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আয়ারল?া@ !িতিনিধ, িবিডিনউজ Gটােয়Hেফার ডটকম 
আয়ারল&া' আওয়ামী লীেগর কিম/েত িবএনিপ-জামায়াত 6ঢাকােনার অিভেযাগ 
 

 
 
িবজয় িদবেসর আেলাচনা সভায় আয়ারল?া@ আওয়ামী লীেগর আOায়ক কিমPেত িবএনিপ ও জামায়াত Gনতা-কমীS েদর জায়গা 
কের Gদওয়ার অিভেযাগ ত- েল GVাভ Gঝেড়েছন Gসখানকার আওয়ামী লীেগর Gনতা-কমীS রা। তােদর অিভেযাগ ইউেরাপীয় ইউিনয়ন 
আওয়ামী লীেগর সভাপিত নজরZল ইসলােমর িদেক। 
 
[ানীয় সময় Gসামবার রাজধানী ডাবিলেনর '\াইস অব ইি@য়া' Gরে]ারঁায় আয়ারল?া@ আওয়ামী লীেগর আOায়ক কিমPর 
উেদ?ােগই িবজয় িদবেসর ওই সভা আেয়াজন করা হয়। 
 
অনু`ােনর aরZেত Gকারান, গীতা ও িbিপটক পাঠ করা হয়। এরপর জাতীয় সdীেতর মাধ?েম অনু`ােনর সূচনা হয়। 
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fgার সােথ iরণ ও এক িমিনট নীরবতা পালন করা হয় জািতর িপতা বdবk-  Gশখ মুিজবর রহমান, জাতীয় চার Gনতা, সlম 
হারােনা ২ লাখ মা Gবানেদর ও mাধীনতা য- েg !াণ উৎসগAকারী সকল মুিoেযাgােদর উেpেশ। 
 
mতঃqr তAভােব এই অনু`ােন অংশ Gনয় ডাবিলন আওয়ামী লীগ, ককA  আওয়ামী লীগ, ওেফিল আওয়ামী লীগসহ আরও িবিভs 
অtেলর আওয়ামী লীেগর কমীS রা। সাuবvক তTাবধােন িছল ডাবিলন আওয়ামী লীগ। 
 
সtালেকর ভr িমকায় ডাবিলন আওয়ামী লীেগর সাধারণ সxাদক অলক সরকার ও সাংগঠিনক সxাদক িদলদার Gহােসন। 
 

 
 
অলক সরকার বেলন, "অেনক ত?ােগর িবিনমেয় আমরা Gপেয়িছ এই িবজয়। আয়ারল?া@ আওয়ামী লীেগর আজেকর এই িবজয় 
িদবস অন? আবেহ পািলত হেy। কেয়ক মাস আেগ আOায়ক কিমP গঠেনর নােম ইউেরাপীয় ইউিনয়ন আওয়ামী লীেগর সভাপিত 
নজরZল ইসলাম আমােদর এখােন িবএনিপ-জামায়াত কমীS েদর অনু!েবশ ঘPেয়েছন, যা Gকােনাভােবই {হণেযাগ? নয়।" 
 
একই অিভেযাগ কেরন সাংগঠিনক সxাদক িদলদার Gহােসনও। 
 
অনু`ােনর !ধান অিতিথ িছেলন ির|-  ভ}?াচাযA। 
 
এেত িবেশষ অিতিথ িহেসেব িছেলন ককA  Gথেক আগত আয়ারল?াে@র বাঙািল কিমউিনPর Gনতা, আয়ারল?া@ আওয়ামী লীেগর 
!িত`াতা সাংগঠিনক সxাদক ও এবােরর সাধারণ সxাদক পদ!াথীS  রিফক খান। 
 
সবাইেক িবজয় িদবেসর aেভyা জািনেয় রিফক খান বেলন, "সবাইেক িনেয় আেলাচনার মাধ?েম এ আOায়ক কিমP গঠন করেল 
অনু!েবেশর এ পিরি[িত এড়ােনা Gযত। িতিন সবাইেক �ধযA ধারণ করার জন? অনুেরাধ কেরন।" 
 
আয়ারল?া@ আওয়ামী লীেগর কিমPর এবােরর আেরকজন সাধারণ সxাদক পদ!াথীS  শাহজালাল িব�িবদ?ালেয়র ছাbলীেগর 
সােবক সাংগঠিনক সxাদক ও আয়ারল?া@ আওয়ামী লীেগর !িত`াতা সাংগঠিনক সxাদক জিসমুিpন আহেমদ আOায়ক 
কিমPর সমােলাচনা কেরন। 
 
