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আ. লীেগর নতেৃ  আসেছ অেনক নতনু মুখ
সাধারণ স াদেক ওবায় ল কােদেরর স াবনাই বিশ

আওয়ামী লীেগর ২১তম জাতীয় সে লেন দেলর সাধারণ স াদক পেদ পিরবতেনর স াবনা দখেছন না
নীিতিনধারণী পযােয়র অেনক নতা। তােঁদর মেধ  জার আেলাচনা আেছ য ওবায় ল কােদরই সাধারণ
স াদক পেদ পুনিনবািচত হেত যাে ন। এ ছাড়া নবীন ও বীেণর সম েয় ঢেল সাজােনা হেব দেলর
সভাপিতম লী ও স াদকম লী। ফেল িতন-চার ময়াদ ধের একই পেদ থাকা অেনক নতাই এবার বাদ
পড়েবন  আবার  অেনক নতারই  পদ পিরবতন  হেব।  আওয়ামী  লীেগর  সভাপিতম লীর  পূণ  িতন
সদ সহ বশ কেয়কজন ক ীয় নতার সে  কথা বেল এমন আভাস িমেলেছ।

সাধারণ  স াদক  পেদ  কােক  দখা  যেত  পাের
জানেত  চাইেল  আওয়ামী  লীেগর  সভাপিতম লীর
সদ  কাজী  জাফর  উল াহ  কােলর  ক েক বেলন,
‘আিম তা দখিছ, আমােদর িযিন সাধারণ স াদক
আেছন তারঁই থাকার েযাগ আেছ। এর আেগ যারঁা
সাধারণ স াদক িছেলন তারঁা ইবার কেরই িছেলন।

আর আমােদর সাধারণ স াদেকর শরীর তা এখন ভােলা। ফেল িতিনই থাকেত পােরন।’
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ক ীয়  কাযিনবাহী  সংসেদর  পূণ  অ া  পেদ পিরবতেনর  স াবনা  সে  কাজী  জাফর উল াহ
বেলন, ‘অ  পদ েলােত কী হেব স িবষেয় কােনা আভাস আমার জানা নই। ধু ধু গণমাধ েম মনগড়া
কথা ছিড়েয় লাভ কী?’

সাধারণ  স াদকসহ  অ  পূণ  পদ েলােত  পিরবতেনর  স াবনা  সে  আওয়ামী  লীেগর
সভাপিতম লীর সদ  ও কৃিষম ী ড. আ রু রা াক কােলর ক েক বেলন, ‘কিমিটেত পিরবতেনর িবষয়িট
আওয়ামী লীগ সভাপিত শখ হািসনার ওপরই আমরা ছেড় িদেয়িছ। উিন যভােব চাইেবন সভােবই হেব।
সাধারণ স াদক পেদ মেন  হয় না  পিরবতন আসেব। তেব অ  পদ েলােত পিরবতন আসেত পাের।
কিমিটেত নারীর সংখ াও িকছ ুবাড়েত পাের।’

আওয়ামী  লীেগর  সভাপিতম লীর  আেরক সদ  নাম কাশ  না  করার  শেত  বেলন,  ‘বতমান  ময়ােদ
আওয়ামী লীেগ কা ল বেড় যাওয়ায় এবং সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদর অ  হেয় পড়ায় আমরা
ভেবিছলাম  ন ী  ( শখ  হািসনা)  দেলর  সাধারণ  স াদক  পেদ  পিরবতন  আনেবন।  তাড়া ড়া  কের

সে লেনর িদন িনধারণ করায় আমরা ধেরই িনেয়িছলাম িতিন সাধারণ স াদক পেদ পিরবতন আনেত
যাে ন। িক  গত -িতন িদেন যা আভাস পাি , তােত মেন হে  না পদিটেত পিরবতন আসেব।’

দেলর কেয়কিট সূে  জানা যায়, িত ার পর থেক আওয়ামী লীেগর ায় সব সাধারণ স াদকই ইবার
কের দািয়  পালন কেরেছন। বতমান সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদর েদরােগ মারা কভােব আ া
হওয়ায় িতিন আবারও এই পেদ থাকেবন িক না, তা িনেয়  উেঠিছল। িক  ওবায় ল কােদেরর শারীিরক
অব া এখন ভােলা। িতিন পুেরাপুির  হেয় উেঠেছন। িতিন এখন দািয়  পালেন স ম। এ ছাড়া একসময়
ছা লীেগর  সভাপিত  থাকায়  দেশর  িবিভ  াে  নতাকমীেদর  সে  ত  যাগােযাগ  আেছ  তারঁ।
আওয়ামী লীগ সভাপিত শখ হািসনার সে  তারঁ বয়েসর ব বধানও খুব বিশ নয়। ফেল সাধারণ স াদক
িহেসেব তারঁই পুনিনবািচত হওয়ার স াবনা বিশ।

