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প্রজন্ম জনতার মােঝ যারা

েথেক

আব্দুর রিহম, ভাঙ্গুড়া, পাবনা :
‘মানুষ বাঁেচ তার কর্েম বয়েস
নয়’ অথবা ‘কীর্িতমােনর মৃত্যু নাই’ এই বাক্যগুিল মানুষ মাত্রই
মর্েম মর্েম উপলব্িধ করেত পারেবন।
পাবনার ভাঙ্গুড়ায় উপেজলায় এমনই এক পিরবার রেয়েছ যারা প্রজন্েমর
পর প্রজন্ম ধের মানুেষর পােশ েথেক কল্যাণকর কাজ সম্পাদন
কের যাচ্েছন। আর েস িট হেলা আলহাজ্ব মহসীন আলীর পিরবার ।
আলহাজ্ব মহসীন আলী িছেলন একজন রাজৈনিতক সেচতন ব্যক্িত। যিদও েপশা
কৃিষ ও ব্যবসা িছল তথািপ জনেসবাই তার িছল মুল লক্ষ্য। আর েসই
জনেসবার কারেণই িতিন প্রায় দুই যুেগরও েবশী সময় ভাঙ্গুড়া ইউিনয়ন
পিরষদ েচয়ারম্যান িহেসেব দািয়ত্ব পালন কেরিছেলন।
মানব েসবার লক্ষ্য িনেয়ই িতিন ভাঙ্গুড়ায় একিট স্বাস্থ্য েসবার
জন্য হাসপাতাল স্থাপেনর উদ্েযাগ েনন িকন্তু ইউিনয়ন পর্যােয় এমন
েসবামূলক প্রিতষ্ঠান স্থাপেন তৎকালীন সরকােরর অপারগতা প্রকাশ
করায় িতিন অত্যন্ত ব্যিথত হেয়িছেলন।
এর পর িশক্ষা প্রসােরর লক্ষ্েয কিতপয় দানশীল ব্যক্িতর সহেযািগতায়
১৯৭০সােল এ অঞ্চেলর অন্যতম িবদ্যাপীঠ হাজী জামাল উদ্দীন কেলজ
প্রিতষ্ঠা কেরন।
এছাড়াও িতিন ভাঙ্গুড়া ইউিনয়ন উচ্চ িবদ্যালয়, নারী িশক্ষার জন্য
িতিন গেড় েতােলন ভাঙ্গুড়া জিরনা রিহম বািলকা উচ্চ িবদ্যলয়, হাজী
গেয়জ উদ্দীন মিহলা ফািজল মাদ্রসা ও ভাঙ্গুড়া মিহলা কেলজ।
এসব ক্েষত্ের িতিন অজস্র সম্পদ ব্যয় কের মানুেযর ভােলাবাসায়
িসক্ত হেত েচেয়েছন বেল িনেজর নােম েকান প্রিতষ্ঠান কেরনিন।
হাজী মহাসীন এর েযাগ্য উত্তরসুরী আলহাজ েমাঃ মকবুল েহােসন যার
জন্ম হেয়িছল ১৯৫০ সােলর ২০ েশ জানুয়াির ভাঙ্গুড়া ইউিনয়েনর সর্দার
পাড়া গ্রােম।

বাল্যকাল েথেকই িতিন িছেলন েমধাবী ও পেরাপকারী। ১৯৫৭ সােলর
প্রাথিমক িশক্ষা, ১৯৬৭ সােল েমট্িরকুেলশন ও ঢাকার জগন্নাথ কেলজ
েথেক উচ্চ মাধ্যিমক ও স্নাতক িডগ্রী পাস কেরন।
পিরবার ও সমােজর জন্য িকছু করার লক্ষ্েয ব্যবসায় মেনািনেবশ কেরন
এবং দীর্ঘ সময় ধের িতিন ভাঙ্গুড়া বিণক সিমিতর সভাপিতর দািয়ত্ব
পালন কেরন।
গণদাবীর ফেল ১৯৮৫ সােলর উপেজলা িনর্বাচেন অংশ গ্রহণ কের িতিন
িবপুল েভােট িনর্বািচত হেয়িছেলন।
তখন েথেকই িতিন সক্িরয় জনগেণর পােশ সবসময় েথেকেছন। যার কারেন
১৯৯০ সােলর দ্িবতীয় েময়ােদ পুনরায় িনর্বািচত হন।
২০০৩ সােল িতিন কাউন্িসেলর মাধ্যেম ভাঙ্গুড়া উপেজলা আওয়ামী লীেগর
সভাপিত িনর্বািচত হন, ২০০৪ সােল পাবনা েজলা আওয়ামী লীেগর সহসভাপিতর দািয়ত্ব গ্রহণ কেরন।
এসময় পাবনা-৩ এলাকার জনগণেক সংগিঠত কের এ অঞ্চেলর আওয়ামী লীগেক
আরও শক্িতশালী কেরন।
২০০৮ সােলর জাতীয় সংসদ িনর্বাচেন জনেনত্রী েশখ হািসনা তােক দলীয়
মেনানয়ন েদয় এবং িবপুল েভােট পাবনা-৩ এলাকার জনগণ তােক িবজয়ী কের
জাতীয় সংসেদ পাঠান।
আবার ২০১৪ সােলও িতিন দলীয় মেনানয়েন দ্িবতীয় েময়ােদ িনর্বািচত
হন। এসময় িতিন এ অঞ্চেলর মানুেষর জন্য রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ,
কালভার্ট, িশক্ষা, স্বাস্থ্য ৈবদ্যুৎিতক ব্যবস্থাসহ িবিভন্ন খােত
ব্যাপক উন্নয়ন মুলক কাজ কেরন এবং এখেনা তা কের যাচ্েছন।
তার সুেযাগ্য উত্তরসুরী ভাঙ্গুড়ার েপৗর িপতা েগালাম হসনাইন
রােসলও গণদাবীর মুেখ েপৗরসভার েময়র প্রার্থীতা েঘাষনা কেরন এবং
জনপ্িরতার কারেণ আওয়ামী লীগ এর দলীয় সমর্থন লাভ কের িবপুল
েভােট িবজয়ী হন।
অিত অল্প সমেয় তার েমধা ও প্রজ্ঞার কারেণ িবিভন্ন জনকল্যানকর
পদক্েষপ গ্রহণ কের এবং তা বাস্তাবায়েনর মধ্য িদেয় িতিন ভাঙ্গুড়া
বাসীর হৃদেয় স্থান কের িনেয়েছন ।
তার দািয়ত্ব গ্রহেণর পর উল্েলথেযাগ্য সফলতার মধ্েয ভাঙ্গুড়ােক

মাদক মুক্ত করা, গুরুত্বপূর্ণ পেয়ন্েট িসিস ক্যােমরা স্থাপন,
েপৗর সভােক ‘খ’ শ্েরিণ েথেক ‘ক’ শ্েরিণেত উন্নিত করা, রাস্তা ঘাট
ও
ড্েরেনজ
ব্যবস্থা
িনর্মাণ
করা,
েপৗরসভার
িবিভন্ন
জন
গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূেহ ৈবদ্যুিতক বািত স্থাপন করা িশক্ষার
মােনান্েনায়ন ও জুয়া েখলা বন্ধ করা।
এ িবষেয় েময়র েগালাম হাসনাইন রােসল বেলন, জনেসবাই আমােদর
পািরবাের মুল লক্ষ্য তাই যত িদন বাঁিচ তেতািদন জনগেনর ভােলাবাসা
িনেয়ই েবঁেচ থাকেত চাই।

