
কী হে  আওয়ামী লীেগর কাউি েল
কােদরই থাকেছন সাধারণ স াদক? িসিডয়ামসহ স াদকীয় পেদ পিরবতন আসেত পাের, বাদ পড়েছন
অেনেকই

রাত  পাহােলই  ঐিত বাহী  রাজৈনিতক  দল  বাংলােদশ  আওয়ামী  লীেগর  ২১তম  জাতীয়  সে লন।
আগামীকাল  বার  িবকাল  ৩টায়  রাজধানীর  সাহরাওয়াদী  উদ ােন  এ  সে লেনর  উে াধন  করেবন
আওয়ামী  লীগ সভােন ী  ধানম ী  শখ হািসনা। শিনবার সকাল সােড় ১০টায়  কাউি ল অিধেবশেনর
মাধ েম আগামী িতন বছেরর জ  নতনু নতৃ  িনবাচন করা হেব। এবার নতৃে  কমন চমক থাকেব তা
দখার অেপ ায় পুেরা দশ। দেলর উ  পযায়সূে  জানা গেছ, বড় রদবদল হেত পাের দেলর িসিডয়াম

ও স াদকীয় পদ েলায়। যু  হেত পাের নতনু মুখ। সূ মেত, ২০১৬ সােলর ২২ ও ২৩ অে াবর আওয়ামী
লীেগর ২০তম সে লেন  সভােন ী  পেদ ব ব কু া  শখ হািসনা  ও সাধারণ স াদক পেদ ওবায় ল
কােদর িবনা িত ি তায় িনবািচত হন। দেলর সভােন ী িনেয় কারও কােনা  নই। টানা নবমবােরর
মেতা সভােন ী পেদ িনবািচত হেত যাে ন ব ব কু া শখ হািসনা। সাধারণ স াদক পদ িনেয় ক
থেক তণৃমূল পয  আেলাচনা থাকেলও বতমান সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদরই পেদ থেক যাে ন

বেল দেলর একািধক সূ  িনি ত কেরেছন। তেব এ পদ িনেয় অেনেকরই আ হ আেছ। কাে  কউ াথী
না  হেলও  দেলর  ি তীয়  শীষ  পেদর  চয়াের  বসেত  িসিডয়াম,  যু সাধারণ  স াদক  ও  সাংগঠিনক
স াদেকর কউ কউ নানামুখী তৎপরতা চালাে ন। বতমান সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদর দেরােগ
মারা কভােব আ া  হওয়ায় িতিন আবারও এ পেদ থাকেবন িকনা, তা িনেয় নানামুখী আেলাচনা িছল।
িক  তার শারীিরক অব া এখন ভােলা। িতিন পুেরাপুির  হেয় উেঠেছন। গত কেয়ক মােস পুেরাদেম ছেুট
বিড়েয়েছন  টকনাফ  থেক  ততঁিুলয়া  পয ।  গত  এক  মােস  ২৮িট  জলায়  সে লন  হেয়েছ।
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রিফ ল ইসলাম রিন
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অিধকাংশিটেতই িতিন  ধান  অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন। দেলর মুখপা  িহেসেব পূণ ভূিমকা
রেখেছন। শষ বলায় িবষয়িট ভােলাভােবই িনেয়েছন দলীয় সভােন ী শখ হািসনা। এ ছাড়া িতিন এখন

দািয়  পালেন স ম। একসময় ছা লীেগর সভাপিত থাকায় দেশর িবিভ  াে র নতা-কমীর সে  ত
যাগােযাগ আেছ তারঁ। আওয়ামী লীেগর একািধক সূ  জানান, নবীন ও বীেণর সম েয় গঠন করা হেব

আওয়ামী  লীেগর িসিডয়াম ও স াদকীয়  পদ েলা। িতন-চার ময়াদ ধের একই পেদ থাকা  অেনক
নতাই এবার বাদ পড়েবন। আবার অেনক নতারই পদ পিরবতন হেব। তণৃমূল থেক ক  পয  সবাই চান
ি  অিভযােনর িভতর িদেয়  হেত যাওয়া  সে লেন   ভাবমূিত ও ত াগীেদর মূল ায়ন  হাক। দেলর

