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eiচeম eরশােদর aবতর্ মােন জাতীয় পািটর্ েত (জাপা) সংসেদর েভতর-বাiের েনতৃt o িনয়ntণ িনেয় তার
পিরবাের িবেরাধ pকট হেয় uেঠেছ। eতিদন দেলর ‘েচয়ারময্ান’ পদ িনেয় eরশাদপtী রoশন eরশাদ o
তাঁর  েছাট  ভাi  িজeম  কােদেরর  মেধয্  মতপাথর্কয্  চেল  আসেলo  eবার  eরসে  যুk  হেয়েছ  সংসেদর
িবেরাধীদলীয়  েনতার  পদ  িনেয়  pকাশয্  িববাদ।  জাপার  েচয়ারময্ান  িহেসেব  িজeম  কােদর  তােক
িবেরাধীদলীয় েনতা িহেসেব িনেয়াগ দােনর জনয্ গতকাল ম লবার সংসেদর িsকার ড. িশরীন শারিমন
েচৗধুরীর কােছ িচিঠ িদেয়েছন। দেলর েpিসিডয়াম সদসয্ o পালর্ােমnাির পািটর্ র িসdাn aনুযায়ী িতিন
িবেরাধীদলীয়  েনতা  মেনানীত  হেয়েছন  বেল  িচিঠেত  দািব  কেরন  িজeম  কােদর।  ei  খবের  সংসেদর
িবেরাধীদলীয় uপেনতা রoশন eরশাদ গতকাল িবকােল তাঁর লশােনর বাসায় দেলর কেয়কজন eমিপেক
িনেয় জ ির ৈবঠেক বেসন। ৈবঠেক িসdাn হেয়েছ, রoশনেক িবেরাধীদলীয় েনতা করেত িsকারেক পাlা
িচিঠ  েদoয়া  হেব।  aনয্িদেক,  রংপুর-3  আসেন  আগামী  5  aেkাবর  aনেু য়  রংপুর-3  আসেনর  uপ-
িনবর্াচনেক েকnd কেরo eরশােদর পিরবােরর গত কেয়কিদেনর dnd eবার সংঘােত প িনেয়েছ।

