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িবেরাধীদলীয় েনতা িহেসেব িনেয়াগ েপেত সংসেদর িsকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরীেক িচিঠ িদেয়েছন
জাতীয়  পািটর্ র  (জাপা)  রoশন  eরশাদ।  শিনবার  মধয্রােত  দেল  সমেঝাতার  পরিদন  গতকাল  রিববার
িবকােল  সংসদ  ভবেন  িবেরাধী  দেলর  লিবেত  দলীয়  eমিপেদর  িনেয়  ৈবঠক  েশেষ  িsকারেক  ei  িচিঠ
পাঠােনা  হয়।  aনয্িদেক,  িsকারেক  গতকাল  পৃথক  িচিঠ  িদেয়েছন  জাপা  েচয়ারময্ান  িজeম  কােদরo।
িতিন তার িচিঠেত রoশনেক িবেরাধীদলীয় েনতা করার পাশাপািশ তােক সংসেদর িবেরাধীদলীয় uপেনতা
িহেসেব  িনেয়ােগর  পদেkপ  িনেত  িsকারেক  aনেুরাধ  জািনেয়েছন।  তেব  িবেরাধীদলীয়  uপেনতা  হেত
িজeম কােদেরর িচিঠ িনেয় রoশন o কােদরপিnরা পরsর-িবেরাধী বkবয্ িদেয়েছন।   eিদেক, নানা
নাটকীয়তার পর রংপুর-3 আসেনর আসn uপিনবর্াচেন জাপা দলীয় pাথর্ী িহেসেব eরশাদ-রoশেনর েছেল
রাহিগর আল মািহর (সাদ eরশাদ) নাম েঘাষণা কেরেছ। গতকাল দপুুের জাপার বনানী কাযর্ালেয় সাদেক
দেলর মেনানয়ন েদoয়ার িবষয়িট সাংবািদকেদর জানান দলিটর মহাসিচব মিসuর রহমান রা া। তেব
সাদেক দলীয় মেনানয়ন েদoয়ায় রংপুের েkাভ জািনেয়েছন জাপার sানীয় েনতা-কমর্ীরা। sানীয় কমর্ীরা
গতকাল  েঘাষণা  িদেয়েছন,  দেলর  pাথর্ী  িহেসেব  সাদেক  েমেন  েনoয়া  হেব  না।  িনেজর  পিরচয়  িনি ত
করেত  জাপার  রংপুেরর  েনতা-কমর্ীরা  সােদর  িডeনe  পরীkারo  দািব  তুেলেছন।  uেlখয্,  সাদ  জাপার
মেনানয়নফরম সংgহ করেলo গত kবার aনিু ত দেলর পালর্ােমnাির েবােডর্ র কােছ িতিন সাkাতকার
েদনিন। eমনিক মেনানয়নফরম জমাo েদনিন।
গতকাল দপুুর 1টায় সংসদ ভবেন িবেরাধীদলীয় uপেনতার কেk রoশন দেলর পালর্ােমnাির পািটর্ র ৈবঠক
ডাকেলo  েত  মাt  কেয়কজন  eমিপ  uপিsত  হন।  দেলর  েবিশরভাগ  eমিপ  তখন  বনানীেত  িজeম
কােদেরর সে  ৈবঠক করিছেলন। পের 12 জনেক িনেয় িবকাল িতনটার িদেক িবেরাধীদেলর লিবেত ৈবঠক
কেরন রoশন। eরপর িবকাল পাঁচটায় aিধেবশন র িকছুসময় আেগ সংসেদ যান িজeম কােদরসহ
দেলর aনয্ eমিপরা।  পের  সবাi  সবর্সmিতkেম sাkর  কের রoশনেক  িবেরাধীদলীয় েনতা  মেনানয়ন
িদেয় িsকারেক িচিঠ েদন।
aনয্িদেক, িবেরাধীদলীয় uপেনতা হoয়ার জনয্ িজeম কােদর িsকারেক েযi িচিঠ িদেয়েছন তা িনেয়
িবতকর্  েদখা িদেয়েছ। জাপা মহাসিচব মিশuর রহমান রা া o দেলর েpিসিডয়াম সদসয্ ফখ ল iমাম
বেলেছন, শিনবার রােত সমেঝাতা ৈবঠেক uপেনতার পদ িনেয় েকােনা আেলাচনা হয়িন। eমনিক, গতকাল
সংসদ  ভবেন  রoশেনর  ৈবঠেকo  eিনেয়  েকােনা  কথা  হয়িন।  যিদo  গতকাল  বনানী  কাযর্ালেয়  জাপার
েpিসিডয়াম সদসয্ o eমিপেদর েযৗথ সভা েশেষ জাপার েpিসিডয়াম সদসয্ ৈসয়দ আবু েহােসন বাবলা
সাংবািদকেদর বেলন, জাপা েচয়ারময্ান িজeম কােদর িবেরাধীদলীয় uপেনতার দািয়t পালন করেবন বেল
সভায় সবর্সmিতkেম িসdাn হেয়েছ।

  iেtফাক িরেপাটর্
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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।
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eর আেগ গতকাল দপুুের বনানী কাযর্ালেয় eক সংবাদ সেmলেন জাপা মহাসিচব মিসuর রহমান রা া
বেলন,  দেলর  আগামী  জাতীয়  কাuিnল  পযর্n  জাপা  েচয়ারময্ান  িহেসেব  দািয়t  পালন  করেবন  িজeম
কােদর।  সংসেদর  িবেরাধীদলীয়  েনতা  থাকেবন  রoশন  eরশাদ।  শিনবার  রােতর  ৈবঠেক  আমরা  ei
সমেঝাতায় েপৗঁেছিছ।
িতনিদন েকাথায় িছেলন? সাংবািদকরা eমন p  করেল রা া বেলন, ‘িপতা-মাতা যখন ঝগড়া কেরন,
তখন সnানরা বড় িবপেদ পেড় যায়। দেলর বড় ভাi িহেসেব তাi িতনিদন আড়ােল িছলাম। তেব চলমান
িবেরাধ   েমটােত  সবর্াtক  েচ া  চািলেয়িছ।  ei  pেচ ার  ফেলi  শিনবার  ৈবঠেকর  আেয়াজন  করেত
েপেরিছ।’
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