িতিন বেলন, "কিমPেত Gক নাম িদল, কারা িদল, তা আOায়ক ও সদস? সিচব Gকউই জােননা। এখােন রাজনীিতেত আয়ারল?াে@র 
কমীS রাই করেব।অন? Gকানও Gদশ Gথেক Gলাক এেস আমােদর রাজনীিত কের িদেয় যােব না।" 
 
িতিনও আেলাচনার িভি�েত আOায়ক কিমP গঠেনর কথা বেলন। 
 



 
 
অনু`ােনর !ধান বoা ডাবিলন আওয়ামী লীেগর সভাপিত িফেরাজ Gহােসন তার বoেব? আOায়ক কিমPর দুদA শার কথা ত- েল ধের 
বেলন, "িবএনিপ-জামােতর অনু!েবশ দলেক Vিত{] করেব। আওয়ামী লীগ Vিত{] হেল এেত লাভ িবেরাধী পেVর।" 
 
সভার সভাপিত আয়ারল?া@ আওয়ামী লীেগর !িত`াতা সহ-সভাপিত কাউH িকলেকিন Gথেক আগত mপন Gদওয়ান তার 
সমাপনী বoেব? কেঠার ভাষায় ইউেরাপীয় ইউিনয়ন আওয়ামী লীেগর সভাপিত নজরZল ইসলােমর সমােলাচনা কেরন। 
 
িতিন বেলন, "Gকানও ধরেনর গঠনতেT Gনই [ানীয়েদর সােথ আেলাচনা না কের এইভােব একেপেশ দেল িবএনিপ-জামায়ােতর 
অনু!েবশ ঘPেয় আOায়ক কিমP গঠন করা।" 
 
িতিন অিবলে5 এ !হসনমূলক আOায়ক কিমP বািতেলর আOান জানান। 
 
অনু`ােন অন?ান?েদর মেধ? বoব? Gদন আয়ারল?া@ আওয়ামী লীেগর সােবক সভাপিত িকবিরয়া হায়দার, আOায়ক কিমPর সদস? 
কামরZ�ামান নাsা িময়া, িবিশ� আওয়ামী লীগ Gনতা Gমাঃ মািনক ইনজামামুল হক জুেয়ল, আয়ারল?া@ আওয়ামী লীেগর 
!িত`াতা সাংগঠিনক সxাদক Gমাঃ Gসােহল, ওেফিল আওয়ামী লীেগর সাধারণ সxাদক মিনরZ�ামান a�, ডাবিলন আওয়ামী 
লীেগর সহ-সভাপিত Pট-  খ�কার, য-�-সাধারণ সxাদক িরয়াজ খ�কার, আ�জA ািতক সxাদক মুsা �সকত, দ�র সxাদক 
শিফক- ল ইসলাম, সদস? সুমন ব�- য়া ও িগরীশ ব�- য়া এবং আিশক- র রহমানসহ অন?ান?রা। 
 
বoারা !ায় সবাই দেল িবএনিপ-জামায়াতপি�েদর অনু!েবেশর কেঠার সমােলাচনা কেরন ও আOায়ক কিমP আেলাচনার িভি�েত 
গঠেনর আOান জানান। 
 
অনু`ােন আরও উপি[ত িছেলন ককA  Gথেক আগত আওয়ামী লীেগর কমীS  আহেমদ রZেহল, Gমাঃ সােনায়ার, Gমা. আব-ল খােয়র, 
জিহরZল ইসলাম, কিমউিনP ব?িo� ও আওয়ামী লীগ Gনতা নানু আলী। 
 
ওেফিল আওয়ামী লীেগর সভাপিত মামুনুর রিশদ, দ�র সxাদক তামাsা ফািরয়া, সদস? রােশদ বখশী, Gmyােসবক লীেগর সাধারণ 
সxাদক এ আর নয়ন। ডাবিলন আওয়ামী লীেগর সহ-সভাপিত !বীর সরকার, ব?বসায়ী সাইফ- �ামান বাবলু, য-� সাধারণ 
সxাদক সাইফ- ল ইসলাম রিবন, Gমাঃ খােলদ Gহাসাইন, ধমA সxাদক খাইরZল ইসলাম পােয়ল, সদস? বাব- , আিমনুল খান, এনামুল 
হক, আওয়ামী লীগ Gনতা স�ীব সাহা ও Gমা. শহীদ উ�াহসহ অন?ান?রা। 


