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েভাটেকে  দুপুেরর আেগi িরটািন র্ং কম র্কত র্া েঘাষণা িদেলন- 211 শতাংশ েভাট হেয় েগেছ, আর েভাট হণ করা হেব না। তােক 
ei  করেত যাoয়াটা িন ুর হেয় েযত েয, তার সকল ালট বা  রাজপেথ।  েলাকজন েসগুেলা পুিড়েয় িদেয়েছ। oi রােতi 
িকছু েজয্  কূটনীিতক o িবেদিশ সংবাদদাতা িনেজেদর মে  আলাপ করিছেলন, টান র্আuট কেতা হেত পাের, তা িনেয়। সেব র্া  
aনুমান িছল, 3 শতাংশ। 
ei িব  াে ট িনেয় eরশাদ মতায় িফরেলন, েদেশর আধুিনকায়ন o পুনগ র্ঠেনর কােজ। তার ি য় িস া  িছল কিথত 
uপেজলা প িতর মা েম তৃণমূেলর কােছ মতা েদয়া। eগুেলা িছল তয্  eলাকার শাসিনক iuিনট, িনব র্ািচত জন িতিনিধ o 
ম ণালেয়র কম র্কত র্ােদর মা েম ানীয় o েক ীয় সরকােরর দািয়তব্ aিপ র্ত িছল ei শাসেন। eেত েদoয়ািন o েফৗজদাির 
আদালত িছল। uপেজলা েনটoয়াক র্ ািপত হয় পূেব র্র 571িট থানা বা পুিলশ ে শেনর িভি েত। িনেজেদর দুদ র্শা  জীবন িনেয় 
তয্  a েলর মানুষেক সামা  হেলo িস া  েনয়ার মতা েদয়ার েচ া হেয়িছল oi িস াে র ম  িদেয়। িক  েবিশর ভাগ 

ে ে i eসব uপেজলায় আিধপতয্ িছল ানীয় মতাশালী ি  o সরকাির কম র্কত র্ােদর। 
eরশাদ বসবাস করেতন কা  ে িসেড  াসােদ। তার িছল িনজসব্ গলফ েকাস র্। সবসময় দুন িত িনমূ র্ল িনেয় গাঢ় ভাষায় কথা 
বলেতন। দাির য্পীিড়ত মানুেষর ক  িনেয়o িতিন সিতয্কার aেথ র্ পীিড়ত িছেলন। 2৯98 সােল আিম তার সে  eকিট ব া uপ ত 
eলাকায় সফর কির। বহু ােম যাi আমরা। েতয্কটা ােম ে িসেড  ব ার িবধব্ তার িশকার eলাকায় েযেতন। তােক িমনিতর 
সুের ছুেঁত যাoয়া নারীেদর ভ ভােব eিড়েয় েযেতন। তার েপছেন থাকেতা eকজন সহেযাগী, যার হােত িছল েনাটভিত র্ ি ফেকস। 
eরশাদ নারীেদর িদেক iি ত িদেতন, আর তােদর হােত টাকা িবলােতন oi সহেযাগী। 
েসখান েথেক িবরিত িনেয় আমরা বগুড়া সামিরক কয্া নেমে  aিফসাস র্ েমেস দারুণ িক  eেকবােরi েবমানান দুপুেরর খাবার 
েখলাম। আমরা যখন খাি লাম, eরশােদর েচাখ a সজল। িতিন বণ র্না করিছেলন, েযi ধা o দাির য্ আমরা ােম ােম চা ষ 
করলাম। িতিন িবেদিশ াণ চানিন। সতকর্ভােব িনেজর পয র্েব েণর কথা বলেলন, ‘মানুষ িভ কেক িকছু িদেত চায় না।’ 
সমােলাচকরা বেলন, 2৯99 সােল, স া জনি য়তা েপেত, eরশাদ সংিবধান সংেশাধন কের iসলামেক ধম র্িনরেপ  মুসিলম 
সংখয্াগির  েদেশর রা ধম র্ বানােলন। িতিন পি মবে র েকাচিবহার েজলার িদনহাটায় জ হণ কেরন। তখন েসিট িছল 
বৃিটশশািসত ভারত। তার িপতার নাম মকবুল েহােসন, মােয়র নাম মািজদা খাতুন। তার পিরবার বত র্মান বাংলােদেশ aিভবাসী হেয় 
আেস 2৯59 সােল। তখন eিট িছল পািক ােনর aংশ। 
eরশাদ রংপুেরর কারমাiেকল কেলজ o পরবত েত ঢাকা িবশব্িব ালেয় পড়াশুনা কেরন। 2৯61 সােল িতিন াতক িডি  aজর্ন 
কেরন। 2৯7৯ সােল পািক ােনর েকােয়টায় কমা  aয্া  াফ কেলেজর পর িতিন i  েব ল েরিজেমে র কমাি ং aিফসার 
িহেসেব পদায়ন পান। তেব 2৯82 সােল বাংলােদশ যখন পািক ােনর িবরুে  সব্াধীনতার যুে  লড়িছল, তখন তােক a রীণ করা 
হয়। 2৯84 সােল তােক বাংলােদেশ েফরত পাঠােনা হয়। 
িবংশ শতা ীেত বাংলােদেশর সবেচেয় দীঘ র্কােলর শাসক িছেলন eরশাদ। িক  েদেশর aব া eত u াল িছল েয, িতিন আজীবন 
মতায় থাকেত পােরন িন। iিতহােস থম o eকমা  নিজর গেড় আoয়ামী লীগ o িবeনিপ ঐকয্ব  হেয় হরতাল o রাজপেথ 

আে ালন কের। সিহংসভােব হরতাল েয়াগo কের। 2৯৯1 সােলর িডেসমব্ের, ে িসেড  বুঝেত পারেলন তার সময় েশষ। িতিন 
পদতয্াগ করেলন। তার পের েযi সরকারগুেলা আসেলা েসগুেলার েনতৃেতব্ িছেলন খােলদা িজয়া o েশখ হািসনা। 
2৯৯2 সােল eরশাদেক আটক করা হয়। দুন িতর aিভেযােগ কারা রীণ করা হয়। িক  েভেঙ যাoয়ার পিরবেত র্ জাতীয় পািট র্ 
গুরুতব্পূণ র্ রাজৈনিতক শি  িহেসেব িটেক যায়। টানা দুi িনব র্াচেন eরশাদ 6িট আসন েথেক িনব র্াচন কেরন o েতয্কিট েথেক 
জয়লাভ কেরন, aথচ তখন িতিন কারাগাের। িক  তারপরo তার েগৗরবময় িদনগুেলা ততিদেন েশষ। 
2৯৯8 সােল িতিন জািমেন মু  হন। eরপর 3111 সােল তােক আবােরা 5 মােসর জ  েজল েদয়া হয়। oi সময় িতিন 6 বছেরর 
জ  িনব র্াচেন aেযাগয্ হন। মৃতুয্র সময়, তার িবরুে  eকিট সামিরক aভুয্ ান সমথ র্েনর aিভেযােগ মামলা চলিছল, েযi aভুয্ ােন 
তারi সহকম  েমজর েজনােরল আবুল মনজুর িনহত হন। 
eরশাদ 2৯67 সােল রoশন eরশাদেক িবেয় কেরন। িতিন 3111 সােল িবিদশা িসি কীেক িবেয় কেরন। 3126 সােল তােদর মে  
িডেভাস র্ হয়। মৃতুয্র সময় 4 েছেল o 2 েমেয় েরেখ েগেছন িতিন। 
(বৃিটশ ƣদিনক গািড র্য়ােন কািশত।)  
 


