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�গালাম �মা�ফা রা�া।। �িড়�ােমর নােগ�রী উপেজলাধীন ননুখাওয়া ইউিনয়েনর
বা�বল ম�েলর িভটা �ােমর �মাঃ হযরত আলী ও �মাছাঃ মেমনা �বগম-এর �ছাট �ছেল
�মাহা�দ আলী। মা, বাবা, ২ ভাই ও ৩ �বানেক িনেয় �মাহা�দ আলীেদর সংসার। তার
বাবা একজন সাধারণ কৃষক। ২০০৭ সােল নােগ�রী িডি� কেলজ হেত এইচএসিস পাশ কের
�দেশর �সবায় িনেজেক িনেয়ািজত করার জন� িতিন ননুখাওয়া ইউিনয়েনর িভিডিপ দলেনতা
হওয়ার লে�� ২০১৪ সােল ২৭ অে�াবর মােস গাইবা�া আনসার ও িভিডিপ �িশ�ণ �কে�
আেয়ািজত ১৪িদন �ময়াদী �মৗিলক �িশ�ণ �হণ কেরন �মাহা�দ আলী।

২০১৫ সােল ১ মাচ�  ইউিনয়ন িভিডিপ দলেনতা িহেসেব �যাগদান কের আনসার বািহনীর
ব�ানাের ���ােসবক িহসােব কাজ �� কেরন। এরপর �থেক �মাহা�দ আলী �েত�ক পূজঁা ও
িনব�াচেন �দেশ জন� আইন-শংৃখলা র�ার কােজ দািয়� পালন করেছন।
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�বতেনর সে�ই ই�ারেনট ও �টিলেফান ভাতা পােব সরকাির চাকিরজীবীরা
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গত ৫ জানয়ুাির অনিু�ত জাতীয় সংসদ িনব�াচেন �মাহা�দ আলী িনেজর জীবেনর ঝঁুিক
িনেয় িনব�াচন �কে� দািয়� পালনকােল িনেজর সাহিসকতা ও বিু�ম�া িদেয় িবেরাধীদেলর
�রাষানল �থেক কেয়কজন কম�কত� ার জীবন র�া কেরন। এছাড়াও �সই সময় �দেশ চলমান
সড়ক ও �রল পেথ �পে�াল �বামা িনে�পসহ নানানধরেনর নাশকতার িব�ে� িতিন �সা�ার
ভূিমকা পালন কেরন। �সই লে� িতিন নােগ�রী টু ঢাকা মহাসড়েক �মরপুর হেত পােট�রী
পয�� সড়েকর িনরাপ�ায় িনেয়ািজত িছেলন। িতিন যুব উ�য়েনর অধীেন ন�াশনাল সািভ� েসর
উপর ৩ মােসর �িশ�ণ স�ূ� কেরন। একই �িত�ান হেত ১৫িদন �ময়াদী মৎস� �িশ�ণ
�কাস�ও স�ূণ� কেরন।

সের জিমেন িগেয় �দখা �গেছ �মাহা�দ আলীর আ�িরক �েচ�ায় তার এলাকার �ায় ১৫০০
জন �লাক দীঘ� ২০ বছর পর িবদ�ুেতর সংেযাগ পান এবং আেলার মখু �দেখন। এলাকার দ�ু
মিহলােদর িভিজিড কাড� , �রশন কাড� , িভিজএফ কাড�  �পেত �েত�� সহেযাগীতা �দান
কেরেছন। তার এলাকার �য কােরা িবপেদ সবার আেগ �মাহা�দ আলীর হািজর, সব সময়
টাকা পয়সা না িদেত পারেলও পরামশ� ও �ম �ারা �স মানেুষর উপকার করেত সদা ��ত
থােকন। এেত কের এলাকায় �মাহা�দ আলীর যেথ� �হণ �যাগ�তা �তির হেয়েছ।

িনজ এলাকায় �িত� িশ�া �িত�ােন িতিন ঔষিধ গাছ লািগেয় �দন। তার এলাকায় �কউ
অসু� হেলই িতিন অসু� ব�ি�েক িনেয় হাসপাতাল ছুেট যান এবং িনয়িমত অসু� ব�ি� �খাজ
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খবর �নন।

২০১৫ সােলর ২ �ম তািরখ িভিডিপ দলেনতা �মাহা�দ আলী ননুখাওয়া উ� িবদ�ালেয়র
একজন ৬� ��ণীর ছা�ীেক অপহরণকারী হাত �থেক উ�ার কেরন এবং অপহরণকারীেক
িতিন �াম�মান আদালেত �সাপদ�  কেরন। আদালত উ� অপহরণকারীেক ১মােস স�ম
কারাদ� �দান কেরন। উ� �শংসনীয় কােজর জন� �ানীয় সংসদ সদস� এ �ক এম
�মা�ািফজরু রহমান �মা�াক ইউিনয়ন িভিডিপ দলেনতা �মাহা�দ আলীেক �শংসাপ� �দান
কেরন।

আিথ�কভােব অ��ল �মাহা�দ আলী জীিবকার তািগেদ যুব উ�য়ন হেত ��সুেদ ঋণ �হণ
কের িনজ বাড়ীেত গবািদ প� পালেনর মাধ�েম এবং পু�র িলেজর মাধ�েম মৎস� চাষ কের
আিথ�ক �াবল�ী হওয়ার �েচ�া চালাে�ন। 

ব�ি�গত জীবেন িববািহত �মাহা�দ আলীর জমজ কন�া স�ানসহ িতন �মেয়। বড় �মেয়
৮ম ��ণীেত অধ�ায়নরত এবং জমজ স�ানেদর বয়স �ায় ১বছর। জমজ �মেয়েদর মেধ�
এক �মেয় জে�র পর �থেকই িকডিন ও �াস ক� �রােগ ভুগেছন। উ� স�ােনর এই ব�য়ব�ল
িচিকৎসা ব�য় বহন করেত করেত িতিন এখন িনঃ��ায়। তথািপও �থেম যাইিন �মাহা�দ
আলীর �সবামলূক কােজর �ীহা।
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