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যানজট-

িনজস্ব সংবাদদাতা : পাবনার সুজানগর েপৗর শহের যানজট এখন
িনত্যিদেনর িচত্র । ব্যাটারী চািলত অেটা ভ্যান, নিছমন, অেটাবাইক
ও কিরমন িনয়ম না েমেন সুজানগর েপৗর শহেরর প্রধান সড়ক দখল কের
যানজেটর সৃষ্িট করেছ বেল অেনেকর ধারনা।

েপৗর শহেরর উপেজলা পিরষদ েগট চত্বর েথেক বাজােরর প্রধান সড়ক হেয়
হাসপাতাল েগট পর্যন্ত এই যানজটেক প্রকট কের তুেলেছ ব্যাটারী
চািলত অেটা ভ্যান, নিছমন, অেটাবাইক ও কিরমন।

সড়ক দখল কের স্ট্যান্ড কের যাত্রী উঠােনা নামােনা করা হচ্েছ । আর
তীব্র যানজট সৃস্িট হওয়ার কারেণ িদেনর েবিশরভাগ সময় স্থিবর হেয়
থােক সুজানগর েপৗর শহর।

সেরজিমেন েদখা েগেছ, রাস্তার দুপাশ দখল কের রাখা হেয়েছ এসব আেটা,
ভ্যান িরক্সা। দুপােশ এসব রাখার কারেন রাস্তা হেয় েগেছ সংকুিচত।
মাঝখােন যতটুকু রাস্তার জায়গা আেছ তা িদেয় চলেত হচ্েছ সুজানগরপাবনা গামী যানবাহনেক।

রাস্তার পােশ ফুটপাত দখল কের স্থাপন করা হেয়েছ েদাকান পাট।
এসব কারেন েদখা িদচ্েছ তীব্র যানজট। দুর্েভাগ েপাহােত
শহেরর ব্যবসায়ী, অিফসগামী ও সাধারণ পথচারীেক।

হচ্েছ

ঘটেছ নানা দুর্ঘটনাও। এমনিক গুরুতর েরাগীবাহী অ্যাম্বুেলন্স ও
অগ্িনকান্েডর ঘটনায় িনর্বাপেন যাওয়া ফায়ার সার্িভেসর গািড় সময়মত
েপৗঁছােত না পারায় অপূরণীয় ক্ষিতর িশকার হচ্েছ উপেজলাবাসী।

সম্প্রিত সুজানগর েপৗরসভা কর্তৃপক্ষ সংশ্িলষ্ট প্রশাসন ও থানা
পুিলেশর সহেযািগতা িনেয় যানজট িনরসন করেত সক্ষম হেলও িকছুিদন পের
আবারও পূর্েবর অবস্থায় িফের রগেছ েপৗর শহর ।

রািশদুল হক নােম সুজানগেরর এক ব্যাংক কর্মকর্তা বেলন, প্রিতিদন
সকাল েথেক দীর্ঘ যানজট েলেগই থােক। যার ফেল সময় মেতা অিফেস
েপৗঁছােনা দুষ্কর হেয় পেরেছ। তাই সংশ্িলষ্ট প্রশাসনেক এই যানজট
েথেক উত্তরেণর উপায় েবর করা জরুরী বেলও মেন কেরন িতিন।

স্থানীয় বীর মুক্িতেযাদ্ধা আব্দুস সামাদ মাষ্টার ও েতাফাজ্জল
েহােসন েতাফা বেলন, বাজােরর পূর্বিদেক থানার সামেনর বালুর মােঠ
এবং বাজােরর পশ্িচম িদেক িজেরা পেয়ন্ট েমাড় চত্বর এলাকায় ভ্যান
স্ট্যান্ড কের েদওয়ার মাধ্যেম এই যানজট কমােনা যােব।

েপৗর বাজােরর িবিশষ্ট ব্যবসায়ী েসিলম েহােসন ও কুতুব উদ্িদন
বেলন, যানজট িনরসেন প্রেয়াজেন িবিভন্ন প্রকার যানবাহন বাজােরর
উত্তর ও দক্িষণপােশ অবস্িথত বাইপাস সড়ক িদেয় চলাচল করেত েদওয়া
উিচত।

েস ক্েষত্ের অিতদ্রুত স্থানীয় েমাহাম্মািদয়া দািখল মাদ্রাসা েথেক
কুিটপাড়া েমাড় পর্যন্ত েবহাল রাস্তািট সংস্কার করা করা দরকার।

সুজানগর প্েরসক্লােবর সভাপিত শাহজাহান আলী বেলন, মাত্রািতিরক্ত
অিনবন্িধত অৈবধ অেটাভ্যান ও অেটাবাইেকর কারেণ যানজট বাড়েছ।
এগুেলার িবরুদ্েধ ব্যবস্থা িনেল শহেরর যানজট িকছুটা হেলও কমােনা
সম্ভব।

সুজানগর উপেজলা িনর্বাহী অিফসার (ইউএনও) েমা. রওশন আলী জানান,
শহেরর যানবাহন িনয়ন্ত্রেণ রাখেত শীঘ্রই অিনবন্িধত যানবাহন ধরেত
অিভযান চালােনা হেব এবং েসই সােথ উচ্েছদ করা হেব ফুটপােতর অৈবধ
স্থাপনাও।

সুজানর থানা অিফসার ইনচার্জ বদরুদ্েদাজা বেলন, সুজানগর েপৗর েময়র
আলহাজ্ব আব্দুল ওহাব ও উপেজলা পিরষেদর েচয়ারম্যান শাহীনুজ্জামান
শাহীন সহ সংশ্িলষ্ট সকেলর সােথ পরামর্শক্রেম যানজট িনরসেন দ্রুতই
প্রেয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হেব।

