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াফ িরেপাটার ॥ উ  আদালেতর ২০১১ সােলর িনেদশনা অ যায়ী বিুড়গ ার পািনর দূষণ রােধ িক িক পদে প
নয়া হেয়েছ, আেদৗ নয়া হেয়েছ িক না এবং িনেয় থাকেল কী ধরেনর উ য়ন ঘেটেছ, স িবষেয় সংি  িববাদীেদর
িতেবদন িদেত িনেদশ িদেয়েছ হাইেকাট। ই স ােহর মেধ  এ িতেবদন িদেত হেব। ায় আটবছর আেগ যােদর

আেবদেন উ  আদালত রায় িদেয়িছেলন, সই সংগঠেনর পে  এক স রূক আেবদেনর নািন িনেয় িবচারপিত
গািব  চ  ঠা র ও িবচারপিত মাহা দ উ াহর হাইেকাট ব  বহৃ িতবার এ আেদশ দন। আগামী ২০ ম এ

িবষেয় পরবতী আেদেশর িদন ধায কেরেছ আদালত। িরট আেবদেনর পে  আদালেত নািন কেরন আইনজীবী
মনিজল মারেসদ। অ িদেক রা পে  িছেলন ডপুিট এ াটিন জনােরল এএস এম নাজমলু হক।

হাইেকােটর আেদেশর পর িরটকারী আইনজীবী মনিজল মারেসদ সাংবািদকেদর বেলন, ‘আমরা বিুড়গ া িভিজট
করেত িগেয় দখলাম য, বিুড়গ ার পািনর অব া একই রকম। য়ােরজ লাইন বিুড়গ ায় িগেয় পেড়েছ। ামপরু
ই ডাি য়াল এিরয়ার লাইন েলাও বিুড়গ ায় এেস পড়েছ, ময়লাও ফলা হে । পিরদশেনর এই অিভ তা থেকই
আেবদনিট করা হয়।’ এর আেগ বিুড়গ ায় বজ  ফলা বে  কাযকর পদে প িনেত িতন দফা িনেদশনা িদেয় ২০১১
সােলর ১ জুন রায় দন হাইেকাট। বিুড়গ ার ভতের য সম  য়ােরজ লাইন আেছ, ই ডাি য়াল লাইন আেছ
স েলা ছয় মােসর মেধ  ব  করার িনেদেশর পাশাপািশ বিুড়গ ার তীের যােত ময়লা আবজনা ফলেত না পাের স

জ  সেচতনতামলূক া াম করার জ  বলা হেয়িছল রােয়।

িক কারেণ মেন হেয়েছ আদালেতর িনেদশনা পেুরাপিুর মানা হয়িন বা বিুড়গ ার পািন দূষণ ঘটেছ, এ িবষেয় জানেত
চাইেল  িরটকারী  আইনজীবী  বেলন,  এ  মামলািট  একিট  চলমান  মামলা।  পিরদশেনর  এই  অিভ তা  থেকই
আেবদনিট করা হেয়েছ।
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