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জলরমানা 
বিএনএ, চুুঁ চুড়া: যথেচ্ছ প্লাবিথের িযিহার রুখথে সথচেনোমূলে 

প্রচাথরর পাশাপাবশ ক্রেো ও বিথেোথের জবরমানা েরার বসদ্ধান্ত বনল 

উত্তরপাড়া পুরসভা। আগামী ১৫ আগি ক্রেথে জবরমানার বিষয়টি 

োয যের েরার পবরেল্পনা বনথয়থে পুরসভা। পুরসভা সূথে জানা বগথয়থে, 

শহরিাসীথে সথচেন েরথে চলবে মাথস লাগাোর প্রচার অবভযান 

চলথি। োরপথরও ৪০ মাইেথনর েম পবলিযাগ িযিহারোরীথের 

বিরুথদ্ধ জবরমানা ধায য েরথি পুরসভা। এথেথে ক্রয িযিসায়ী েযাবরিযাথগ 

জজবনস বিজে েরথেন ো ুঁথে ৫০০ িাো ও বযবন বেনথেন ো ুঁর ৫০ িাো 

জবরমানা েরা হথি।  

পুরসভার ক্রচয়ারমযান বেলীপ যােি িথলন, প্লাবিথের িযিহার েমাথনার 

জনয সথচেনো িাড়াথে নেুন েথর আমরা এেগুচ্ছ পবরেল্পনা 

বনথয়বে। এরপথরও শহথরর মানুষ সথচেন না হথল পুরসভার েরথে 

বিথেো ও ক্রেো উভয়থেই আমরা জবরমানা েরি। আগামী স্বাধীনো 

বেিস ক্রেথে আমরা জবরমানার বিষয়টি োয যের েরার পবরেল্পনা 

বনথয়বে। পাশাপাবশ শহথরর েষূণ েমাথে বিবভন্ন রাস্তায় ১০ হাজার িি ও 

গাে লাগাথনার পবরেল্পনা বনথয়বে।  

প্রসঙ্গে, অেযবধে প্লাবিথের িযিহার ও ক্রসগুবল ক্রযখাথন ক্রসখাথন ক্রেথল 

ক্রেওয়ায় েষূথণর পাশাপাবশ বনোবশ িযিস্থা স্বাভাবিে রাখথে বগথয়ও 

সমসযায় পড়থে হয় পুরসভাগুবলথে। োই িেরখাথনে আথগই 

প্লাবিথের িযিহার েমাথে শহথরর বিবভন্ন িাজাথর হানা বেথয় ৪০ 



মাইেথনর েম প্লাবিে িাথজয়াপ্ত েথরবেল উত্তরপাড়া পুরসভা। বেন 

েথয়থের অবভযাথন বেেুিা সােলযও এথসবেল। বেন্তু, োরপর ক্রের 

েযাবরিযাগ িযিহাথরর রমরমা শুরু হথয়থে। িেযমাথন প্রবেবেন িাবড় 

ক্রেথে সংগ্রহ েরা িথজযযর মথধয প্রায় ১ িন প্লাবিে জমা হথচ্ছ। যা 

পবরথিশ েষূণ ও প্রােৃবেে ভারসাময রোর জনয বিপজ্জনে।  

পুরসভা সূথে খির, প্লাবিথের িযিহার বনয়ন্ত্রথণ আনথে এেটি িাস্ক 

ক্রোস য গঠন েরা হথচ্ছ। শহথরর মানুথষর সথচেনো িাড়াথে িাজার, সু্কল, 

েথলজ ও পাড়ায় পাড়ায় প্লাবিে িযিহাথরর েুেল বনথয় প্রচার এিং 

পেসভা েরথিন িাস্ক ক্রোথস যর োবয়থে োো েমীরা। পাশাপাবশ প্রবেবেন 

িাবড় ক্রেথে ক্রয সমস্ত েমী জঞ্জাল সংগ্রহ েথরন, প্লাবিথে জঞ্জাল না 

ক্রেওয়ার জনয ো ুঁরা িাবড় িাবড় প্রচার েরথিন। এোড়াও শহথরর প্রবেটি 

িাজাথর প্লাবিথের েযাবরিযাগ িযিহার না েরার জনয প্রচার চালাথনা 

হথি। শুধু োই নয়, প্রচাথরর সমথয় প্লাবিে িজযথনর আথিেন জাবনথয় 

পুরসভা ১০ হাজার চথির িযাগ শহথরর িাবসন্দাথের মথধয বিবল েরথি। 

এেমাস ধথর প্রচাথরর পথরও ক্রেো ও বিথেোরা সথচেন না হথল 

উভয়পেথেই পুরসভা জবরমানা েরথি।  

ভদ্রোলীর িাবসন্দা প্রভাে সরোর িথলন, প্লাবিথের িযিহার বেথনর পর 

বেন আমাথের বিপথের বেথে ক্রঠথল বেথচ্ছ ক্রজথনও িযিহার েথর চথলবে। 

োই মানুষথে সথচেন েরার পর পুরসভা জবরমানা েরার ক্রয বসদ্ধান্ত 

বনথয়থে ো প্রশংসনীয়। জবরমানার ভথয় যবে মানুষ বনথজথের অভযাথস 

পবরিেযন আথন োহথল হয়থো এই শহর প্লাবিথের েষূথণর হাে ক্রেথে 

রো পাথি। 
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