
    

েpিসিডয়ােমর সব সদসয্সহ আেগর কিমিটর aিধকাংশi বহাল * 81 সদেসয্র কাযর্িনবর্াহী
কিমিটর 42িট, 51 সদেসয্র uপেদ া পিরষেদর 40িট পেদর নাম েঘাষণা * েpিসিডয়ােম নতুন
মুখ জাহা ীর কবীর নানক, আবদরু রহমান o শাজাহান খান eবং যুg-সাধারণ সmাদক পেদ
হাছান মাহমদু o বাহাuিdন নািছম * eক মntী, চার pিতমntী, দiু uপমntীসহ আেগর কিমিটর
10 pভাবশালী েনতার নাম েনi * পেদাnিত 8, নতুন মখু 2
pকাশ : 22 িডেসmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

আগামী িতন বছেরর জনয্ নতুন েনতৃt েপেয়েছ বাংলােদেশর pাচীন রাজৈনিতক দল kমতাসীন আoয়ামী
লীগ।  পুনরায়  সভাপিত  িনবর্ািচত  হেয়েছন  ব বnুর  েজয্  কনয্া  pধানমntী  েশখ  হািসনা  eবং  সাধারণ
সmাদক  সড়ক  পিরবহন  o  েসতুমntী  oবায়দলু  কােদর।  e  িনেয়  েশখ  হািসনা  নবমবার  সভাপিত  o
oবায়দলু কােদর টানা িdতীয় েময়ােদ সাধারণ সmাদক িনবর্ািচত হেলন।
শিনবার  দপুুের  রাজধানীর  iি িনয়াসর্  inিটিটuশন  িমলনায়তেন  আoয়ামী  লীেগর  কাuিnেলর
aিধেবশেন  নতুন  সভাপিত  o  সাধারণ  সmাদেকর  নাম  েঘাষণা  কেরন  pধান  িনবর্াচন  কিমশনার
aয্াডেভােকট  iuসুফ  েহােসন  মায়ুন।  পের  আoয়ামী  লীেগর  নবিনবর্ািচত  সভাপিত  েশখ  হািসনা  81
সদসয্িবিশ  কাযর্িনবর্াহী কিমিটর 40িট পেদ নাম েঘাষণা কেরন।
eর মেধয্ রেয়েছ সেবর্াc নীিতিনধর্ারণী েফারাম েpিসিডয়ােমর 17 সদসয্, 4 যুg সাধারণ সmাদক, আট
সাংগঠিনক সmাদেকর মেধয্ পাঁচিট eবং 19 সmাদকীয় পেদর মেধয্ 14 জেনর নাম। eছাড়া 51 সদেসয্র

  যুগাnর িরেপাটর্
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uপেদ া পিরষেদর 40 জেনর নাম েঘাষণা কেরন িতিন। eসব নাম কাuিnলরেদর ক েভােট aনুেমাদন
কিরেয়  েনয়া  হয়।  eখন  পযর্n  কাযর্িনবর্াহী  সংসেদর  39িট  পদ ফাঁকা  আেছ।  যার  মেধয্  সmাদকীয়  5,
সাংগঠিনক 3, েকাষাধয্k, uপদফতর, uপpচার eবং কাযর্িনবর্াহী সদেসয্র 28িট পদ রেয়েছ।  
নতুন কিমিট িবে ষণ কের েদখা যায়, uেlখেযাগয্ েকােনা পিরবতর্ ন েনi কিমিটেত। েনi েকােনা চমকo।
পুরেনা  েনতায়  নতুন  কিমিট  গঠন  করা  হেয়েছ।  িবদায়ী  কিমিটর  েpিসিডয়াম  সদসয্েদর  সবাi  নতুন
কিমিটেত  sান  েপেয়েছন।  তেব  আেগর  কিমিটর  শূনয্  িতন  পেদ  নতুন  কের  িতনজনেক  anভুর্k  করা
হেয়েছ। তারা হেলন আoয়ামী লীেগর সদয্ িবদায়ী কিমিটর দiু যুg-সাধারণ সmাদক- জাহা ীর কবীর
নানক o আবদরু রহমান eবং সােবক েনৗপিরবহনমntী o িমক েনতা শাজাহান খান।
