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চার o কাশনা স াদক eবং ত ম ী ড. হাছান মাহমুদ, কায র্িনব র্াহী সদ  aয্াডেভােকট আজমত u াহ 
খান। েক ীয় ei েনতােদর মে  িকছু নাম eেকবােরi নতুন। তােদর নাম শুেন েনতাকম  aেনেক িকছুটা aবাক 
হেলo eেকবাের aিবশব্াস করেছন না। তােদর দৃি েত, সাধারণ স াদক পেদ আ েহর তািলকা আরo বড় 
হেলo ধানম ী েশখ হািসনার িস া i হেব চূড়া । কাuি লররা তােকi e পেদর েনতা িনধ র্ারেণর দািয়তব্ 
েদেবন। েস ে ে  দুন িতমু  সব্  ভাবমূিত র্র eকজনেকi ধানম ী েশখ হািসনা েবেছ েনেবন বেল কাuি লররা 
মেন করেছন। aব  eখন পয র্  e িবষেয় েকােনা ধরেনর আভাসo েদনিন ধানম ী। আoয়ামী লীেগর 
কেয়কজন নীিতিনধ র্ারক েনতা গতকাল সমকালেক জািনেয়েছন, নেভমব্র মাসজুেড় ধারাবািহক সে লেন আoয়ামী 
যুবলীগ, আoয়ামী েসব্ ােসবক লীগ, জাতীয় িমক লীগ, কৃষক লীগ o মৎ জীবী লীেগর শীষ র্ দািয়েতব্ আসা 
েনতােদর মে  হােতেগানা দু-eকজন স েক র্ েনিতবাচক আেলাচনা থাকেলo িসংহভাগi দুন িতমু  eবং সব্  
ভাবমূিত র্র। আoয়ামী লীগ সভাপিত e েনতােদর সহেযাগী o াতৃ িতম সংগঠনগুেলার ধান পেদ eেন নতুন 
কের সব্  রাজৈনিতক ধারা িত ার আভাস িদেয়েছন। দুন িতমু  eবং সব্  ভাবমূিত র্র েনতােদর আoয়ামী লীেগর 
সাধারণ স াদক িনব র্াচন করাসহ পূণ র্া  কায র্িনব র্াহী কিমিট গঠেনর ম  িদেয় ধানম ীর e uে াগ পূণ র্তা 
পােব। সে লেনর ম  িদেয় আoয়ামী লীগেক স ণ র্ নতুন কের েঢেল সাজােনার uে াগ িনেয়েছন ধানম ী 
েশখ হািসনা। e কারেণ দেলর বত র্মান কায র্িনব র্াহী সংসেদর িব  েনতারা দুি ায় পেড়েছন। তােদর মেতা 
পদ হারােনার আশ ায় রেয়েছন aেনেক। e সংখয্া 61-eর কম হেব না বেল মেন করা হে । েসiসে  সব্  
ভাবমূিত র্র eকঝাকঁ তরুণ নতুন কায র্িনব র্াহী সংসেদ থাকার িত িনে ন। নানাভােব ভাবশালী েনতােদর সে  
তারা িনিবড় েযাগােযাগ রাখেছন। িনয়িমতভােব ধানম ীর সরকাির বাসভবন গণভবেন যাে ন। ব ব  
aয্ািভিনuর েক ীয় কায র্ালয়, ধানম ীর ধানমি র রাজৈনিতক aিফেস পদ তয্াশী েনতার uপেচপড়া িভড় 
েলেগi আেছ। 
 

 

আoয়ামী লীেগর জাতীয় সে লনেকি ক eমনi তৎপরতার মে  সব র্ েরর েনতাকম  ব ব র েছাট ক া েশখ 
েরহানােক দেলর সেব র্া  নীিতিনধ র্ারণী েফারাম কায র্িনব র্াহী সংসেদর কাঠােমােত তয্াশা করেছন। তারা ব ব র 
েদৗিহ  eবং ধানম ীর ত  o েযাগােযাগ যুি িবষয়ক uপেদ া সজীব oয়ােজদ জয়েকo কায র্িনব র্াহী 
সংসেদর কাঠােমােত েদখার তয্াশায় রেয়েছন। iেতামে  তােক দেলর কাuি লর করা হেয়েছ। পাশাপািশ 
ব ব র েদৗিহ ী সায়মা েহােসন পুতুল eবং েদৗিহ  রাদoয়ান মুিজব িসি ক বিব আoয়ামী লীেগর কায র্িনব র্াহী 
সংসেদ নতুন জে র িতিনিধতব্ করেবন বেল েনতাকম েদর আেলাচনায় তােদর নাম আসেছ। eিদেক eবােরর 
সে লেন ছয়িট িনিদ র্  িবষয় আেলাচয্সূিচেত থাকেব। eগুেলা হে - েশাক াব u াপন o হণ, সাধারণ 
স াদেকর িরেপাট র্ u াপন o aনুেমাদন, েঘাষণাপে র সংেশাধনী েপশ o aনুেমাদন, গঠনতে র সংেশাধনী o 
aনুেমাদন, সংসদীয় েবাড র্ গঠন eবং গঠনতে র 31 ধারা aনুযায়ী 92 সদে র েক ীয় কায র্িনব র্াহী সংসদ 
িনব র্াচন। eবােরর সে লেনর ে াগান- 'েশখ হািসনার েনতৃেতব্/ব ব র সব্  পূরেণ গড়েত েসানার েদশ/eিগেয় 
চেলিছ দুব র্ার, আমরাi েতা বাংলােদশ'। সে লন িঘের দেলর েনতাকম েদর মে  াপক uৎসাহ-u ীপনা েদখা 
িদেয়েছ। েক ীয় েনতারা ধানমি র কায র্ালেয়  সময় কাটাে ন। 22িট uপকিমিটর েনতারা সে লেনর কায র্ ম 
ায় গুিছেয় eেনেছন।  

 
 
 

 


