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আয়ারল>া? @থেক সংবাদদাতা :: আয়ারল>া? আওয়ামী লীেগর আFায়ক কিমG িনেয় কমীH েদর মেধ> অসেKাষ @দখা িদেয়েছ। জানা 
যায়, িকছP  িদন আেগ আয়ারল>া? আওয়ামী লীেগর আFায়ক কিমG @ঘাষণা কেরন ইউেরািপয়ান আওয়ামী লীেগর সভাপিত 
নজরUল ইসলাম। পূণWাX কিমG ২০১৯ এর @Zেট2েরর ২০ তািরেখ \তরী করেলও তা @ঘাষণা করা হয় অে]াবেরর ২৯ তািরেখ। িক^ 
এর আেগ ৮-ই @সে`2র আFায়ক কিমGর আFায়ক @ঘাষণা করা হয়। 
 
আওয়ামী লীেগর কমীH েদর সােথ আলাপ আেলাচনা কের জানা যায় জনাব নজরUল ইসলাম ২৯ সদস> িবিশb ঢাউস আকােরর 
আFায়ক কিমG কেরেছন িক^ িতিন @সখােন !ায় ১২ @থেক ১৫ জেনর মেতা যােদর আওয়ামী লীেগর @কােনা িমিছল িমGংেয় @দখা 
যায় না, আওয়ামী লীেগর কমীH  নন, আয়ারল>াে?র বাইের অবdান করা, িবএনিপ, জামায়ােতর সিeয় কমীH  সহ !েত>কেকই জায়গা 
িদেয়েছন। কমীH রা বেলন এই সংeাK সকল তথ> !মান তােদর হােত রেয়েছ। কমীH রা এই @fাভ সামািজক @যাগােযাগ মাধ>ম সহ 
সকল জায়গােতই !কাশ করেছ। 
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নাম না !কাশ করার শেতW  এক কমীH  জানান, এখােন @বশ ভােলা টাকার একG @লনেদন হেয়েছ যার কারেণ এই আFায়ক কিমGেত 
িবএনিপ জামায়ােতর @লাকজন সহ অনু!েবশকারী @বিশ, তারাই মূলত এই টাকার @যাগান িদেয়েছ। দল অেনকিদন fমতায় থাকায় 
িদেশহারা িবনিপ জামায়ােতর কমীH রা টাকা িদেয় এই পদ পদবী িনেয় যােg। িতিন আেরা জানান, মেন হেg না এই কিমGেত 
আওয়ামী লীেগর @লাকজন থাকেব। কারণ িবএনিপ জামায়ােতর কমীH রা টাকা িদেয় এভােব পদ পদবী দখল কের িনেল আওয়ামী 
লীেগর সিeয় কমীH রা @সখােন তােদর সােথ একসােথ রাজনীিত করেব। 
 
আেরক কমীH  জানান, কিমGেত এক শরণাথীH েক dান @দওয়া হেয়েছ িযিন িবএনিপর সিeয় একজন কমীH । বাংলােদশ সরকার িবেরাধী 
আেhালেন িতিন িবএনিপর মেনাভাবাপi একG সংগঠেনর ডােক আয়ারল>াে?র মাGেত িনরাপদ সড়ক আেhালন সংগঠন 
কেরন। এই !িতেবদেকর কােছ আসা িভিডও ফP েটেজ @দখা যায় িতিন Zb বাংলােদশ সরকার িবেরাধী বnব> রাখেছন। 
 
বছর @দেড়ক আেগ এই ব>িnেক নানা অিভেযােগ আয়ারল>া? ছাoলীগ @থেক বিহpার করা হয়। িবেশষ কের বাংলােদশ ছাoলীেগর 
কােছ িনেজেক ছাo বেল জািহর কের আয়ারল>া? ছাoলীেগর সভাপিতর পদ বািগেয় @নন। পের @কDীয় ছাoলীগ তার িবএনিপেত 
সrৃnতা ও িতিন ছাo; এই িমথ>া তথ> @দওয়ার অপরােধ আয়ারল>া? ছাoলীেগর পদ @থেক বিহpার কের। 
 
কিমGেত এই এছাড়াও আেছন িবগত ৭/৮ বছর @থেক tরU কের ৩/৪ বছর আেগও তােদর দলীয় @কােনা কমWসূচীেত @দখা যায়িন 
এমন @লাকজন, আেরা আেছন একজন মােঝ মেধ> আয়ারল>াে? @বড়ােত আেসন, আেরা দুই িতন জন আেছন যােদর নাম আFায়ক 
কিমGর আFায়ক বা সদস> সিচব @কউই @শােনিন বা তােদর পিরচয়-ও জােনন না। এই কিমGেত সকল নাম সভাপিত নজরUল 
ইসলাম িনেজই িদেয়েছন, এই িনেয় িতিন আFায়ক বা সদস> সিচব কােরা সােথই @কােনা আলাপ আেলাচনা কেরনিন বেল জানােলন 
এক কমীH । 
 
এরকম পিরিdিতেত কমীH রা জানান তারা এই িবষেয় খPব শীxই বসেবন এবং এই কিমGর িবষেয় একটা ফয়সালা করেবন। তারা সব 
িবকyই পযWােলাচনা করেছন। 
 
আFায়ক কিমGর িবষেয় ইউেরািপয়ান আওয়ামী লীেগর সভাপিত নজরUল ইসলামেক কেয়কবার @ফান িদেলও িতিন @ফান ধেরনিন। 