eছাড়া আেগর কিমিট েথেক পেদাnিত েপেয়েছন আটজন। আর eেকবােরi নতুন মুখ eেসেছন মাt দ’ুজন।
তারা হেলন- েpিসিডয়াম পেদ শাজাহান খান o মিহলািবষয়ক সmাদক পেদ সােবক মিহলা o িশ িবষয়ক
pিতমntী েমেহর আফেরাজ চুমিক। 
েpিসিডয়ােম  েকােনা  পিরবতর্ ন  না  eেলo  গতকাল  পযর্n  যােদর  নাম  েঘাষণা  করা  হেয়েছ,  েসখােন  েনi
আেগর কাযর্িনবর্াহী সংসেদর 10 pভাবশালী েনতার নাম। তােদর মেধয্ সাতজনi মিntসভার সদসয্। তারা
হেলন- িবদায়ী কিমিটর aথর্ o পিরকlনা সmাদক বািণজয্মntী িটপু মুনিশ, আiনিবষয়ক সmাদক o
গণপূতর্ মntী শ. ম. েরজাuল কিরম, িবদায়ী কিমিটর সাংগঠিনক সmাদক o েনৗপিরবহন pিতমntী খািলদ
মাহমদু  েচৗধুরী,  সাংগঠিনক  সmাদক  o  পািনসmদ  uপমntী  eেকeম  eনামুল  হক  শামীম,  সাংগঠিনক
সmাদক o িশkা uপমntী মিহবুল হাসান েচৗধুরী নoেফল, মিহলািবষয়ক সmাদক o সরকােরর মিহলা o
িশ িবষয়ক  pিতমntী  ফিজলাতুেnছা  iিnরা  eবং  ধমর্িবষয়ক  সmাদক  ধমর্  pিতমntী  েশখ  েমাহাmদ
আবদlুাহ।
eছাড়া  িবদায়ী  uপেদ া  পিরষেদর  দ’ুজেনর  নাম  েঘাষণায়  আেসিন।  তারা  হেলন-  মহীudীন  খান
আলমগীর o রািজuিdন আহেমদ রাজ।ু যিদo uপেদ া পিরষেদর 11িট পদ eখনo খািল আেছ। 
eর আেগ kবার ঐিতহািসক েসাহরাoয়াদর্ী uদয্ােন দলিটর 21তম জাতীয় কাuিnেলর pথম aিধেবশন
uেdাধন  কেরন  সদয্  িবদায়ী  কিমিটর  সভাপিত  pধানমntী  েশখ  হািসনা।  pায়  50  হাজার  েনতাকমর্ীর
uপিsিতেত e কাuিnল aিধেবশন aনুি ত হয়। eরপর শিনবার েনতা িনবর্াচেনর িdতীয় aিধেবশেন 7
হাজার  737  জন  কাuিnলর  aংশgহণ  কের।  েসখােন  তােদর  মতামেতর  িভিtেত  গিঠত  হয়  নতুন
কিমিট। 
শিনবার কাuিnল aিধেবশেনর েত সূচনা বkবয্ েদন আoয়ামী লীগ সভাপিত েশখ হািসনা। পের
সাংগঠিনক pিতেবদন দািখল কেরন সাধারণ সmাদক oবায়দলু কােদর। aথর্ িরেপাটর্  পেড় েশানান দেলর
েকাষাধয্k eiচeন আিশkর রহমান। 
eরপর  হয় তৃণমূল েথেক আসা কাuিnলরেদর বkবয্। িবভাগীয় পযর্ােয়র 7 জন নবিনবর্ািচত েজলা 
সভাপিত-সাধারণ  সmাদক  তােদর  বkবয্  তুেল  ধেরন।  eেত  aেনেক  রাজাকার,  আলবদর  o  দনুর্ীিত,
সntাস o মাদকেক p য় েদয়া আoয়ামী লীগ েনতােদর দল েথেক বাদ েদয়ার সুপািরশ কেরন। েবিশর ভাগ
েনতা দল o সরকােরর pশংসা কের বkবয্ েদন। 
তীb শীেতর কারেণ eিদন দলীয় সভাপিতর িনেদর্শনায় কাuিnল aিধেবশেনর কমর্সূিচ সংিkp কের আনা
হয়। নতুন কিমিট িনবর্াচেনর আনু ািনকতা িবকােল হoয়ার কথা থাকেলo তা েসের েফলা হয় দপুুেরi। 
eর আেগ গঠনতnt সংেশাধনী, েঘাষণাপt পিরমাজর্ নসহ েবশিকছু pিkয়া সmn করার পর সদয্ িবদায়ী
