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সংসেদর িবেরাধীদলীয় েনতা করার জনয্ িsকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরীেক জাতীয় পািটর্
(জাপা)  েচয়ারময্ান  িজeম  কােদর  েয  িচিঠ  িদেয়েছন-  েসিটেক  ‘iগেনার’  করার  aনুেরাধ
জািনেয়েছন দলিটর িসিনয়র েকা-েচয়ারময্ান রoশন eরশাদ। কােদর িচিঠ েদoয়ার পরিদনi,
গতকাল বুধবার রoশন eরশাদ সংসেদর িবেরাধীদলীয় uপেনতার পয্ােড িsকারেক েদoয়া
পাlা িচিঠেত ei aনুেরাধ কেরন। রoশেনর sাkিরত িচিঠিট গতকাল িবকােল সংসদ ভবেন
িsকােরর  হােত  েপৗঁেছ েদন  জাপার েpিসিডয়াম সদসয্  মিুজবলু হক চুn ু eমিপ। িsকারেক
েদoয়া  িচিঠেত  রoশন  তার  েদবর  িজeম  কােদরেক  ‘জাপার  েচয়ারময্ান  নন’  বেল  uেlখ
কেরেছন।

  শামছুdীন আহেমদ
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জাপার পয্ােড  েলখা িজeম  কােদেরর িচিঠিট ম লবার িsকােরর দpের েপৗঁেছ েদন  জাপার
েpিসিডয়াম সদসয্ কাজী িফেরাজ রশীদ eমিপর েনতৃেt দেলর পাঁচজন eমিপ। মালdীেপ থাকা
িsকার তখেনা েদেশ েপৗঁছানিন, িতিন িফেরেছন রােত। গতকাল রoশেনর িচিঠ পাoয়ার পের
িsকার সাংবািদকেদর বেলন, ‘দেুটা িচিঠ আিম েপেয়িছ। তেব, েসখােন কী রেয়েছ তা আিম
eখনo েদিখিন। পের e িবষেয় িসdাn জানােবা।’ aবশয্ গত 21 আগs িsকার iেtফাকেক
বেলিছেলন, ‘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।’
িsকারেক  েলখা  িচিঠেত  রoশন  বেলেছন,  ‘আপিন  আমােক  িবেরাধীদলীয়  uপেনতা
বািনেয়েছন। আমােদর েনতা মারা যাoয়ার পর, সংসদ সদসয্রা আমােক েনতার কাজ চািলেয়
েনoয়ার দািয়t েদন। নেত পারলাম, eকজন িনেজেক পালর্ােমnাির পািটর্ র েনতা করার জনয্
আপনােক  িচিঠ  িদেয়েছন।  আপনােক  জানােত  চাi,  েনতা  িনবর্াচন  করার  eখিতয়ার
পালর্ােমnাির পািটর্  সংরkণ কের। েযেকােনা িসdাn িনেত হেল পালর্ােমnাির পািটর্  িসdাn েনেব।
3 েসেpmর পাঠােনা িচিঠেক iগেনার করার aনেুরাধ করিছ। eকiসে  জানােত চাi, uিন
পািটর্ র েচয়ারময্ান নন, uিন হেcন ভারpাp েচয়ারময্ান।’
িsকারেক রoশেনর িচিঠ হsাnেরর পর মুিজবলু হক চুn ু iেtফাকেক বেলন, ‘িজ eম কােদর
সংসেদ  দেলর  pধান  হেত  েয  িচিঠ  িদেয়েছন,  তা  যথাযথ  হয়িন  জািনেয়  ei  িচিঠ  িদেয়েছন
রoশন ময্াডাম। দলীয় েফারােমর িসdাn ছাড়া oi িচিঠ পাঠােনা হেয়েছ বেল ei িচিঠেত বলা
হেয়েছ।’
িsকারেক িচিঠ পাঠােনার আেগ েনতােদর িনেয় রoশেনর ৈবঠক

