েলাহাগাড়ায় গ্রামীণ সড়ক চলাচল
অেযাগ্য : জনদূর্েভাগ বৃদ্িধ

েমাঃ জামাল উদ্িদন : েলাহাগাড়ার িবিভন্ন ইউিনয়েনর আভ্যন্তরীন
রাস্তাঘাট চলাচল অেযাগ্য হওয়ায় প্রিতিদন এলাকাবাসীরা চলাচেল
দূর্েভাগ েপাহাচ্েছন। নানািবধ কারেণ রাস্তাঘােটর েবহাল দশা বেল
ভূক্তেভাগীরা জািনেয়েছন। তারা অনিতিবলম্েব ব্যবস্থা গ্রহেণর জন্য
সংশ্িলষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্েষর দৃষ্িট আকর্ষণ কেরেছন।
সেরজিমন ঘুের এ সংবাদদাতা জানেত পােরন েয, ভারী যানবহান চলাচল,
রাস্তার ধাের ইটভাটার কাঁচামাল িহসােব ব্যবহৃত মািটর স্তুপ, বািল
েখায়া েরেখ ব্যবসা পিরচালনা, উন্নয়ন কােজ পুকুর চুির ও দরেবশহাট
িডিস সড়ক েমরামেত দীর্ঘসুত্িরতায় এর অন্যতম কারণ। আধুনগর
ইউিনয়েনর েচঁিদরপুিন রাস্তার িবিভন্নস্থােন বড় বড় গর্ত সৃষ্িট
হেয়েছ। জীবেনর ঝুঁিক িনেয় এলাকাবাসীরা চলাচল করেছন। জঙ্গল পদুয়ার
অবস্থা আেরা নাজুক। েসখােনও একই অবস্থা। বড়হািতয়া, চুনিত,
আিমরাবাদ প্রভৃিত ইউিনয়েনর অভ্যন্তরীন সড়েকর েবহাল দশা েচােখ না
েদখেল িবশ্বাস করা কিঠন। েলাহাগাড়ার চরম্বা ইউিনয়েন ১৭িট ইটভাটা
রেয়েছ বেল জানা যায়। এসব ভাটা সড়েকর পােশই অবস্িথত। ভাটায় পাহাড়
কাটা মািট কাঁচামাল িহসােব ব্যবহৃত হয়। শুকেনা েমৗসুেম মািট

স্তুপ কের রাখা হয়। সড়েকর পােশই বর্ষাকােল এসব মািট বৃষ্িট হেল
সড়েক জমা হয়। ফেল চলাচেল প্রিতবন্ধকতা সৃষ্িট হয়।
সম্প্রিত প্রবল বর্ষেণ একই অবস্থা রাস্তায় সৃষ্িট হেয়েছ বেল
উপেজলা প্রেকৗশলী প্রিতপদ েদওয়ান জািনেয়েছন। িতিন বেলেছন, িবধান
রেয়েছ সড়েকর আধা িকেলািমটার দূরত্েব েকান ইটভাটার মািট জমা করা
যােব না। অথচ েলাহাগাড়ার চরম্বা, চুনিত, পুিটিবলা, কলাউজান,
পদুয়া প্রভৃিত এলাকা িবধান না েমেন মািট জমা করা হেয়েছ। যােদর
খবরদারী-নজরদারী করার কথা তারা রহস্যজনকভােব নীরব ভূিমকা পালন
করেছন।
দরেবশহাট িডিস েরাড একিট অতীব গুরত্বপূর্ণ সড়ক। এ সড়ক অিতক্রম
কের প্রিতিদন অসংখ্য জনসাধারণ িবিভন্ন হাট-বাজার, ব্যবসা
েকন্দ্র, িশক্ষা প্রিতষ্ঠােন যাতায়াত কেরন। িকছুিদন আেগ রাস্তার
িনর্মাণ কােজর উদ্েবাধন করা হেয়েছ। এলাকাবাসীরা অিভেযাগ কেরেছন
িনর্মােণ কচ্চপ গিতর ফেল যথাসমেয় কাজ সমাপ্ত হবার আশংকা েদখা
িদেয়েছ।
অপরিদেক, উপেজলা প্রেকৗশলী প্রিতপদ েদওয়ান দাবী কেরেছন আশাহত
হওয়ার েকান কারণ েনই। যথাসমেয় কাজ সমাপ্ত হেব। এলাকার ডলু একিট
ঐিতহািসক নদী। এ নদী হেত প্রিতিদন অসংখ্য ট্রােক কের বািল
িবিভন্নস্থােন চালান হয়। সন্িনিহত বনাঞ্চল হেত প্রিতিদন কাঠবাহী
ট্রাক রাস্তা অিতক্রম কের ভারী যানবাহেনর চাপ সহ্য করেত না েপের
গ্রামীণ রাস্তাঘাট নষ্ট হেয় যাচ্েছ।
এলাকাবাসীরা এ সমস্যা সমাধােনর জন্য িবিভন্নভােব েদন-দরবার
কেরেছন। েলখােলিখ হেয়েছ। সমস্যািট িদন িদন প্রকট আকার ধারণ করেছ
বেল তারা সাংবািদকেদর জািনেয়েছন। যথাসমেয় ব্যবস্থা গৃিহত না হেল
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বেলও
এলাকাবাসীরা অিভমত েরেখেছন।
অপরিদেক, েলাহাগাড়া উপেজল িনর্বাহী অিফসার েমাঃ মাহবুব
জািনেয়েছন, িতিন এ ব্যাপাের যথািবহীত ব্যবস্থা েনেবন।
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