েসাহানী েহােসন ১৪৭ দাদা সােহব
ফালেক পুরস্কাের ভূিষত

পুরস্কার

িনচ্েছন

েসাহানী

েহােসন
িবেশষ প্রিতিনিধ : পাবনা ইউিনভার্সাল গ্রুেপর ব্যবস্থাপনা
পিরচালক েসাহানী েহােসনেক ‘েসাশ্যাল ওয়ার্কার অব দ্যা ইয়ার’২০১৬
িহেসেব ১৪৭তম দাদাসােহব ফালেক পুরস্কাের ভূিষত করা হেয়েছ ।
২৪ এপ্িরল িবেকেল দাদাসােহব ফালেক ফাউন্েডশন ভারেতর মুম্বাইেয়
তাঁেক এই পুরস্কার প্রদান কের। ইিতপূর্েব িতিন মহাত্মাগান্ধী
পুরস্কাের ভূিষত হেয়িছেলন।
পাবনার েসাহানী েহােসন িশল্প, সামািজক, সাংস্কৃিতক ও ক্রীড়া
ক্েষত্ের িবেশষ অবদান েরেখেছন পাবনায়। িযিন উদ্যমতা ও দক্ষতা
িদেয় প্রিতষ্িঠত কেরেছন িনেজেক। সিঠক পথ-িনর্েদশনা িদেয় গেড়
তুেলেছন িনেজর প্রিতষ্ঠানেক। কর্মসংস্থান ৈতির কেরেছন শত শত
মানুেষর। সহেযািগতার হাত বািড়েয় জািগেয় তুেলেছন বহু প্রিতভােক।
সদালাপ, িমষ্টভাষা আর উচ্ছলতা িদেয় জয় কেরেছন হাজার হাজার
মানুেষর মন।
িতিন এেকধাের সফল িশল্পউদ্েযাক্তা , কিব , সািহত্যাক, চলচ্িচত্র
িনর্মাতা।
১৯৬৭ সােলর ২২েশ জুন নােটার েজলা সদের কানাইখালীেত এক সম্ভ্রান্ত
মুসিলম পিরবাের জন্মগ্রহণ কেরন িতিন। িশক্ষাজীবন েশষ করার আেগই
িতিন ১৯৮৯ সােল পাবনার িবিশষ্ট িশল্পপিত এবং আন্তর্জািতক
খ্যািতসম্পন্ন
শ্যুটার
আলহাজ
েমাবারক
েহােসন
রত্নর
সােথ

িববাহবন্ধেন আবদ্ধ হন।
সংসার জীবেন হেয় ওেঠন একজন সফল মা। সােথ দািয়ত্ব পান ইউিনর্ভাসাল
গ্রুেপর।
েস
সময়
েথেক
েকাম্পািনর
ব্যবস্থাপনা
পিরচালেকর
দািয়ত্েবর পাশাপািশ বাচ্চােদর স্কুেলর পড়ােলখা তােদর সাংস্কৃিতক
অনুষ্ঠানসহ নানািবধ দািয়ত্ব পালন কেরন। অপরিদেক পাবনার িবিভন্ন
সামািজক ও সাংস্কৃিতক কর্মকান্েডর সােথ জিড়েয় পেড়ন।
িকন্তু হঠাৎ কেরই স্বামী েমাবারক েহােসন রত্ন দুরােরাগ্য
ক্যান্সাের আক্রান্ত হন। উন্নত িচিকৎসার জন্য যান িসঙ্গাপুের।
ব্যাবসা ও সন্তানেদর েয দািয়ত্ব দু’জন একসােথ পালন করেতন েস
দািয়ত্ব এেস পেড় একা েসাহানী েহােসেনর কাঁেধ। িতিন দািয়ত্ব পালেন
িপছপা হনিন। েস দািয়ত্ব আর তার কাঁধ েথেক নামানিন। ২০০৭ সােলর
১৯েশ মার্চ আলহাজ েমাবারক েহােসন রত্নর অকাল মৃত্যুর পর তাঁর
েদয়া
দািয়ত্ব
সফলভােব
পালন
কেরন
িতিন।
অল্পিদেনই
নারী
িশল্পউদ্েযাক্তা িহেসেব েদেশ ও িবেদেশ প্রিতষ্িঠত কেরন িনেজেক।
এখন িতিন একজন সফল ব্যবসায়ী, সফল মাতা এবং সফল সমাজকর্মী।
িতিন পাবনায় িনজ উদ্েযােগ শুরু কেরন মাশরুম চাষ। মাশরুম পাবনায়
জনপ্িরয় কের েতােলন িতিন। মাশরুম চােষর জন্য েজলা প্রশাসক ও
পুিলশ সুপােরর কাছ েথেক অিভনন্িদত হন। তেব শুধু ব্যবসার মধ্েয
আটেক রােখনিন িনেজেক। ব্যবসার পাশাপািশ িতিন পাবনা ও পাবনার
বাইের িবিভন্ন সাংস্কৃিতক, সামািজক, ধর্মীয় ও ক্রীড়া সংগঠনেক
পৃষ্ঠেপাষকতা িদেয় এবং সরাসির অংশগ্রহেণর মাধ্যেম এিগেয় িনেত
েজাড়ােলা ভূিমকা পালন কেরেছন।
ব্যক্িতগতভােবও

