৮ িবভাগীয় শহের সমােবশ
িসদ্ধান্ত িবএনিপর
আট
িবভাগীয়
হাইকমান্ড।

শহের

সমােবশ

করার

িসদ্ধান্ত

করার

িনেয়েছ

িবএনিপর

নীিতিনর্ধারকরা
কর্মপিরকল্পনা
চূড়ান্ত
করেছন।
এ
মুহূর্েত
তৃণমূেলর পােশ দাঁিড়েয় প্রত্যাশা ও সাহস েজাগােনা প্রেয়াজন বেল
মেন করেছন তারা।
িবভাগীয় সমােবশেক েকন্দ্র কের ইিতমধ্েয েনতাকর্মীেদর মধ্েয
চাঙ্গাভাব লক্ষ্য করা েগেছ। সমােবশ সফল করেত মহানগর ও েজলা
েনতারা দফায় দফায় ৈবঠক করেছন। মূল দেলর পাশাপািশ অঙ্গসংগঠেনর
শীর্ষ েনতােদর সঙ্েগও তারা বসেছন।
আগামী িদেন করণীয় সম্পর্েকও তােদর গাইডলাইন েদয়া জরুির। ফেল
িনর্বাচেনর পর িঝিমেয় পড়া েনতাকর্মীরা উজ্জীিবত হেব। এর ওপর
িভত্িত কের আগামী িদেন আন্েদালন-সংগ্রামসহ সার্িবক কর্মকাণ্েডও
গিত আসেব বেল মেন করা হচ্েছ।
কিমিট পুনর্গঠনেক েকন্দ্র কের সারা েদেশ িবএনিপর তৃণমূল চাঙ্গাও
করা হচ্েছ। মেনাবল িফিরেয় এেন েনতাকর্মীেদর সক্িরয় করেত নানা
উদ্েযাগ েনয়া হেয়েছ। এর পাশাপািশ আট িবভাগীয় শহের সমােবশ করার
িসদ্ধান্ত িনেয়েছ দলিটর হাইকমান্ড।
এিদেক পুনর্গঠনেক েকন্দ্র কের েকাথাও েকাথাও উত্তাপ ছড়ােনার
আশঙ্কাও রেয়েছ। েযাগ্য ও ত্যাগীেদর মূল্যায়ন এবং তৃণমূেলর মতামত
না িনেয় িসন্িডেকেটর েনতৃত্েব পদ ভাগাভািগ কের েনয়া হচ্েছ বেলও
অিভেযাগ রেয়েছ।
তৃণমূল েনতাকর্মীেদর অিভেযাগ, েযাগ্য ও ত্যাগীেদর বাদ িদেয়
অেযাগ্য
ও
সুিবধাবাদীেদর
েনতৃত্েব
আনা
হচ্েছ।
এেত
দল
সাংগঠিনকভােব শক্িতশালী হেব না। উল্েটা যারা মামলা-হামলা সহ্য
কের রাজনীিত করেছন, তারা িনরুৎসািহত হেবন। ক্েষােভ-অিভমােন অেনেক
রাজনীিত েথেক ধীের ধীের িনষ্ক্িরয় হেয় েযেত পােরন।
এ

ব্যাপাের

জানেত

চাইেল

িবএনিপর

মহাসিচব

িমর্জা

ফখরুল

ইসলাম

আলমগীর বেলন, গত সংসদ িনর্বাচেন েভাট ডাকািতর কারেণ েনতাকর্মীেদর
মধ্েয একধরেনর হতাশা ৈতির হেয়েছ। আমােদর এখন মূল কাজই হচ্েছ
হতাশাগ্রস্ত েনতাকর্মীেদর জািগেয় েতালা। তােদর স্বপ্ন েদখােনা।
ভিবষ্যৎ পিরকল্পনা ও েনতাকর্মীেদর মেনাবল চাঙ্গা করেত আমরা কাজ
কের যাচ্িছ। িতিন বেলন, এ লক্ষ্েয আমরা েজলাগুেলার কিমিট আপেডট
করিছ। যারা েযাগ্য ও ত্যাগী এবং আন্েদালন-সংগ্রােম যারা রাজপেথ
িছেলন, তােদরই েনতৃত্েব আনা হচ্েছ। এেত তৃণমূেল প্রাণ িফের আসেব
বেল িতিন আশা কেরন।
নানা কারেণ িবএনিপ সাংগঠিনকভােব পর্যুদস্ত হেয় পেড়। েসই অবস্থা
েথেক উত্তরেণ বারবার পুনর্গঠেনর উদ্েযাগ েনয়া হয়। িকন্তু েশষ
পর্যন্ত তা কার্যকর হয়িন। একাদশ জাতীয় সংসদ িনর্বাচেনর পর মােঠর
রাজনীিতেত িনষ্ক্িরয় হেয় পেড়ন েনতাকর্মীরা।
িনর্বাচেন িবপর্যেয়র পর তৃণমূেলর লাখ লাখ েনতাকর্মীেক উজ্জীিবত
করেত েকােনা গাইডলাইন বা িদকিনর্েদশনা ও মিনটিরং িছল না। ফেল
হতাশ হেয় পেড়ন দলিটর তৃণমূেলর েনতাকর্মীরা।
এমন পিরস্িথিতেত দলিটেত েফর পুনর্গঠন শুরু হেয়েছ। এ বছেরর েশষ
নাগাদ জাতীয় কাউন্িসল করার টার্েগট িনেয় এ প্রক্িরয়ায় হাত িদেয়েছ
দলিট। দ্রুত সমেয়র মধ্েয পুনর্গঠন কাজ েশষ করা হেব।
৮১িট

