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এরশাদের বর্ ণাঢ্য জীবন 

যুগান্তর ডেস্ক 

হুদেইন মুহম্মে এরশাে ১৯৩০ োদলর ১ ডেব্রুয়ারর অরবভক্ত ভারদের কুচরবহাদরর রেনহাটায় জন্মগ্রহর্ কদরন। চার ভাই পাঁচ ডবাদনর 

মদে হুদেইন মুহম্মে এরশাে রিদলন ডমজ। পাররবাদর োর নাম রিল ডপায়ারা। োর শশশব ও স্কুলজীবন ডকদটদি বাবা-মার েদে 

রেনহাটায়। ডেখান ডেদকই রেরন এেএেরে পাাে কদরন। 

পাদর রেরন রংপুদর কারমাইদকল কদলদজ উচ্চ মােরমক পাদেন। ডেশভাদগর পার ১৯৫০ োদল োর বাবা মকবুল ডহাদেন স্ত্রী-েন্তানদের 

রনদয় চদল আদেন রংপুদর। ওই বিরই ঢ্াকা রবশ্বরব্ালয় ডেদক ্ােক রেরগ্র লাভ কদরন এরশাে। 

উরকল হওয়ার আশায় এরপার রেরন ল’ কদলদজ ভরেণ হদয়রিদলন। েদব আইন পাো ডশষ করার আদগই ১৯৫২ োদল ডেনাবারহনীদে 

অরেোর পাদে ড াগ ডেন। 

এরশাে ১৯৬০-৬২ োদল চট্টগ্রাম ইস্ট ডবেল ডররজদমদের ডকদে অযােজুট্যাে রহদেদব কম ণরে রিদলন। ১৯৬৬ োদল রেরন 

ডকাদয়টার স্টাে কদলজ ডেদক স্টাে ডকাে ণ েম্পন্ন কদরন। ১৯৬৮ োদল রেরন রশয়ালদকাদট ৫৪ রিদগদের ডমজর হন। 

১৯৬৯ োদল ডলেদটন্যাে কদন ণল রহদেদব পাদোন্নরে লাদভর পার ১৯৬৯-৭০ োদল তৃেীয় ইস্ট ডবেল ডররজদমদের অরিনায়ক এবং 

১৯৭১-৭২ োদল ৭ম ইস্ট ডবেল ডররজদমদের অরিনায়ক রহদেদব কম ণরে রিদলন। 

পাারকস্তান ডেদক ডেদশ ডেরার পার ১৯৭৩ োদল এরশাে বাংলাদেশ ডেনাবারহনীদে অযােজুট্যাে ডজনাদরল রহদেদব রনদয়াগ পাান। 

১৯৭৩ োদলর ১২ রেদেম্বর কদন ণল ও ১৯৭৫ োদলর জুদন রিদগরেয়ার পাদে পাদোন্নরে পাান। 

১৯৭৫ োদলর ২৪ আগস্ট ভারদে ন্যাশনাল রেদেস ক কদলদজ রশিরশষণরর্রে অবথায় রেরন ডমজর ডজনাদরল রহদেদব পাদোন্নরে ও উপা-

ডেনারশিিান রহদেদব রনদয়াগ পাান। ১৯৭৮ োদলর রেদেম্বদর এরশােদক ডেনাবারহনী রশিিান রহদেদব রনদয়াগ ডেয়া হয়। ১৯৭৯ োদল রেরন 

ডলেদটন্যাে ডজনাদরল পাদে পাদোন্নরে লাভ কদরন। 

১৯৮২ োদলর ২৪ মাচ ণ এরশাে রাষ্ট্রষণরমো গ্রহর্ কদরন এবং ১৯৮৩ োদলর ১১ রেদেম্বর পা ণন্ত রেরন রশিিান োমররক রশিশােক রহদেদব 

