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িব জুেড় কষৃক লীেগর কিমিট বািণজ
যু রা  কানাডা িস াপুর া  মালেয়িশয়া সৗিদ আরব েয়ত অে িলয়াসহ িবিভ  দেশ দওয়া হেয়েছ
কিমিট, বাংলােদেশও টাকা িদেল িমলত পদ-পদিব

নিজরিবহীন কিমিট বািণেজ র অিভেযাগ মাথায় িনেয় আগামীকাল বুধবার হেত যাে  কৃষক লীেগর ক ীয়
সে লন। পদবািণজ ,  অৈবধভােব স দ অজন, কৃষকেদর ঃসমেয় পােশ না  দাড়ঁােনার অিভেযাগ িছল
দীঘিদেনর। কৃিষসংি  লাকজেনর পিরবেত িভ  পশার মা ষেক অ ািধকার িদেয় কিমিট গঠনসহ নানা
িবতিকত কমকাে ড র জােল আটকা পেড়িছেলন বতমান শীষ  নতৃ । ধু িক তাই? বাংলােদেশর কৃষক
ায়ীভােব বসবাস না  করেলও যু রা ,  কানাডা,  িস াপুর,  া ,  মালেয়িশয়া,  সৗিদ আরব,  আবুধািব,
েয়ত, অে িলয়াসহ িবিভ  দেশ দওয়া হেয়েছ কিমিট।

রাজধানীেত কৃষক না থাকেলও রেয়েছ বনানী, লশান, বািরধারা, ধানমি ডেত কৃষক লীেগর কিমিট। দীঘ ৭
বছর পর আগামীকাল রাজধানীর সাহরাওয়াদী উদ ােন অ ে য় এই সে লনেক িঘের উৎসেবর আেমজ
িবরাজ করেছ। ফেল পদ ত াশীেদর মেধ  আ হ ও উৎসাহ-উ ীপনা  বিশ। িবেশষ কের শীষ  ই পদ
সভাপিত ও সাধারণ স াদক হেত িনজ িনজ পে  জার লিবং-তদিবের ব  সময় পার করেছন আ হীরা।
শষ বলায় ধরনা িদে ন মূল দল আওয়ামী লীেগর ভাবশালী নতা-ম ীেদর কােছ। সমথকেদর িনেয়

রাজধানীর  ব ব ু  এিভিনউেয়  সংগঠেনর  ক ীয়  কাযালেয়  শাডাউনও  কেরেছন  কউ  কউ।  দলীয়
সূ মেত,  এবােরর সে লেন  গঠনতে  আনা হে  বড় ধরেনর পিরবতন। ক ীয়  কিমিটর আকার ১১১
থেক বািড়েয় ১৫১ জন করা হে । িবেদশ কিমিট িদেয় বািণজ  কমােত সংগঠেনর সভাপিত ও সাধারণ

আপেডট : ৫ নেভ র, ২০১৯ ০০:০০

রিফ ল ইসলাম রিন
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স াদেকর  মতা  কিমেয়  আনা  হে ।  এখন  থেক িবেদশ  কিমিট  িদেত  হেল  সংগঠেনর  কাযিনবাহী
সংসেদর এবং পরবতীেত সাংগঠিনক ন ী আওয়ামী লীগ সভােন ী শখ হািসনার অ েমাদন লাগেব। গত
২০১২ সােলর ১৯ জলুাই সে লেনর মাধ েম মাতাহার হােসন মা ােক সভাপিত ও শাম ল হক রজােক
সাধারণ স াদক কের  ১১১ সদ িবিশ  কিমিট ঘাষণা  করা  হয়।  ওই কিমিটেত িবিভ  পেদ সাধারণ
স াদক শাম ল  হক রজার  পটুয়াখালী  জলার  রেয়েছ  ২৬  জন  এবং  ১১১  জেনর  মেধ  ৩৯  জনই
আইনজীবী পশায়। আইনজীবীরা সংখ ায় বিশ হওয়ায় শাম ল হক রজার একিট বলয় ভারী। এ ছাড়া
সভাপিত মাতাহার হােসন মা ার িব ে  অৈবধভােব স দ অজন, লাখ লাখ টাকার িবিনমেয় গঠনতে র
বাইের  িগেয়  কিমিটেত  পদ  দওয়াসহ  নানা  অিভেযাগ  আেছ।  য  কারেণ  তার  িব ে  নীিত  দমন
কিমশন- দক  তদ   কেরেছ।  িবেদশ  শাখায়  কিমিট  দওয়া,  টাকার  িবিনমেয়  িশ পিত,  িবিভ
পশাজীবীেক দওয়া হেয়েছ সংগঠেনর সহ-সভাপিত থেক িবিভ  পদ। নাম কােশ অিন কু কৃষক লীেগর

