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সািবক িত স  আওয়ামী লীেগর

বাড়েছ না কিমিটর আকার, আম ণ পাে ন না িবেদিশ অিতিথ * বাদ পড়েত পােরন িবতিকত ও িনি য়রা

রজাউল কিরম াবন

আস  জাতীয় কাউি ল িঘের সব েরর িত স  কেরেছ মতাসীন আওয়ামী লীগ। এ উপলে
তৃণমেূল ময়ােদা ীণ কিমিটর সে লন িছেয় আনা হেয়েছ।

৮িট সাংগঠিনক িটম ছুটেছ তৃণমলূ সে লন বা বায়েন। িনরলসভােব কাজ করেছ কাউি ল িতর ১১িট
উপকিমিট।  তেব  এত  িতর  মেধ ও  এবার  কাউি ল  আেয়াজেন  বড়  কােনা  চমক  থাকেছ  না।
ঐিতহািসক সাহরাওয়াদী  উদ ােন সহেযাগী  সংগঠেনর তির করা  মে ই  হে  কাউি েলর উে াধনী
অিধেবশন। কিমেয় আনা হেয়েছ বােজটও।

আগামী বছর ব ব রু জ শতবািষকী ও াধীনতার বণজয় ীেত আ জািতকভােব ব াপক আেয়াজন
থাকায় অেনকটাই সাদামাটা থাকেছ এবােরর কাউি ল। আওয়ামী লীেগর নীিতিনধারক পযােয়র একািধক
নতা যগুা রেক এসব তথ  িনি ত কেরেছন।

আওয়ামী লীেগর সবেশষ ি বািষক কাউি ল হেয়িছল ২০১৬ সােলর ২১-২২ অে াবর। স িহসােব চলিত
বছেরর  অে াবের  সে লন  হওয়ার  কথা  থাকেলও  তা  িপিছেয়  ২০-২১  িডেস র  করার  িস া  নয়
আওয়ামী লীগ।

  রজাউল কিরম াবন ও
হািববরু রহমান খান
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থম িদন বলা ১১টায় অিধেবশেনর উে াধন করেবন আওয়ামী লীগ সভাপিত ধানম ী শখ হািসনা।
এিদন সারা দশ থেক আসা কাউি লর, ডিলেগটস ও আমি ত অিতিথরা উপি ত থাকেবন।

থাকেব সাং িৃতক অ ান। ি তীয় িদন ২১ িডেস র দেলর কাউি ল অিধেবশন অ ি ত হেব রমনার
ইি িনয়াস  ই িটিটউশন িমলনায়তেন।  এখােন  দেলর ৬  হাজার ৪০০ কাউি লর উপি ত  থাকেবন।
সখােনই ঘাষণা করা হেব আগামী িতন বছেরর জ  আওয়ামী লীেগর নতুন নতৃ ।

জাতীয় কাউি েলর িত কমন- জানেত চাইেল আওয়ামী লীেগর িসিডয়াম সদ  ও সে লন িতর
অথ উপকিমিটর আ ায়ক কাজী  জাফরউ াহ যগুা রেক বেলন, কাউি ল িঘের সব েরর িত ায়
স । একই ােন ( সাহরাওয়াদী উদ ান) ইিতমেধ  সহেযাগী ও াতৃ িতম সংগঠেনর ৫িট কাউি ল
অ ি ত হওয়ায় ম  িনমােণ তমন কােনা পিরবতন আসেছ না।

নৗকার আদেল ম  করা হে । সব িমিলেয় ব য় ধরা  হেয়েছ ায় ই কািট টাকা। এবার গঠনত
সংেশাধন হে  না, ফেল বাড়েছ না কিমিটর আকার। আম ণ করা হয়িন িবেদিশ মহমান। কাউি েল বড়
চমক না থাকেলও নতনু কিমিটেত বড় পিরবতন আসেছ।

সাহরাওয়াদী  উদ ান ঘেুর দখা যায়,  নৗকার আদেল ম  সাজােত শষ মহূুেত কাঠ- পেরেকর কাজ
করেছন কািরগররা।

আওয়ামী লীগ সেূ  জানা  গেছ,  আওয়ামী লীেগর কাউি ল িঘের পুেরা ঢাকা মহানগের আেলাকস া
করেব  আওয়ামী  লীগ।  ইিতমেধ  আেলাকস া,  ম  ডেকােরশন,  সাউ ডিসে ম  সরবরাহকারী