ডেশ শােন কদরন। এরশাে ডেদশ উপাদজলা পাদ্ধরে চালু কদরন এবং ১৯৮৫ োদল রশিেম উপাদজলা পাররষে রনব ণাচন অনুরিে হয়। 

১৯৮৬ োদল রেরন জােীয় পাার্ট ণ রশিরেিা কদরন এবং এ েদলর মদনানয়ন রনদয় একই বির ৫ বিদরর জন্য ডেদশর রাষ্ট্রপারে রনব ণারচে 

হন। এ রনব ণাচদন আওয়ামী লীগ ও জামায়াে অংশ ডনয়। েদব রবএনরপা রনব ণাচন বজণন কদর। োিারর্ রনব ণাচদন এরশাদের েল 

েংখ্যাগররি আেন পাায়। রবদরািী েদলর আদদালদনর মুদখ ৭ রেদেম্বর ১৯৮৭ োদল রেরন এ েংেে বারেল কদরন। অবশ্য ১৯৮৮ 

োদলর োিারর্ রনব ণাচন েব েল বজণন কদর। 

১৯৯০ োদলর ৬ রেদেম্বর রাষ্ট্রপারের পাে ডেদক এরশাে পােেযাগ কদরন। ষণরমো হারাদনার পার রেরন ডগ্রেোর হন। ১৯৯১ োদলর 

জােীয় রনব ণাচদন রেরন কারাগার ডেদক রনব ণাচদন অংশ ডনন এবং রংপুদরর পাঁচর্ট আেন ডেদক রনব ণারচে হন। ১৯৯৬ োদলর োিারর্ 

রনব ণাচদনও রেরন পাঁচর্ট আেন ডেদক রনব ণারচে হন। ৬ বির অবরুদ্ধ োকার পার ১৯৯৭ োদলর ৯ জানুয়ারর রেরন জারমদন মুরক্ত পাান। 

২০১৪ োদলর ৫ জানুয়ারর জােীয় রনব ণাচদনর মে রেদয় োর েল জােীয় পাার্ট ণ েংেদে রশিিান রবদরািী েল রহদেদব আত্মরশিকাশ কদর 

এবং োর স্ত্রী রওশন এরশাে রশিিান রবদরািীেলীয় ডনো হন। েশম জােীয় েংেদেও এরশাে েেস্য রিদলন। ওই েময় রেরন 

রশিিানমন্ত্রী ডশখ হারেনার রবদশষ দূদের োরয়ত্ব পাালন কদরন। বেণমান একােশ জােীয় েংেদের রবদরািীেলীয় ডনো রিদলন রেরন। 

িাত্রজীবদন পাোদশানার পাাশাপাারশ ডখলাধুলাদেও মদনাদ াগ রিল এরশাদের। ফুটবদলর রশিরে রিল রবদশষ আগ্রহ। স্কুল ও কদলজ 

জীবদন রেরন রংপুর অঞ্চদল রবরভন্ন ক্লাদব ভাোয় ফুটবল ডখলদেন। পাাশাপাারশ করবো রলখদেন রেরন। কারমাইদকল কদলদজর 

োরহেয পারত্রকার েম্পােনার োরয়ত্বও পাালন কদররিদলন। োর এ করবো ডলখা অব্যাহে রিল কম ণজীবদনও। 

৯ বিদরর শােনামল : রাষ্ট্রপারে োকাকাদল ৯ বিদর ডেদশ উন্নয়দনর রভে রচনা হয় এরশাদের হাদে। োর ডলাগান রিল, ‘৬৮ হাজার 

গ্রাম বঁচদল ডেশ বঁচদব’। এরশাে রাষ্ট্রিম ণ রহদেদব ইেলামদক েংরবিাদন অন্তর্ভ ণক্ত কদরন। মেরজদের রবল মওকুে কদরন, েরকারর 