হাত

বািড়েয়েছন

বহু

মানুেষর

সহেযািগতায়।

তাঁর

সহেযািগতায় েবশ কেয়কজন অদম্য েমধাবী িশক্ষার আেলায় আেলািকত
হচ্েছন।
যুবসমাজেক
সময়-উপেযাগী
কের
গেড়
তুলেত
িতিন
বহু
প্রিতষ্ঠােন কম্িপউটারসহ আধুিনক যন্ত্রপািত প্রদান কেরেছন। কােরা
দুঃখ, কষ্ট, দুর্দশা েদখেলই িতিন সহেযািগতার হাত বািড়েয়েছন।
বন্যা, খরা, শীেত অসহায় মানুেষর পােশ থাকেছন। খাদ্য, বস্ত্র িনেয়
ছুেট েগেছন তােদর কােছ। পঙ্গু, অসহায়েদর অসহায়ত্ব দূর করেত হুইল
েচয়ার, িরকশা-ভ্যান িকেন িদেয়েছন।
েরাদ বৃষ্িটেত িভেজ পাবনা নার্িসং ইনস্িটিটিটউেটর িশক্ষার্থীরা
হাসপাতােল আসেতা। তােদর চলাচেলর সুিবধার্েথ ৈতির কের িদেয়েছন ফুট
ছাউিন। মুক্িতযুদ্েধর বীর শহীদেদর স্মরেণ একিট স্মৃিত স্তম্ভ

ৈতিরেত িতিন প্রধান পৃষ্ঠেপাষেকর ভূিমকা পালন কেরেছন। পাবনা েজলা
কারাগাের িশশু ও নারীেদর উন্নয়েন সহেযািগতা করেছন িনয়িমত।
এছাড়া বহু মসিজদ, মন্িদর, এিতমখানা
উন্নয়েনর জন্য সহেযািগতা কের যাচ্েছন।