কাযর্িনবর্াহী সংসদ, uপেদ া পিরষদ, সংসদীয় o sানীয় মেনানয়ন েবাডর্  িবলুিp েঘাষণা কেরন আoয়ামী
লীগ সভাপিত pধানমntী েশখ হািসনা। 
রীিত aনযুায়ী দলীয় সভাপিত েশখ হািসনা আেগর কিমিট িবলুp েঘাষণা করেল মে  আেসন িতন সদেসয্র
িনবর্াচন  কিমশন। iuসুফ  েহােসন  মায়ুেনর  েনতৃেt  e  কিমশেনর  aপর  দiু  সদসয্  হেলন- ড.  মিসuর
রহমান o ড. সাiদরু রহমান। eরপর  হয় আoয়ামী লীেগর নতুন েনতৃt িনবর্াচেনর পালা। 
িনবর্াচন pিkয়ার েত আoয়ামী লীেগর সদয্ িবলpু কিমিটর েpিসিডয়াম সদসয্ আবদলু মিতন খস
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সভাপিত পেদ  আবারo েশখ  হািসনার  নাম  psাব  কেরন।  তােত  সমথর্ন জানান  েpিসিডয়ােমর আেরক
সদসয্ পীযূষ কািn ভ াচাযর্। e সময় মু মুর্  করতািল আর ‘জয় বাংলা’ েsাগােন িমলনায়তন মখুিরত হেয়
oেঠ।
eরপর  িনবর্াচন  কিমশন  সভাপিত  পেদ  আরo  েকােনা  নাম  আেছ  িকনা  কাuিnলরেদর  কােছ  পরপর
িতনবার জানেত চান। uপিsত কাuিnলরা হাত েনেড় ‘নাi নাi’ বেল িচৎকার কেরন। পের টানা 9ম
বােরর  মেতা  সভাপিত  িহেসেব  জািতর  জনক  ব বnু  কনয্া  েশখ  হািসনার  নাম  েঘাষণা  কেরন  pধান
িনবর্াচন কিমশনার iuসুফ েহােসন মায়ুন।
eরপর িনবর্াচন কিমশেনর সামেন সাধারণ সmাদক পেদ oবায়দলু কােদেরর নাম psাব কেরন আoয়ামী
লীেগর সদয্ িবদায়ী কিমিটর যুg সাধারণ সmাদক জাহা ীর কিবর নানক। eকi কিমিটর আেরক যুg
সাধারণ সmাদক আবদরু রহমান তােত সমথর্ন েদন। ei পেদo কাuিnলরেদর কােছ পরপর িতনবার
িবকl নােমর psাব চান pধান িনবর্াচন কিমশনার। aনয্ েকােনা নােমর psাব না আসায় iuসুফ েহােসন
মায়ুন সাধারণ সmাদক পেদ কােদরেকi িনবর্ািচত েঘাষণা কেরন। 
কাuিnল aিধেবশেন uপিsত eকািধক কাuিnলেরর ভাষয্- 39 বছর েথেক আoয়ামী লীেগর েনতৃt
িদেয়  আসা  ব বnুকনয্া  েশখ  হািসনার  eখনo  েকােনা  ‘িবকl  েনi’।  ফেল  সভাপিত  পেদ  েয  েকােনা
পিরবতর্ ন আসেছ না, তা aেনকটাi িনি ত িছল। আেলাচনা িছল মলূত সাধারণ সmাদক পদ িনেয়। তেব
e পেদo aিধকাংশ েনতার মতামেতরi pিতফলন ঘেটেছ।
eরপর নবিনবর্ািচত সভাপিত েশখ হািসনা েpিসিডয়াম সদসয্, uপেদ া পিরষদ, যুg সাধারণ সmাদক,
িবভাগীয় সmাদকীয় পদ, সাংগঠিনক সmাদকসহ tপূণর্ কেয়কিট পেদ নাম psাব কের কাuিnেলর
সmিত েনন।
নতুন কিমিটেত sান েপেলন যারা : সভাপিত  েশখ হািসনা o সাধারণ সmাদক oবায়দলু কােদর।
েpিসিডয়াম সদসয্- ৈসয়দা সােজদা েচৗধুরী, েবগম মিতয়া েচৗধুরী, েশখ ফজললু কিরম েসিলম, েমাহাmদ
