ব্যিতক্রমী সাংসদ জগলুল হায়দার
িনউজিবিড৭১ডটকম
মািনক খান :

বাংলােদেশর

দক্িষণ

পশ্িচমাঞ্চেলর

েশষ

উপেজলা

শ্যামনগর। সুন্দরবেনর েকাল েঘেষ এ উপেজলা অবস্িথত। আয়তেন েদেশর
সবেচেয় বড় উপেজলা। এ উপেজলার েমাট ১২ িট ইউিনয়নসহ পােশর উপেজলা
কািলগঞ্েজর আটিট ইউিনয়ন িনেয় সাতক্ষীরা-৪ আসন। এক সময় অবেহিলত
জনপদ িহেসেব মানুষ িছল উন্নয়ন বঞ্িচত। িকন্তু বর্তমান সরকােরর গত
সােড় ৪ বছের পাল্েট েগেছ েস িচত্র। এ আসেনর অিল গিলেত সর্বত্র
এখন উন্নয়েনর েছাঁয়া। রাস্তাঘাট, স্কুল-কেলজ, ব্রীজ, কালভাট,
িবদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসহ এমন েকান েসক্টর নাই েযখােন উন্নয়ন ঘেটিন।
অভূতপূর্ব এই উন্নয়েনর মূেল রেয়েছ সাতক্ষীরা-৪ আসেনর সংসদ সদস্য
এসএম জগলুল হায়দার।
তরুণ সংসদ িহেসেব জগলুল হায়দােরর নাম এখন সবার মুেখ মুেখ। ২০১৪
সােল প্রথম বােরর মেতা অবেহিলত এ জনপেদর সংসদ সদস্য িনর্বািচত
হেয়ই প্রিতিনয়ত সাধারণ মানুেষর পােশ ছুেট চেলেছন। এলাকার উন্নয়ন
িনেয় সংসেদও েযমন থােকন সরব, েতমিন িবরামহীনভােব রাত-িদন
সারাক্ষণ ছুেট চেলন সাধারণ মানুেষর দুয়াের। খবর েপেলই ছুেট যান
অসহায় মানুেষর কােছ। তােদর পােশ েথেক যথাসাধ্য সহেযািগতার হাত
বািড়েয় েদন। শ্রিমকেদর উৎসাহ েযাগােত লুঙ্িগ-গামছা পের কােজ েলেগ
পেড়ন।
মাথায় ঝুিড় িনেয় ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ কের চেলন। গিরব-অসহায়
মানুেষর সােথ ব্যয় কেরন তার িদেনর অেনকটা সময়। প্রথম প্রথম অেনেক
েলাক েদখােনা বেল হািস ঠাট্টা করেতন। িকন্তু িতিন তােদর কথায় কান
না িদেয় সাধারন মানুেষর জন্য কাজ কের চেলেছন। সাংসদ হওয়ার পর
েথেক অদ্যাবিধ িতিন মােঠ-ঘােট সাধারন মানুেষর সােথ। জানা যায়,
সাংসদ হওয়ার আেগও েচয়ারম্যান থাকাকালীন সমেয় িতিন এ ধরেণর কাজ
করেতন। তেব এখন মানুেষর ভূল েভেঙেছ। েকউ আর হািস ঠাট্টা কের না।
সবার
মুেখ
মুেখ
এখন
সাংসদ
জগলুেলর
গুনগান।

