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আগামী  8  েসেpmর  রিববার  িবকাল  5টায়   হেত  যােc  চলিত  eকাদশ  জাতীয়  সংসেদর  চতুথর্
aিধেবশন। রা পিত আবদলু হািমদ সাংিবধািনক kমতাবেল গতকাল বধুবার ei aিধেবশন েডেকেছন।
ei সংসেদর িবেরাধীদলীয় েনতা o সংসেদর pধান িবেরাধী দল জাতীয় পািটর্ র (জাপা) েচয়ারময্ান eiচ
eম eরশাদ গত 14 জলুাi মৃতুয্বরণ করার পর eটাi pথম aিধেবশন। ‘িবেরাধীদলীয় েনতা’ পেদ েক
হেবন eরশােদর sলািভিষk? e িনেয় জাপায় মতিবেরাধ pায় pকাশয্। eরশাদপtী o সংসেদর বতর্ মান
িবেরাধীদলীয় uপেনতা রoশন eরশাদ, নািক eরশােদর সেহাদর o জাপার েচয়ারময্ান িজ eম কােদর
নতুন িবেরাধীদলীয় েনতা হেcন—তা িনেয় জাপায়    o রাজৈনিতক a েন eক ধরেনর েকৗতূহল রেয়েছ।
তেব  সবর্েশষ  pাp  তথয্  বলেছ,  েশষ  পযর্n  রoশেনরi  সংসেদ  eরশােদর  আসেন  বসার  িবষয়িট  pায়
িনি ত।
জাতীয় সংসেদর িsকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী গতকাল iেtফাকেক বেলন, ‘আসn aিধেবশেনর
আেগ  িকংবা  ei  aিধেবশন  চলাকােলi  নতুন  িবেরাধীদলীয়  েনতা  িনবর্াচেন  সাংিবধািনক  েকােনা
বাধয্বাধকতা েনi। তেব িবেরাধী দল (জাপা) যিদ তােদর পালর্ােমnাির পািটর্ র ৈবঠক কের িসdাn িনেয়
েরজেুলশনসহ আমােক েকােনা িচিঠ েদয়, েসেkেt িsকার িহেসেব আিম pেয়াজনীয় পদেkপ েনব।’
নতুন িবেরাধীদলীয় েনতা িনবর্াচন িনেয় রoশন o িজ eম কােদরেক েকnd কের জাপায় বতর্ মােন দিুট বলয়
সিkয়। দেলর েpিসিডয়াম সদসয্ o সংসদ সদসয্েদর eকিট aংশ রoশনেকi িবেরাধীদলীয় েনতা করার
পেk।  তেব  েpিসিডয়াম  সদসয্  o  eমিপেদর  িসংহভাগ  দেলর  বতর্ মান  েচয়ারময্ান  িজ  eম  কােদরেক
িবেরাধীদলীয় েনতা িহেসেব েদখেত চান। গত 17 আগs রাজধানীর বনানীেত জাপা কাযর্ালেয় aনিু ত
দেলর েpিসিডয়াম সদসয্ o সংসদ সদসয্েদর eক েযৗথ সভায় aংশ েনoয়া েমাট 35 জেনর মেধয্ বkবয্
রাখা 17-18 জেনর pেতয্েকi তােদর বkেবয্ pায় aিভnভােব দািব তুেল বেলেছন, ‘িজ eম কােদর দেলর
েচয়ারময্ান  আেছন,  থাকেবন;  তােক  আমরা  েচয়ারময্ােনর  পাশাপািশ  সংসেদর  িবেরাধীদলীয়  েনতা
িহেসেবo েদখেত চাi।’
ঐিদন ei দািব uঠেল েযৗথ সভায় সভাপিতtকারী িজ eম কােদর বেলিছেলন, ‘দল গঠনতnt aনযুায়ী
পিরচািলত হয়, হেব। েক কী হেবন, গঠনতnt aনযুায়ী eবং সবার সে  আেলাচনা কেরi িসdাn েনoয়া
হেব। েযন পািটর্ েত েকােনা িবেভদ সৃি  হেত না পাের। জাপায় হয়েতা েনতৃেtর pিতেযািগতা রেয়েছ, তেব
েকােনা dnd বা িবেরাধ েনi। পািটর্  ঐকয্বd রেয়েছ।’
জানা েগেছ, িজ eম কােদর েযিটেক িবেরােধর বদেল েনতৃেtর pিতেযািগতা বলেছন, েসিটেকo েমটােত গত
কেয়ক িদন ধের তtপর িছেলন িতিন। udূত পিরিsিত বুঝেত েপের িজ eম কােদরেক েচয়ারময্ান িহেসেব
sীকৃিত  িদেত  রoশনo  আেগর  েচেয়  িকছুটা  নমনীয়।  যার  কারেণ  ম লবার  িজ  eম  কােদরেক  িনেজর
লশােনর বাসায় েডেক েনন রoশন। e সময় তারা দজুন aেনকkণ আলাপ কেরন। গতকালo রoশেনর