িত ােনর সে  চিু  স  কেরেছ সংি  উপকিমিট। একশ’ িচিকৎসক িনেয় ১২িটর মেতা াথিমক
িচিকৎসা ক  ত করেছন া  উপকিমিট। খাদ  উপকিমিট ইিতমেধ  ি য়াংকা কিমউিনিট স টারসহ
বশ কেয়কিট খাবার সরবরাহকারী িত ােনর সে  চিু  স  কেরেছ। এ ছাড়া বার সব উপকিমিটর

সমি ত বঠেক িত স ে র িবষয়িট উপ াপন করেবন দািয় া  নতারা।

দলিটর উপ-দফতর স াদক ব াির ার িব ব বড়য়ুা যগুা রেক বেলন, ইিতমেধ  সাধারণ স াদেকর
িরেপাট ত করা হেয়েছ। আমি ত অিতিথেদর জ  ৫ হাজার বাংলা ও ১ হাজার ইংেরিজ আম ণপ
তির ও িবতরণ  হেয়েছ। সেবা  িত হণ করেত উপকিমিট েলা ব  সময় পার করেছন।

আওয়ামী  লীেগর জাতীয়  কাউি েলর িত  িহেসেব  ইিতমেধ  ৫িট সহেযাগী  ও  াতৃ িতম ও শাখা
সংগঠন-  কৃষক লীগ,  িমক লীগ,  ােসবক লীগ,  যবুলীগ,  ঢাকা  মহানগর উ র-দি ণ  আওয়ামী
লীেগর সে লন স  কেরেছ দলিট। সে লেন সংগঠন েলােত নতুন নতৃ  ান পেয়েছ।

আওয়ামী  লীেগর  নীিতিনধারক  পযােয়র  একািধক  নতা  যগুা রেক  বেলন,  সহেযাগী  ও  াতৃ িতম
সংগঠেনর সে লেন নতেৃ র য পিরবতন হেয়েছ সই ধারাবািহকতা থাকেব আওয়ামী লীেগর ক ীয়
কাউি েলও। স িবেবচনায় বতমান কিমিটর িনি য় ও িবতিকত নতােদর বাদ দয়া হেব।

এতিদন যারা সংগঠনেক উেপ া কের ব বসা-বািণজ  িনেয় ব  থেকেছন, তােদরও রাখা হেব না ক ীয়
কিমিটেত। িনবাচন কিমশেনর বাধ তা থাকায় এবার নারী নতৃ  বিৃ  পেত পাের।

অপরিদেক জাতীয় কাউি লেক িঘের তৃণমেূল ব  সময় পার করেছন আওয়ামী লীেগর ক ীয় নতারা।
৮িট সাংগঠিনক িটম ছুটেছ জলা-উপেজলায়।

গত এক মােস ১১িট জলা ও ই শতািধক উপেজলার সে লন অ ি ত হেয়েছ। ১০ িডেস েরর মেধ
ময়ােদা ীণ জলা-উপেজলার সে লন শষ করার টােগট থাকেলও তা বািড়েয় নয়া হেয়েছ। ক ীয়

কাউি েলর আগমহূুত  পয  তণৃমলূ  সে লন  হেত পাের।  ম লবার নড়াইল জলা  সে লন  অ ি ত
হেয়েছ। এেত ধান অিতিথ িছেলন আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক ও সতুম ী ওবায় ল কােদর।

সামবার অ ি ত হয় পটয়ুাখালী জলা সে লন। এর আেগ ক ীয় নতারা নায়াখালী, রংপুর জলা ও
মহানগর আওয়ামী  লীেগর সে লেন যাগ দন।  আগামীকাল িসেলট মহানগর ও জলা,  ৭  িডেস র
ব ড়া, সাত ীরা জলা, ৮ িডেস র রাজশাহী, বােগরহাট জলা, ৯ িডেস র িম া  উ র জলা, ১০
িডেস র খলুনা জলা ও মহানগর, ১১ িডেস র হিবগ  জলা ও ১২ িডেস র িড় াম জলা সে লন
অ ি ত হেব। এর বাইের আরও ৩০িট জলায় সে লন করেত িচিঠ পািঠেয়েছ আওয়ামী লীগ। সে লন
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িঘের তৃণমেূলর নতাকমীেদর মেধ  সাজ সাজ রব িবরাজ করেছ।

