পাবনার
যানজট!

অনন্ত

েমােড়

অসহনীয়

রিন ইমরানঃ যানজট েকবলই পাবনা শহেরর হািমদ েরােডই অসহনীয় হেয়
ওেঠিন, িদেন িদেন শহেরর প্রেবশ পেথর কেয়কিট গুরুত্বপূর্ণ
পেয়ন্েটও অসহনীয় হেয় উেঠেছ।

যানবাহন চলাচেলর জন্য সীিমত রাস্তা ও িনয়মশৃঙ্খলা না মানার কারেন
িদন িদন আেরা প্রকট হচ্েছ পাবনা শহেরর যানজট পিরস্িথিত ।

িকন্তু পাবনা শহেরর অনন্ত েমােড় েদখা েগেলা এর িভন্ন িচত্র।

রাস্তা আেছ অথচ যানবাহন েনই। েনই মানুেষর চলাচল। পাবনা েপৗর ৬ নং
ওর্য়াড এই রাস্তািট অনন্ত িসেনমা হেলর িঠক পূর্ব িদেক অবস্িথত।

যার একমুখ সুজানগর রাস্তা ও অন্যমুখ পাবনা েকন্দ্রীয়
টার্িমনােলর এবং শহেরর প্রেবশ মুেখ সংযুক্ত হেয়েছ।

বাস

এই পূর্বিদেক রাস্তা
অসহনীয় যানজেট।

আেছ

ফাঁকা

পেড়

থাকেলও

অনন্ত

েমাড়

থমেক

েবলা ১২ টা েছােটা েছােটা অেটািরকশা দািড়েয় আেছ। এেলাপাতািড়ভােব
আটেক আেছ অেটাবাইক, যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক আর িবিভন্ন যানবাহন।

কেয়ক েসেকন্েডর পথ অনন্ত িসেনমা হল েমাড় ক্রস করেত সময় লাগেলা
প্রায় ৫ িমিনট! অথচ অনন্ত িসেনমা হেলর েপছেন মাত্র কেয়ক গজ দূের

একিট বড় রাস্তা পথচারীশূন্য ও যানবাহন শূন্য! মােঝ মােঝ একিট
দুইিট েমাটরসাইেকল চলাচল করেছ।

সেরজিমন েদখা যায়, স্থানীয় এক কাঠ ব্যবসায়ী অেনকগুিল গােছর গুিড়
েফেল বন্ধ কের েরেখেছ রাস্তার প্রেবশমুখ! ফেল পথচারী ও যানবাহন
ঢুকেছ না।

এই রাস্তািট যিদও পাকা নয় তবু যানজট কবিলত অনন্ত েমােড়র িবকল্প
একিট রাস্তা বেল জানায় স্থািনয়রা।

গতকেয়ক বছর এভােব রাস্তার উপর গােছর গুিড় েফেল রাখা হেলও
প্রেয়াজনীয় েকােনা পদক্েষপ েনওয়া হয়িন বেল রাস্তািট সচলও হয়িন
বেল মেন কেরন স্হানীয় পথচারীরা।

তারা জানায় এই রাস্তািটই অনন্ত িসেনমা
রাস্তা হেত পাের এবং কমেত পাের যানজট।

হেলর

একমাত্র

িবকল্প

মাছরাঙা েটিলিভশেনর উত্তরঅঞ্চেলর ব্যুেরা চীফ উৎপল িমর্জা বেলন,
অনন্ত েমােড়র যানজট িনরসেন এই রাস্তািট িবকল্প রাস্তা হেত পাের।

িতিন বেলন, অেনক িদন ধেরই রাস্তািটর উপর গােছর গুিড় েফেল রাখেত
েদখা েগেছ এ ব্যপাের সংশ্িলষ্ট কতৃপক্েষর দৃষ্িট েদওয়া দরকার।

পাবনা েজলা সড়ক ও জনপথ িবভােগর িনর্বাহী কর্মকর্তা এ েক এম
শামসুজ্েজাহা এ িবষেয় বেলন, এই রাস্তািট সচল করার ব্যপাের দ্রুতই
উদ্েযাগ েনওয়া হেব।

রাস্তার উপর গােছর গুিড় েফেল রাখার িবষয়টা শুেনিছ প্রেয়াজনীয়
পদক্েষপ েনওয়া হেব।

