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মহািসচব মিসuর রহমান রা া। oi সূ িট জানায়, রoশনপ ীেদর চার শেত র্র a তম ধান শত র্ হেলা জাতীয় পািট র্র মহাসিচব 
পদিটেত eরশাদ পিরবার eবং রংপুেরর বাiেরর কাuেক বসােত হেব। েস ে ে  মহাসিচব পদিট েপেত আ হী সােবক মহাসিচব 
রুহুল আিমন হাoলাদার। তেব e েদৗেড় শ  aব ােন আেছন কাজী িফেরাজ রশীদo। জাপার eকািধক সূ  েথেক eমন ত i 
িমেলেছ। 

রoশন eরশােদর ঘিন জন বেল পিরিচত জাতীয় পািট র্র ে িসিডয়াম সদ  ফখরুল iমাম e িবষেয় কােলর ক েক বেলন, ‘আসেল 
শেত র্র মেতা কের নয়, আমরা জাতীয় পািট র্েক সারা েদেশ eকিট শি শালী সংগঠন িহেসেব দাঁড় করােত চাi। আমরা িজ eম 
কােদেরর িবপে  নi। আমরা সবাi রoশন eরশাদ, িজ eম কােদরসহ সবাiেক িনেয় দলেক eিগেয় িনেয় েযেত চাi। াডােমর 
(রoশন) e বয়েস চাoয়া-পাoয়ার িকছু েনi। uিন চান স ান। িজ eম কােদর তাঁর সে  পরামশ র্ েম দল পিরচালনা করেবন—
eটাi াডামসহ সবার তয্াশা।’ 

জাতীয় পািট র্র যু  মহাসিচব হািসবুল iসলাম জয় কােলর ক েক বেলন, ‘জাতীয় পািট র্র েচয়ার ান িজ eম কােদরেক মেন রাখেত 
হেব তাঁর দেলর বাiেরo সব র্মহেল সব্  eকিট aব ান রেয়েছ। সবার  েনতা িতিন। সবার কােছ তাঁর েয হণেযাগয্তা, তা তাঁেকi 
ধের রাখেত হেব। রoশন eরশাদেকo স ািনত করেত হেব।’ জাতীয় পািট র্েত িজ eম কােদেরর ঘিন  েনতা িহেসেব পিরিচত 
হািসবুল iসলাম জয় বেলন, ‘শেত র্র কথা শুেনিছ, তেব িনিদ র্  েকােনা েফারােম তা েদoয়া হয়িন। আমরাo মেন কির, জাতীয় 
পািট র্েক সারা েদেশ শি শালী করেত হেব, তেব িনিদ র্  েকােনা শত র্ িদেয় নয়, েখালা মন িনেয় সংগঠেনর ম েলর জ  ঐকয্ব  
িস া  িনেত হেব।’ 

e িবষেয় জানেত চাiেল িজ eম কােদর কােলর ক েক বেলন, ‘জাতীয় পািট র্েত েকােনা প ী েনi। সংগঠেন সবাi ঐকয্ব । 
সংগঠেনর েভতের নানা িবষেয় আেলাচনা হেত পাের, eখােন শেত র্র েকােনা িবষয় েনi। জাতীয় পািট র্র সবাi গুরুতব্পূণ র্, পািট র্েত 
সবাiেক েয়াজন। গঠনত  aনুসাের দল চলেব সি িলত িস াে । রoশন eরশােদর সে  আমার েকােনা িবেরাধ হেত পাের না, 
ভািব আমােক েছাটেবলা েথেক স ােনর মেতা লালন-পালন কেরেছন। uিন আমার মাথার ছায়া, তাঁর িদকিনেদ র্শনা aনুসাের জাতীয় 
পািট র্ চলেব।’ 

 