সাংগঠিনক

েজলার

মধ্েয

ইিতমধ্েয

৩৩িট

েজলার

নতুন

কিমিট

েঘাষণা করা হেয়েছ। কেয়কিদেন নােটার, রাজশাহী, পাবনা, েগাপালগঞ্জ,
মাদারীপুরসহ কেয়কিট েজলার আহ্বায়ক কিমিট করা হেয়েছ।
বািক ৪৮িট সাংগঠিনক েজলার কাজ দ্রুত সমেয় েশষ করেত নানা উদ্েযাগ
িনেয়েছ দলিটর হাইকমান্ড। েবশ কেয়কিট েজলার নতুন কিমিট গঠেনর কাজ
প্রায় েশষ। িশগিগরই তা েঘাষণা করা হেব। েজলা কিমিটগুেলােক দ্রুত
উপেজলা ও েপৗর কিমিট পুনর্গঠেনর িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ। েকন্দ্েরর
এমন িনর্েদশনা েপেয় েজলা েনতারাও কাজ শুরু কেরেছন।
এিদেক খােলদা িজয়ার মুক্িত ও নতুন িনর্বাচেনর দািবেত আট িবভাগীয়
শহের সমােবশ করার িসদ্ধান্ত িনেয়েছ িবএনিপ। পিবত্র ঈদুল আজহার
আেগই এ কর্মসূিচ েশষ করা হেব। খােলদা িজয়ার মুক্িতর দািবেত এসব
সমােবশ হেলও এর মধ্য িদেয় েনতাকর্মীেদর উজ্জীিবত করেত চান
নীিতিনর্ধারকরা।

জানেত চাইেল গাজীপুর মহানগর িবএনিপর সাধারণ সম্পাদক ও িশল্পপিত
েসাহরাবউদ্িদন বেলন, একাদশ সংসদ িনর্বাচেনর পর তৃণমূেল এক প্রকার
হতাশা সৃষ্িট হয়। এ হতাশা দূর করেত দেলর ভারপ্রাপ্ত েচয়ারম্যান
তােরক রহমােনর িনর্েদেশ আমরা কাজ কের যাচ্িছ। যারা রাজপেথ িছেলন,
িবেশষ কের ছাত্রদল ও যুবদেলর সােবক েনতােদর খুঁেজ েবর কের
সংগঠেনর দািয়ত্ব েদয়ার উদ্েযাগ েনয়া হেয়েছ।
গাজীপুর মহানগেরর প্রিতিট থানা ও ওয়ার্েডর কিমিটগুেলার কাজ
পুেরাদেম শুরু কেরিছ। েনতাকর্মীেদর মধ্েয একটা চাঙ্গাভাব ৈতির
হেয়েছ। সারা েদেশ দেলর সাংগঠিনক কর্মকাণ্ড সিঠকভােব েশষ করা
সম্ভব হেল দল দ্রুত ঘুের দাঁড়ােব বেল আশা কির।
বগুড়া েজলা িবএনিপর আহ্বায়ক েগালাম েমাহাম্মদ িসরাজ বেলন,
আহ্বায়ক কিমিট েদয়ার পর আমরা েযভােব কর্মকাণ্ড করিছ, তােত তৃণমূল
েনতাকর্মীরা দারুণ উজ্জীিবত। মেন হয়, ১০ বছর ধের েনতাকর্মীরা
িজম্িম িছল। আশা কির, িতন মােসর মধ্েয থানা, ইউিনয়ন, েপৗরসভাসহ
তৃণমূেলর সব কিমিট ভােলাভােব িদেত পারব। েযখােন ত্যাগী ও
পরীক্িষতরা থাকেবন।
রাজশাহী

েজলার

আহ্বায়ক

আবু

সাঈদ

চাঁদ

বেলন,

আমরা

কর্মকাণ্ড

ইিতমধ্েয শুরু কেরিছ। েনতাকর্মী ব্যাপক উজ্জীিবত। আশা করিছ তােদর
প্রত্যাশা অনুযায়ী দল েগাছােত পারব।
টাঙ্গাইল েজলা িবএনিপেক হঠাৎ উত্তর-দক্িষণ দুিট সাংগঠিনক অংেশ
ভাগ করার িসদ্ধান্ত িনেয়েছ েকন্দ্রীয় িবএনিপ।
দেলর েকান্দল িনরসেন এমন িসদ্ধান্ত েনয়া হচ্েছ বেল জানা েগেছ।
তেব তৃণমূেলর েনতাকর্মীরা বলেছন, এেত দেলর েকান্দল আরও বাড়েব।
এ ব্যাপাের জানেত চাইেল যেশার েজলা িবএনিপর সদস্য সিচব ৈসয়দ
সােবরুল হক সাবু বেলন, ভারপ্রাপ্ত েচয়ারম্যান বেলেছন, এবার
পার্িটেত পুেরাপুির গণতন্ত্র থাকেত হেব।
তৃণমূল পর্যায় েথেক েনতাকর্মীেদর েভােট েনতৃত্ব িনর্বাচন করেত
হেব। িনজ েযাগ্যতায় েনতৃত্েব আসেত হেব। কাউেক অনুকম্পা বা দয়া
করা যােব না। আমরা িবশ্বাস কির এ প্রক্িরয়ািটই সিঠক।