িsকারেক  িচিঠ  পাঠােনার  আেগ  গতকাল  দপুুের  রoশন  তার  লশােনর  বািড়েত  দেলর
কেয়কজন  েজয্  েনতা  o  দলীয়  সংসদ  সদসয্েক  িনেয়  ৈবঠক  কেরন।  ৈবঠেক  জাপার
েpিসিডয়াম সদসয্ বয্ািরsার আিনসুল iসলাম মাহমুদ eমিপ, মিুজবলু হক চুn ু eমিপ, ফখ ল
iমাম eমিপ o aধয্ািপকা রoশন আরা মাnান eমিপ uপিsত িছেলন। জাপার েpিসিডয়াম
সদসয্ আজম খান o শিফkল iসলাম েসnু, ভাiস েচয়ারময্ান নূ ল iসলাম নূ  eবং দেলর
েজয্  যুg-মহাসিচব িলয়াকত েহাসেন েখাকা eমিপo ei ৈবঠেক যান।
pায়  আড়াi  ঘ ার  ৈবঠক  েশেষ  রoশেনর  বাসা  েথেক  েবিরেয়  বয্ািরsার  আিনস
সাংবািদকেদর  pে র  জবােব  বেলন,  ‘আমার  জানামেত,  আমােদর  পািটর্ র  eখন  েকােনা
েচয়ারময্ান েনi।  uিন  (িজ  eম  কােদর) ভারpাp  েচয়ারময্ান।  েকােনা  pিkয়ার  মধয্  িদেয়
uিন েচয়ারময্ান হনিন। েকােনা eকজন eকটা িমিটংেয় দাঁিড়েয় বলেব-আিম েচয়ারময্ান, eটা
েতা হেত পাের না। িহ iজ নট েচয়ারময্ান।’ আিনসুল iসলাম মাহমুদ আরo বেলন, ‘সংসেদ
িবেরাধী দেলর েনতা িনবর্াচন করেত েগেল পালর্ােমnাির কিমিটর ৈবঠক লােগ, পালর্ােমnাির
পািটর্ র ৈবঠক ডাকার eখিতয়ার eকমাt uপেনতা রoশন eরশােদরi আেছ। েযেহতু সংসেদ
আমােদর েনতা নাi, uপেনতা আেছন। িতিন েতা ডাকেবন সভা।’
eসময়  মিুজবলু  হক  চুn ু  সাংবািদকেদর  বেলন,  ‘জাপার  পালর্ােমnাির  কিমিটর  ৈবঠক  ছাড়া
িsকারেক  েদoয়া  িজeম  কােদেরর  িচিঠর  েকােনা  দাম  নাi।  িজeম  কােদর  পালর্ােমnাির
কিমিটর েকােনা ৈবঠক না কেরi লিুকেয় ei িচিঠ িদেয় থাকেলo আিম o আমরা েস িবষেয়
িকছু জািন না। আিমo েতা eকজন নগণয্ eমিপ। আমােক েতা েকােনা েনািটস বা েফান েদoয়া
হয়িন। েয িচিঠ েদoয়া হেয়েছ বেল নিছ, েসিট pপার না।’ আপনারা কােক িবেরাধীদলীয়
েনতা করেত চােcন? p  করা হেল চুn ু বেলন, ‘জাপার aিধকাংশ eমিপর েসিnেমn রoশন
eরশােদর পেk। eরশােদর পর তারা তােকi দেলর েচয়ারময্ান িহেসেব েদখেত চান, েদখেত
চান সংসেদর িবেরাধীদলীয় েনতা িহেসেবo।’
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দেলর গঠনতnt aনযুায়ীi িsকারেক িচিঠ িদেয়িছ: িজeম কােদর

