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এইচ এম এরশাদের বিোয় 
 

বিন বেদনর শশাক শ াষণা জািীয় পার্ট ির * শেনাবনিাে শকন্দ্রীয় মেবজদে প্রথম জানাজা েম্পন্ন * আজ েকাল ১০টায় 

জািীয় েংেদের েবিণ প্লাজায় জানাজা * শিলা ১১টায় কাকরাইদল পার্ট ির শকন্দ্রীয় কার্ িালদয় আনা হদি মরদেহ * কাল 

শনয়া হদি রংপুর * বেবনয়র শনিাদের বিঠদকর পর োফদনর স্থান বনর্ িারণ 

যুগান্তর বরদপাট ি 

োদিক রাষ্ট্রপবি, জািীয় েংেদের বিদরার্ীেলীয় শনিা ও জািীয় পার্ট ির শচয়ারম্যান হুদেইন মুহম্মে এরশাে আর শনই। শরািিার েকাল শপৌদন ৮টায় বিবন 

শশষ বনঃশ্বাে িযাগ কদরন (ইন্নাবলল্লাবহ ... রাবজউন)। ২৬ জুন শথদক বিবন রাজর্ানীর েবম্মবলি োমবরক হােপািাদল (বেএমএইচ) বচবকৎোর্ীন বিদলন। 

িার মৃত্যযদি রাজননবিক, োমাবজক ও োংস্কৃবিক অঙ্গদন শশাদকর িায়া শনদম এদেদি। মৃত্যযর েংিাে শপদয় িাদক শেখদি হােপািাদল র্ান জািীয় পার্ট ির 

ভারপ্রাপ্ত শচয়ারম্যান বজএম কাদের, বেবনয়র শকা-শচয়ারম্যান রওশন এরশােেহ জািীয় পার্ট ি ও বিবভন্ন রাজননবিক েদলর শনিারা। এ েময় অদনদক কান্নায় 

শভদে পদেন। সৃবি হয় এক আদিগ ন পবরদিদশর। জািীয় পার্ট ি বিন বেদনর শশাক শ াষণা কদর। 

শরািিার িাে শজাহর ঢাকা শেনাবনিাে শকন্দ্রীয় মেবজদে িার প্রথম জানাজা অনুবিি হয়। আজ শোমিার েকাল ১০টায় জািীয় েংেদের েবিণ প্লাজায় 

অনুবিি হদি বিিীয় জানাজা। শিলা ১১টায় িার লাশ শনয়া হদি কাকরাইদল জািীয় পার্ট ির শকন্দ্রীয় কার্ িালদয়। 

িাে আের িায়ত্যল শমাকাররম মেবজে প্রাঙ্গদণ জানাজা অনুবিি হদি। মঙ্গলিার শহবলকপ্টাদর হুদেইন মুহম্মে এরশাদের লাশ শনয়া হদি রংপুর। শেখাদন 

জানাজা হদি। িাদক শকাথায় োফন করা হদি, শে বিষদয় েদলর বেবনয়র শনিারা মঙ্গলিার বিঠক কদর বেদ্ধান্ত শনদিন। িার স্ত্রী েদলর বেবনয়র শকা-

শচয়ারম্যান রওশন এরশাে, দুই শিদল োে এরশাে, এবরক এরশাে, েদলর ভারপ্রাপ্ত শচয়ারম্যান বজএম কাদের, শপ্রবেবিয়াম েেস্য অযািদভাদকট োলমা 

ইেলাম এমবপেহ েদলর শনিারা শেশিােীর কাদি হুদেইন মুহম্মে এরশাদের বিদেবহ  

আত্মার শাবন্ত কামনায় শোয়া শচদয়দিন। েদলর শকন্দ্রীয় কার্ িালয় ও িনানী কার্ িালদয় শশাকিই শখালা হদয়দি। আজ শথদক ১৮ জুলাই পর্ িন্ত িইর্ট শখালা থাকদি। 

হুদেইন মুহম্মে এরশাে ১৯৩০ োদলর ১ শফব্রুয়াবর ভারদির কুচবিহার শজলায় বেনহাটায় মামািাবেদি জন্মগ্রহণ কদরন। ২০১৯ োদলর ১৪ জুলাই ঢাকায় 

বেএমএইদচ মারা র্ান। িার িয়ে হদয়বিল ৮৯ িিদরর বকছু শিবশ। 

োদিক রাষ্ট্রপবি েী িবেন র্দর অসুস্থ বিদলন। িার্ িকযজবনি শরাগেহ নানা শরাদগ ভুগবিদলন বিবন। এ কারদণ িয় মাে র্দর রাজনীবি শথদক অদনকটা দূদর 

