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আয়ারল&া' আওয়ামী লীেগর -নতাকমী1 রা - ছিবঃ ইে7ফাক 

 
আয়ারল:াে;র রাজধানী ডাবিলেনর .াইস অফ ইি;য়ােত মহান িবজয় িদবস উপলেF এক আেলাচনাসভা অনুKত হেয়েছ। গত 
১৬ িডেস4র সN:া ৭ টায় আয়ারল:া; আওয়ামী লীেগর আRায়ক কিমSর উেদ:ােগ এ আেলাচনাসভা অনুKত হয়। 
আেলাচনাসভায় আয়ারল:া; আওয়ামী লীেগর আRায়ক কিমSেত িবএনিপ-জামায়ােতর অনু!েবশ িনেয় TFাভ !কাশ কেরেছন 
ডাবিলন আওয়ামী লীেগর সাধারণ সVাদক অলক সরকার ও সাংগঠিনক সVাদক িদলদার Tহােসন। 
 
 
অনুYােনর Zর[েত পিব\ Tকারান Tতেলায়াত, গীতা পাঠ ও ি\িপটক পাঠ এবং জাতীয় সংগীেতর !িত ]^া !দশ_েনর মাধ:েম Zভ 
সূচনা করা হয়। গভীর ]^ার সেa bরণ ও এক িমিনট নীরবতা পালন করা হয় জািতর িপতা বaবNc  Tশখ মুিজবcর রহমান, জাতীয় 
চার Tনতা, সeম হারােনা ২ লF মা-Tবানেদর ও gাধীনতা যc ে^ !াণ উৎসগ_কারী সকল মুিjেযা^ােদর। 
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gতঃkl ত_ভােব এই অনুYােন অংশmহণ কের ডাবিলন আওয়ামী লীগ, কক_  আওয়ামী লীগ, ওেফিল আওয়ামী লীগসহ আরও িবিভn 
অoেলর আওয়ামী লীেগর কমীp রা। সাqবrক তsাবধােন িছল ডাবিলন আওয়ামী লীগ। 
 
আেলাচনাসভায় ডাবিলন আওয়ামী লীেগর সাধারণ সVাদক অলক সরকার ও সাংগঠিনক সVাদক িদলদার Tহােসন তােদর 
বjেব: বেলন, 'অেনক ত:ােগর িবিনমেয় আমরা Tপেয়িছ এই িবজয়। আয়ারল:া; আওয়ামী লীেগর আজেকর এই িবজয় িদবস 
অন: আবেহ পািলত হেt। কেয়ক মাস আেগ আRায়ক কিমS গঠেনর নােম ইউ আওয়ামী লীেগর সভাপিত নজর[ল ইসলাম 
আমােদর এখােন িবএনিপ-জামায়াত কমীp েদর অনু!েবশ ঘSেয়েছন। যা Tকােনাভােবই mহণেযাগ: নয়।' 
 

 
আয়ারল&া' আওয়ামী লীেগর -নতাকমী1 রা - ছিবঃ ইে7ফাক 

 
অনুYােনর িবেশষ অিতিথ কাউx কক_  Tথেক আগত আয়ারল:াে;র বাঙালী সPদােয়র জনেনতা, আয়ারল:া; আওয়ামী লীেগর 
!িতYাতা সাংগঠিনক সVাদক ও এবােরর সাধারণ সVাদক পদ!াথীp  রিফক খান তার বjেব: সবাইেক িবজয় িদবেসর Zেভtা 
জািনেয় বেলন, 'সবাইেক িনেয় আেলাচনার মাধ:েম এই আRায়ক কিমS গঠন করেল অনু!েবেশর এই পিরি{িত এড়ােনা Tযত। 
িতিন সবাইেক }ধয_ ধারণ করার জন: অনুেরাধ কেরন।' 
 
আয়ারল:া; আওয়ামী লীেগর এ বােরর আেরকজন সাধারণ সVাদক পদ!াথীp  শাহজালাল িব~িবদ:ালয় ছা\লীেগর সােবক 
সাংগঠিনক সVাদক ও আয়ারল:া; আওয়ামী লীেগর !িতYাতা সাংগঠিনক সVাদক জিসম উি�ন আহেমদ আRায়ক কিমSর 
সমােলাচনা কের বেলন, 'কিমSেত Tক নাম িদেলা, কারা িদেলা তা আRায়ক ও সদস: সিচব Tকউই জােনন না। এখােন রাজনীিত 
আয়ারল:াে;র কমীp রাই করেব। অন: Tকােনা Tদশ Tথেক Tলাক এেস আমােদর রাজনীিত কের িদেয় যােব না।' িতিনও আেলাচনার 
িভি�েত আRায়ক কিমS গঠেনর কথা বেলন। 
 
