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য়াত রা পিত েসইন মুহ দ এরশােদর ব ি  ইেমেজর ওপর িতি ত জাতীয় পািট তার অবতমােন
চলেব যৗথ নতেৃ । থাকেছ না পািটর চয়ারম ােনর একক কতৃ । গঠনতে র ২০/১ক ধারা উিঠেয় দওয়া
হে । ফেল পািটর চয়ারম ান যখন-তখন য কাউেক বিহ ার বা পেদা িতসহ পূণ কােনা িস া
এককভােব  নওয়ার  েযাগ  থাকেছ  না।  সে ে  পািটর  িসিডয়ােমর  আট থেক ১০  জন  সদে র
‘ াি ডং  কিমিট’  থাকেব। পািটর চয়ারম ান  এই কিমিটর সে  আেলাচনা  কেরই পূণ সব িস া
নেবন। পািটর কাউি েল এসব িনয়মনীিত অ েমািদত হেব। আর কাউি ল হেব আগামী িডেস ের। জানেত

চাইেল  পািটর  ভার া  চয়ারম ান  গালাম  মাহা দ  কােদর  বাংলােদশ  িতিদনেক  জানান,  সবার
মতামেতর িভি েত গণতাি কভােব দল পিরচালনা করেত চাই। এইচ এম এরশােদর জায়গা পূরণ হওয়ার
নয়। আিম খােদম হেয় কাজ করেত চাই। পািটর নতা-কমীরা যতিদন চাইেবন ততিদন আিম এই দািয়ে
থাকব। িতিন বেলন, বগম রওশন এরশাদসহ আমরা সবাই জাতীয় পািটেত ঐক ব । আগামীেতও আমরা
ঐক ব ভােব পািটেক আরও শি শালী কের এইচ এম এরশােদর অপূণ  বা বায়ন করব। জানা যায়,
গঠনতে র ২০/১ক ধারায় আেছ ‘জাতীয় পািটর চয়ারম ান পািটর সব ধান কমকতা গণ  হইেবন। জাতীয়
পািটর চয়ারম ান িবেশষ মতা া  থািকেবন। এই মতাবেল িতিন েয়াজনেবােধ িতিট ের কিমিট
গঠন, পুনঃগঠন, বািতল, িবেলাপ কিরেত পািরেবন। িতিন য কানা পদ সৃি  বা অবলু  কিরেত পািরেবন।
চয়ারম ান জাতীয় পািটর য কােনা পেদ য কােনা ব ি েক িনেয়াগ, য কােনা পদ হইেত য কােনা

ব ি  অপসারণ ও  য  কােনা  ব ি েক তাহার  লািভিষ  কিরেত পািরেবন’।  এিদেক জাতীয়  পািটর
চয়ারম ান  েসইন  মুহ দ  এরশােদর  মৃতু র  পর  দেলর  আর  ভাঙন  চান  না  নতা-কমীরা।  দলীয়
নতা-কমীেদর দািব এরশােদর অ পি িতেত দল ভাঙা  নয়,  বরং  আেগর চেয়  অেনক বিশ শি শালী

করেত হেব। এে ে  পািটর িসিনয়র কা- চয়ারম ান বগম রওশন এরশাদ সংসেদ িবেরাধীদলীয় নতার
ভূিমকায় থাকেবন। আর ভার া  চয়ারম ান গালাম মাহা দ কােদর দল পিরচালনা করেবন। তােদর যৗথ
নতৃে  চলেব দল। দল ভাঙা নয়, এরশােদর অপূণ  বা বায়নই তােদর একমা  ল । তাই য কােনা

মূেল  দেলর ঐক  ধের রাখা হেব।  পািটর মহাসিচব মিসউর রহমান রা া বেলন, যারা দেল িবশৃ লা করেত
চান, তারা িবধা করেত পারেবন না। ভার া  চয়ারম ান িজ এম কােদর দলেক একতাব  রাখেবন। দল
ভেঙ যাওয়ার ই ওেঠ না। পািটর সােবক মহাসিচব এ িব এম ল আিমন হাওলাদার বেলন, ঐক ব