ছুর্ট শুক্রবার রশিবেণন কদরন। 

উপাদজলা পাদ্ধরে রশিবেণদনর মােদম রশিশােরনক ষণরমো রবদকেীকরর্ কদরন এরশাে। উপাদজলা ভবন, উপাদজলা স্বাথয কমদেক্স রনম ণার্ 

ও উপাদজলায় ম্যারজদেট রনদয়াগ হয় োর েমদয়। এ ভূরমকার কারদর্ রেরন ‘পাল্লীবন্ধু’ ডখোদব ভূরষে হন। ডজলা পাররষে েরক্রয় ও 

কা ণকর কদরন রেরন। 

উচ্চ আোলদে রবচাদরর জন্য  াদে ঢ্াকায় আেদে না হয় এজন্য হাইদকাদট ণর িয়র্ট ডবঞ্চদক ঢ্াকার বাইদর থাপাদনর উদ্াগ 

রনদয়রিদলন এরশাে। রকন্তু আইনজীবীদের েীি রশিরেবাদের মুদখ ডশষ পা ণন্ত ডের্ট বাস্তবায়ন করদে পাাদরনরন। 



এরশাে রশদে ব্যরক্ত খাদের রবকাদশ রবরভন্ন পােদষণরপা ডনন। রশেনীরে ড াষর্ার পার রবরনদয়াগ ডবাে ণ রশিরেিা কদরন। ডপাাশাক রশে োর 

েমদয় রবকরশে হয়। ঢ্াকায় রশিেম ডবরব ডহাম োর অনুদরশিরর্ায় শেরর হয়। রেরন ঔষি নীরে রশির্য়ন কদরন। েদল ঔষদির োম ড মন 

কদম আদে, ডেমরন থানীয় ডকাম্পারনগুদলা ঔষি উৎপাােদন েষণরমো অজণন কদর। 

উত্তরবেেহ োরা ডেদশ ড াগাদ াগ অবকাঠাদমা োর হাদেই গদে উদঠ। এরশােই রশিেম  মুনা ডেতু রনম ণাদর্র বাস্তব পােদষণরপা ডনন। 

বুরেগো, কাঞ্চন, হালো, ডম না-ডগামেী, কর্ ণফুলী, রূপাো, ২য় বুরেগো ডেতুেহ ৪৩র্ট বে ডেতু গদেন রেরন। ডেদশ রশিেম 

রবররেহীন আন্তঃনগর ডেন চালু কদরন রেরন। 

পােরশশুদের রশিদয়াজন ডমটাদে গঠন কদরন ‘পােকরল োস্ট’। ঘূরর্ ণঝে রশিবর্ এলাকায় রশিেম ডশল্টার বারে রনম ণার্ কদরন রেরন। 

গুচ্ছগ্রাদমর (বেণমাদন আশ্রয়র্) িারর্া রেরন রশিবেণন কদরন। রেস্তা বঁি শেরর কদর উত্তদরর োে ডজলায় ডেচ সুরবিা রনরিে কদরন। 

এরশাদের আমন্ত্রদর্ রানী এরলজাদবে ও চীদনর ডরশিরেদেে রশিেম এদেদশ আদেন। োর শােনকাদল রবদশ্বর রশিভাবশালী ডরশিরেদেেরা 

এদেদশ আগমন কদরন। রেরন আদমররকার ডহায়াইট হাউদে বাংলাদেদশর পাদষণর ভাষদর্র সুদ াগ ডপাদয়রিদলন। জারেেংদ র শারন্ত 

রমশদন রশিেম ডেনা পাাঠান রেরন। 

জােীয় েংেে ভবদনর রনম ণার্ কাজ েমাপ্ত কদরন রেরন। জােীয় স্মৃরেদেৌদির রনম ণার্ েম্পন্ন কদরন। পুরদনা রবমানবদদর প্যাদরে 

স্কয়ার রনম ণার্ হয় োর েমদয়। রেরন বাংলাদেদশ রশিেম আইএেরে ডটরলদোন রশিরেিা কদরন। োর শােনামদল ডেদশ রশিেম োকণ 