গতকাল  দপুুের  রাজধানীর  বনানীেত  জাপা  েচয়ারময্ােনর  কাযর্ালেয়  িজeম  কােদর
সাংবািদকেদর  বেলন,  ‘িবেরাধীদলীয়  েনতা  মেনানয়ন  pে  েজার  কের  িকছু  করা  হয়িন।
জাপার গঠনতnt aনযুায়ীi িsকারেক িচিঠ েদoয়া হেয়েছ।’ িsকারেক িচিঠ েদoয়ার িবষেয়
দেলর  সকল  সংসদ  সদসয্েক  না  জানােনার  িবষেয়  কােদর  বেলন,  ‘আমরা  েফােন  সংসদ
সদসয্েদর িজেjস কেরিছ। তারা সmিত িদেয়েছন। িলিখত িদেত বলা হেল 15 জন সmিতপt
িদেয়েছন। 25 জেনর মেধয্ 15 জন সmিত িদেল আর িকছু লােগ না। তাi aনয্েদরেক বলা
হয়িন। eখন আরo aেনেক িদেত চােcন। pেয়াজন েনi বেল েনoয়া হেc না।’ সংসদীয় দেলর
ৈবঠক না করা িনেয় েয p  uেঠেছ, েসিবষেয় জাপা েচয়ারময্ান বেলন, ‘eরশাদ সােহব যখন
েবেঁচ  িছেলন,  িতিনo  িকn  eভােব  িবেরাধীদলীয়  েনতা  হেয়িছেলন,  pথেম  আমােক
িবেরাধীদলীয়  uপেনতা  কেরিছেলন।  পের  আমােক  সিরেয়  রoশন  eরশাদেক  uপেনতা  করা
হয়। তখনo িকn পালর্ােমnাির পািটর্ র েকােনা িমিটং হয়িন।’ রoশন না আপিন পালর্ােমnাির
পািটর্ র  ৈবঠক  ডাকেবন?  p  করা  হেল  িজeম  কােদর  বেলন,  ‘দেলর  েচয়ারময্ান  িহেসেব
সংসদীয় দেলর সভা ডাকার eখিতয়ার আমার। aনয্ েকu পালর্ােমnাির পািটর্ র সভা ডাকেত
পাের না। ডাকেত হেল আিমi ডাকব।’
eরশাদ েযভােব িবেরাধীদলীয় েনতা হেয়িছেলন o িবেরাধী uপেনতা কেরিছেলন

চলিত  eকাদশ  জাতীয়  সংসেদ  িবেরাধীদলীয়  েনতা  হoয়ার  জনয্  জাপার  pয়াত  েচয়ারময্ান
eiচeম  eরশাদ  পালর্ােমnাির  পািটর্ র  েকােনা  ৈবঠক  কেরনিন।  গত  4  জানয়ুাির  গণমাধয্েম
েদoয়া  eক  িববৃিতেত  eরশাদ  েঘাষণা  িদেয়  জািনেয়িছেলন- eকাদশ সংসেদ  িতিন  (eরশাদ)
িবেরাধীদলীয়  েনতা  o  িজeম  কােদর  িবেরাধীদলীয়  uপেনতার  দািয়t  পালন  করেবন।  ei
িসdােnর  কথা  জািনেয়  পরিদন  5  জানুয়াির  িsকারেক  িচিঠ  েদন  eরশাদ।  eবয্াপাের
pেয়াজনীয় পদেkপ িনেত eরশাদ তার িচিঠেত িsকারেক aনেুরাধ জানান। পের eরশাদেক
িবেরাধীদলীয় েনতা o িজeম কােদরেক িবেরাধীদলীয় uপেনতা িহেসেব sীকৃিত েদন িsকার।
তেব গত 22 মাচর্  িজeম 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।
জাপার গঠনতেnt যা বলা আেছ

িজeম কােদর দািব কেরেছন, দেলর গঠনতnt েমেনi িতিন িsকারেক িচিঠ িদেয়েছন। আর
রoশন o তার aনসুারীেদর aিভেযাগ, পালর্ােমnাির পািটর্ র ৈবঠক ছাড়া eভােব eমিপেদর
ধু  sাkর  িনেয়  িsকারেক  িচিঠ  েদoয়া  গঠনতnt  পিরপিn।  তেব  জাপার  গঠনতেntর  22