সূ  মেত,  সরকােরর বতমান ময়ােদ নীিত িনয় ণেক সবেচেয় বিশ  দওয়া হে । ফেল এবার
আওয়ামী লীেগর ক ীয় কিমিট গঠেনও িবষয়িট াধা  পােব। যসব নতা ও তােঁদর অ সারীরা দলীয়

ভাব খািটেয় ব বসা-বািণজ  িনেয় ব  িছেলন, দেলর মেধ  কা ল সৃি  কেরেছন, তােঁদর বাদ দওয়া
হেব। সাংগঠিনক দািয়  পেয়ও যারঁা িঠকমেতা পালন করেত পােরনিন, তােঁদরও কিমিটেত ঠাইঁ হেব না।

হাসেব বিশ ত ণ মুখ : জানা গেছ, নতনু বি ক ও ানীয় বা বতার সে  তাল িমিলেয় আওয়ামী লীগেক
এিগেয় িনেয়  যাওয়ার লে  এবার  কিমিটেত বশ কেয়কজন ত ণ নতােক যু  করা  হেব।  পির
ভাবমূিতর সােবক ছা লীগ নতারা এ ে  াধা  পােবন। ছা লীেগর সােবক নতা মাঈ ি ন হাসান
চৗধরুী,  শিফ আহেমদ, বাহা র বপারী, ব াির ার সা াদ হােসন, মাহমুদ হাসান িরপনসহ কেয়কজন
নতার  ক ীয়  কিমিটেত  ান  পাওয়ার  স াবনা  আেছ।  ক ীয়  কিমিটেত  ান  পেত  পােরন  পররা
িতম ী  শাহিরয়ার  আলম,  সােবক  উপম ী  আ ু াহ  আল  ইসলাম  জ াকব,  সােবক  িতম ী  বীেরন

িশকদারও। পূণ একিট পেদ আসেত পােরন  আওয়ামী  লীেগর কাযিনবাহী  সংসেদর সদ  ও ট ী
পৗরসভার কেয়কবােরর িনবািচত ময়র আজমত উ াহ।

সভাপিতম লী ও স াদকম লীেত বড় পিরবতন : দলীয় সূ  মেত, টানা িতন বা চার ময়াদ ধের একই
পেদ আেছন এমন বশ কেয়কজন  নতা  ক ীয়  নতৃ  থেক বাদ পড়েত পােরন। আটিট সাংগঠিনক
স াদক পেদর -একিট ছাড়া সব কিটেতই পিরবতন আসেত পাের। অ ত জন সাংগঠিনক স াদক বাদ
পড়েত যাে ন। সাংগঠিনক স াদক িব এম মাজাে ল,  আ ফ ম বাহাউি ন নািছম,  আবু সাঈদ আল
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মাহমুদ পন ও খািলদ মাহমুদ চৗধরুীর মধ  থেক একািধক নতােক যু  সাধারণ স াদক করা হেত
পাের। চার যু  সাধারণ স াদেকর মেধ  একািধক পেদ পিরবতন আসেত পাের। মি সভায় আেছন এমন
একািধক নতােক কিমিট থেক বাদ অথবা কাযিনবাহী সদ  করা হেত পাের।

নারী নতৃ  বাড়েছ : বতমান কিমিটেত সভাপিতসহ িবিভ  পেদ ১৫ জন নারী আেছন। নতনু কিমিটেত এ
সংখ া  অ ত ২০ হেত পাের। আইেন ২০২০ সােলর মেধ  রাজৈনিতক দল েলার সব েরর কিমিটেত
এক-তৃতীয়াংশ নারী রাখার বাধ বাধকতা আেছ। স িহসােব এবােরর কিমিটেতই আওয়ামী লীগেক নারী

িতিনিধ  বাড়ােত হেব।

আওয়ামী লীেগর একািধক সূে  জানা যায়, িবিভ  িণ- পশার পূণ বশ কেয়কজন নারীেক এবার
কিমিটেত দখেত পাওয়ার স াবনা আেছ। জাতীয় নতা সয়দ নজ ল ইসলােমর মেয় ও সংসদ সদ
সয়দা জািকয়া নরূ, সােবক সংসদ সদ  ও যুব মিহলা লীগ ন ী ফিজলাতুে সা বা ী, ঢাকা িব িবদ ালেয়র
রােকয়া হল ছা লীেগর সােবক ন ী আেমনা কািহনরূসহ আেরা কেয়কজনেক দখা যেত পাের ক ীয়

কিমিটেত।
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