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হািতরিঝল সংলg utর েব নবাড়ীর e eলাকা িদেয়i সংেযাগ সড়কিট হoয়ার কথা। িকn দখলদারেদর

uেcদ আর িকছু জায়গা aিধgহেণ িবলm হoয়ায় ছয় বছেরo সড়কিট আর হেলা না। ছিব : কােলর ক

দiু  পােশi  সড়ক।  eক  পােশ  হািতরিঝল,  আেরক  পােশ  েব নবাড়ীর  বuবাজার  o  েতজগাঁo  িশl  eলাকা

সড়ক। মাঝখােন দখলদারেদর বাজার, েদাকান। আর eখােনi েথেম আেছ েগাটা eলাকার মানুেষর ভাগয্।
িকছু দখলদােরর কােছ িবশাল eলাকার মানষু েযন eকরকম িজিm হেয় আেছ।

pায়  ছয়  বছর  আেগ  নগরবাসীর  জনয্  খুেল  েদoয়া  হয়  হািতরিঝল  pকl।  pকlিটর  পােশর  eলাকার
বািসnােদর েযাগােযাগবয্বsায় আমূল পিরবতর্ ন আনেলo েব নবাড়ী o েতজগাঁo িশl eলাকার বািসnারা
eখেনা রেয়েছ েভাগািnেত। সড়কিট িনমর্ােণ eখেনা ভূিম aিধgহেণর কাজi েশষ করেত পােরিন কতৃর্ পk।
হািতরিঝল pকেl েযেত েব নবাড়ীর বuবাজার িদেয় আেছ আড়াi ফুট pেsর স  eকিট গিল।
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জানা  েগেছ,  2013  সােলর  2  জানয়ুাির  হািতরিঝল  pকlিট  uেdাধন  কেরন  pধানমntী  েশখ  হািসনা।
uেdাধেনর পরi নগরবাসীর বয্বহােরর জনয্ pকlিট unkু কের েদoয়া হয়। র নকশা aনুযায়ী সব

কিট সংেযাগ সড়ক সmn কেরেছ কতৃর্ পk। িকn েব নবাড়ীর বািসnােদর যাতায়ােতর িবষয়িট িচnা কের

2017 সােলর  িদেক eলাকািটেত eকিট সংেযাগ সড়ক sাপেনর িসdাn হয়। 60 ফুট pেsর সড়কিট িঘের

eলাকাবাসী িছল েবশ utফুl। হািতরিঝল pকl েথেক রানার gেপর aিফস পযর্n রাsািট ৈতিরর িসdাn

েনয় কতৃর্ পk। েতজগাঁo িশl eলাকা েমৗজার oi eলাকািটেত eকিট রাsা eমিনেতi িছল। িকn িবিভn সময়

েসi রাsা দখল কের ৈতির করা হেয়েছ sাপনা। e ছাড়া দিুট দােগর জিমর মািলক ঢাকা oয়াসা o গণপূতর্

aিধদpর।  সংsা  দিুট  eসব  জিম  iজারা  িদেয়েছ  বয্িkমািলকানাধীন  pিত ানেক।  বয্িk  o  সরকার
মািলকানাধীন 9িট দােগর জিম পেড়েছ

রাজuেকর  নকশায়।  eসব  জিম  aিধgহেণর  জনয্  গত  বছেরর  েশেষর  িদেক  গৃহায়ণ  o  গণপূতর্  মntণালেয়

psাব পাঠায় রাজuক। ভূিম aিধgহেণ pেয়াজনীয় বয্বsা িনেত ঢাকা েজলা pশাসক aিফেস eকi psাব

পাঠােনা হেয়েছ গত বছেরi। িকn pায় eক বছর সমেয় মাt eকিট েনািটশ িদেয়েছ েজলা pশাসক aিফস।
েতজগাঁo িশl eলাকার েমৗজার 6110-14 পযর্n পাঁচিট দাগ, 6116, 6133, 6114 eবং 6431 সহ েমাট
9িট  দােগর  জিমর  মািলকেক  4/1  ধারায়  েনািটশ  েদoয়া  হেয়েছ।  eসব  দােগর  সােড়  84  শতাংশ  জিম

aিধgহণ করেত হেব েজলা pশাসক aিফসেক। গত 20 েফbয়াির েনািটশ েদoয়ার পর আর েকােনা েনািটশ

জাির করা হয়িন। তেব খুব িশগিগর 7 ধারায় েনািটশ পাঠােনা হেব বেল হািতরিঝল pকেlর pকl পিরচালক

কােলর ক েক জািনেয়েছন।

হািতরিঝল pকেlর pকl পিরচালক রায়হানলু েফরেদৗস কােলর ক েক বেলন, ‘7 ধারায় েনািটশ পাঠােনা
হেব  জিমর  মািলকেক। সব  িঠক  থাকেল  eক  মােসর  মেধয্ সড়কিটর  কাজ   করেত  চাi। বuবাজােরর

সড়কিট ছাড়া বািক সব সংেযাগ সড়েকর কাজ সmn হেয়েছ।’

সেরজিমেন  িগেয়  েদখা  েগেছ,  বuবাজার,  রানার  gপ  eবং  েব নবাড়ী  eলাকার  হাজার  হাজার  মানষু
হািতরিঝল pকেl যাতায়াত কের eকিট স  গিল িদেয়। eকিট েমাটরসাiেকল িনেয়o যাতায়াত করা যায় না

গিলিট  িদেয়।  e  ছাড়া  kিনপাড়া  eলাকার  আহছানulা  িবjান  o  pযুিk  িব িবদয্ালেয়র  িশkাথর্ীরাo

যাতায়াত কেরন েছাট ei সড়কিট িদেয়i। হািতরিঝল pকl হoয়ার পর েযাগােযাগবয্বsার unিত হoয়ার

sp েদখা utর  েব নবাড়ী, kিনপাড়া eলাকার বািসnােদর মেধয্ রেয়েছ চাপা েkাভ। dততম সমেয়র মেধয্

রাsািট সmn করার দািব জািনেয়েছ তারা।

দিkণ  েব নবাড়ী  eলাকার  বািসnা  েদেলায়ার  েহােসন  বেলন,  ‘সড়ক  আেছ,  তবু  আমরা  বয্বহার  করেত
পারিছ  না।  িকছু  দখলদার  বাজার  বিসেয়েছ।  আমরা  নিছ,  সড়ক  বড়  হেব।  তা  েহাক।  eখন  যা  আেছ,

যতটুk আেছ তা খুেল িদেলo েতা আমরা হািতরিঝেল uঠেত পাির। হাজােরা মানেুষর েভাগািn কেম। আমরা

চাi e সড়কিট dত খুেল েদoয়া েহাক। েগাটা েতজগাঁo িশl eলাকার মানষু েভাগািn েথেক মিুk চায়।’
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সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মিুdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : [email protected]
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