থাকেল জীিবত প ীব ু এরশােদর জাতীয় পািটর থেক মৃত এরশােদর জাতীয় পািট আরও বিশ শি শালী
হেব। জানা যায়, এইচ এম এরশােদর কােনা িস াে  নতা-কমীেদর মেধ  িভ মত দখা িদেলও শষ পয
তার কথাই িছল চড়ূা । িক  চয়ারম ান িহেসেব িজ এম কােদর িসিনয়রেদর মতামেতর িভি েত িস া
চান।  এ  জ  পািটর  িসিডয়াম সদ  ব াির ার  আিন ল  ইসলাম মাহমুদ,  এ  িব এম ল  আিমন
হাওলাদার, িজয়াউি ন আহেমদ বাবল,ু মুিজবুল হক চু সুহ আট থেক দশ জেনর একিট াি ডং কিমিট
করেত  চান।  যােদর  সে  পরামশ  ছাড়া  পািটর  চয়ারম ান  িস া  িনেত  পারেবন  না।  এরশােদর
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জীবনকােলই িট ধারা  িছল  জাতীয়  পািটেত।  এরশােদর  বাইের  আেরকিট ধারা  হেলা  রওশন  এরশাদ
কি ক। িজএম কােদরেক জাতীয় পািটর ভার া  চয়ারম ান করার পর দেলর নােখাশ একিট অংশ নতনু

কের ভর কের রওশন এরশােদর ওপর। িজ এম কােদর দেলর কােনা কমসূিচ িদেল সখােন অ পি ত
থােকন রওশন এরশাদসহ একিট অংশ। পািটর নতা-কমীরা বলেছন, দল চলেব রওশন ও কােদেরর যৗথ
নতৃে । এইচ এম এরশাদ তার ছাট ভাই িজ এম কােদরেক ভার া  চয়ারম ােনর দািয়  িদেয়েছন।

আগামী কাউি েল যিদ একািধক াথীর নাম াব আেস তাহেল তখন পিরি িতই বেল দেব ক হেবন
পািটর চয়ারম ান। নতা-কমীরা  বলেছন,  বগম রওশন এরশােদর যেহতু িবেরাধীদলীয়  নতার ভূিমকা
পালেনর অিভ তা রেয়েছ তাই িতিনই বতমান সংসেদ িবেরাধীদলীয় নতার ভূিমকায় থাকেবন। আর এইচ
এম এরশােদর শষ িস া  অ যায়ী  িজ এম কােদর সবার মতামেতর িভি েত দল পিরচালনা  করেবন।
এে ে  িজ এম কােদরেক পািটর নতা-কমী  িবেশষ কের িসিনয়র িসিডয়াম সদ েদর সে  িনয়িমত
যাগােযাগ রাখেত হেব। তারা বলেছন, জাতীয় পািট যিদ আবােরা ভােঙ তাহেল তােত কারও ম ল হেব না।

পািটর িসিডয়াম সদ  সয়দ আবু হােসন বাবলা বেলন, এইচ এম এরশােদর িস া  অ যায়ী িজ এম
কােদর  আমােদর  পািটর  চয়ারম ান।  আর  জাতীয়  সংসেদ িবেরাধীদলীয়  নতা  িহেসেব  বগম  রওশন
এরশাদেক চাই। িসিডয়াম সদ  এিটইউ তাজ রহমান  বেলন,  এইচ এম এরশােদর অবতমােন  তার
আদশেক িনেয়ই  আমরা  এিগেয়  যাব।  পািটেত  িপংেয়র  কােনা  অবকাশ  নই।  সােবক মহাসিচব  ও

িসিডয়াম  সদ  িজয়াউি ন  আহেমদ  বাবলু  বেলন,  জাতীয়  পািট  কীভােব  চলেব  পািটর  িত াতা
চয়ারম ান  িনেদশনা িদেয় গেছন। এইচ এম এরশােদর আ ার শাি র লে  আমােদর সবাইেক

ঐক ব ভােব কাজ করেত হেব।
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