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সাতক্ষীরা-৪ আসেনর দৃশ্যপট
িনউজিবিড৭১ডটকম
মািনক খান : কেয়ক বছের পাল্েট েগেছ সাতক্ষীরার দৃশ্যপট। পিরবর্তন
হেয়েছ রাস্তাঘাট। দৃশ্যমান হেয়েছ িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান। উন্নয়েনর
েছায়া েলেগেছ অঞ্চলজুেড়।
আর এসব উন্নয়েনর েছায়া লািগেয়েছ সাতক্ষীরা-৪ আসেনর সংসদ সদস্য এস
এম জগলুল হায়দার।
িতিন আর দশজন সংসদ সদস্েযর েচেয় আলাদা। মন েথেকই িতিন সাধারণ
মানুেষর পােশ ছুেট েবড়াচ্েছন প্রিতিনয়ত। সংসেদও সরব থােকন।
সাধারণ েভাটার েথেক শুরু কের অসহায় মানুেষর পােশ দাঁড়ােনার খবর
সবেচ েবিশ সৃষ্িট কেরেছন িতিন।
সংসেদর ২য় েময়ােদ ৫০ মােস চারিট িশক্ষা প্রিতষ্ঠান যথাক্রেম
কালীগঞ্জ কেলজ, কালীগঞ্জ পাইলট মাধ্যিমক িবদ্যালয়, শ্যামনগর
মহিসন কেলজ, নিকপুর হিরচরণ মাধ্যিমক িবদ্যালয় জাতীয়করণ হেয়েছ।
হাজার হাজার অসুস্থ মানুষেক িচিকৎসার সাহায্য করেত মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীর আর্িথক তহিবল হেত লক্ষ লক্ষ টাকার অনুদােনর েচক
প্রদান করা হেয়েছ। িতিন িনজ িনর্বাচনী এলাকার ইমাম, পুেরািহত,
িশক্ষক সহ হাজার জনগণেক সমােবেশ একত্িরত কের জঙ্গীবাদ
িবেরাধী শপথ বাক্য পাঠ কিরেয়েছন।
জগলুল হায়দার এমিপর ঐচ্িছক তহিবল হেত ২ িট উপেজলার ২০ িট
ইউিনয়েনর প্রত্েযকিট হেত ৫ জন কের সর্বেমাট ১০০ জেনর প্রত্েযকেক
৫ হাজার টাকা কের েমাট ৫ লক্ষ টাকা িবতরণ করা হেয়েছ।
সুন্দরবন েথেক ডাকাত, দস্যুেদর িনর্মূল করেত উপেজলার উপকূলবর্তী
সকল ইউিনয়েন জীিবকা িনর্বােহর জন্য সুন্দরবেনর উপর িনর্ভরশীল
জনেগাষ্ঠীর সােথ িনয়িমত মতিবিনময় সভার আেয়াজন কেরেছন।
৩০ লাখ ১৩ হাজার ৭৩৩ টাকা ব্যেয় কালীগঞ্জ উপেজলার কুশিলয়া
ইউিনয়েনর িপেরাজপুর হােটর উন্নয়ন করা হেয়েছ। ২ েকািট ৫৫ লাখ ৩
হাজার ৮৪৪ টাকা ব্যেয় কালীগঞ্জ উপেজলা মুক্িতেযাদ্ধা কমপ্েলক্স

ভবন িনর্মাণ কােজর উদ্েবাধন করা হেয়েছ। শ্যামনগর উপেজলা
মুক্িতেযাদ্ধা কমপ্েলক্স ভবেনর িনর্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হেয়েছ,
েযিট উদ্েবাধেনর অেপক্ষায় আেছ।
সাতক্ষীরা – ৪ আসেনর িনর্বাচনী এলাকার ২িট উপেজলার ২০ িট
ইউিনয়েনর প্রত্েযকিট ইউিনয়েন আওয়ামীলীেগর কার্যালয় িনর্মাণ কের
িদেয়েছন। ১১ েকািট ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যেয় অিত গুরুত্বপূর্ণ
শ্যামনগর-কািশমািড়-কয়রা এবং কয়রা – নওয়ােবকী- শ্যামনগর েজলা সড়ক
িনর্মাণ করা হেয়েছ। ১০ টাকা েকিজ চাল িবতরণ কার্েড বঙ্গবন্ধু ও
প্রধানমন্ত্রীর ছিব েদওয়া বাধ্যতামূলক করা হেয়েছ।
সাতক্ষীরা ৪ আসেন প্রায় ৭০ হাজার হত দিরদ্রেদর ১০ টাকা েকিজ
চাউেলর কার্ড েদওয়া হেয়েছ। ১ লাখ ৩০ হাজােরর অিধক িভিজএফ কার্ড ও
৮ হাজার িভিজিড কার্ড ধারীরা উপকার েভাগ করেছ।

ছাত্র ছাত্রীেদর মােঝ সেচতনতা সৃষ্িট করেত দুই উপেজলার সকল
িশক্ষা প্রিতষ্ঠােন জঙ্গীবাদ িবেরাধী স্েলাগান সম্বিলত ব্যানার
িবতরণ করা হেয়েছ। িবিভন্ন মসিজেদর ইমাম, বীরমুক্িতেযাদ্ধা সহ
গরীব দুস্থেদর মােঝ িটন ও নগদ অর্েথর েচক িবতরণ করা হেয়েছ। ১৫
েকািট ৪৪ লাখ ৪৯ হাজার ২২৫ টাকা ব্যেয় িজরণগাছা-চারা বটতলােমৗতলা-উভাকুড় রাস্তার উন্নয়ন করা হেয়েছ।

