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কুিবরিদয়ার গ্রােম দু‘িট পিরবার রাস্তা বন্ধ কের প্রচীর িনর্মান
করার কারেণ ৪০িট পিরবার অবরুদ্ধ হওয়ার আশংকায় তােদর পােয় হাঁটার
রাস্তা েরেখ েয েকান কাজ করেত জিমর মািলকেদর িনর্েদশ িদেয়েছন
উপেজলা িনর্বাহী কর্মকর্তা েবগম েশহলী লায়লা।
বৃহস্পিতবার (০৮ েসপ্েটম্বর) সকাল ১১টায় উপেজলার মূলগ্রাম
ইউিনয়েনর কুিবরিদয়ার গ্রােম সেরজিমেন ঐ জায়গা পিরদর্শন কের ডা.
ফরহাদ েহােসন ও ডা. েমা: আব্দুর রাজ্জাক পিরবারেক এ িনর্েদশ েদন।
এ সময় ইউএনও ঐ জায়গার মািলকেদর আপত্িতর প্েরক্িষেত ভুক্তেভাগী ৪০
পিরবােরর রাস্তার জন্য িবকল্প রাস্তার েখাঁজ কেরও েসখােন েকান
িবকল্প রাস্তা না থাকায় মুল রাস্তা েথেক পােয় হাঁটার সামান্য
রাস্তা েরেখ জায়গার মািলকেদর কাজ করেত িনর্েদশ প্রদান কেরন।
এসময় ইউএনও সােথ েসখােন উপস্িথত িছেলন, মূলগ্রাম ইউিনয়ন পিরষেদর
েচয়ারম্যান রােশদুল ইসলাম বকুল, স্থানীয় ইউিপ সদস্য েমাজাম্েমল
েহােসন েমাজাই, উপেজলা সার্েভয়ার অিফসার েরজা্উল কিরমসহ স্থানীয়
প্রায় অর্ধ শতািধক অিধবাসী েসখােন উপস্িথত িছেলন।
জায়গা পিরদর্শন েশেষ উপেজলা িনর্বাহী কর্মকর্তা ও িনর্বাহী
ম্যািজষ্ট্েরট েবগম েশহলী লায়লা ৈদিনক চলনিবল েক জানান, মূল
জায়গা েথেক আশপােশর সকল স্থােন িবকল্প রাস্তা খুঁেজ না পাওয়ায়
ভূক্তেভাগী প্রায় ৪০িট পিরবােরর চলাচেলর সুিবধার্েথ পােয় হাটার
সামান্য রাস্তা িদেত ঐ জায়গার মািলকেক িনর্েদশ প্রদান কেরিছ।
মানিবক দৃষ্িটেকান েথেকও িবেবচনা করেল পিরবার গুেলার
জন্য এই রাস্তা ব্যািতত িবকল্প েকান রাস্তা েনই।

চলাচেলর

এর পের জিমর মািলক রাস্তা িদেত অপারগতা প্রকাশ ও প্রিতবন্ধতা
সৃষ্িট করেল তােদর িবরুদ্েধ আিম আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করেত বাধ্য
হব।
উল্েলখ্য উপেজলার েরলবাজার এলাকার কিথত ডা. ফরহাদ েহােসন ও ডা.
েমা: আব্দুর রাজ্জাক গত কেয়কিদন যাবৎ তােদর জায়গায় িদর্ঘিদেনর
চলমান রাস্তা বন্ধ কের েদওয়াল িনর্মাণ শুরু কেরন।
এই দু‘িট পিরবােরর কারেণ ঐ এলাকার অন্তত ৪০িট পিরবােরর বািড় েথেক
েবর হওয়ার রাস্তা বন্ধ হেয় অবরুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা েদখা েদয়।
এ ব্যাপাের চাটেমাহেরর ইউএনও েশেহলী শায়লােক এলাকাবাসী রাস্তার
দাবীেত িলিখত অিভেযাগ প্রদান করেল িতিন রাস্তা বন্ধ কের েদওয়াল
িনর্মাণ না করার িনর্েদশ েদন।
িকন্তু েস িনর্েদশেক বৃদ্ধাংগুিল েদিখেয় আবারও পুেরাদেম েদওয়াল
িনর্মাণ কাজ করেত থােকন জিমর মািলকরা।
সর্বেশষ গতকাল বৃহস্পিতবার ইউএনও েশেহলী লায়লা সেরজিমন েসখােন
উপস্িথত হেয় িবষয়িটর একিট গ্রহনেযাগ্য সমাধান কেরন।