নািসম, কাজী জাফর ulাহ, aয্াডেভােকট সাহারা খাতুন, নু ল iসলাম নািহদ, iি িনয়ার েমাশাররফ
েহােসন, পীযুষ কািn ভ াচাযর্য্, ড. েমা. আবদরু রাjাক, েল. কেনর্ল (aব.) মুহাmদ ফা ক খান,  রেমশ
চnd েসন, aয্াডেভােটক আবদলু মাnান খান, aয্াডেভােকট আবদলু মিতন খস , েমা. শাজাহান খান,
জাহা ীর কিবর নানক eবং েমা. আবদরু রহমান। 
চার  যুg  সাধারণ  সmাদক-  মাহাববুuল  আলম  হািনফ,  ডা.  দীপু  মিন,  হাছান  মাহমদু  o  বাহাuিdন
নািছম। আট সাংগঠিনক সmাদেকর মেধয্ পাঁচজন- আহমদ েহােসন, িবeম েমাজােmল হক, আবু সাঈদ
আল মাহমুদ sপন, eসeম কামাল েহােসন eবং িমজর্ া আজম। 
িবভাগীয় সmাদক- আnজর্ ািতক িবষয়ক সmাদক শাmী আহেমদ, আiন িবষয়ক সmাদক aয্াডেভােকট
নিজবুlাহ  িহ ,  কৃিষ  o  সমবায়  িবষয়ক  সmাদক  ফিরদnুাহার  লাiলী,  tাণ  o  সমাজকলয্াণ  িবষয়ক
সmাদক  সুিজত  রায়  নnী,  দফতর  সmাদক  বয্ািরsার  িবpব  বড়ুয়া,  pচার  o  pকাশনা  সmাদক
আবদসু েসাবহান েগালাপ, বন o পিরেবশিবষয়ক সmাদক েদেলায়ার েহােসন, িবjান o pযুিkিবষয়ক
সmাদক  iি িনয়ার  আবদসু  সবরু,  মিহলািবষয়ক  সmাদক  েমেহর  আফেরাজ  চুমিক,  মিুkযুdিবষয়ক
সmাদক মৃণাল কািn দাস, যুব o kীড়ািবষয়ক সmাদক হা নুর রশীদ, িশkা o মানব সmাদকিবষয়ক
সmাদক শামসুnাহার চাঁপা, সংsৃিতিবষয়ক সmাদক aসীম kমার uিকল eবং sাsয্িবষয়ক সmাদক
ডা. েরােকয়া। সmাদকীয় 5িট পদ ফাঁকা রেয়েছ।
eছাড়া কাuিnল aিধেবশেন সংসদীয় েবাডর্  o sানীয় সরকার মেনানয়ন েবাডর্  গঠন করা হয়। সংসদীয়
েবােডর্  আেছন- েশখ  হািসনা, ৈসয়দা  সােজদা  েচৗধুরী, আিমর  েহােসন  আম,ু  েতাফােয়ল  আহেমদ, আবলু
হাসনাত  আবদlুাহ,  েশখ  ফজলুল  কিরম  েসিলম,  কাজী  জাফর  ulাহ,  oবায়দলু  কােদর,  েমা.  রািশদলু
আলম। বািক নাম পের েঘাষণা করা হেব।
eেkেt িবভাগীয় িদক িবেবচনায় িনেত চান বেল জানান েশখ হািসনা। আর sানীয় সরকার মেনানয়ন
েবাডর্  আেছন-  েশখ  হািসনা,  ৈসয়দা  সােজদা  েচৗধুরী,  আিমর  েহােসন  আমু,  েতাফােয়ল  আহেমদ,  েশখ
ফজললু কিরম েসিলম, আবুল হাসনাত আবদlুাহ, কাজী জাফর ulাহ, েমাহাmদ নািসম, ড. েমা. আবদরু
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রাjাক, েল. কেনর্ল (aব.) ফা ক খান, oবায়দলু কােদর, েমা. রািশদলু আলম, মাহববুuল আলম হািনফ,
ডা. দীপু মিন, জাহা ীর কিবর নানক, েমা. আবদরু রহমান, ড. আবদসু েসাবহান েগালাপ। 
uপেদ া পিরষদ : 51 সদেসয্র uপেদ া পিরষেদ 40 জেনর নাম েঘাষণা করা হেয়েছ। তারা হেলন- ডা.