  শামছুdীন আহেমদ
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িsকারেক  েদoয়া  িজeম  কােদেরর  sাkিরত  িচিঠিট  গতকাল  িবকােল  সংসদ  ভবেন  িsকােরর  দpের
েপৗঁেছ িদেয়েছন জাপার েpিসিডয়াম সদসয্ কাজী িফেরাজ রশীেদর েনতৃেt দলিটর পাঁচজন সংসদ সদেসয্র
eকিট pিতিনিধদল। িচিঠর সে  দেলর েpিসিডয়াম সভার েরজেুলশন eবং জাপার 22 জন eমিপর মেধয্
15 জেনর সmিtপto সংযুk করা হয়। িsকার তখন েদেশর বাiের থাকায় িচিঠিট িরিসভ কেরন তার
দpেরর কমর্কতর্ ারা। eছাড়া সংসদ সিচেবর কােছo িচিঠর eকিট কিপ েদoয়া হেয়েছ। িফেরাজ রশীেদর
সে  eসময়  জাপার  eমিপ  বয্ািরsার  শামীম  হায়দার  পােটায়ারী,  আেদলরু  রহমান,  নাজমা  আkার  o
শিরফুল iসলাম িজnাহ uপিsত িছেলন।
িsকােরর দpের িজeম কােদেরর িচিঠ েপৗঁেছ েদoয়ার পর কাজী িফেরাজ রশীদ iেtফাকেক বেলন, ‘দেলর
গঠনতেnt  েলখা  আেছ  পািটর্ র  েচয়ারময্ানi  পালর্ােমnাির  পািটর্ র  pধান।  েসi  িহেসেব  িজeম  কােদর
সংখয্াগির  eমিপর মতামেতর িভিtেত িবেরাধীদলীয় েনতা মেনানীত হেয়েছন। িsকার আজ (ম লবার)
রােতi েদেশ িফরেবন, সকােল দpের eেল হয়েতা িতঁিন িচিঠটা পােবন।’
িজeম  কােদেরর  িচিঠর  eকিট  কিপ  iেtফােকর  কােছo  রেয়েছ।  িচিঠেত  িজeম  িলেখেছন,  ‘iেতামেধয্
জাতীয় পািটর্ র েpিসিডয়ােমর সভায় সবর্সmিতkেম গৃহীত িসdাn eবং পািটর্ র সংসদীয় দেলর সংগির
সংসদ  সদসয্গণ  িবেরাধীদলীয়  েনতা  িহেসেব  আিম  েগালাম  েমাহাmদ  কােদরেক  সংসেদর  িবেরাধীদলীয়
েনতা  িহেসেব  মেনানয়ন  েদয়ার  জনয্  psাব  কেরেছন।  aতeব  সংসেদর  িবেরাধীদলীয়  েনতা  িহেসেব
আমােক িনেয়াগ দােনর pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জনয্ আপনােক িবেশষভােব aনেুরাধ করিছ।’
িsকারেক  িজeম  কােদেরর  িচিঠ  েদoয়ার  খবর  েপেয়  জাপার  িসিনয়র  েকা-েচয়ারময্ান  o  সংসেদর
িবেরাধীদলীয় uপেনতা রoশন eরশাদ তাঁর লশােনর বাসায় দলীয় eমিপেদর েডেক পাঠান। তেব তার
ডােক সাড়া িদেয় দলীয় eমিপ বয্ািরsার আিনসুল iসলাম মাহমদু, ফখ ল iমাম o িলয়াকত েহােসন
েখাকাসহ কেয়কজন েসখােন যান। রাত সােড় আটটায় ei িরেপাটর্  েলখা পযর্n ৈবঠকিট চলিছল। ৈবঠক
চলাকােলi  রoশেনর  সামেন  েথেক  বয্ািরsার  আিনসুল  iসলাম  মাহমুদ  েটিলেফােন  iেtফাকেক  বেলন,
‘পািটর্ র  গঠনতnt  aনুযায়ী  িজeম  কােদর  জাপার  েচয়ারময্ান  নন।  গঠনতেnt  বলা  আেছ  েচয়ারময্ান
িনবর্ািচত  হেবন  কাuিnেল।  আর  গঠনতnt  aনযুায়ী  দেলর  িসিনয়র  েকা-েচয়ারময্ান  রoশন  eরশাদ
আপাতত দলীয় pধান িহেসেব সংগঠন পিরচালনা করেবন। তাছাড়া িবেরাধীদলীয় েনতা মেনানীত হেবন
পালর্ােমnাির পািটর্ র ৈবঠেক। িকn eখনo পালর্ােমnাির পািটর্ র েকােনা ৈবঠক হয়িন। কােজi িজeম কােদর
িsকারেক েযi িচিঠ িদেয়েছন েসিট সmূণর্ aৈবধ।’
আেরা পড়ুন : 8 েসেpmর েথেক িবেdাহী pাথর্ীেদর িচিঠ েদয়া হেব : oবায়দলু কােদর

eিবষেয় জাপা েচয়ারময্ান িজeম কােদর বেলন, মতুৃয্র আেগ জাপা েচয়ারময্ান eiচeম eরশােদর িদেয়
যাoয়া িলিখত িসdাn o গঠনতnt aনযুায়ীi পািটর্  পিরচািলত হেc। eখােন গঠনতেntর েকােনা বয্তয্য়
ঘেটিন। েpিসিডয়াম সদসয্ o সংসদ সদসয্েদর সংখয্াগির  সদেসয্র মতামেতর িভিtেতi সকল িসdাn
েনoয়া হেয়েছ। তেব বkবয্ জানার জনয্ জাপা মহাসিচব মিসuর রহমান রা ার সে  েযাগােযােগর েচ া
কেরo তােক পাoয়া সmব হয়িন।
রoশেনর  ৈবঠক  েথেক  জাপার  েpিসিডয়াম  সদসয্  ফখ ল  iমাম  eমিপ  iেtফাকেক  বেলন,  ‘কেয়কজন
eমিপর sাkর িনেয় িবেরাধীদলীয় েনতা মেনানীত করা যায় না। দেলর গঠনতnt aনযুায়ী পালর্ােমnাির
পািটর্ র  ৈবঠক  ডাকেত  হেব।  েসখােন  সবর্sিতkেম  িসdাn  িনেত  না  পারেল  সংসেদর  কাযর্pণালী  িবিধ
aনুযায়ী িsকােরর মেনানীত eকজন pিতিনিধর uপিsিতেত েভাটাভুিট হেব। িকn eসব pিkয়া ছাড়া
ট কের eকটা িচিঠ িদেয় েকu িবেরাধীদলীয় েনতা হেত পােরন না।’ eক pে র জবােব ফখ ল বেলন,
েযেহতু  িবেরাধীদলীয়  েনতা  (eরশাদ) েনi,  েসi  কারেণ  িবেরাধীদলীয়  uপেনতা  (রoশন) পালর্ােমnাির
পািটর্ র ৈবঠক ডাকেবন।
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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।

|

iেtফাক/iuিব
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