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(ড্েরন) অেকেজা হেয় পেড়েছ৷ ফেল দুই িদেনর বৃষ্িটেত েপৗর এলাকার
অিধকাংশ মহল্লায় জলাবদ্ধতার সৃষ্িট হেয়েছ। এেত চরম দুর্েভােগ
পেড়েছ েপৗরবাসী।
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জলাবদ্ধতার সৃষ্িট হচ্েছ। আর এেত কের পািনবন্িদ হেয় পেড়েছ েপৗর
এলাকার প্রায় ৭/৮ হাজার পিরবার। পর্যাপ্ত ও পিরকল্িপত ড্েরেনজ
ব্যবস্থা না থাকায় এ অবস্থার সৃষ্িট হেয়েছ বেল সাধারণেদর ধারণা।
পাবনা েপৗরসভা েদেশর সবেচেয় প্রচীনতম েপৗরসভার মধ্েয একিট। ১৮৭৬
সােল এই েপৗরসভার যাত্রা শুরু হেলও এিট এখন অেনক নতুন েপৗরসভার
উন্নয়ন েথেকও িপিছেয়।
এই েপৗরসভায় পািন িনস্কাশেনর সু-ব্যবস্থা না থাকায় েপৗর এলাকায়
একটু বৃষ্িটেতই ঘেরর মধ্েয হাঁটু পিরমান পািন জেম যায়। অন্যিদেক
শহেরর মধ্েয িদেয় প্রবািহত ইছামিত নদী থােক শুকেনা।
অপিরকল্িপত ড্েরেনজ ব্যবস্থা আর েপৗর কতৃপক্েষর অবেহলা উদািসনতার
কারেন েপৗরবাসী জলাবদ্ধতার অিভশােপ অিতষ্ট হেয় উেঠেছ। জলাবদ্ধতার
কারেন সড়কগুেলােত মানুেষর চলাচল করেত েবগ েপেত হচ্েছ।

পাবনা েপৗর রাধানগর, শালগািড়য়া, িশবরামপুর, কুিটপাড়া, নয়নামিত,
চকেপৗলনপুর, আিরফপুর, কৃষ্ণপুরসহ িবিভন্ন স্থােন একটু বৃষ্িট
হেলই এখানকার রাস্তা ঘাট পািনেত তিলেয় যায়। গত রিব ও েসামবােরর
টানা বর্ষেন পািনবন্িদ হেয় পেড়েছ এসব এলাকার প্রায় ৭/৮ হাজার
পিরবার।
বািড়র উঠান ও ঘেরর মধ্েয জেম আেছ হাঁটু পিরমান পািন । আর এেত
মধ্যিবত্ত ও িনম্নিবত্ত পিরবারেদর পড়েত হচ্েছ চরম দুর্েভােগ।
ভুক্তেভািগরা অিভেযাগ কের বেলন, তােদর এলাকায় েয ড্েরেনজ
ব্যবস্থা আেছ তা প্রেয়াজেনর তুলনায় একবােরই কম। আর যা আেছ তা
সংস্কার করা হয়না অেনকিদন ফেল পািন িনস্কাসন ব্যবস্থা েভেঙ
পেরেছ।
দীর্ঘিদন ধের পািনবন্িদ থাকায় অেনক পিরবার নানা রকম পািনবিহত
েরােগ আক্রান্ত হচ্েছন। িবেশষ কের জলাবদ্ধ এলাকায় িশশু ও
বয়স্কেদর মধ্েয সব সময় েরাগ বালাই েলেগেই রেয়েছ।
রাধানগর মাঠ পাড়ার বািসন্দা কেলজ ছাত্রী হািফজা জানান, তােদর
এলাকায় ড্েরন েনই। ফেল এবােরর ভারী বর্ষেন বৃষ্িটর পািন িঠকমত
েবর না হওয়ায় তােদর বািড়র উঠান ও ঘের হাঁটু পিরমান পািন জেম আেছ।
আফেরাজা পারিভন জানােলন, তােদর বািড়েত পািন জেম থাকায় তারা
রান্না করেত পারেছ না। গত কেয়কিদন যাবত তারা শুকেনা খাবার েখেয়
আেছন। আবার েকান সময় তারা পাশ্ববর্িত আত্মীয় স্বজেনর বাসায় িগেয়
রান্না কের জীবনধারন করেছন।
েপৗর বািসন্দা একজন গৃহীিন সরস্বতী জানােলন, বৃষ্িট শুরুর পর
েথেক তারা মাচা বািনেয় রান্না করেছন। ঘেরর মধ্েয পািন উেঠ যাওয়ায়
িঠকমত রােত ঘুমােত পারেছন না।
স্কুল ছাত্রী িতন্িন বেলন, বৃষ্িটেত রাস্তাঘাট
আমােদর স্কুেল যাতায়াত কষ্টসাধ্য হেয় পেরেছ।

ডুেব

যাওয়ায়

এিদেক শালগািড়য়া মহল্লার অবস্থা একবােরই করুন। েসখােন িগেয় েদখা
যায় একতলা বািড়র েবিশরভাগ খাট, েসাফােসটসহ গৃহস্থালীর প্রেয়াজনীয়
জীনসপত্র পািনেত অর্েধক ডুেব রেয়েছ। অেনেকর বািড়র ফ্িরজ পািনেত
ডুেব থাকায় েসগুেলা নস্ট হেয় েগেছ।
িবেশষ কের েরেনসা পাঠাগার বা তার িপছেনর এলাকার অবস্থা একবােরই

করুন। শুধু তাই নয় শহেরর রিবউল মার্েকট, িনউ
গুরত্বপূর্ণ এলাকায় জলাবদ্ধার সৃষ্িট হেয়েছ।

মার্েকটসহ

অিত

েপৗর এলাকায় জলাবদ্ধতা দুর করার জন্য প্রেয়াজন সিঠক পিরকল্পনা। এ
ছাড়া েপৗর এলাকার সমস্ত ড্েরন ইছামিত নদীমুখী করেলই এ সমস্যার
দ্রুত সমাধান সম্ভব।
েপৗরবািসর এ দুর্েভাগ লাঘেব েপৗর কর্তৃপক্ষ দ্রুত স্থায়ী কার্যকর
ব্যবস্থা গ্রহণ করেবন এমনিটই আশা করেছন ভুক্তেভািগরা।

