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দাশুিড়য়া

ঈশ্বরদী প্রিতিনিধ: রাস্তা েভেঙ দাশুিড়য়া ট্রািফক েমাড় এখন
মরণফাঁেদ পিরণত হেয়েছ। িবিভন্ন স্থােন গর্েতর সৃষ্িট হওয়ায়
প্রায়ই ঘটেছ দুর্ঘটনা।
ঈশ্বরদী-ঢাকা, কুষ্িটয়া, যেশার, খুলনাসহ দক্িষণাঞ্চল ও নােটার,
রাজশাহী
ও
বগুড়াসহ
উত্তরাঞ্চেলর
যানবাহন
চলাচেলর
জন্য
গুরুত্বপূর্ণ েমাড় দাশুিড়য়া ট্র্যািফক েমাড়। গুরুত্ব িবেবচনায় এই
েমােড়র সড়কগুেলার উন্নয়ন কাজ যথাযথভােব হয়িন বেল অিভেযাগ কেরেছন
এলাকাবাসী।

শীতকােল এই েমােড়র সড়কগুেলা ভাল থাকেলও বর্ষা েমৗসুেমর শুরুেতই
খানাখন্েদ সড়ক পিরণত হয় মরণফাঁেদ। প্রিত বছর বর্ষার সময় একািধবার
এই সড়ক েমরামত করা হেলও তা এক মােসর েবিশ স্থায়ী হয় না।

ভারী ও অিতিরক্ত যানবাহন চলাচেলর ফেল এই েমােড়র সড়ক দ্রুত
খানাখন্েদ পিরণত হয়। বর্তমােন সড়েক বড় বড় গর্েতর সৃষ্িট হেয় তা
মরণফাঁেদ পিরণত হেয়েছ।
সেরজিমেন েদখা যায়, ট্রািফক েমাড় েথেক প্রায় ১০০ গজ সড়ক পেথর
চারিদক জুেড় সৃষ্িট হেয়েছ গর্ত। ইট িদেয় েমরামত করায় এখন েস
ইটগুেলা েবর হেয় েগেছ।
পািন জেম সড়েকর েবহাল অবস্থা হেয়েছ। গর্েতর কারেণ যানবাহনগুেলা
ধীর গিতেত চলেছ এবং গিতপথ পিরবর্তন করায় সৃষ্িট হচ্েছ তীব্র

যানজট।

ট্রািফক েমােড়র মৎস্য ব্যবসায়ী বাবু সওদাগর জানান, গর্েতর কারেণ
যানবাহন চলাচেল সমস্যা হচ্েছ। প্রিতিদন মাল েবাঝাই ট্রাক ও
যাত্রীবাহী বাস ঝুঁিকর মধ্য িদেয় চলাচল করেছ।

কেয়কিট ট্রাক ও ট্রিল উল্েট যাওয়ার ঘটনাও ঘেটেছ। এছাড়া রােত
চলাচলকারী অেনক গািড় িনয়ন্ত্রণ হািরেয় গর্েত পেড় আটেক থাকেছ।
দাশুিড়য়া ইউিনয়ন পিরষেদর েচয়ারম্যান বকুল সরদার জানান, রাস্তািট
চলাচেলর অেযাগ্য হেয় পেড়েছ। অিত গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কিট েমরামেতর
জন্য পাবনা সড়ক ও জনপথ িবভােগর িনর্বাহী প্রেকৗশলীেক অনুেরাধ
কেরিছ। িতিন কথা িদেয়েছন অল্প সমেয়র মধ্েযই রাস্তািট েমরামেতর
উদ্েযাগ িনেবন।

পাবনা সড়ক ও জনপথ িবভােগর িনর্বাহী প্রেকৗশলী েমাফাজ্জল হায়দার
জানান, সড়কিট অিত গুরুত্বপূর্ণ। এিট একািধকবার েমরামত করা হেয়েছ।
িকন্তু সড়েক বৃষ্িটর পািন জেম থাকার কারেণ তা দ্রুত খানাখন্েদ
পিরণত হচ্েছ। সড়কিট আবােরা েমরামেতর জন্য িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ। কম
সমেয়র মধ্েযই েমরামত কাজ শুরু হেব।

িতিন আেরা জানান, ভারী ও অিতিরক্ত যানবাহন চলাচেলর জন্য ট্রািফক
েমােড়র আশপােশ সড়ক ঢালাই করা প্রেয়াজন। এেত সড়ক দীর্ঘস্থায়ী হেব।
িতিন এ িবষয়িট সড়ক পিরবহন ও েসতুমন্ত্রী এবং ভূিমমন্ত্রীর কােছ
উপস্থাপন করেবন বেল জানান।