েদম্মলন অনুরিে হয়। রশেকলা একাদেরমর বেণমান আধুরনক রেজাইদনর রূপাকার রেরন। রাজশাহী রবমানবদর চালু হয় োর েমদয়। 

ওয়ারীদে সুইপাারদের জন্য বহুেল ভবন রনম ণার্ কদরন রেরন। োর েমদয় রনরম ণে হয় মরেরঝল ডেনাকল্যার্ ভবন। 

গ্রামীর্ ব্যাংদকর কা ণক্রম োর েময় রবস্তৃরে লাভ কদর। বারদেম হােপাাোল োর েময় রশিরেিা পাায়। রাজশাহীর বদরে গদবষর্া োর 

হাদে রনরম ণে। গাজীপুদর িান ও চাল গদবষর্া ডকে রশিরেিা কদরন রেরন। রেদলদটর ওেমানী ডমরেদকল হােপাাোল, ওেমানী 

রবমানবদরেহ শাহজালাল রবজ্ঞান ও রশিযুরক্ত রবশ্বরব্ালয় ও খুলনা রবশ্বরব্ালয় োর হাদে শেরর। 

মুরজব নগর স্বািীনো ডেৌি রনম ণার্, ঢ্াকা ডকেীয় শহীে রমনাদরর বেণমান আেদল রেদর আোর সূচনা োর েমদয়। জােীয় মেরজে 

বায়তুল ডমাকাররম মেরজদের েংস্কাদরও োর অবোন রদয়দি। ঢ্াকা রবশ্বরব্ালয় এলাকায় রেন ডনোর স্মৃরেদেৌি শেরর কদরন 

রেরন। ‘োক্কা’ ডক ‘ঢ্াকা’ নামকরর্ কদরন এরশাে। ঢ্াকা শহর রষণরা বঁি (দবরেবঁি) রনম ণার্ কদরন রেরন। সুররশিমদকাট ণ মাদঠ ঈদের 

জামাে রেরনই রশিেম শুরু কদরন। 

ওেমানী রমলনায়েন এরশাদের আমদল শেরর। উত্তরা ও বাররিারা হাউরজং উন্নয়ন ও েট বরাদ্দ কদরন রেরন। োদয়োবাে, গাবেলী 

ও ডেজগঁওদয় বাে টারম ণনাল শেরর কদরন। ঢ্াকায় েজদনরও ডবরশ রশশুপাাকণ রনম ণার্ কদরন রেরন। ঢ্াকায় আধুরনক ডরাে ও োরেক 

রেগন্যাল রেরন রশিেম থাপান কদরন। ঢ্াকায় গরুর গারে রেদয় ময়লা ডেলার পাররবদেণ োক চালু কদরন রেরন। 

চট্টগ্রাম বদদর রশিেম ৯ রমটার ড্রােদটর জাহাদজর জন্য ডজর্ট ও ৫র্ট নতুন ডশে বারনদয়রিদলন রেরন। রবআইেরিউর্টএ এবং 

রবআইেরিউর্টরের মােদম ডেদশর নেীপাে ও রস্টমার োরভ ণদের আধুরনকায়ন কদরদিন এরশাে। োরা ডেদশর গ্রামগদে পাাকা রাস্তা 

করার জন্য এলরজইরে সৃরি কদরদিন। 

অরেে-আোলেেহ েব ডষণরদত্র বাংলাভাষা রশিচলন আইন রেরন কদরদিন। বাংলাদেদশর বারর্জয জাহাজগুদলাদে ডেদশর পাোকা রশিেম 

উরেদয়রিদলন। তৃেীয় ডশ্ররর্ অবরি রি বই রেরন শুরু কদররিদলন। এরকম ৩৭৭র্ট বে বে কাজ োর নাদম ইরেহাদে রলরপাবদ্ধ আদি। 

 