বিদলন। েদলর বিদশষ কম িসূবচগুদলায় িাদক হুইলদচয়াদর কদর আেদি শেখা শগদি। এমনবক একােশ জািীয় েংেে বনি িাচদনর পর বনি িাবচি েংেে েেস্যরা 

শপথ বনদলও শে অনুিাদন র্ানবন বিবন। 

পদর হুইলদচয়াদর কদর েংেে ভিদন বগদয় বিকাদরর কাদি শপথ শনন হুদেইন মুহম্মে এরশাে। অসুস্থিার কারদণ বিদরার্ীেলীয় শনিা হদয়ও একােশ 

েংেদের িাদজট অবর্দিশদন শর্দি পাদরনবন। গি ঈদের পর শথদক েদলর কার্ িালদয়ও র্ানবন বিবন। 

পার্ট ি সূত্র জানায়, ২৬ জুন অসুস্থিা শিদে শগদল হুদেইন মুহম্মে এরশাে বনদজই ব্যবিগি েহকারীদের বনদয় েবম্মবলি োমবরক হােপািাদল র্ান। প্রায় দুই 

েপ্তাদহর শিবশ েময় বিবন শেখাদন বচবকৎোর্ীন বিদলন। োদিক রাষ্ট্রপবি েী িবেন র্দর রদির শরাগ মাইদলাবিেপ্লাবিক বেনদরাদম আক্রান্ত বিদলন। 

৮৯ িির িয়স্ক এরশাদের অবস্থমজ্জা পর্ িাপ্ত বহদমাদলাবিন উৎপােন করদি পারবিল না। পার্ট ির শচয়ারম্যাদনর অিস্থা ক্রদমই খারাপ হদি থাকদল িাদক লাইফ 

োদপাদট ি (কৃবত্রম শ্বাের্ত্র) ) শনয়া হয়। পদর েদলর পি শথদক আনুিাবনকভাদি জানাদনা হয়, হুদেইন মুহম্মে এরশাদের অবর্কাংশ অঙ্গপ্রিযঙ্গই কাজ করদি না। 

এর আদগ িার অিস্থার অিনবি  টদল জািীয় পার্ট ির ভারপ্রাপ্ত শচয়ারম্যান বজএম কাদেরেহ েলর্টর শীষ ি শনিারা উন্নি বচবকৎোর জন্য িাদক বেঙ্গাপুদরর 

ন্যাশনাল ইউবনভাবে ির্ট হােপািাদল শনয়ার প্রবক্রয়া শুরু কদরন। বকন্তু বচবকৎেকরা জানান, বিদেশ শনয়ার মদিা অিস্থা শনই। এ কারদণ েবম্মবলি োমবরক 

হােপািাদলই িার বচবকৎো শেয়া হয়। 

প্রথম জানাজা ঢাকা শেনাবনিাে শকন্দ্রীয় মেবজদে : হুদেইন মুহম্মে এরশাদের প্রথম জানাজা িাে শজাহর ঢাকা শেনাবনিাে শকন্দ্রীয় মেবজদে েম্পন্ন হয়। 

নামাজ পোন আেমজী কযান্টনদমন্ট কদলদজর র্মীয় বশিক আহোন হািীি। 

শেনািাবহনী প্রর্ান শজনাদরল আবজজ আহদমে, শনৌিাবহনী প্রর্ান এিবমরাল আওরঙ্গদজি শচৌধুরী, বিমান িাবহনী প্রর্ান এয়ার বচফ মাশ িাল মাবেহুজ্জামান 

শেরবনয়ািাি, আওয়ামী লীদগর উপদেিা পবরষদের েেস্য ও োদিক অথ িমত্র) ী আবুল মাল আিদুল মুবহি, ওয়াকিাে ি পার্ট ির েভাপবি রাদশে খান শমনন, 

আওয়ামী লীদগর যুগ্ম োর্ারণ েম্পােক মাহবুিউল আলম হাবনফ, ঢাকা উত্তর বের্ট কদপ িাদরশদনর (বিএনবেবে) শময়র আবিকুল ইেলাম, জািীয় পার্ট ির 

ভারপ্রাপ্ত শচয়ারম্যান বজএম কাদের, মহােবচি মবেউর রহমান রাঙ্গা, জািীয় পার্ট িেহ বিবভন্ন রাজননবিক েদলর শনিাকমীরা এদি অংশ শনন। 