খােলদা িজয়ার মিু র িদেক তািকেয় িবএনিপ

মিু  িমলেল ঝেুল যেত পাের * ত শষ হেব ৮১িট সাংগঠিনক জলা পুনগঠেনর কাজ

হািববরু রহমান খান

িবএনিপ চয়ারপারসন খােলদা িজয়ার কারামিু র ওপর িনভর করেছ দলিটর জাতীয় কাউি ল। খােলদা
িজয়ার উপি িতেতই কাউি ল অ ি ত হাক- এমনিট চাে ন ক  থেক তণৃমেূলর নতাকমীরা। তােদর
মেত, চয়ারপারসন ও ভার া  চয়ারম ােনর অ পি িতেত ভুােব কাউি ল আেয়াজন করা খুব সহজ
হেব না।

নতাকমীেদর ত াশা- সবিকছু িঠক থাকেল খুব তই জািমেন মু  হেবন খােলদা িজয়া। একই সে
৮১িট  সাংগঠিনক জলা  পুনগঠেনর কাজ শষ করা  হেব।  গাছােনা  হেব  অ সংগঠন েলা।  সবেশষ
িবএনিপর ষ  জাতীয় কাউি ল হেয়িছল ২০১৬ সােলর ১৯ মাচ। িতন বছর ময়ািদ কিমিট আট মােসর
বিশ সময় ময়ােদা ীণ।

দলীয় সেূ  জানা যায়, নীিতিনধারকরা িবিভ  সমেয় জািনেয়িছেলন, যত ত স ব তারা দেলর স ম
কাউি ল  করেবন। িক  সািবক িত  না  থাকায়  দেলর হাইকমা ড এখন সই  অব ান  থেক সের
এেসেছ। পাশাপািশ চয়ারপারসেনর মিু  না হওয়ায় আেরকট ুসময় িনেয়ই ব াপক আেয়াজেনর মধ  িদেয়
জাতীয় কাউি ল করার নীিতগত িস া  নয়া হেয়েছ।

এ সে  িবএনিপ মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর যগুা রেক বেলন, আমরা কাউি ল করব
না, তা কখনও বিলিন। কাউি েলর লে  আমরা দেলর কিমিট েলা আপেডট করিছ।

সারা দেশ জলা-উপেজলাসহ সব ের কিমিট গঠেনর কাজ শষ হওয়ার পরই জাতীয় কাউি ল হেব।
অথাৎ ইিদন আেগ বা পের হাক- সব িত স  হওয়ার পরই কাউি ল হেব। এ িনেয় সংশেয়র িকছু
নই।

িবএনিপর একািধক নীিতিনধারক যগুা রেক বেলন, ই া করেলই আমরা যখন-তখন কাউি ল করেত
পাির না। এে ে  অেনক িবষয় আমােদর িবেবচনায় িনেত হে । দেলর চয়ারপারসন খােলদা িজয়া
কারাবি , ভার া  চয়ারম ান তােরক রহমান দেশর বাইের- শীষ ই নতার অ পি িতেত ভুােব
কাউি ল করা কিঠন কাজ।

তাছাড়া কাউি ল অ ােন সরকার কতটা সহেযািগতা করেব, সটাও ভাবেত হে । তারা বেলন, দেলর
চয়ারপারসন খােলদা িজয়া মিু  পেল এসব বাধা  সহেজই দরূ করা স ব হেব। তাই আমরা চাি
চয়ারপারসনেক সে  িনেয়ই কাউি ল করেত। জািমেনর মাধ েম িশগিগরই খােলদা িজয়া মু  হেবন

এবং এ ব াপাের সরকারও েয়াজনীয় সহেযািগতা করেব বেল আশাবাদ ব  কেরন তারা।

িবএনিপর ক ীয় দফতর সেূ  জানা যায়, সারা দেশ দলিটর ৮১িট সাংগঠিনক জলার বিশর ভােগরই
কিমিট গঠন স ব হয়িন। মা  ২০িট জলায় আ ায়ক কিমিট গঠন করা হেয়েছ।

