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বার্তাকক্ষ : েবশ কেয়কিদেনর টানা বৃষ্িটেত পাবনা শহের জলাবদ্ধতা
েদখা িদেয়েছ। েভাগান্িতেত রেয়েছন পাবনা শহরবাসী।
দীর্ঘিদন েমরামত না করায় পাবনা েপৗরসভার িকছু রাস্তায় বড় বড় গর্ত
ৈতির হেয়েছ। েভেঙ পেড়েছ পািনিনষ্কাশন নালা। ময়লা-আবর্জনায় অেনক
নালা আটেক আেছ।
মধ্যশহেরর ইছামতী নদী ও পুকুরগুেলা ভরােটর কারেণ িঠকমেতা
পািনিনষ্কাশন হচ্েছ না। সামান্য বৃষ্িটেতই েপৗর এলাকার অিধকাংশ
মহল্লায় জলাবদ্ধতা সৃষ্িট হচ্েছ। এ জলাবদ্ধতায় েভাগান্িত েপাহােত
হচ্েছ েপৗরবাসীেক।
েপৗরসভা সূত্ের জানা যায়, ১৫িট ওয়ার্েডর েপৗর এলাকায় মহল্লা
রেয়েছ ৪২িট। এসব মহল্লায় চলাচেলর রাস্তার পাশ িদেয় েপৗরসভা প্রায়
১০০
িকেলািমটার
পািনিনষ্কাশন
নালা
ৈতির
কেরেছ।
বৃষ্িটর
পািনিনষ্কাশেনর এসব নালার মুখ েদওয়া হেয়েছ মধ্যশহেরর ইছামতী
নদীেত।
শহেরর কেয়কজন বািসন্দা বেলন, আেগ বৃষ্িট হেল নালা িদেয় মহল্লার
পািন ইছামতী নদীেত পড়ত। এ ছাড়া শহেরর িবিভন্ন মহল্লায় িকছু বড়
পুকুর িছল। বৃষ্িটর পািন এসব পুকুের েনেম েযত। ফেল শহের কখেনাই
েতমন জলাবদ্ধতা হয়িন।
দীর্ঘিদন েমরামত না করায় পািনিনষ্কাশেনর অিধকাংশ নালা েভেঙ েগেছ।
অিধকাংশ নালা ময়লা-আবর্জনায় আটেক আেছ।
দখল ও দূষেণ নাব্যতা হািরেয়েছ ইছামতী নদী। ময়লা-আবর্জনা জেম নদীর
পািনপ্রবাহ বন্ধ রেয়েছ। শহেরর অিধকাংশ পুকুর ভরাট কের বািড় ৈতির
করা হেয়েছ। ফেল িঠকমেতা পািনিনষ্কাশন না হওয়ায় একটু বৃষ্িটেত
জলাবদ্ধতা সৃষ্িট হচ্েছ।
সেরজিমেন েদখা যায়, েবশ কেয়কিদেনর টানা বৃষ্িটর পািনেত ডুেব আেছ
েপৗরসভার মাছুমবাজার ও বাংলােদশ ঈদগাহ এলাকার ব্যস্ততম রাস্তা

দুিট।
পািন জেম জলাবদ্ধতা ৈতির হেয়েছ পাবনা কেলজ সড়ক, প্েরসক্লাব সড়ক,
ঝলাইপট্িট, শান্িতনগর, িশবরামপুর, শালগািড়য়া েরেনসাঁ পাঠাগার,
েছাট শালগািড়য়া, এিতমখানাপাড়া, রাধানগর, মক্তবপাড়া, জুিগপাড়া,
আটুয়া, ময়নামিত, দক্িষণ রাঘরপুর ও িদলালপুর মহল্লার িকছু এলাকায়।
এেত কষ্েট চলাচল করেছন েপৗরবাসী।
িদলালপুর মহল্লার একজন বািসন্দা বেলন, একটু বৃষ্িট হেলই পুেরা
মহল্লা পািনেত ডুেব যাচ্েছ। পািন নামেত সময় লাগেছ ২০ েথেক ২৫
ঘণ্টা। অেনক বািড়র িনচতলায় পািন উেঠ যাচ্েছ। বৃষ্িট হেল বািড়
েথেক েবর হওয়া বন্ধ হেয় যাচ্েছ।
েছাট শালগািড়য়া মহল্লার বািসন্দা শাহীন রহমান বেলন, আেগ তাঁেদর
মহল্লায় িকছু বড় পুকুর িছল। এ ছাড়া মহল্লার েপছেন িবশাল িবল
এলাকায় পািন গড়াত। বর্তমােন পুকুরগুেলা ভরাট হেয় েগেছ। িবল
এলাকািটও ভরাট হেয় বািড় ৈতির হচ্েছ। দীর্ঘিদন েমরামত না করায়
রাস্তা ও ড্েরনগুেলা েভেঙ েগেছ।
এ প্রসঙ্েগ পাবনা েপৗরসভার িনর্বাহী প্রেকৗশলী তািববুর রহমান
বেলন, ‘পািনিনষ্কাশেনর জন্য আমরা ইিতমধ্েযই িকছু নালা ৈতির
কেরিছ। তেব আরও িকছু নালা প্রেয়াজন, িকছু রাস্তাও েমরামত
প্রেয়াজন। এসব কােজ আমরা িবিভন্ন েদিশ-িবেদিশ সংস্থার কােছ অর্থ
বরাদ্দ েচেয়িছ। এখেনা বরাদ্দ পাওয়া যায়িন।’
েপৗরসভার েময়র কামরুল হাসান বেলন, েপৗরবাসীর েভাগান্িত িনরসেন
েচষ্টার ঘাটিত েনই। বরাদ্দ এেলই নালা ও রাস্তাগুেলা েমরামত করা
হেব।

