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িনেষধাজ্ঞা অমান্য কের অৈবধভােব যাত্রী পারাপােরর অিভেযােগ
ভ্রাম্যমাণ আদালত দুিট ইঞ্িজনচািলত েনৗকার চারজন মািঝ ও নয়জন
যাত্রীেক জিরমানা কেরেছন।

এ ছাড়াও িতনজন িসএনিজ চালকসহ ঘাট এলাকায় যমুনা নদী েথেক অৈবধভােব
বালু েতালার অিভেযােগ এজনেক জিরমানা কেরন ভ্রাম্যমান আদালত।

আজ বুধবার (২০ েম) েবড়া উপেজলা িনর্বাহী অিফসার আিসফ আনাম
িসদ্িদকী’র েনতৃত্েব গিঠত ভ্রাম্যমাণ আদালত েবলা এগােরাটা েথেক
িবকাল চারটা পর্যন্ত কািজরহাট-আিরচা েনৗপেথ অিভযান চািলেয় এ দণ্ড
প্রদান কেরন।

ভ্রাম্যমাণ আদালেতর কর্মকর্তারা জানান, কািজরহাট-আিরচা েনৗপথিট
ঝুঁিকপূর্ণ হওয়ায় এমিনেতই এ েনৗপেথ ইঞ্িজনচািলত েনৗকায় যাত্রী
পারাপার িনিষদ্ধ।

এর ওপর কেরানা পিরস্িথিতর কারেণ এ েনৗপেথ সব ধরেনর েনৗযান চলাচেল
কেঠার িনেষধাজ্ঞা েদওয়া আেছ।
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যাত্রী পারাপার চলিছলই।

ঈেদর সামেন যাত্রীর চাপ েবেড় যাওয়ায় প্রত্েযক যাত্রীর কাছ েথেক
৮০ টাকার ভাড়া ৪০০ টাকা কের েনওয়া হচ্িছল।

এ িনেয় জনপ্িরয় অনলাইন িনউজ েপার্টাল িনউজ পাবনা ডটকম পত্িরকায়
গতকাল মঙ্গলবার (১৯ েম) ‘িনেষধাজ্ঞা উেপক্ষা; কািজরহাট-আিরচা
েনৗপেথ পাবনা িফরেছ মানুষ!’ িশেরানােম একিট সিচত্র প্রিতেবদন
প্রকাশ হয়।

িনউজ পাবনায় প্রিতেবদন প্রকাশ হওয়ার পর েবড়ার ইউএনও আিসফ আনাম
িসদ্িদকী ও সুজানগর সার্েকেলর িসিনয়র পুিলশ সহকারী পুিলশ সুপার
(এএসিপ) েমাঃ ফরহাদ েহােসন ভ্রাম্যমাণ আদালত পিরচালনা কেরন।

এছাড়াও আিমনপুর থানা পুিলশ ও নগরবািড় েনৗ পুিলশ
আদালেতর সময় উপস্িথত েথেক সহায়তা প্রদান কেরন।

ভ্রাম্যমান

অিভযােন দ্রুতগিতর স্িপডেবাট ব্যবহার করা হয়।

অিভযােনর িবষয়িট বুঝেত েপের আিরচা েথেক কািজরহােটর িদেক যাত্রী
িনেয় আসা দুিট েনৗকা যমুনার চের যাত্রীেদর নািমেয় পািলেয় যাওয়ার
েচষ্টা কের।

এসময় ভ্রাম্যমান আদালত তাড়া কের েনৗকা দুিটেক আটক কের চারজন
মািঝর কাছ েথেক েমাট ১১ হাজার টাকা জিরমানা আদায় কেরন। এ চারজন
মািঝর বািড় মািনকগঞ্জ েজলার িশবালেয় বেল জানা েগেছ।

পের ইঞ্িজনচািলত েনৗকার নয়জন যাত্রীেক ৩০০ টাকা কের েমাট দুই
হাজার ৭০০ টাকা জিরমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত অিভযান চালােনার এক পর্যােয় যমুনা নদীেত
অৈবধভােব বালু তুলেত েদেখ খননযন্ত্রসহ একিট েনৗকা আটক কেরন
আদালত। পের েনৗকার মািলক ইয়াকুব েমাল্লােক ৫০ হাজার টাকা জিরমানা
করা হয়।

আদালত কািজরহাট েনৗঘােটর কােছ িসএিজ চালক িতনজনেক ২০০ টাকা কের
েমাট ৬০০ টাকা জিরমানা কেরন। অিভযােন সর্বেমাট ৬৪ হাজার ৩ শত
টাকা জিরমানা আদায় কের ভ্রাম্যমান আদালত।

ইউএনও আিসফ আনাম িসদ্িদকী বেলন, ‘অিভযান চলাকােল আিরচা েথেক
ইঞ্িজনচািলত েনৗকায় অিতিরক্ত যাত্রী িনেয় আসার িবষয়িট হােতনােত
ধেরিছ।

ওই েনৗপেথ অৈবধভােব যাত্রী পারাপার আর যােত না হয় েস ব্যাপাের
আমােদর সতর্ক নজর থাকেব।’