জানাজা শশদষ জািীয় পার্ট ির ভারপ্রাপ্ত শচয়ারম্যান বজএম কাদের িদলন, ’৯১ োল শথদক প্রবির্ট েংেে বনি িাচদন আমার ভাই এরশাে একাবর্ক আেদন 

বনি িাবচি হদয়বিদলন। বিবন বিবভন্ন েংস্থার েদঙ্গ জবেি বিদলন।’ এরশাে শেশ-জাবি ও শেনািাবহনীর জন্য বিদশষ অিোন শরদখদিন উদল্লখ কদর বজএম 

কাদের িদলন, ‘মানুষ মাত্রই ভুলত্রুর্ট হদয় থাদক। ওনার (এরশাে) শকাদনা কাদজ ভুল হদয় থাকদল, িার ওপর কারও শকাদনা শিাভ থাকদল িমা কদর শেদিন। 

আবম িার ভাই বহদেদি িমা চাবি।’ 

এরশাদের মৃত্যযর খির শুদনই ছুদট আদেন রওশনেহ জািীয় পার্ট ির শনিাকমীরা : স্বামী হুদেইন মুহম্মে এরশাদের মৃত্যযর খির শপদয়ই েবম্মবলি োমবরক 

হােপািাদল ছুদট আদেন বিদরার্ীেলীয় উপদনিা ও জািীয় পার্ট ির বেবনয়র শকা-শচয়ারম্যান রওশন এরশাে, জািীয় পার্ট ির ভারপ্রাপ্ত শচয়ারম্যান বজএম কাদের, 

আদেন আওয়ামী লীগ শনিা শিাফাদয়ল আহদমে, মাহবুিউল আলম হাবনফ, জািীয় পার্ট ির মহােবচি মবেউর রহমান রাঙ্গা, শপ্রবেবিয়াম েেস্য ব্যাবরিার 

আবনসুল ইেলাম মাহমুে, কাজী বফদরাজ রশীে, মুবজবুর রহমান চুন্নু, অযািদভাদকট োলমা ইেলাম, বেয়ে আবু শহাদেন িািলা, ফখরুল ইমাম, বজয়াউবিন 

আহদম্মে িািলু, আজম খান, এেএম ফয়েল বচশিী, শমজর (অি.) খাদলে আখিার, এরশাদের শিদল োে এরশাে, এবরক এরশােেহ েলর্টর নানা পর্ িাদয়র 

শনিাকমী এিং আত্মীয়স্বজন। এ েময় হােপািাদল এক আদিগ ন পবরদিদশর সৃবি হয়। অদনক শনিাকমী কান্নায় শভদে পদেন।  



রওশন এরশাে হুদেইন মুহম্মে এরশাদের জন্য শেশিােীর কাদি শোয়া কামনা কদর িদলন, এরশাে িার পুদরা জীিন শেদশর মানুদষর জন্য উৎেগ ি কদর 

শগদিন। বিবন মানুদষর শেিায় বনদজদক বনদয়াবজি শরদখদিন। আপনারা িার জন্য শোয়া করদিন। বজএম কাদেরও িার িে ভাই হুদেইন মুহম্মে এরশাদের 

জন্য শেশিােীর কাদি শোয়া কামনা কদরন। এ েময় জািীয় পার্ট ির শনিাদের মদে েলর্টর শপ্রবেবিয়াম েেস্য অযািদভাদকট োলমা ইেলাম এমবপ শেশিােীর 

কাদি হুদেইন মুহম্মে এরশাদের জন্য শোয়া কামনা কদরন। বিবন িদলন, ‘হুদেইন মুহম্মে এরশাদের উন্নয়দনর কথা মানুষ আজীিন মদন রাখদি।’ বিবন িদলন, 

‘১৯৮৮ োদলর ভয়ািহ িন্যায় পাবনদি শনদম মানুদষর কাদি ছুদট বগদয়বিদলন। োহাদের হাি িাবেদয় বেদয়বিদলন। উপদজলা পবরষে প্রিিিন কদরদিন। এমন 

শকাদনা গ্রাম শনই শর্খাদন এরশাদের উন্নয়দনর শিঁয়া শনই। আপনারা েিাই িার জন্য শোয়া করদিন।’   

িািার জন্য শোয়া চাইদলন োে ও এবরক : হুদেইন মুহম্মে এরশাদের আত্মার মাগবফরাি কামনা কদর শেশিােীর কাদি শোয়া শচদয়দিন িার দুই পুত্র োে 

এরশাে এিং এবরক এরশাে। েকাদল মৃত্যযর খির শুদন হােপািাদল রওশন এরশাদের েদঙ্গ আদেন োে এরশাে। অন্যবেদক িাবরর্ারার িাো শথদক আদেন 

