
এরশােদর অবতমােন জাপার চয়ারম ান হেবন
িজএম কােদর
ভাইেক িবেরাধী দলীয় নতা করারও আ হ এরশােদর

কাশ : ০২ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

জাতীয়  পািট  (জাপা)  চয়ারম ান  এইচএম  এরশাদ  িনেজর অবতমােন  ছাট  ভাই
িজএম  কােদরেক  দেলর  চয়ারম ান  িহেসেব  আগাম  ঘাষণা  িদেয়েছন।  গতকাল
ম লবার সাংগঠিনক এক িনেদেশ এরশাদ এই ঘাষণা দন। ‘জাতীয় পািটর জ
ভিব ত্  িনেদশনা’  িশেরানােমর এই  সাংগঠিনক িব ি েত  এরশাদ িনেজই  া র
কেরেছন। উে খ , গতকাল ১ জা য়াির িছল জাপার ৩৩তম িত াবািষকী, এইিদেনই
এবং  একাদশ  জাতীয়  সংসদ  গঠেনর  া ােল  সেহাদর  িজএম  কােদরেক  দেলর
ভিব ত ্ চয়ারম ান ঘাষণা করেলন এরশাদ।

িনেদশনায়  এরশাদ  বেলেছন,  ‘আিম  জাতীয়  পািটর  িত াতা  চয়ারম ান  িহেসেব  পািটর  সব েরর
নতা-কমী-সমথকেদর াতােথ জািনেয় রাখিছ য,  আমার অবতমােন পািটর বতমান  কা- চয়ারম ান
গালাম মাহা দ কােদর জাতীয় পািটর চয়ারম ান িহেসেব দািয়  পালন করেবন। আশা কির, পািটর

জাতীয় কাউি ল  আমার মেতা  তােকও চয়ারম ান িনবািচত কের পািটর সািবক দািয়  তােক অপণ
করেব। পািটর চয়ারম ান িহেসেব আিম যতিদন দািয়  পালন করেবা- গালাম মাহা দ কােদর আমােক
সহেযািগতা করেবন।’

এরশােদর এই ঘাষণার পর িজএম কােদর ইে ফাকেক বেলন, ‘ভাই (এরশাদ) িনেজই আজ আমােক
বাসায় ডেক িনেয় ভিব েত এই দািয়  নওয়ার জ  বেলন। ওনার শরীর ভােলা না, বয়সও হেয়েছ।
সবিকছু িচ া-ভাবনা কের হয়েতা উিন এই ধরেনর িস া  আেগই পািটেক জািনেয় রাখেলন।’

এরশােদর অবতমােন জাপার চয়ারম ান  ক হেবন,  এিনেয় ২০১৪ সােলও একবার িবতক সিৃ  হয়
জাপায়। এরশাদ তখনও বেলিছেলন, তার অবতমােন িজএম কােদরই দেলর হাল ধরেবন। এেত আপি
তুেলিছেলন এরশাদ প ী রওশন এরশাদ। এিনেয় দলীয় নতােদর মেধ ও িবভাজেনর মেধ  এক পযােয়
রওশনেক দেলর িসিনয়র কা- চয়ারম ান ও িজএম  কােদরেক কা- চয়ারম ান কেরন এরশাদ।  এখন
রওশন যখােন িসিনয়র কা- চয়ারম ান, সখােন এরশােদর অবতমােন িজএম কােদরেক দেলর ভিব ত্
চয়ারম ান ঘাষণা করায় দলিটর ভতের কানাঘষুা  হেয়েছ।

এিদেক, এরশােদর ঘিণ  সূ  ও জাপার দািয় শীল একািধক নতা ইে ফাকেক জানান, একাদশ জাতীয়
সংসেদ জাপা ধান িবেরাধী দল হে , সখােন রওশেনর বদেল িজএম কােদরেক এবার িবেরাধী দলীয়
নতা করেত চান এরশাদ। িতিন তার এই আ েহর কথা দেলর সংি  নতােদরও জািনেয়েছন। মলূত

এই আ হ থেকই িজএম কােদরেক দেলর ভিব ত্ চয়ারম ান ঘাষণা কেরেছন এরশাদ।

এ ব াপাের িজএম কােদর ইে ফাকেক জানান, ‘িবেরাধী দলীয় নতা ক হেবন এিনেয় ভাইেয়র সে
আমার আলাপ হয়িন।  উিনও িকছু বেলনিন,  আিমও িকছু জানেত চাইিন।  আগামীকাল (আজ বধুবার)
দেলর বঠক আেছ, সখােন আেলাচনা কের হয়েতা এসব িঠক করা হেব।’

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

স ত,  িকছুিদন আেগ মহাসিচব পদ থেক বাদ দওয়া এিবএম ল আিমন হাওলাদারেক পািটর
চয়ারম ােনর সকল মতা িদেয় ‘িবেশষ সহকারী’ কেরন এরশাদ। চারণায় অংশ িনেত না পারেলও ৩০

িডেস েরর ভােট এরশাদ রংপুর-৩ আসেন আবারও সংসদ সদ  িনবািচত হন। আর িজএম কােদর
লালমিনরহাট-৩ আসন থেক এবার এমিপ হন।

যৗথসভা আজ

জাপার নবিনবািচত সংসদ সদ েদর ও িসিডয়াম সদ েদর এক যৗথসভা ডাকা হেয়েছ আজ। বলা
১১টায় রাজধানীর বনানীেত জাপা চয়ারম ােনর কাযালেয় এই সভা হেব। সভায় একাদশ জাতীয় সংসেদ
জাপার অব ান এবং িবেরাধী দলীয় নতা ক হেবন তা িনেয় আেলাচনা হেব বেল জানা গেছ। উে খ ,
৩০ িডেস েরর ভােট জাপা ২২িট আসেন জয় পেয়েছ।

জাপার ভলু অেনক: রা া

দেলর িত াবািষকী  উপলে  গতকাল বনানীেত  জাপা চয়ারম ােনর কাযালেয় আেয়ািজত আেলাচনা
সভায় জাপা মহাসিচব মিশউর রহমান রা া বেলেছন,  আেগর মেতা এবােরর িনবাচেন আমােদর দল ভলু
কেরেছ। িতবার িনবাচেনর আেগ অি রতা দখা যায় পািটেত, যা  দল িপছু টানেছ। আঁেতলেদর কাছ
থেকদলেক র া করা জ ির বেল ম ব  কেরন িতিন।
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