যানজেট িবপর্যস্ত পাবনা শহর
িনজস্ব প্রিতিনিধ : যানজেটর ফাঁেদ আটেক থােক পাবনা শহর।
শহেরর প্রধান সড়ক হািমদ েরাডই শুধু নয় শহেরর অনন্ত

েমাড়,

েপৗলানপুর, েখয়াঘাট, আিলয়া মাদ্রাসা, চাপািবিব, পাঁচমাথা েমাড় সহ
েবশ কেয়কিট পেয়ন্েট অসহনীয় যানজট পিরস্িথিত ক্রমশই দূর্িবষহ হেয়
উেঠেছ।

শহেরর একমাত্র প্রধান ব্যস্ততম সড়ক হািমদ েরােডর মুক্িতেযাদ্ধা
মার্েকেটর সামেন েথেক শুরু কের েখয়াঘাট েমাড়, সদর হাসপাতােলর মূল
ফটেকর সামেনর রাস্তা হেয় েমিরল বাইপাস ও
েপৗলানপুর েমাড় েথেক আিলয়া মাদ্রাসা হেয় এডওয়ার্ড কেলজ েগট
পর্যন্ত যানজেট আটেক থাকেত হচ্েছ পেথ চলাচলকারী মানুষেদর।

হাসপাতালগামী এম্বুেলন্স মুমূর্ষু েরাগী িনেয় অসহনীয় যানজেট আটেক
থােক। একজন মুমূর্ষ েরাগীর জন্য তা প্রাণঘাতী ভয়ংকর এবং িবপদজনক।

আলমগীর েহােসন একজন এম্বুেলন্স চালক, িতিন বেলন, আিম চালেকর আসেন
বেস সবসময় েচষ্টা কির যতদ্রুত সম্ভব মুমূর্ষ েরাগীেক হাসপাতােল
েপৗঁছােত। িকন্ত পাবনা শহেরর যানজেটর েয অবস্থা তােত েরাগীেক
সময়মত েপৗঁছােত পািরনা।

পাবনা

সদর

হাসপাতােলর

জরুির

িবভােগর

িচিকৎসক

ডাঃ

মাহফুজ

নয়ন

বেলন, একজন মুমূর্ষু েরাগী সময়মত হাসপাতােল েপৗঁছােত না পারেল
েরাগী মারা েযেত পাের।

স্ট্েরােকর েরাগী বা হার্ড এ্যটােকর েরাগীগুেলা খুিব স্পর্শকাতর
অবস্থা থােক। তেব হাসপাতালগামী সকল েরাগীর জন্যই প্রিতিট
মূহুর্তই অেনক মূল্যবান।

হাসপাতাল সূত্ের জানা যায়, যানজেটর কারেন অেটািরকশার েভতেরই একজন
প্রসূিত মােয়র বাচ্চা প্রসব হেয়েছ এমন ঘটনাও ঘেটেছ এই অসহনীয়
যানজেটর কারেন।

পাবনা শহের যানজট পিরস্িথিত ক্রমশ জিঠল হওয়ার জন্য েবশিকছু কারণ
মেন কেরন পাবনার সাংবািদক ও নাগিরক সমােজর প্রিতিনিধরা।

েজলার নাগিরক সামােজর জািকর েহােসন বেলন, প্রধান সড়ক হািমদ েরাড
প্রসস্থ করেত হেব নয়েতা হািমদ েরােডর িবকল্প সড়ক গড়েত হেব।

শহেরর অনন্ত িসেনমা হল েমাড় ক্রস করেত সময় লােগ ৫ েথেক ৭ িমিনট
অথচ েমােড়র পূর্ব িদেক কেয়ক গজ অদূের রাস্তা আেছ যার উপর কােঠর
গুিড় েফেল অচল কের রােখেছন একজন কাঠ ব্যবসায়ী।

সড়ক িবভাগ ব্যবস্থা গ্রহেনর কথা থাকেলও এর সূরাহা হয়িন কেয়ক
মােসও।

েজলার িসিনয়র সাংবািদক কৃষ্ণ েভৗিমক বেলন, শহেরর যানজট পিরস্িথিত
িদন িদন অবনিত হচ্েছ।

রাস্তার পােশ ফুটপাত দখল, এেলাপাতািড় বাইক পার্িকং ও রাস্তায়
গািড় েরেখ শিপং বন্ধ করেত হেব। এছাড়া ওয়ান ওেয় ব্যবস্থা গ্রহন বা
িবকল্প রাস্তা করেত হেব। যানজট পিরস্িথিত িনরসেনর জন্য অবশ্যই
সংশ্িলষ্ট কতৃপক্ষেক আেরা উদ্েযাগই হেত হেব। বলিছেলন, কৃষ্ণ
েভৗিমক।