এবরক এরশাে। এ েময় িারা দু’জনই িাদের িািার জন্য েিার কাদি শোয়া কামনা কদরন।  

কাকরাইল জািীয় পার্ট ির শকন্দ্রীয় কার্ িালদয় লাশ শনয়া হদি আজ : হুদেইন মুহম্মে এরশাদের বিিীয় জানাজা আজ শোমিার েকাল ১০টায় জািীয় েংেদের 

েবিণ প্লাজায় অনুবিি হদি। এরপর শিলা ১১টায় িার লাশ শনয়া হদি কাকরাইদল জািীয় পার্ট ির শকন্দ্রীয় কার্ িালদয়। িাে আের িায়ত্যল শমাকাররম মেবজে 

প্রাঙ্গদণ তৃিীয় জানাজা অনুবিি হদি। 

এরশাদের লাশ রংপুর শনয়া হদি মঙ্গলিার : হুদেইন মুহম্মে এরশাদের লাশ মঙ্গলিার রংপুর শনয়া হদি িদল জাবনদয়দিন পার্ট ির মহােবচি ও বিদরার্ীেলীয় 

বচফ হুইপ মবেউর রহমান রাঙ্গা। বিবন িদলন, রংপুর বজলা স্কুল মাদঠ িাে শজাহর জানাজা অনুবিি হদি। েদলর বেদ্ধাদন্তর বভবত্তদি িার োফদনর স্থান 

বনর্ িারণ করা হদি িদল বিবন জানান। 

বিবন িদলন, এর আদগ রওশন এরশাে িদলবিদলন ঢাকার োমবরক কিরস্থাদন িাদক োফন করা হদি। বকন্তু েদলর শনিাকমীরা চান না িাদের শনিাদক 

োমবরক কিরস্থাদন োফন করা শহাক। এদি িাদের শেখাদন শর্দি অসুবির্া হদি। িারা চান এমন স্থাদন এরশােদক োফন করা শহাক, শর্খাদন েহদজই শর্দি 

পারদিন। এরপরই মঙ্গলিার বিঠদকর পর োফদনর স্থান বনর্ িারদণর বেদ্ধান্ত হদি িদল জানাদনা হয়। 

ঈদের পর পার্ট ি অবফদে আর আদেনবন এরশাে : শর্ অবফেদক অিযন্ত ভাদলািােদিন, প্রবি েপ্তাদহই আো-র্াওয়া করদিন, অসুস্থ শরীর বনদয়ও শর্খাদন ছুদট 

এদেদিন- িনানীর শেই পার্ট ি অবফদে ঈদের পর আর পা পদেবন এরশাদের। 

পার্ট ি অবফদের কমীরা জানান, গি ঈদুল বফিদরর নামাজ পদে িনানীর অবফদে এদেবিদলন এরশাে। শনিাকমীদের েদঙ্গ শুদভিা বিবনময় কদর দুপুর ১২টার 

বেদক পার্ট ি অবফে শথদক শির হদয় র্ান। এরপর আর আদেনবন। িারা জানান, ঈদের আদগ অসুস্থ এরশাে ১৫ শরাজায় একিার এদেবিদলন। অসুস্থ হওয়ার 

আদগ প্রবি েপ্তাদহ িনানীর এ অবফদে আেদিন বিবন। 

এরশােদক শর্ নাদম িাকদিন পবরিাদরর েেস্যরা : শেদশর মানুষ িাদক হুদেইন মুহম্মে এরশাে নাদম বচনদলও পবরিাদরর েেস্যদের কাদি বিবন অন্য নাদম 

পবরবচি। িার িািা-মা, ভাই-শিান, বনকটাত্মীয়রা িাদক ‘শপয়ারা’ নাদম িাকদিন। বজএম কাদের জানান, চার ভাই, পঁচ শিাদনর মদে হুদেইন মুহম্মে এরশাে 

বিদলন শমদজা। 

েিার িে শিাদনর নাম বিল শপয়ারী। শেই নাদমর েদঙ্গ বমবলদয় এরশাদের পাবরিাবরক নাম বিল শপয়ারা। এর্ট িার িাকনাম। কাদের আরও জানান, িািা 

মকবুল শহাদেন শপশায় আইনজীিী বিদলন। বিবন িাবে কদরবিদলন কুচবিহাদরর বেনহাটায়। মা মবজরা খাত্যন বিদলন গৃবহণী। শে কারদণ কুচবিহাদরর 

