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দুন িত েক দুন িতবাজ না বলেল েদশ র া হেব না :হাiেকাট র্ 
ঢাকার দুi িসিটর িসioেদর তলব 

  iে ফাক িরেপাট র্ 

হাiেকাট র্ বেলেছন, দুন িতবাজেক দুন িতবাজ বলেবন, েচারেক েচার বলেত হেব। যিদ eটা না বলা হয় তাহেল েদশ র া করা যােব 
না। ঢাকার বা দূষণ েরােধ eক মামলার শুনািনকােল িবচারপিত eফআরeম নাজমুল আহসান o িবচারপিত েক eম কামরুল 
কােদেরর সমনব্েয় গিঠত হাiেকােট র্র িডিভশন গতকাল রিববার e ম  কেরন। 

ঢাকা িসিট করেপােরশেনর আiনজীবী নুরু াহার আ ােরর uে ে  হাiেকাট র্ বেল, আমরা বা দূষণ েরােধ সড়েক পািন িছটােত 
িনেদ র্শ িদেয়িছ। oi আেদশ িকভােব eবং কতটুকু বা বায়ন করা হেয়েছ েসটার a গিত িতেবদন েচেয়িছ। িক  আপিন িসিট 
করেপােরশেনর eকটা চাট র্ িনেয় eেসেছন। আদালত বেলন, ei চাট র্ aনুযায়ী েতা দািয়তব্ া রা কাজ নাo করেত পাের। েযখােন 
আমােদর সং িত রেয়েছ সরকাির গািড়র েতল চুির করার। বা বতা েতা তাi বেল, নািক েবিশ ভােলা হেয় েগিছ আমরা। eকারেণ 
িসিট করেপােরশেনর eসব গািড়র চালকরা সড়েক পািন িছটাে  নািক েতল চুির করেছ েসটা েদখেবন না। আদালত বেল, বা দূষণ 
েরােধ পািন িছটােনা শুধু আমােদর জ  নয় আপনার o ভিব ত্ জে র জ  দরকার। যখন মানুষ বাiের েবর হয় তখন ধুলার 
দূষেণ চলাচল করেত ক  হয়। শুধু িক িভআiিপ সড়েক পািন িছটােনা হয়? a  েকােনা সড়েক েতা eটা েদখা যায় না। 

শুনািনেত িরটকারী আiনজীবী মনিজল েমারেসদ বেলন, িসিট করেপােরশেনর a গিত িতেবদন হেণর সুেযাগ েনi। iিতপূেব র্ 
কেয়কিট ধায র্ তািরেখ েয eিফেডিভট িদেয়েছ আজেকর eিফেডিভেটর মে  েকােনা পাথ র্কয্ েনi। e পয র্ােয় িসিট করেপােরশেনর 
আiনজীবীর uে ে  হাiেকাট র্ বেল, আমরা পূণ র্া  িতেবদন েচেয়িছ। পািন েকাথায় েকাথায় িছটােনা হেয়েছ েসi িরেপাট র্ েকাথায়? 
েয িরেপাট র্ িদেয়েছন               েসটা িদেয় েতা িকছু েবাঝা যায় না। eরপরi হাiেকাট র্ দুi িসিট করেপােরশেনর ধান িনব র্াহী 
কম র্কত র্ােক তলব কের। আগামী 26 েম তােদরেক আদালেত হািজর হেয় পািন িছটােনার িবষেয় পূণ র্া  িতেবদন িদেত বলা 
হেয়েছ। 


