পাবনা-নািজরগঞ্জ সড়েকর
দশা, দুর্েভােগ মানুষ

েবহাল

রােসল মাহমুদ, সুজানগর, পাবনা : পাবনার সুজানগর উপেজলার
নািজরগঞ্েজ রাস্তার মােঝ মােঝ কার্েপিটং উেঠ িগেয় েছাট-বড় গর্েতর
সৃষ্িট হওয়ায় রাস্তািটর এখন েবহাল দশা।

দীর্ঘিদন রাস্তািট সংস্কার না করায় িদন িদন বাড়েছ জনদুর্েভাগ।

স্থানীয়েদর মেত, এই রাস্তািট
চলাচেলর অেযাগ্য হেয় পড়েব।

সংস্কার

করা

না

হেল

রাস্তািট

রাস্তািট েবহাল দশােত পিরনত হেলও এখন পর্যন্ত সংস্কার করার েকান
উদ্েযাগ গ্রহন কেরিন সংশ্িলষ্ট কর্তৃপক্ষ।

এেত প্রিতিনয়তই স্কুল, কেলেজর িশক্ষার্থী, যানবাহন
পথচারীসহ সাধারণ মানুেষর েভাগান্িত েপাহােত হচ্েছ।

চালক,

নািজরগঞ্জ বাসস্টপ হেত নািজরগঞ্জ েফিরঘাট পর্যন্ত প্রায় দুই
িকেলািমটার রাস্তার মােঝ মােঝ কারেপিটং উেঠ িগেয় েছাট-বড় গর্েতর
সৃষ্িট হেয়েছ।

িদেন িকংবা রােত চলাচেলর সময় রাস্তার েছাট-বড় গর্েত উল্েট পেড়
ভ্যানগাড়ী, েমাটরসাইেকলসহ েছাটখােটা অেনক যানবাহন।

দ্রুত এই রাস্তািট সস্কার করা হেল ওই এলাকার মানুষসহ হাজারও
মানুষ দূর্েভাগ েথেক রক্ষা পােব। তাই দ্রুত এই রাস্তািট সংস্কার
করার দািব জািনেয়েছন স্থানীয়রা।

স্থানীয় েমা: রিফকুল ইসলাম জানান, প্রিতিদন শত শত যানবাহন েফির
িদেয় চলাচল কের। ফেল ভারী যানবাহন চলাচেলর কারেণ সড়েকর িবিভন্ন
স্থােন গর্েতর সৃষ্িট হেয়েছ।

তাছাড়া পদ্মা নদী েথেক উত্েতালন করা বালুর ট্রাকও চলাচল কের এই
রাস্তা িদেয়। সড়েকর িবিভন্ন স্থােন িপচ, সুড়িক, ইট উেঠ িগেয় বড়
বড় গর্েতর সৃষ্িট হেয়েছ। বৃষ্িট হেলই ঐসব গর্েত পািন আটেক থােক।
এেত যানবাহন দুর্ঘটনায় েপেড়।

িবেশষ

কের

নািজরগঞ্েজ
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হওয়ায়

প্রিতিদন

হাজার

মানুেষর

চলাচল এই রাস্তা িদেয়। এই রাস্তা িদেয় মানুষ ঢাকা, রাজবািড়সহ
িবিভন্ন স্থােন চলাচল কের।

অেটা িরক্সাচালকরা জানান, রাস্তায় গর্েতর কারেণ িঠকমেতা গািড়
চালােত পােরন না। রাস্তায় েছাট-বড় গর্েতর জন্য যাত্রীরা আরােম
গািড়েত বসেত পাের না। তারপরও ঝুঁিক িনেয়ই গািড় চালােত হয়।

নািজরগঞ্জ স্কুেলর এক িশক্ষক জানান, নািজরগঞ্েজ বেস সাপ্তািহক
হাট, শত শত মানুেষর চলাচল। তাছড়া রাস্তায় গর্ত থাকায় েমাটরসাইেকল
চালােত িহমিশম েখেত হয়। জরুির িভত্িতেত রাস্তার সংস্কার করা
প্রেয়াজন।
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নািজরগঞ্জ
ইউিনয়ন
েচয়ারম্যান মিশউর রহমান বেলন, দ্রুত এই রাস্তািট সংস্কার করার
জন্য আমরা উর্ধতন কর্তৃপক্ষেক জািনেয়িছ, রাস্তািট দ্রুত সংস্কার
করা হেব বেল আশা কির।