সরকােরর দ্িবতীয় েময়ােদ প্রথম বােরর মেতা সংসদ সদস্য িনবািচত হেয়
দুই
উপেজলায়
চারিট
িশক্ষা
প্রিতষ্ঠান
জাতীয়করণ
কেরেছন।
প্রধানমন্ত্রীর তহিবল হেত কেয়ক হাজার অসুস্থ মানুষেক িচিকৎসা
সাহায্য প্রদান কেরেছন। িনর্বাচনী এলাকার ইমাম, পুেরািহত,
িশক্ষক, সাধারন মানুষসহ কেয়ক হাজার মানুষেক একত্িরত কের জঙ্গীবাদ
িবেরাধী শপথ বাক্য পাঠ কিরেয়েছন।
সুন্দরবন
েথেক
ডাকাত,
দস্যুেদর
িনর্মূল
করেত
উপকূলবর্তী
ইউিনয়নগুিলেত সুন্দরবেনর উপর িনর্ভরশীল জনেগাষ্ঠী, স্থানীয়
জনপ্রিতিনিধ, িশক্ষক, আইনজীবী, এনিজও প্রিতিনিধসহ সকল শ্েরিণ
েপশার প্রিতিনিনিধেদর িনেয় িনয়িমত মতিবিনময় সভা কেরেছন। স্কুেল
স্কুেল িগেয় েকামলমিত িশশুেদর মুক্িতযুদ্েধর গল্প কেরেছন।
মুক্িতেযাদ্ধােদর জন্য দুই উপেজলা মুক্িতেযাদ্ধা কমপ্েলক্স ভবন
িনর্মাণ কেরেছন। িনবাচনী এলাকার ২০ িট ইউিনয়েনর প্রত্েযকিটেত
ইউিনয়ন আওয়ামীলীেগর কার্যালয় িনর্মাণ কেরেছন। হতদিরদ্র পিরবারেক
১০ টাকা েকিজ দেরর চােলর কার্েড বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রীর ছিব
েদওয়া বাধ্যতামূলক করা হেয়েছ। এছাড়া স্থানীয়েদর িনেয় পাড়ায় পাড়ায়
িগেয় উঠান ৈবঠক কের সরকােরর উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড প্রচার করেছন।
তােদর মুখ েথেক শুেনেছন সুঃখ-দুঃেখর কথা। সমস্যা সমাধােন হাত
বািড়েয়েছন। তরুণ সমাজেক জঙ্গীবাদ েথেক সেচতন করেত সকল িশক্ষা
প্রিতষ্ঠােন জঙ্গীবাদ িবেরাধী স্েলাগান সম্বিলত ব্যানার টাঙােনা

হেয়েছ। এর ফেল ছাত্র ছাত্রীেদর মধ্েয জঙ্গীবাদ িবেরাধী সেচতনতা
ৈতরী
হেয়েছ।
দুই
উপেজলার
িবিভন্ন
মসিজেদর
ইমাম,
বীরমুক্িতেযাদ্ধাসহ গরীব দুস্থেদর মােঝ িটন ও নগদ অর্েথর েচক
িবতরণ
করা
হেয়েছ।
িহন্দু-মুসলমােনর
মধ্েয
সম্প্রীিত
ও
েসৗহাদ্যপূর্ণ পিরেবশ আেরা েজারদারকরেণ দুই সম্প্রদােয়র মানুষেক
িনেয় হাজার-হাজার েমাটরসাইেকেলর েশাভাযাত্রা সহকাের দূর্গাপূজায়
িবিভন্ন পূজা মন্ডপ পিরদর্শন কেরেছন জগলুল।
কািশমাড়ী ইউিনয়েনর কাঁঠালবািড়য়া এিজ মাধ্যিমক িবদ্যালয় প্রাঙ্গেন
মহান
মুক্িতযুদ্েধ
শহীদেদর
স্মরেণ
স্মৃিতেসৗধ
“জন্মযুদ্ধ
একাত্তর”
িনর্মান
কেরেছন।
তার
উদ্েযােগ
শ্যামনগর
সদের
মুক্িতেযাদ্ধা সড়েকর প্রেবশ পেথ দৃষ্িটনন্দন বঙ্গবন্ধু েগট
িনর্মাণ এবং সরকাির মহিসন কেলেজর প্রেবশ পেথ বঙ্গবন্ধু ও মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীর ছিব সংবিলত েগট িনর্মাণ করা হেয়েছ। তার উদ্েযােগ
বীরমুক্িতেযাদ্ধােদর সম্মান জানােত মুক্িতযুদ্ধকালীন শ্যামনগর
থানা আওয়ামীলীেগর সাধারন সম্পাদক আিতয়ার রহমােনর নােম সড়ক
িনর্মাণ এবং শ্যামনগর উপেজলার সকল মুক্িতেযাদ্ধার
েনমপ্েলট স্থাপন করা হেয়েছ। েগাপালপুের মুক্িতেযাদ্ধা