eসe মােলক, আবুল মাল আবদলু মুিহত, আিমর েহােসন আম,ু  েতাফােয়ল আহেমদ, aয্াডেভােকট েমা.
রহমত আলী, eiচিট iমাম, ড. মিশuর রহমান, aধয্াপক ড. আলাuিdন আহেমদ, aয্াডেভােকট iuসুফ
েহােসন মায়ুন, বয্ািরsার শিফক আহেমদ, aয্াডেভােকট ৈসয়দ আবু নসর,  সতীশ চnd রায়, aধয্াপক
ড.  আবদলু  খােলক,  aধয্াপক  ডা.  ল  হক,  iি িনয়ার  খnকার  েমাশাররফ  েহােসন  eমিপ,  কাজী
আকরাম  udীন,  aয্াডেভােকট  ৈসয়দ  েরজাuর  রহমান,  ড.  aনপুম  েসন,  aধয্াপক  ড.  হািমদা  বান,ু
aধয্াপক ড. েমা. েহােসন মনসুর, aধয্াপক সুলতানা শিফ, eeফeম ফখ ল iসলাম মnুী, aয্াmােসডর
েমাহাmদ  জিমর,  েগালাম  মoলা  নকশাবিn,  ড.  িমজর্ া  eমe  জিলল,  ড.  pণব  kমার  বড়ুয়া,  েমজর
েজনােরল  (aব.)  আবদলু  হািফজ  মিlক,  aধয্াপক  ড.  সাiদরু  রহমান  খান,  ড.  গoহর  িরজভী,  েমা.
রিশদলু আলম, sপিত iয়ােফস oসমান, কাজী িসরাজলু iসলাম, আলহাজ মকবুল েহােসন, েমাজাফফর
েহােসন পlু, aয্াডেভােকট আবদলু বােসত মজমুদার, মুkল েবাস, সালমান eফ রহমান, iনাম আহেমদ
েচৗধুরী, আতাuর রহমান, জয়নাল হাজারী। বািক 11িট পদ পের আেলাচনা কের পূরণ করা হেব বেল
জািনেয়েছন আoয়ামী লীগ সভাপিত েশখ হািসনা।
পেদাnিত েপেলন যারা : সদয্ িবদায়ী কিমিটর যুg সাধারণ সmাদক জাহা ীর কিবর নানক o আবদরু
রহমানেক দেলর সেবর্াc নীিতিনধর্ারণী েফারাম েpিসিডয়াম সদসয্ করা হেয়েছ। যুg সাধারণ সmাদক
পেদ িনবর্ািচত হেয়েছন আেগর pচার o pকাশনা সmাদক ড. হাছান মাহমুদ o সাংগঠিনক সmাদক েথেক
আ ফ ম বাহাuিdন নািছম।
কাযর্িনবর্াহী সংসদ সদসয্ েথেক সাংগঠিনক সmাদক পদ েপেয়েছন eসeম কামাল েহােসন o িমজর্ া আজম।
েকndীয়  কিমিটর  সদসয্  নিজবুlাহ  িহ  নতুন  কিমিটেত  আiন  িবষয়ক  সmাদক  eবং  uপ-দফতর
সmাদক বয্ািরsার িবpব বড়ুয়া হেয়েছন দফতর সmাদক। 
eছাড়া আেগর কিমিটর দফতর সmাদক েথেক pচার o pকাশনািবষয়ক সmাদক হেয়েছন ড. আবদসু
েসাবহান েগালাপ।  
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