সে  িজ  eম কােদর  eবং  জাপা  মহাসিচব o সংসেদর  িবেরাধীদলীয়  িচফ iপ  মিসuর  রহমান রা ার

  শামছুdীন আহেমদ
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

েযাগােযাগ হেয়েছ। eসব িবষেয় জাপা েচয়ারময্ান িজ eম কােদর iেtফাকেক বেলন, ‘েছােটাখােটা ঝােমলা
েযটুk আেছ েসটা িঠক করেত েচ া করিছ, আশা করিছ সব িঠক হেয় যােব।’
eিদেক  রoশেনর  ঘিন জনেদর  সে  কথা  বেল  জানা  েগেছ,  সংসেদর  aিধেবশন  র  আেগ  6  বা  7
েসেpmর  সংসদ  ভবেন  দেলর  eমিপেদর  ৈবঠক  ডাকার  psিত  িনেcন  রoশন।  েসখােন  িতিন  িনেজ
িবেরাধীদলীয় েনতা মেনানীত হoয়ার িবষেয় আেলাচনা করেবন। িসdাn পেk েগেল েসিদনi িsকারেক
িতিন িচিঠ েদেবন।
তেব  ei  সংসেদ  িবেরাধীদলীয়  েনতা  হoয়ার  জনয্  জাপার  pয়াত  েচয়ারময্ান  eiচ  eম  eরশাদ  িকn
পালর্ােমnাির পািটর্ র েকােনা ৈবঠক কেরনিন। গত 4 জানুয়াির গণমাধয্েম েদoয়া eক িববিৃতেত eরশাদ
েঘাষণা  িদেয়  জািনেয়িছেলন,  eকাদশ  সংসেদ  িতিন  (eরশাদ) িবেরাধীদলীয়  েনতা  eবং  িজ  eম  কােদর
িবেরাধীদলীয়  uপেনতার  দািয়t  পালন  করেবন।  ei  িসdােnর  কথা  জািনেয়  পরিদন  5  জানয়ুাির
িsকারেক  িচিঠ  েদন  eরশাদ।  e  বয্াপাের  pেয়াজনীয়  পদেkপ  িনেত  eরশাদ  তার  িচিঠেত  িsকারেক
aনুেরাধ জানান। পের eরশাদেক িবেরাধীদলীয় েনতা o িজ eম কােদরেক িবেরাধীদলীয় uপেনতা িহেসেব
sীকৃিত েদন িsকার। তেব গত 22 মাচর্  িজ eম কােদরেক িবেরাধীদলীয় uপেনতার পদ েথেক সিরেয় েদন
eরশাদ, পরিদন 23 মাচর্  রoশনেক  িবেরাধীদলীয় uপেনতা করার জনয্ eরশাদ েফর িsকারেক িচিঠ
েদন। িsকারo রoশনেক িবেরাধীদলীয় uপেনতা িহেসেব sীকৃিত েদন।
সংসদ সিচবালয় সূেt জানা েগেছ, সাংিবধািনক বাধয্বাধকতার কারেণ সংসেদর চতুথর্ aিধেবশন ডাকা
হেয়েছ। তেব aিধেবশনিট সংিkp হেব, সাত বা আট কাযর্িদবস চলেত পাের। েরoয়াজ aনুযায়ী চলিত
সংসেদর সদসয্ eiচ eম eরশােদর মতুৃয্র পর pথম aিধেবশেনর pথম িদেন তার oপর আেলাচনা করা
হেব। আেলাচনা েশেষ মর ম eরশােদর সmােন সংসেদর ঐিদেনর ৈবঠক মূলতিব করেবন িsকার।
pস ত,  গত বছেরর 8 নেভmর eকাদশ সংসদ িনবর্াচেনর তপিশল েঘাষণার কেয়ক িদন আেগ েথেকi
aসুs  হেয়  পেড়ন  eরশাদ।  দীঘর্িদন  িতিন  ঢাকা  সিmিলত  সামিরক  হাসপাতােল  (িসeমeiচ)  িচিকtসা
েনন। eরপর গত বছেরর 10 িডেসmর িতিন িস াপুর যান, িফেরন 27 িডেসmর। eক িদনo pচারণায়
েযেত না পারেলo 30 িডেসmর aনিু ত িনবর্াচেন িতিন রংপুর-3 আসন েথেক আবারo eমিপ িনবর্ািচত
হন। গত 5 জানয়ুাির eমিপ িহেসেব শপথ gহেণর পর 20 জানয়ুাির িতিন আবারo িস াপুের যান, েফেরন
গত 4 েফbয়াির। eরপর 10 েফbয়াির iল েচয়াের িগেয় িতিন 15 িমিনেটর জনয্ সংসেদর aিধেবশেন
েযাগ েদন। গত 30 জানুয়াির  হoয়া eকাদশ সংসেদ মতুৃয্র আগ পযর্n ঐ eক িদনi সংসেদ যান
eরশাদ।

print | 8 েসেpmর  হেc সংসদ aিধেবশন, নতুন িবেরাধী দলীয় ন... https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/81528/8-েসেpম...

2 of 2 8/22/2019, 10:28 AM