বািড়েত

স্মৃিত েসৗধ িনজ হােত পিরস্কার কের একাত্তেরর বীর শহীদেদর প্রিত
সম্মান জানেত ভূল কেরিন মুক্িতেযাদ্ধার সন্তান জগলুল হায়দার।
স্বামী পিরত্যাক্ত
উন্নয়েনর সব ফলেক

মিহলােদর
কৃতজ্ঞতা

ঘর ৈতিরেত েদওয়া হেয়েছ েঢউিটন।
স্বীকাের েশখ হািসনার নাম েলখা

বাধ্যতামূলক করা হেয়েছ।
যুব

উন্নয়ন

অিধদপ্তেরর

মাধ্যেম

িতন

হাজার

েবকার

যুবক-যুবতীর

প্রিশক্ষেণর মাধ্যেম কর্মসংস্থান করা হেয়েছ। এছাড়া সরকােরর
িবিভন্ন দপ্তের প্রায় দুই হাজার পাঁচশত জনেক সরকাির চাকিরর
ব্যবস্থা কেরেছ এই সাংসদ। অিভবাসেন িপিছেয় পড়া েজলা হেলও তার
িনর্বাচনী এলাকা েথেক িবেদেশ কর্মসংস্থান হেয়েছ িতন হাজার
মানুেষর। লবনাক্ত এলাকা হওয়ায় সুেপয় পািন সরবরাহ িনিশচতকরেণ
জনস্বাস্থ্য প্রেকৗশল অিধদপ্তেরর মাধ্যেম এক হাজার গভীর-অগভীর
নলকূপ বসােনা হেয়েছ। বৃষ্িটর পািন সংরক্ষেণর ব্যবস্থা করা হেয়েছ।
এভােব সারা েদেশর মধ্েয ব্যিতক্রমী কাজ জনেসবায় নতুন ধারা সৃষ্িট
কেরেছন জগলুল হায়দচার।২০০২ সাল েথেক শ্যামনগর উপেজলা সভাপিতর
দািয়ত্ব পালন করা জগলুল আন্তর্জািতক গনমাধ্যেমর িশেরানাম হেয়েছন।
তােক িনেয় একািধকবার প্রিতেবদন ৈতির হেয়েছ। মানিবক এ কােজর জন্য
ভারত হেত েপেয়েছন পুরস্কার।

জনপ্রিতিনিধ হেয় েয মানুেষর কােছ থাকা যায় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন
কেরেছন জগলুল হায়দার। িদন-রাত, েরাদ-বৃষ্িট উেপক্ষা কের সাধারন
মানুেষর বাড়ীেত েপৗঁেছ তােদর েখাঁজ খবর েনন। ঝেড়র রােতও লুঙ্িগ
কাছা েমের টর্চ লাইট হােত িনেয় যান প্রত্যন্ত অঞ্চেলর সাধারন
মানুেষর ঘের ঘের েপৗঁেছ তােদর েখাঁজ খবর েনন। ঈেদর সময় অসহায় ও
দিরদ্র মানুেষর ঘের ঘের েসমাই, িচিন, লুঙ্িগ, পানজািব, শািড় িনেয়
হািজর হন। েরাজার সময় ইফতাির িনেয় িভক্ষুেকর বাড়ীেতও হািজর হেত
ভুেলন না এ সাংসদ। কােরা িবপদ বা অহায়ত্েবর কথা যখন জানেত পােরন
তখনই ছুেট যান তােদর কােছ। সহায়তার হাত বািড়েয় েদন। সাইেকল
চািলেয় গ্রােম গ্রােম েখাঁজ েনন সাধারন মানুেষর। কখন েকান সমেয়
কার বাড়ীেত হািজর হন তা েকউ জােনন না। পথ চলেত েযখােনই েদেখন
মানুেষর কষ্ট েসখােনই থােমন িতিন। েখাশ গল্েপ েমেত ওেঠন তােদর
সােথ। েযখােনই সহেযািগতা প্রেয়াজন েসখােনই হাত বািড়েয় েদন। সবসময়
সাধারন মানুেষর কােছ েদায়া
চান বঙ্গবন্ধু, তার পিরবার ও েশখ হািসনার জন্য। এজন্য িনর্বাচনী
এলাকার সবার কােছ িতিন এখন স্যার নয়, জগলুল ভাই িহেসেব পিরিচত।
িনউজিবিড৭১/আর/ ১৪ জুন , ২০১৮