বেনহাটাদিই িার শিদে ওঠা। িাদের এক ভাই এিং দুই শিান আদগই মারা বগদয়দিন। 

এরশাদের জন্য শশাকিই : জািীয় পার্ট ির শচয়ারম্যাদনর িনানী কার্ িালয় এিং কাকরাইদল জািীয় পার্ট ির শকন্দ্রীয় কার্ িালদয় এরশাদের জন্য শশাকিই শখালা 

হদয়দি। ১৫ জুলাই শথদক ১৮ জুলাই পর্ িন্ত প্রবিবেন শিলা ১১টা শথদক বিকাল ৪টা পর্ িন্ত শশাকিই শখালা থাকদি। 

জািীয় পার্ট ির ৩ বেদনর শশাক : হুদেইন মুহম্মে এরশাদের মৃত্যযদি  ৩ বেদনর শশাক শ াষণা কদরদি জািীয় পার্ট ি। শরািিার বিকাদল েদলর মহােবচি মবশউর 

রহমান রাঙ্গা এ কম িসূবচ শ াষণা কদরন। বিবন জানান, ৩ বেন োরা শেদশ জািীয় পার্ট ির শনিাকমীরা কাদলা ব্যাজ র্ারণ করদিন। েলীয় কার্ িালদয় েলীয় 

পিাকার েদঙ্গ কাদলা পিাকা থাকদি। এিাো শশাকিই শখালা হদি। কূটনীবিকেহ েি িোর্ারদণর স্বািদরর জন্য িা উনু্মি থাকদি। 

এরশােদক োফদনর চূোন্ত বেদ্ধান্ত মঙ্গলিার- রাঙ্গা : োদিক রাষ্ট্রপবি হুদেইন মুহম্মে এরশােদক শকাথায় োফন করা হদি িার বেদ্ধান্ত মঙ্গলিার েদলর উচ্চ 

পর্ িাদয়র শনিারা বিঠক কদর চূোন্ত বেদ্ধান্ত গ্রহণ করদিন িদল জাবনদয়দিন জািীয় পার্ট ির মহােবচি মবশউর রহমান রাঙ্গা। 

শরািিার বিকাদল িনানীদি অিবস্থি জািীয় পার্ট ির শচয়ারম্যাদনর কার্ িালদয় োংিাবেকদের এই কথা জানান বিবন। এর আদগ েকাদল বেএমএইদচ জািীয় 

পার্ট ির বেবনয়র শকা-শচয়ারম্যান ও এরশাদের স্ত্রী রওশন এরশাে িদলন, এরশাদের শশষ ইিা বিল িাদক োমবরক কিরস্থাদন শর্ন োফন করা হয়। িার ইিা 

অনুর্ায়ী ঢাকায় োমবরক কিরস্থাদন িার লাশ োফন করা হদি।  

বকন্তু েদলর শনিাকমীরা এ বেদ্ধান্ত বনদয় বিদিাভ কদরন। িাদের োবি এরশােদক শর্ন উনু্মি স্থাদন কির শেয়া হয়। শরািিার বিকাদল িানানী কার্ িালদয়র 

োমদন োমবরক কিরস্থাদন এরশাদের লাশ োফদনর বেদ্ধাদন্তর বিদরাবর্িা কদর িাদক উনু্মি স্থাদন কির শেয়ার োবিদি বিদিাভ কদরন জািীয় পার্ট ির 

শনিাকমীরা। 

িাদেরদক শান্ত থাকার অনুদরার্ জানান রাঙ্গা। বিবন িদলন, ‘পার্ট ি শচয়ারম্যান এরশাদের লাশ োফন শকাথায় হদি িা এখনও চূোন্ত নয়। মঙ্গলিার েদলর উচ্চ 

পর্ িাদয়র বিঠক হদি। শেখাদনই এ বিষদয় বেদ্ধান্ত শনয়া হদি।’ োংিাবেকদের এক প্রদের জিাদি জািীয় পার্ট ির মহােবচর িদলন, ‘শনিাকমীদের োবি অনুয়ায়ী 

এরশাদের োফন শকাথায় হদি শে বিষদয় বেদ্ধান্ত শনয়া হদি। িদি এরশাে োদহি শচদয়দিন শেনািাবহনীর কিরস্থাদনই িাদক োফন করা শহাক। বকন্তু েলীয় 

শনিাকমীদের োবিদক প্রার্ান্য বেদয় উচ্চ পর্ িাদয় আদলাচনা করা হদি। এরপর চূোন্ত বেদ্ধান্ত শনয়া হদি।’ 

  

 