একািধক নতা  জািনেয়েছন,  মূল কিমিট িলিখতভােব ১১১ জেনর হেলও অিলিখতভােব এর সংখ া  ায়
আড়াইশ ছািড়েয়েছ। বিশর ভাগ ে  সভাপিত িচিঠেত া র কের পদ িদেয়েছন। কারও কারও কাছ
থেক একিট সদ  পেদর  িবিনমেয়  ৪০ লাখ  টাকারও বিশ  নওয়া  হেয়েছ।  এ  সে  কৃষক লীেগর

সভাপিত মাতাহার  হােসন মা ােক একািধকবার ফান  করা  হেলও িতিন  িরিসভ কেরনিন। সংগঠেনর
সাধারণ স াদক শাম ল হক রজা বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘আমার িব ে  যসব অিভেযাগ আনা
হে  তা সত  নয়। আইনজীবীেদর আিম নতা বানাইিন। আিম সংগঠেন য পিরমাণ সময় িদেয়িছ অ  কউ
তা দয়িন।’ িবেদশ কিমিট সে  িতিন বেলন, ‘আমার া ের একটা িবেদশ কিমিট হয়িন। তরাং িবষয়িট
বলেত পারব না।’ আওয়ামী লীগ সভােন ী শখ হািসনার া িরত কিমিটর বাইের পদ-পদিব দওয়া সে
িতিন বেলন, িকছ ুপদ শূ  িছল, স কারেণ নতনু কের িচিঠ দওয়া হেয়েছ।’ 

একিট িনভরেযাগ  সূে  জানা  গেছ,  কৃষক লীেগর এই িবতিকত কমকাে ডর কারেণ মাতাহার হােসন
মা া ও শাম ল হক রজার নতেৃ র ওপর আ া রাখেত পারেছন না আওয়ামী লীগ ধান। খাজঁা হে

নতনু  নতৃ । দ  সংগঠক, কমীবা ব,  ঃসমেয়র কা ডাির ও সােবক ছা েনতােদর দওয়া  হেব কৃষক
লীেগর নতনু দািয় । সূ মেত, সংগঠেনর নাম কৃষক লীগ হেলও সা িতক সমেয় কৃিষ িনেয় কােনা কমসূিচ
দখা যায়িন সংগঠনিটর। উে া ক ািসেনাকাে ড নাম উেঠেছ সংগঠনিটর এক ক ীয় নতার। যার সে

কৃিষর  নূ নতম স কও নই। িতিন  হে ন  ক ীয়  কিমিটর সদ  মাহা দ শিফ ল আলম িফেরাজ।
রাজধানীর কলাবাগান ীড়াচে র চয়ারম ান িতিন। ওই ীড়া  াবিটেত অৈবধ ক ািসেনা বে  র ােবর
অিভযােনর পর ফতার হেয়  এখন কারাগাের িতিন। িফেরাজ আওয়ামী  লীগ সভােন ী  শখ হািসনার

া িরত ১১১ কিমিটেত িছেলন না। কৃষক লীেগর এমন অেনক নতা রেয়েছন, যােদর কৃিষর সে  কােনা
স ক নই। তােদর নতৃে  পিরচািলত এই কৃষক সংগঠনিটও কৃিষর সে  স কহীন হেয় পেড়েছ।   

নতৃে  আেলাচনায় যারা : কৃষক লীেগর সে লেন সভাপিত ও সাধারণ স াদক পেদ আেলাচনায় রেয়েছন
ায় দড় ডজন নতা। বতমান সভাপিত মাতাহার হােসন মা া আবারও একই পেদ থাকেত চান। িতিন