অনুYােনর !ধান বjা ডাবিলন আওয়ামী লীেগর সভাপিত িফেরাজ Tহােসন তার বjেব: কিমSর দুদ_ শার কথা তc েল ধের বেলন, 
'িবএনিপ জামায়ােতর অনু!েবশ দলেক Fিতm� করেব। আওয়ামী লীগ Fিতm� হেল এেত লাভ িবেরাধী পেFর।' 
 
সভার সভাপিত আয়ারল:া; আওয়ামী লীেগর !িতYাতা সহ-সভাপিত কাউx িকলেকিন Tথেক আগত gপন Tদওয়ান তার 
সমাপনী বjেব: কেঠার ভাষায় ইউ আওয়ামী লীেগর সভাপিত নজর[ল ইসলােমর সমােলাচনা কের বেলন, 'Tকান ধরেণর গঠনতেT 



Tনই {ানীয়েদর সােথ আেলাচনা না কের এইভােব একেপেশ দেল িবএনিপ-জামায়ােতর অনু!েবশ ঘSেয় আRায়ক কিমS গঠন 
করা।' িতিন অিবলে4 এই !হসনমূলক আRায়ক কিমS বািতেলর আRান জানান। 
 
অনুYােন অন:ান:েদর মেধ: বjব: রােখন- আয়ারল:া; আওয়ামী লীেগর সােবক সভাপিত জনাব িকবিরয়া হায়দার, আRায়ক 
কিমSর সদস: কামর[�ামান নাnা িময়া, িবিশ� আওয়ামী লীগ Tনতা Tমাঃ মািনক ইনজামামুল হক জুেয়ল, আয়ারল:া; আওয়ামী 
লীেগর !িতYাতা সাংগঠিনক সVাদক Tমাঃ Tসােহল, ওেফিল আওয়ামী লীেগর সাধারণ সVাদক মিনর[�ামান Z�, ডাবিলন 
আওয়ামী লীেগর সহ-সভাপিত Sটc  খ�কার, যc�-সাধারণ সVাদক িরয়াজ খ�কার, আ�জ_ ািতক সVাদক মুnা }সকত, দ�র 
সVাদক শিফকc ল ইসলাম, সদস: সুমন ব�c য়া ও িগরীশ ব�c য়া ও আিশকc র রহমানসহ অন:ান:রা। বjারা সবাই দেল অনু!েবেশর 
কেঠার সমােলাচনা কেরন ও আRায়ক কিমS আেলাচনার িভি�েত গঠন করার আRান জানান। 
 
অনুYােন আরও উপি{ত িছেলন- অনুYােনর !ধান অিতিথ ির�c  ভ�:াচায_, কক_  Tথেক আগত আওয়ামী লীেগর কমীp  আহেমদ 
র[েহল, Tমাঃ সােনায়ার, Tমাঃ আবcল খােয়র, জিহর[ল ইসলাম, কিমউিনS ব:িjs ও আওয়ামী লীগ Tনতা নানু আলী। ওেফিল 
আওয়ামী লীেগর সভাপিত মামুনুর রিশদ, দ�র সVাদক তামাnা ফািরয়া, সদস: রােশদ বখশী, Tgtােসবক লীেগর সাধারণ 
সVাদক এ আর নয়ন। ডাবিলন আওয়ামী লীেগর সহ-সভাপিত !বীর সরকার, িবিশ� ব:বসায়ী সাইফc �ামান বাবলু, যc� 
সাধারণ সVাদক সাইফc ল ইসলাম রিবন, Tমাঃ খােলদ Tহাসাইন, ধম_ সVাদক খাইর[ল ইসলাম পােয়ল, সদস: বাবc , আিমনুল খান, 
এনামুল হক, আওয়ামী লীগ Tনতা স�ীব সাহা ও Tমা. শহীদ উ�াহসহ অন:ান:রা। 
 
ইে?ফাক/এএএম 
 
ট&াগসঃ আয়ারল:া; আওয়ামী লীগ 