ধারায়  বলা  আেছ,  ‘জাতীয়  সংসেদ  পািটর্ র  সদসয্বেৃnর  সমnেয়  পািটর্ র  পালর্ােমnাির  পািটর্
গিঠত  হiেব।  পািটর্ র  েচয়ারময্ান  পালর্ােমnাির  পািটর্ র  সংখয্াগির  সদসয্বেৃnর  আsাভাজন
বয্িkেদর মাঝ হiেত ei পািটর্ র েনতা, uপেনতা, িচফ iপ eবং iপবৃn িনবর্ািচত কিরেবন।
জাতীয়  পািটর্ র  সংসদীয়  পািটর্ ভুk  pেতয্ক  সদসয্  uk  পািটর্ র  িসdাn  মািনয়া  চিলেত  বাধয্
থািকেবন। uk পািটর্ র সংখয্াগির  সদসয্েদর িসdাni পািটর্ র িসdাn বিলয়া গণয্ গণয্ হiেব;
তেব শতর্  থােক েয, পালর্ােমnাির পািটর্  জাতীয় পািটর্ র িসdাn, দেলর লkয্, uেdশয্, আদশর্ o
দেলর sােথর্র পিরপnী েকােনা িসdাn gহণ কিরেত পািরেব না।’
জাপার  গঠনতেnt  দলীয়  েচয়ারময্ানেক  ei  kমতা  েদoয়া  থাকেলo  রoশন  o  তার
aনসুারীেদর দািব, গঠনতেnt  ei kমতা েদoয়া হেয়েছ  েচয়ারময্ানেক। িকn িজeম কােদর
পািটর্ র েচয়ারময্ান নন, িতিন ভারpাp েচয়ারময্ান। েচয়ারময্ান িনবর্ািচত হেবন কাuিnেল।
মৃতুয্র আেগ গত 4 েম eরশাদ িলিখত eক সাংগঠিনক িনেদর্শনায় বেলেছন, তার aবতর্ মােন
িজeম  কােদর  জাপার  েচয়ারময্ান িহেসেব দািয়t  পালন  করেবন।  e  বয্াপাের  p  করা  হেল
বয্ািরsার আিনস o মিুজবলু হক চুn ু iেtফাকেক বেলন, ‘eরশাদ সােহব েযটা িলেখ েগেছন
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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।

|

েসিট রাজৈনিতক দেলর েkেt pেযাজয্ হেত পাের না। eটা eকটা uiশ uiল, েযটা বয্িkগত
সmিtর েkেt ধু pেযয্াজয্। িকn eকিট দেলর েচয়ারময্ান তার aবতর্ মােন আেরকজনেক
েচয়ারময্ান করেত পােরন না। জাপার গঠনতেntর 12 ধারার 10 uপধারায় বলা আেছ, ‘দেলর
েচয়ারময্ান িনবর্ািচত হiেবন কাuিnেল।’
রoশেনর  সংবাদ  সেmলন  আজ,  তার  বািড়র  সামেন  িবেkােভর  psিত
কােদরপিnেদর

আিনসুল  iসলাম  মাহমদু  জানান,  আজ  বৃহsিতবার  েবলা  12টায়  রoশন  eরশাদ  তার
লশােনর  বািড়েত  জ ির  সংবাদ  সেmলন  েডেকেছন।  eেত  দেলর  রাজনীিত  িনেয়  রoশন

eরশাদ  িনেজi  সাংবািদকেদর  িbফ  করেবন।  সংবাদ  সেmলেন  দেলর  েনতা  o  সংসদ
সদসয্েদরo uপিsত থাকার জনয্ রoশন aনেুরাধ জািনেয়েছন।
eিদেক, িsকারেক রoশন eরশােদর িচিঠ েদoয়া o আজেকর সংবাদ সেmলন kুb কেরেছ
িজeম  কােদেরর  aনুসারীেদর।  আজেকর  সংবাদ  সেmলেনর  সময়  রoশেনর  বািড়র  সামেন
জেড়া হেয় িবেkােভর psিত িনেcন তারা। eিনেয় রoশন o কােদর পিnেদর মেধয্ িকছুটা
uেtজনা িবরাজ করেছ।
সাদেক aবাি ত েঘাষণা কের রংপেুর িবেkাভ চলেছi

রংপুর-3  আসেনর  uপিনবর্াচেন  জাপা  েথেক  মেনানয়নফরম  সংgহকারী  eরশাদ-রoশেনর
েছেল রাহিগর আল মািহরেক (সাদ eরশাদ) রংপুের aবাি ত েঘাষণা কেরেছন sানীয় েনতা-
কমর্ীরা।  সাদেক  েযন  দলীয়  মেনানয়ন  েদoয়া  না  হয়- েসi  দািবেত  েসামবার  রােত  রংপুের
িবেkাভকারীরা সােদর kশপুtিলকা পুিড়েয়েছ। গত দiুিদনo সােদর িব েd রংপুের িবেkাভ
হেয়েছ। aনয্িদেক, সাদেক দলীয় pাথর্ী করা হেল তার পেk মােঠ না থাকার েঘাষণা িদেয়েছন
দলিটর েpিসিডয়াম সদসয্ o রংপুর িসিট েময়র েমাsািফজরু রহমান েমাsফা।
iেtফাক/েজডeiচ
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