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এরশােদর জীবন ও কম: কাচিবহার থেক রং র 

কাগজ িতেবদক : েসইন হ দ এরশাদ ১৯৩০ সােলর ১ ফ য়াির পি মবে র কাচিবহার জলায় জ হণ কেরন। তার 
বাবার নাম মক ল হােসন। িতিন িছেলন কাচিবহােরর িদনহাটা আদালেতর আইনজীবী। এরশাদ কাচিবহার ও িনজ শহর রং ের 

াথিমক ও মা িমক েরর িশ া হেণর পর ১৯৫০ সােল ঢাকা িব িব ালয় থেক াতক িডি  লাভ কেরন। ১৯৫২ সােল 
পািক ান সনাবািহনীেত অিফসার পেদ িনেয়াগ লাভ কেরন। এরপর ১৯৬০-৬২ সােল চ ােম ই  ব ল রিজেম াল স াের 
অ াড া  িছেলন। ১৯৬৬ সােল িতিন পি ম পািক ােনর কােয়টায় অবি ত াফ কেলেজ াফ কাস স  কেরন। এরপর 
১৯৬৮ সােল িশয়ালেকােট ৫৪তম ি েগেডর ি েগড মজর িহেসেব দািয়  পালন কেরন। পেরর বছর লফেট া  কেনল পেদ 
পেদা িত লােভর পর ১৯৬৯-৭০ সােল তীয় ই  ব ল রিজেমে  এবং ১৯৭১-৭২ সােল স ম ই  ব ল রিজেমে  
অিধনায়েকর দািয়  পালন কেরন। 
পািক ান থেক ত াবতেনর পর ১৯৭৩ সােল বাংলােদশ সনাবািহনীর অ াড া  জনােরল িনেয়াগ করা হয় এরশাদেক। ১৯৭৩ 
সােলর ১২ িডেস র কেনল পেদ এবং ১৯৭৫ সােলর ন মােস ি েগিডয়ার পেদ পেদা িত লাভ কেরন। একই বছর িতিন ভারেতর 

াশনাল িডেফ  কেলেজ িতর া কােস অংশ হণ কেরন। ওই বছরই আগ  মােস মজর জনােরল পেদ পেদা িত িদেয় তােক 
সনাবািহনীর উপ ধান িনেয়াগ করা হয়। ১৯৭৮ সােলর িডেস ের এরশাদেক সনাবািহনী ধান পেদ িনেয়াগ দয়া হয়। পেরর বছর 
লফেট া  জনােরল পেদ পেদা িত লাভ কেরন। ১৯৮১ সােলর ৩০ ম রা পিত িজয়াউর রহমােনর হত াকাে র পর থেকই 

রাজনীিতেত এরশােদর আ হ কাশ পেত থােক। সংবাদপে  িব িত ও কাভােরেজর মা েম িতিন সামেন আেসন। ১৯৮২ সােলর 
২৪ মাচ রা পিত আব স সা ােরর িনবািচত সরকারেক উৎখাত কের জনােরল এরশাদ রা  মতা দখল কেরন। িতিন দেশর 
সংিবধানেক রিহত কেরন। জাতীয় সংসদ ও সা ােরর মি সভা বািতল কের িনেজেক সশ বািহনীর সবািধনায়ক ঘাষণা কেরন। য 
সাংিবধািনক পদ  একজন িনবািচত রা ধােনরই া  িছল। তখন িতিন ঘাষণা কেরন ভিব েত সামিরক আইেনর অধীেন জাির 
করা িবিধিবধান ও আেদশই হেব দেশর সেবা  আইন। আর এর সে  অস িত ণ সব আইন অকাযকর হেব। এ ঘাষণার িতনিদন 
পর ২৭ মাচ িবচারপিত আ ল ফজল মাহা দ আহসানউি ন চৗ রীেক রা পিত িহেসেব অিধি ত কেরন। তেব ঘািষত সামিরক 
আইন অ যায়ী ধান সামিরক আইন শাসেকর (িসএমএলএ) উপেদশ বা অ েমাদন তীত িসেডে র কােনা িমকা পালেনর 

েযাগ িছল না। পেরর বছেরর িডেস র পয  িসএমএলএ িহেসেব দশ শাসন কেরন এরশাদ। এরপর রা পিতেক অপসারণ কের 
১৯৮৩ সােলর ১১ িডেস র রা পিতর দািয়  হণ কেরন। 
 
এরশােদর বাবা-মা িদনহাটার বািস া থাকাকালীন ানীয় িহ - সিলম জাতদারেদর সম েয় গ ত কাচিবহার ট কাউি েলর 
সদ েদর সম েয় গ ত ‘িহতসাধনা সভা’ কাচিবহােরর িত  থানায় সভা-সিমিতর মা েম ভারতিবেরাধী চারণা চালােত 
থােক। সিলম সদ রা পািক ােনর সে   হওয়ার আে ালেন জিড়েয় পেড়ন। এমন পিরি েত আেরা কেয়কজেনর সে  
এরশােদর বাবাও কাচিবহার থেক বিহ ত হন। এরপর মক ল হােসন তার ী স ানেদর িনেয় রং র চেল আেসন। ১৯৫০ সােল 

য় ে  কানা হয় িনউ সনপাড়ায় ( াইিভউ)। আইনজীবী মক ল হােসন রং র আদালেত আইন পশা  কেরন। এরশাদ 
অব  এর আেগ ১৯৪৬ সােল উ মা িমেক পড়ার জ  রং ের এেসিছেলন। তখন তার া েয়শন শষ পযােয়। থাকেতন 
কারমাইেকল কেলেজর িজএল হাে েল। আেরা আেগ থেক রং ের থাকেতন তার বড় বান নাহার ও ভি পিত ই েপ র অব 

লস িসরা ল হক। 

 


