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জাতীয় পািটর্ র েচয়ারময্ােনর দািয়t পালন করেবন িজeম কােদর। জাতীয় সংসেদর িবেরাধীদলীয় েনতার
দািয়t পালন করেবন  রoশন eরশাদ। পািটর্ র pিত াতা  েচয়ারময্ান  েসiন  মহুmদ  eরশােদর  মতুৃয্েত
শনূয্  হoয়া  রংপুর-3  আসেনর  uপিনবর্াচেন  pাথর্ী  হেবন  তার  েছেল  সাদ  eরশাদ।  eভােবi  সমেঝাতায়
েপৗঁেছেছন জাতীয় পািটর্ র দiু শীষর্ েনতা িজeম কােদর o রoশন eরশাদ।

শিনবার রােত বািরধারা kােব ddার ৈবঠেক e িসdাn হয় বেল জািনেয়েছন জাতীয় পািটর্ র েpিসিডয়াম
সদসয্ o ঢাকা মহানগর utেরর সভাপিত eসeম ফয়সল িচশতী। রাত সােড় 9টা েথেক েসায়া 11টা পযর্n
ৈবঠক  চেল।  জাতীয়  পািটর্ র  aভয্nরীণ  সংকট  েথেক  utরেণর  uপায়  েবর  করেতi  মলূত  e  ৈবঠেকর
আেয়াজন করা হয়।

দেলর  েচয়ারময্ান,  সংসেদ  িবেরাধীদলীয়  েনতা  িনবর্াচন  eবং  রংপুর-3  আসেনর  uপিনবর্াচেন  pাথর্ী
মেনানয়ন িনেয় আেলাচনা হয়। িবষয়িট িনি ত কের eসeম ফয়সল িচশতী যুগাnরেক বেলন, ‘জাতীয়
পািটর্ র চলমান সংকট িনরসেন ei ৈবঠক aনিু ত হেয়েছ। আমােদর মেধয্ িকছু িবষেয় মতাৈনকয্ িছল।
আমরা  তা  দরূ  কেরিছ।’ িতিন  বেলন,  ‘eখন  েথেক  পািটর্ র  েচয়ারময্ােনর  দািয়t  পালন  করেবন  িজeম
কােদর। ময্াডাম (রoশন eরশাদ) িবেরাধীদলীয় েনতা হেবন। আর রংপুর-3 আসেন দেলর pাথর্ী হেবন
সাদ eরশাদ।’

  েশখ মামনুূর রশীদ
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

আজ েরাববার েবলা 11টায় জাতীয় পািটর্ র েচয়ারময্ােনর বনানী কাযর্ালেয় পুেরা িবষয়িট েখালাসা করেত
দেলর মহাসিচব মিশuর রহমান রা া সংবাদ সেmলেনর আেয়াজন কেরেছন। eখােনi িতিন িবষয়িট s
করেবন। পের সংসদ  aিধেবশন র আেগ েবলা 1টায় সংসদ  ভবেন িবেরাধীদলীয় uপেনতার কেk
জাতীয়  পািটর্ র  সংসদীয়  দেলর  ৈবঠক  aনুি ত  হেব।  ei  ৈবঠেক  িবেরাধীদলীয়  েনতা  িহেসেব  রoশন
eরশাদেক সবর্সmতভােব িনবর্ািচত কের তা িলিখতভােব িsকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরীেক aবিহত
করা হেব।

িজeম কােদর, রoশন eরশাদ eবং জাতীয় পািটর্ র মহাসিচব মিশuর রহমান রা া eমিপ ছাড়াo রােতর
ৈবঠেক uপিsত িছেলন দলিটর েpিসিডয়াম সদসয্  বয্ািরsার আিনসুল iসলাম মাহমদু eমিপ, ফখ ল
iমাম eমিপ, মিুজবুল হক চুnু eমিপ, eেকeম েসিলম oসমান eমিপ, aয্াডেভােকট কাজী িফেরাজ রশীদ
eমিপ, িজয়াuিdন আহেমদ বাবল,ু ৈসয়দ আবুল েহােসন বাবলা eমিপ, েল. েজনােরল (aব.) মাসুদ udীন
েচৗধুরী eমিপ eবং eসeম ফয়সল িচশতী।
uেlখয্, eক সpাহ ধের জাতীয় পািটর্ র েচয়ারময্ান o সংসেদর িবেরাধীদলীয় েনতা হoয়া িনেয় aভয্nরীণ
সংকট ৈতির হয়। গত বৃহsিতবার eক সংবাদ সেmলেন জাতীয় পািটর্ র eকাংশ রoশন eরশাদেক দেলর
েচয়ারময্ান েঘাষণা কেরন। পের oiিদনi সংবাদ সেmলন েডেক িজeম কােদর বেলন, ‘রoশন eরশাদেক
সmান কির, যতটুk েনিছ, িতিন িনজ েথেক িনেজর কথা বেলনিন। শৃ লা ভ কারীেদর িব েd বয্বsা
েনয়া হেব। িবষয়িট িনেয় aিsর হoয়ার িকছু েনi। জাতীয় পািটর্  ভােঙিন। েকােনা ভাঙেনর মেুখ পেড়িন।
েয েকােনা বয্িk েয েকােনা েঘাষণা িদেলi েতা তা বাsবািয়ত হয় না।’

eর আেগ ম লবার িবকােল জাতীয় পািটর্ র দলীয় পয্ােড িনেজেক সংসেদ িবেরাধীদলীয় েনতার পেদ িনেয়াগ
িদেত িsকারেক িচিঠ েদন িজeম কােদর। পরিদন বধুবার িজeম কােদেরর িচিঠর ৈবধতা িনেয় p  তুেল
তা gহণ না করার aনেুরাধ জািনেয় পাlা িচিঠ েদন রoশন eরশাদ।
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