপেক শনাk কের কারণ দশর্ােনা েনািটশ েদoয়ারo
uেদয্াগ েনয়।
e বয্াপাের oবায়দলু কােদর বেলন, ‘আoয়ামী লীগ o eর সহেযাগী সংগঠেন িবতিকর্ তেদর যােত aনpুেবশ
না ঘেট, েসজনয্ আমরা সতকর্  আিছ। িনজs িকছু েলাকজন o েগােয়nা সংsা িদেয় aনpুেবশকারীেদর
eকিট  তািলকা  ৈতির  কেরেছন  pধানমntী।  িতিন  iিতমেধয্  দলীয়  কাযর্ালেয়  তািলকা  পািঠেয়  িদেয়েছন।
শাখা o সহেযাগী সংগঠেনর সেmলেনর েkেt তািলকা েদেখi বয্বsা েনoয়া হেব, যােত তািলকায় যােদর
নাম আেছ তারা আবারo aনুpেবশ করেত না পাের।’
আoয়ামী লীেগর িবিভn sেরর কেয়কজন েনতার সে  কথা বেল জানা েগেছ, গত 11 বছের eকািধক
সমেয় আoয়ামী লীেগর pাথিমক সদসয্ সংgহ aিভযােনর সময় aেনক িবতিকর্ ত েলাকজন দেল pেবশ
কেরেছ। সবর্েশষ e বছেরর 1 জলুাi েথেক সারােদেশ pাথিমক সদসয্ সংgহ কাযর্kেমo aনpুেবেশর ঘটনা
ঘেট। সদসয্ সংgেহর েkেt পািরবািরক পিরচয় o নতুন সদসয্েদর রাজৈনিতক পিরচয় যাচাi না করায়
ei ঘটনা ঘেটেছ বেল মেন করেছন আoয়ামী লীেগর ei েনতারা।
aনুpেবশকারীর  uদাহরণ  িদেত  িগেয়  আoয়ামী  লীেগর  ঢাকা  মহানগেরর  eকজন  tপূণর্  েনতা
iেtফাকেক  জানান,  ঢাকা  মহানগর  দিkণ  আoয়ামী  লীেগর  কদমতলী থানা  শাখায়  aনpুেবশকারীেদর
সmেকর্  সmpিত  eকিট  pিতেবদন  যায়  দেলর  েকেnd।  eকািধক  েগােয়nা  সংsাo  e  বয্াপাের  pিতেবদন
েদয়। pিতেবদেন থানা আoয়ামী লীেগর তথয্ o গেবষণা সmাদক রােসল iকবােলর িবষেয় বলা হেয়েছ,
তার  বাবা  নু ল  iসলাম  িবeনিপ  দলীয়  সােবক  eমিপ  সালাuিdেনর  ঘিন  িছেলন।  সালাuিdন  o
আoয়ামী  লীগ  েথেক  বিহ ৃ ত  sানীয়  েনতা  লুtফর  রহমােনর  (সােবক  iuিপ  েচয়ারময্ান)  িবিভn
aপকেমর্র  সে o  জিড়ত  িছেলন  ei  নু ল  iসলাম।  তার  েছেল  রােসল  iকবাল  eকসময়  িবeনিপর
সাংsৃিতক সংগঠন জাসােসর রাজনীিতর সে  জিড়ত িছেলন বেল aিভেযাগ রেয়েছ। েসi রােসল iকবাল
eখন  আoয়ামী  লীেগর  েনতা  হেয়  িবt-ৈবভেবর  মািলক।  যিদo  রােসল  iকবাল  দািব  কেরেছন,  eসব
aিভেযাগ aসতয্, িতিন ছাtলীগ-যুবলীেগর রাজনীিতর সে  জিড়ত িছেলন। eকiভােব ঢাকা মহানগর
দিkণ o utর আoয়ামী লীেগর েবশ কেয়কজন েনতার িবষেয়o তথয্ েগেছ pধানমntীর কােছ।
সূtমেত,  pধানমntী  েশখ  হািসনা  িবিভn  মাধয্েম  িনি ত  হন  েয  সntাসী  o  aপরাধমূলক  কাযর্kম,
কয্ািসেনা-মাদক বয্বসা পিরচালনা o িনয়ntণ, চাঁদাবািজ-েটnারবািজর সে  জিড়তেদর েবিশর ভাগi দেল
aনুpেবশকারী।  যার  কারেণ  eেদর  িব েd  গত  18  েসেpmর  েথেক  সরাসির  pধানমntীর  িনেদর্ েশ
aিভযান   হয়।  aিভযােন  eখন  পযর্n  েgফতারকৃতেদর  pায়  সবাi  যুবলীগ-আoয়ামী  লীেগ
aনুpেবশকারী  বেল  aিভেযাগ  uেঠেছ।  আoয়ামী  লীেগ  pেবেশর  আেগ  তারা  িবিভn  সময়  aনয্  দেলর
রাজনীিতর সে  জিড়ত িছেলন। eসব দল eবং a সংগঠেনর িবিভn পেদ িছেলন তারা। 2009 সােল
আoয়ামী  লীগ  kমতায়  আসার  পর  ধীের-ধীের  তােদর  aবsান  পালটােত  থােক।  ঢাকায়  কয্ািসেনার
িনয়ntক িহেসেব পিরিচতরা eেসেছন ি ডম পািটর্ , িবeনিপ o eরশােদর জাতীয় পািটর্  (জাপা) েথেক। eেদর
হাত ধেরi pথেম মিতিঝেলর kাবপাড়া, পের রাজধানীর িবিভn sােন কয্ািসেনার pসার ঘেট।

print | েজলা থানা কিমিটেতo ব  aনুpেবশকারী | pথম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/101950/েজলা-থ...

2 of 2 11/1/2019, 10:01 AM