সভােবই লিবং তদিবর  কেরেছন। সাধারণ স াদক শাম ল হক রজা সংগঠেনর সভাপিতর পেদ
আসেত চান। এ ছাড়াও এ পেদ আসেত চান বতমান কিমিটর িসিনয়র সহ-সভাপিত খান আলতাফ হােসন
ভুল,ু শখ মাহা দ জাহা ীর আলম, বিদউ ামান বাদশা, হা র রিশদ হাওলাদার, বতমান সহ-সভাপিত
শরীফ আশরাফ আলী, ওমর ফা ক। এ ছাড়াও সােবক সাংগঠিনক স াদক সােরায়ার ওয়া দ চৗধরুীও
আেলাচনায়  রেয়েছন। সাধারণ স াদক পেদ জার আেলাচনায়  আেছন যু  সাধারণ স াদক কৃিষিবদ
সমীর চ  চ ,  সাংগঠিনক স াদক সাখাওয়াত হােসন ইট,  আবুল হােসন,  আিত ল হক আিতক,
িব নাথ সরকার িবটু। এ ছাড়া কৃষক লীেগর বতমান কিমিটর আরও কেয়কজন শীষ ই পেদর জ  িভতের
িভতের লিবং করেলও কাে  ািথতার কথা বলেছন না। এিদেক জাতীয় সে লেন কাউি লরেদর মাধ েম
ক ীয়  কিমিট গিঠত হওয়ার  কথা  থাকেলও  নতৃ  িনবাচেনর  ে  এবার  আওয়ামী  লীগ  সভােন ী
ধানম ী  শখ হািসনার ই াই াধা  পােব বেল মেন  করা  হে । িবেশষ কের সভাপিত ও সাধারণ

স াদক পদ িটেত  ভাবমূিতর আ াভাজন ত াগী ও দ  নতােদর িনবািচত হওয়ার স াবনাই বিশ।
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আওয়ামী লীেগর একািধক নীিতিনধারেকর সে  আলাপ কের জানা  গেছ,  কৃষক লীেগর আগামী নতৃ
িনবাচেনর  জ  পদ ত াশীেদর  িনেয়  িবে ষণ করেছন  আওয়ামী  লীগ  সভােন ী  শখ  হািসনা।  িবিভ
গােয় া সং াসহ নানা মাধ েম আেদ াপা  খাজঁ িনে ন সংি  নতােদর। 

কৃষেকর কাচাির ঘের সে লন :  আগামীকাল কৃষক লীেগর জাতীয় সে লনেক সফল করেত সব ধরেনর
উেদ াগ হণ করা হেয়েছ। রাজধানীর সাহরাওয়াদী উদ ােন এই সে লন িঘের এখন সাজ সাজ রব িবরাজ
করেছ। মূলম  িনমাণ করা হে  কৃষেকর কাচাির ঘেরর আদেল। সেরজিমন দখা গেছ, ৯০ ফুট দীঘ ও
৩০ ফটু  সিমপাকা ঘর িনমাণ করা হেয়েছ। মূলত কৃষেকর কাচাির ঘেরর আদেলই তির করা হেয়েছ
এই ম । মে র পােশ রাখা হেয়েছ ‘আমার বািড়-আমার খামার’র একিট মেডল। এেত দখা যাে , কৃষক
তার উৎপািদত ফসল বাজাের িবি  করেছন এমন দৃ । সাহরাওয়াদী উদ ােনর য ােন আওয়ামী লীগ
সভােন ী শখ হািসনা গািড় থেক নেম মে  আসেবন, স েবশ পথ তির করা  হেয়েছ সবুজ ঘােস।
রা ার  চারপােশ লাগােনা  হেয়েছ বাশঁবাগান,  ফলিদ ও ঔষিধ  গাছ। মাটকথা,  কৃষক লীেগর সে লেন
কৃষেকর বািড়েত আসেবন ব ব কু া শখ হািসনা। সভােবই সব িত হণ করা হে ।
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