পাবনা-শাহজাদপুর বাস চলাচল ১৫
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যাত্রীরা
স্টাফ িরেপার্টার : পাবনা-শাহজাদপুর সড়েক বাস চলাচল শুরু হয়িন ১৫
িদেনও। ফেল এ পথ িদেয় ঢাকা, চট্রগ্রাম, িসেলট, ময়মনিসংহসহ
িবিভন্ন স্থােন যাতায়াতকারী পাবনা েজলার হাজােরা যাত্রী পিরবহন
সংকেট পড়েছ।

পাবনা েথেক ঘুরপেথ স্বল্প পিরসের ঢাকায় বাস চলাচল করেলও বন্ধ আেছ
আন্তেজলা বাস চলাচল। এেত িবপােক পেড়েছ পাবনা েজলার সূজানগর,
সাঁিথয়া, ফিরদপুর আর েবড়া উপেজলার হাজার হাজার বাস যাত্রী। বাস
চলাচল বন্ধ থাকায় েবকার হেয় পেরেছ বাস শ্রিমকরাও।

প্রায় ১৫ িদন আেগ পাবনা ও শাহজাদপুেরর বাস মািলকেদর দুিট বাস একই
সময় চলাচলেক েকন্দ্র কের সৃষ্ট দ্বন্দ্েবর ঘটনায় এই পেথ বাস
চলাচল বন্ধ হেয় যায়।

এিদেক েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, পাবনা ও শাহজাদপুেরর মািলক ও
শ্রিমকেদর দ্বন্দ্েব চলিত বছেরই িতনবার এ পেথ বাস চলাচল বন্েধর
ঘটনা ঘেটেছ। তেব সর্বেশষ ঘটনায় দু’পক্ষই ঢাকার বাস মািলকেদর কােছ
িবচার েচেয়েছন।

বুধবার ঢাকায় দুপক্েষর বসার কথা রেয়েছ। িবষয়িট িনশ্িচত কেরেছন
পাবনা ও শাহজাদপুর বাস মািলক সংগঠেনর একািধক েনতা।
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জানান,

পাবনা েথেক শাহজাদপুর মািলকেদর মাত্র ৩০-৩৫িট েকাচ ঢাকায় চলাচল
কের।

অপরিদেক পাবনার মািলকেদর ১০০িটর অিধক েকাচ ঢাকায় চলাচল করেছ।
পাশাপািশ পাবনার আেরা শতািধক েলাকাল ও েমইল বাস শাহজাদপুেরর ওপর
িদেয় িবিভন্ন গন্তব্েয চলেলও শাহজাদপুেরর বাস মািলকেদর মাত্র ২০২৫ িট েলাকাল েমইল বাস পাবনার ওপর িদেয় চলাচল করেত েদয়া হচ্েছ।

শাহজাদপুেরর বাস মািলকেদর অিভেযাগ, পাবনার বাস মািলক ও শ্রিমকেদর
আচরণ না বদলােনার কারেন প্রায়ই পাবনা-শাহজাদপুর বাস চলাচল বন্ধ
থাকেছ।

এিদেক পাবনা বাস মািলক সিমিতর সভাপিত হািববুর রহমান হািবেবর সােথ
েযাগােযাগ করা হেল িতিন জানান, তারা শাহজাদপুেরর সােথ অেনক ছাড়
িদেয় চলেলও সামান্য কারেনই শাহজাদপুেরর মািলক-শ্রিমকরা পাবনার
বাস শাহজাদপুেরর ওপর িদেয় চলাচল বন্ধ কের েদয়।

িতিন বেলন, পাবনায় শাহজাদপুেরর মািলকেদর কাউন্টার রেয়েছ। অথচ
শাহজাদপুের পাবনার বাস মািলেকর েকােনা কাউন্টার েনই। প্রিতিদন
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চট্রগ্রােম চলাচল করেছ। এমনিক ছুতনাতায় শাহজাদপুেরর বাস মািলকরা
পাবনা বাস মািলকেদর বাস শাহজাদপুেরর ওপর িদেয় চলাচেল মােঝ মধ্েযই
প্রিতবন্ধকতা সৃষ্িট কের থােক।

তেব এ অিভেযাগ অস্বীকার কের শাহজাদপুর বাস মািলকরা জানান, পাবনার
বাস মািলকেদর কাউন্টার শাহজাদপুেরর েকউ বন্ধ কেরিন। তারা িনেজরাই
তােদর কাউন্টার বন্ধ কেরেছন।