ও

িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােনর

েশাভা নােম একিট েমেয় এক সময় মাদকাসক্ত িছল। মাদক েবচােকনা ও
েসবন িছল তার িনত্য িদেনর কাজ। একপর্যােয় েমেয়িট ধরা পেড়
েজলহাজেত যায়। েজল পিরদর্শেন িগেয় েসাহানী েহােসেনর সঙ্েগ তার
পিরচয় হয় । িতিন েমেয়িটর দুঃখ-দুর্দশার কথা শুেন সহেযািগতার হাত
বাড়ান। মাদকাসক্ত ভয়াল জীবন েথেক িফিরেয় আেনন স্বাভািবক জীবেন।
কর্মস্থােনর ব্যবস্থা কের েদন।
সর্েবাপির েসাহানী েহােসন মানুেষর কল্যােণ কাজ কের যাচ্েছন।
িনেজেক সঁেপেছন মানুেষর মােঝ। িতিন বেলেছন- িনেজর অর্জন িদেয়
েদেশর আর্থ-সামািজক উন্নয়েন ভূিমকা রাখা তাঁর আগামী িদেনর
সংকল্প। েস েচষ্টাই িতিন করেছন।
িতিন কিবতা, গান, গল্প িলেখ, ছিব এঁেক জয় করেত েচেয়েছন মানুেষর
মন। অভাবনীয় সাড়াও েপেয়েছন তােত। তাঁর েলখা কিবতার বই ‘সমুদ্র’,
‘সমুদ্র তরঙ্গ’ ও ‘তৃতীয় একজন’, িবদায় ছুিটপুর ব্যাপক জনপ্িরয়তা
েপেয়েছ পাঠক সমােজ। তার েলখা কিবতা িনেয় েদেশর নন্িদত িশল্পী
বাপ্পা মজুমদােরর সুের এবং জনপ্িরয় আবৃত্িতকার িশমুল মুস্তাফা ও
ঈিশকা আিজেজর কণ্েঠ ৈতির হেয়েছ আবৃত্িতর িসিড ‘তৃতীয় একজন’।
তাঁর আঁকা ছিব িনেয় প্রকািশত হেয়েছ ছিব গ্রন্থ ‘কষ্টগুেলা আটেক
থােক দুই মলােটর ভাঁেজ’। গীিতকার ও গল্পকার িহসােবও িতিন িনেজেক
তুেল ধেরেছন মানুষেদর মােঝ। তার েলখা েবশ কেয়কিট গান এখন
জনপ্িরয়তার শীর্েষ অবস্থান করেছ। তার ‘মা’ গল্প েথেক ৈতির হচ্েছ
চলচ্িচত্র ‘সত্ত্বা’।
িনেজর কর্মদক্ষতা ও উদ্যমতা িদেয় িতিন বহু প্রিতষ্ঠােনর সঙ্েগও
জিড়ত রেয়েছন। চার্টার্ড প্েরিসেডন্ট হেয় প্রিতষ্ঠা কেরেছন
েরাটাির ক্লাব অব রূপকথা পাবনা। রূপকথার মেতাই সািজেয়েছন িতিন
ক্লাবিটেক। ভােলা কােজর স্বীকৃিত স্বরূপ ক্লাবিট েপেয়েছ েবশিকছু
স্বীকৃিত। িতিন িনেজও কম যানিন। েপেয়েছন এওয়ার্ড।
এছাড়াও িতিন পাবনা রাইেফল ক্লােবর আজীবন সদস্য, পাবনা বনমালী
ইনস্িটিটউট আজীবন সদস্য, পাবনা মিহলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-

সভােনত্রী, পাবনা কারাগােরর েবসরকাির কারা পিরদর্শক, পাবনা
সরকাির িশশু পিরবার পিরচালনা কিমিটর সদস্য, পাবনা মিহলা ক্লােবর
কার্যকির সদস্য, পাবনা সদর উপেজলা খাসজিম বন্েদাবস্ত কিমিটর
সদস্য, পাবনা লাগসই প্রযুক্িত জাদুঘেরর সদস্য সিচব, পাবনা
আঞ্জুমান মুিফদুল ইসলােমর কার্যকির সদস্য, আজীবন সদস্য বাংলােদশ
েরড ক্িরেসন্ট েসাসাইিট পাবনা শাখা। আজীবন সদস্য ও কার্যকির
সদস্য, সদর উপেজলা আইনশৃঙ্খলা কিমিট সদস্য, আদর্শ মিহলা কেলজ,
পাবনা িবদ্েযাৎসাহী সদস্য পিরচালনা কিমিট, শহীদ রিফক আহম্েমদ
বািলকা িবদ্যালয়, পাবনা পিরচালনা পিরষেদর িবদ্েযাৎসাহী সদস্য ও
েজলা সমাজকল্যাণ পিরষদ পাবনাসহ িবিভন্ন সামািজক ও সাংস্কৃিতক
সংগঠেন সক্িরয় সদস্য িহসােব জিড়ত েথেক এসব প্রিতষ্ঠানেক িবিভন্ন
পরামর্শ ও আর্িথক সহেযািগতার মাধ্যেম সামািজক উন্নয়েন অবদান
রাখেছন।
তার
ব্যবসািয়ক
ফার্মািসউিটক্যাল

সফলতা
িদেয়
গেড়
তুেলেছন
ইউিনভার্সাল
িলিমিটড,
ইউিনভার্সাল
ফার্মািসউিটক্যালস্

(ইউনানী), ইউিনভার্সাল ফুড িলিমেটড, ইউিনভার্সাল ওেয়ল িমল,
গ্িরনার রাইস িমল, গ্িরনার মশলা িমল, অনন্ত িসেনমা িলিমেটড,
রূপকথা
িসেনমা,
প্েররণা
িসেনমা,
তরঙ্গ
প্যােকিজং,
ট্রান্সেপার্ট ও রত্নদীপ িরেসার্টসহ েবশিকছু প্রিতষ্ঠান।

তরঙ্গ