এ েলা হল- নীলফামারী, হিবগ , মািনকগ , নওগাঁ, যেশার, ব ড়া, মাদারীপুর, গাপালগ , সয়দপুর,
পাবনা, নােটার, রাজশাহী, ন েকানা, প গড়, িঝনাইদহ, মা রা, চ াম দি ণ, রাজবাড়ী, ফনী ও
িসেলট। িতন মােসর জ  গিঠত এ আ ায়ক কিমিট েলার মেধ  ১২িটর ময়াদ পার হেয়েছ ইিতমেধ ই।
এর  মেধ  ৯িট  সাংগঠিনক  জলায়  আংিশক  থেক  পূণা  করা  হেয়েছ।  এ েলা  হল-  জামালপুর,
লালমিনরহাট, খাগড়াছিড়, নামগ , মৗলভীবাজার, ি য়া, িসরাজগ , জয়পুরহাট ও শরপুর। একই
অব া অ  ও সহেযাগী সংগঠন েলার ে ও।

দলিটর িবিভ  েরর নতাকমীরা জানান, ষ  কাউি েলর পর ক ীয়ভােব ‘ঢাউস’ কিমিট গঠন করা হয়।
িক  দেল সভােব গিত ফেরিন। ক ীয় কিমিটর বিশর ভাগ নতাই িনি য়। ওই সময় অেনক যাগ  ও
ত াগী নতােক কিমিটেত রাখা  হয়িন। এ িনেয় দেলর বড় একিট অংেশর মেধ  এখনও াভ িবরাজ
করেছ।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ক ীয় কিমিটেত পূণ পদ না পেলও তারা দেল সি য় আেছন। িশগিগরই কাউি ল হেল এসব
ত াগী নতা পূণ পদ পােবন বেল ত াশা তােদর।

তাই ত কাউি েলর মাধ েম িনি য়েদর বাদ িদেয় যাগ  ও ত াগীেদর পূণ পদ িদেয় দেল গিত
ফরােনার িবক  নই। আগামী িদেন সরকারিবেরাধী  আে ালন জারদাের দেলর সাংগঠিনক শি র

িদেক  িদেত হেব। তাই সব বাধা উেপ া কের ত সমেয়র মেধ  কাউি ল করার পে  দেলর বড়
একিট অংশ।

িবএনিপর  ায়ী  কিমিটর  সদ  আমীর  খস  মাহমদু  চৗধরুী  বেলন,  অ  ও  সহেযাগী  সংগঠনসহ
িবএনিপর তৃণমলূ পযােয় পুনগঠেনর কাজ চলেছ। দেলর ভার া  চয়ারম ান তােরক রহমােনর িনেদশনা
অ যায়ী সারা দেশ কিমিট গঠেনর কাজ ত এিগেয় চলেছ। দেলর পুেরাপুির িত স  হওয়ার পরই
জাতীয় কাউি ল হেব।

জানেত  চাইেল  িবএনিপর  ভাইস  চয়ারম ান  মাহা দ  শাহাজাহান  যগুা রেক  বেলন,  সাংগঠিনক
জলা েলার কাজ চলেছ। ত সমেয়র মেধ  এসব কাজ শষ করার িনেদশ দয়া হেয়েছ।

জলা েলা পুনগঠন শষ হেলই কাউি েলর াথিমক িত  হেব। িতিন বেলন, নতাকমীেদর সবার
ত াশা- দেলর চয়ারপারসন খােলদা িজয়ার উপি িতেত জাতীয় কাউি ল হাক। আমরাও সটাই চাি ।

আশা কির, িতিন ত সমেয়র মেধ  জািমেন মিু  পােবন। চয়ারপারসন মিু  পেল কাউি ল অ ান
ত রাি ত হেব।

এ পয  িবএনিপর ছয়িট কাউি ল হেয়েছ। এর মেধ  সব থম কাউি ল অ ি ত হয় ১৯৭৮ সােলর ১
সে র। ি তীয়িট ’৮২ সােলর ফ য়াির, ততৃীয় ’৮৯ সােলর মাচ, চতুথ ’৯৩ সােলর সে র, প ম

২০০৯ সােলর ৮ িডেস র এবং সবেশষ ষ  জাতীয় কাউি ল হয় ২০১৬ সােলর ১৯ মাচ।
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