ঈশ্বরদীেত তীব্র যানজট
ঈশ্বরদী প্রিতিনিধ: ঈশ্বরদী শহের
যানজেট রাস্তায় েহঁেট চলাও মুশিকল
হেয় দাঁিড়েয়েছ। ঈদবাজারেক েকন্দ্র
কের শহের মানুেষর আনােগানা েবেড়
যাওয়ায় যানজট পিরস্িথিত ইদানীং
তীব্রতর হেয়েছ। এেত েবেড় েগেছ
মানুেষর েভাগান্িতও।

সেরজিমেন েদখা েগেছ, শহেরর প্রধান সড়েকর দুপাশ দখল কের থােক
িরকশা, অেটািরকশা, ট্রাকসহ িবিভন্ন যানবাহন। েরলওেয় েগট েথেক
বাজােরর চাঁদ আলী েমাড়, েলােকা েরাড ও কেলজ েরােডর
ফুটপাত দখল কের রাখা হেয়েছ িবিভন্ন েদাকােনর মালামাল।

দুপােশর

েরলেগেটর পূর্ব পােশ ট্রািফক আইল্যান্েডর আশপাশ পুেরাপুির চেল
েগেছ ব্যাটাির ও িসএনিজচািলত অেটািরকশার দখেল। এসব িরকশা ও
অেটািরকশা রাস্তাজুেড় থাকায় স্বাভািবক যান চলাচল ব্যাহত হচ্েছ।
এখােন একিট ট্রািফক আইল্যান্ড থাকেলও গত শুক্রবার (২৩ জুন) সকাল
সােড় ১০টায় েসখােন েকােনা ট্রািফক সদস্যেক পাওয়া যায়িন।
িনকটবর্তী আলহাজ েমাড় ট্রািফক আইল্যান্েডও েবলা েপৗেন ১১টার িদেক
েকােনা ট্রািফক পুিলশ েচােখ পেড়িন।
এ সময় েদখা যায়, আলহাজ েমােড় রাস্তার দুপাশ ও িবজয় স্তম্েভর
চারপাশ দখল কের ট্রাক, ট্রাক্টর েমরামেতর যন্ত্রাংশ েরেখ েদওয়া ও
ট্রাকসহ িবিভন্ন ভারী যানবাহন এেলােমেলা দাঁড় কিরেয় রাখা হেয়েছ।
েরলেগট

এলাকার

কেয়কজন

েদাকানদােরর

সঙ্েগ

কথা

বেল

জানা

যায়,

প্রিতিদন
েরলেগট
ট্রািফক
আইল্যান্েডর
সামেন
আন্তেজলা
দূরপাল্লার বাস দাঁড় কিরেয় যাত্রী ওঠােনা-নামােনা হয়।

ও

ট্রািফক পুিলশ এসব েদেখও েদেখ না। শহেরর িবমানবন্দর সড়ক এলাকার
েদাকানদার মজনু িময়া বেলন, সকাল েথেক রাত পর্যন্ত এ রাস্তার
দুপােশ তীব্র যানজেট েদাকােন েবচােকনাই করা যায় না।
ঈশ্বরদী িশল্প ও বিণক সিমিতর সহসভাপিত শিফকুল ইসলাম িনউজ পাবনা

ডটকমেক বেলন, যানজট কমােত েরাজার আেগই বিণক সিমিতর পক্ষ েথেক
স্থানীয় প্রশাসনেক িকছু প্রস্তাব েদওয়া হেয়িছল। েসখােন শহেরর
প্রধান সড়ক ও বাজার েথেক িসএনিজ, অেটািরকশাগুেলা েরলেগট বাস
টার্িমনােল সিরেয় েনওয়ার প্রস্তাব করা হয়। এেত যানজট অেনকটা কমত।
িকন্তু প্রশাসন যানজট িনরসেন েকােনা ব্যবস্থাই েনয়িন।
এিদেক ট্রািফক পুিলেশর দািব, শহেরর অিধকাংশ বািসন্দা ও যানবাহেনর
চালেকরা ট্রািফক আইন েমেন চেলন না। এ ছাড়া ট্রািফক পুিলেশর সংকটও
রেয়েছ। ঈশ্বরদী উপেজলার আওতায় বর্তমােন িতনজন সার্েজন্ট, একজন
শহর উপপিরদর্শক (িটএসআই), দুজন সহকারী শহর উপপিরদর্শক (এিটএসআই)
এবং ১৪ জন ট্রািফক পুিলশসহ েমাট জনবল রেয়েছ ২০ জন। এর মধ্েয
ছুিটেত আেছন চারজন। বর্তমােন ১৬ জনেক িদেয় পুেরা উপেজলায় দািয়ত্ব
পালন করেত হয়।
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জানান, শহেরর যানজট িনয়ন্ত্রেণ আনার জন্য েজার েচষ্টা চলেছ।
িদেনর েবলায় শহেরর প্রধান সড়েক ট্রাক প্রেবশ করার কারেণ যানজেটর
সমস্যা হয় েবিশ। এ কারেণ দু-এক িদেনর মধ্েয িদেনর েবলায় শহের
প্রধান সড়কগুেলােত ট্রাক চলাচল িনয়ন্ত্রণ করা হেব।