একািধক নতা জািনেয়েছন, ক ীয় কিমিট গঠেনও তার িবষয়িট াধা  পােব। যসব নতা ও তােদর
অ সারীরা  দলীয়  ভাব খািটেয়  ব বসা-বািণজ  িনেয়  ব  িছেলন,  দেলর মেধ  কা ল সৃি  কেরেছন,
তােদর বাদ দওয়া  হেব। সাংগঠিনক দািয়  পেয়ও যারা  িঠকমেতা  পালন করেত পােরনিন,  তােদরও
কিমিটেত ঠাইঁ হেব না। এ ব াপাের শখ হািসনা কেঠার অব ােন রেয়েছন বেল জানা গেছ। এেদর েল
ান হেব ১৯৮১ সােল আওয়ামী লীগ সভােন ী শখ হািসনার দেশ ফরার পর ঃসমেয় যারা ছা লীগ ও

আওয়ামী লীেগর রাজনীিতেত সামেনর সািরেত মােঠ িছেলন তারা। ধু ১৯৮১ সালই নয়, ১৯৯১-১৯৯৬ ও
২০০১ সােলর পর দল মতায়  আসার আগ পয  যারা  দািয় শীল ভূিমকা  রেখেছন,  দলেক সংগিঠত
কেরেছন, তােদর জ  এবােরর সে লেন থাকেছ পুর ার। একািধক সূ  জানান, এবােরর সে লেন দল ও
সরকার আলাদা  করার  একিট আেলাচনা  িছল।  শষ  পয  তা  হে  না।  কারণ দেলর  িভশন  ও িমশন
বা বায়েনর  জ  ক ীয়  কিমিটর  নতারাই মি সভায়  থাকেছন।  ফেল  ম ীরাও  দেলর  পূণ  পেদ
থাকেছন। দেলর পিরবতন ও মি সভার সদ  পেদ থাকা সে  আওয়ামী লীেগর িসিডয়াম সদ  ল.
কেনল  (অব.)  মুহ দ  ফা ক  খান  বাংলােদশ  িতিদনেক  বেলন,  ‘আওয়ামী  লীেগর  সে লন  মােনই
পুরেনােদর িবদায় ও নতেুনর সংেযাজন। অ িদেক বতমান  সরকার আওয়ামী  লীেগর সরকার। পৃিথবীর
কােনা দেশই সরকারেক দল থেক আলাদা করেত পােরিন।’

সাধারণ স াদক পেদ কােক দখা যেত পাের- জানেত চাইেল আওয়ামী লীেগর িসিডয়াম সদ  কাজী
জাফরউ াহ সাংবািদকেদর বেলেছন, ‘আিম তা  দখিছ,  আমােদর িযিন সাধারণ স াদক আেছন তারই
থাকার েযাগ আেছ। এর আেগ যারা সাধারণ স াদক িছেলন তারা বার কেরই িছেলন। আর আমােদর
সাধারণ স াদেকর শরীর তা এখন ভােলা। ফেল িতিনই থাকেত পােরন।’

দলীয়  সূ মেত,  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। টানা িতন বা

চার ময়াদ ধের একই পেদ আেছন এমন বশ কেয়কজন নতা ক ীয় কিমিটর নতৃ  থেক বাদ পড়েত
পােরন। আটিট সাংগঠিনক স াদক পেদর -একিট ছাড়া অিধকাংশই পিরবতন আসেত পাের। কমপে
জন সাংগঠিনক স াদক ক ীয় নতৃ  থেক িছটেক পড়েত পােরন। চার যু সাধারণ স াদেকর মেধ

একািধক পেদ পিরবতন আসেত পাের। কারও কারও ান হেব িসিডয়ােম। কউ সদ ও হেত পােরন।
দেলর নীিতিনধারক ফারােমর একািধক নতা জানান, বতমান কিমিটেত সভাপিতসহ িবিভ  পেদ ১৫ জন
নারী আেছন। নতনু কিমিটেত এ সংখ া অ ত ২০ হেত পাের। িনবাচন কিমশেনর আইেন ২০২০ সােলর
মেধ  রাজৈনিতক দল েলার সব েরর কিমিটেত ৩৩ শতাংশ নারী রাখার বাধ বাধকতা আেছ। স িহসােব
এবােরর কিমিটেতই আওয়ামী লীগেক নারী িতিনিধ  বাড়ােত হেব। িবিভ  িণ- পশার পূণ বশ
কেয়কজন নারীেক এবার কিমিটেত দখেত পাওয়ার স াবনা আেছ। স ে  ছা লীেগর রাজনীিতর সে
জিড়ত িছেলন এমন নতৃ েক াধা  দওয়া হেত পাের।
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