৮৩ লাখ ৬৪
প্রবাজপুর
প্রায় ১৩৫
সর্বপ্রথম

হাজা ৬৯৮ টাকা
রাস্তার উন্নয়ন
িকিম কার্েপিটং
হাজার হাজার

টাকা ব্যেয় ১.৫ িক.িম. গেড়র হাটেখালা
করা হেয়েছ। সাতক্ষীরা-৪ সংসদীয় এলাকার
রাস্তা করা হেয়েছ। শ্যামনগেরর ইিতহােস
েমাটরসাইেকল িনেয় েমাটর েশাভাযাত্রা

সহকাের দূর্গাপূজায় িবিভন্ন পূজা মন্ডপ পিরদর্শন কেরেছন জগলুল
হায়দার এমিপ। কািশমাড়ী ইউিনয়েনর কাঁঠালবািড়য়া এিজ মাধ্যিমক
িবদ্যালয় প্রাঙ্গেন মহান মুক্িতযুদ্েধ শহীদেদর স্মরেণ স্মৃিতেসৗধ
“জন্মযুদ্ধ একাত্তর” িনর্মান কের িদেয়েছন।
শ্যামনগর সদের মুক্িতেযাদ্ধা সড়েকর শুরুেতই সুিবশাল বঙ্গবন্ধু
েগট িনর্মাণ কের িদেয়েছন। মহিসন কেলেজর প্রেবশ পেথ বঙ্গবন্ধু ও
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছিব সংবিলত েগট িনর্মাণ কের িদেয়েছন।
নিকপুর বাজাের যমুনা খােলর উপর ৩৩ ফুট ৈদর্েঘর ব্রীজ িনর্মাণ কের
িদেয়েছন। বীরমুক্িতেযাদ্ধা আিতয়ার রহমান সড়ক িনর্মাণ কের
িদেয়েছন। শ্যামনগর উপেজলার মুন্সীগঞ্জ ইউিনয়েন সুন্দরবন মাধ্যিমক
িবদ্যালেয় ১ েকািট ৮১ লাখ ২৭ হাজার
সাইক্েলান েশল্টার িনর্মাণ কের িদেয়েছন।
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ব্যেয়

১ েকািট ৫৪ লাখ ৪৯ হাজার ২৫৫ টাকা ব্যেয় কালীগঞ্জ উপেজলার
িজেরানগাছা-চারবটতলা-েমৗতলা-উভাকুড় সড়ক পুনঃিনর্মাণ কের িদেয়েছন।
শ্যামনগর উপেজলার সকল বীরমুক্িতেযাদ্ধার বািড়র সামেন িডিজটাল
েনমপ্েলট স্থাপন কের িদেয়েছন। শ্যামনগর ও কালীগঞ্জ উপেজলার ২০ িট
ইউিনয়েন ৭০ েকািট টাকা ব্যােয় িবিভন্ন রাস্তার উন্নয়ন কেরেছন।
দূর্েযাগ ও ত্রাণ মন্ত্রনালেয়র অিধেন ৫০ মােস প্রায় ১৫০েকািট
টাকার গ্রামীন অবকাঠােমা রক্ষানা-েবক্ষন, রাস্তা সংষ্কার সিজদ
মন্িদর সংষ্কার, িশক্ষা প্রিতষ্ঠান উন্নয়ন ও ব্রীজ-কালভার্টসহ
েহয়ািরং বন্েডর রাস্তা ও সাইক্েলান েসল্টার িনর্মান করা হেয়েছ।
এছাড়া প্রায় ৫০০ বান্িডল েঢউিটন হত-দিরদ্র স্বামী পিরতক্তােদর
গ্রহ িনর্মােণ প্রদান করা হেয়েছ। ১০ হাজার বয়ষ্ক, িবধাব ও
প্রিতবন্ধী নতুন ভাতা কার্ড প্রদান করা হেয়েছ। যুব উন্নয়ন
অিধদপ্তেরর মাধ্যেম ৩ হাজার েবকারেদর প্রিশক্ষেনর মাধ্যেম কর্ম
সংস্থােনর ব্যবস্থা করা হেয়েছ।

এছাড়া সরকােরর িবিভন্ন অিধদপ্তের প্রায় ২৫০০ জনেক সরকারী চাকরীর
সুেযাগ সৃষ্িট করা হেয়েছ। িবেদেশ কর্মসংস্থােনর সুেযাগ েপেয়েছন ২
হাজার ৮শ ৪২ জন। জন স্বাস্থ অিধদপ্তেরর মাধ্যেম ১হাজার গভীরঅগভীর নলকূপ ও েরইন ওয়াটার প্রদান করা হেয়েছ। িবিভন্ন সরকারী
প্রাথিমক িবদ্যালেয় সাইক্েলান েশল্টার িনর্মাণ কের িদেয়েছন।
মুেড়াগাছা মাধ্যিমক িবদ্যালেয় নতুন ভবন িনর্মাণ কের িদেয়েছন।
িডআরএম আিডয়াল কেলেজ নতুন ভবন িনর্মাণ কের িদেয়েছন।
িনউজিবিড৭১/আর/ ১৩ জুন , ২০১৮

