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ক  বা বায়েন বন িম ও রা ার গাছ কাটার ওপর িনেষধা া 

ক  বা বায়েনর নােম দেশর সব বনা ল ও বন িম বা রা ার গাছ কাটার ওপর ছয় মােসর িনেষধা া িদেয়েছন হাইেকাট। 
একই সে  িত  ক  বা বায়েনর ে  গাছ কাটা ও লাগােনার িবষেয় এক  কমপিরক না িতেবদন আকাের এই সমেয়র 
মে  আদালেত দািখল করার িনেদশ দওয়া হেয়েছ। 

িবচারপিত শখ হাসান আিরফ ও িবচারপিত রািজক আল জিলেলর হাইেকাট ব  গতকাল সামবার এই আেদশ দন। আদালত 
অ বত কালীন িনেদশনার পাশাপািশ ল জাির কেরন। বাংলােদশ পিরেবশ আইনজীবী সিমিতর (েবলা) করা িরট আেবদেন এই 
আেদশ দওয়া হয়। আদালেত িরট আেবদনকারীর পে  আইনজীবী িছেলন অ াডেভােকট সয়দা িরজওয়ানা হাসান ও সাইদ 
আহেমদ কিবর। রা পে  িছেলন ড  অ াটিন জনােরল মাখেল র রহমান। এর আেগ গাছ কাটা বে র জ  পাঠােনা আইিন 
না েশর জবাব না পেয় গত ৫ ফ য়াির হাইেকােট িরট আেবদন করা হয়। 

েল কে র নােম দেশর সব বনা ল ও বন িম থেক গাছ কাটা ব  করেত িববাদীেদর িনি য়তা কন বআইিন ও অৈবধ 
ঘাষণা করা হেব না এবং অবিশ  বন সংর েণ কন িনেদশ দওয়া হেব না তা জানেত চাওয়া হেয়েছ। মি পিরষদ, সংসদ 

সিচবালয়, পিরেবশ, ানীয় সরকার, সড়ক, ব ও ীড়া এবং ালািন ও খিনজ স দ সিচব, পিরেবশ অিধদ েরর মহাপিরচালক, 
িততাস ােসর ব াপনা পিরচালক, ধান বন সংর ক, মািনকগ , ক বাজার ও গাজী েরর জলা শাসক, এসিপসহ ২০ 
িববাদীেক চার স ােহর মে  েলর জবাব িদেত বলা হেয়েছ। 

অ াডেভােকট সাইদ আহেমদ কিবর সাংবািদকেদর বেলন, সরকার ই ামেতা বনা ল উজাড় কের এেকর পর এক ক  হণ 
করেছ। এ িনেয় গত বছেরর ১৪ আগ  সংবাদপে  িতেবদন কািশত হয়। এরপর বলার প  থেক গত ২০ ফ য়াির িববাদীেদর 
িল াল না শ দওয়া হয়। না েশর জবাব না পেয় গত ৫ মাচ িরট আেবদন করা হয়। 


