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হাইেকাটেকই হাইেকাট দখােনা হে !
ওয়াসার পািন পরী া সে  উ  আদলত

কাশ : ১৪ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ঢাকা ওয়াসার কান কান এলাকার পািন সবেচেয় অিনরাপদ তা পরী া করেত িক পিরমাণ অথ ব য় হেব
তা এখেনা চড়ূা  করেত না পারায় অসে াষ কাশ কেরেছ হাইেকাট। রা পে র আইনজীবীর উে ে
আদালত বেলেছ, ওয়াসার ১১িট জােনর ২২িট েটর পািন পরী া কের িতেবদন িদেত বলা হেয়েছ।

িতেজান থেক ই বাতল কের পািন িনেয়ই তা পরী া করা যায়। িক  ওই পরী ায় কত টাকা ব য়
হেব তা িনধারেণর জ  ম ণালেয়র ানীয় সরকার িবভাগ কতৃক গিঠত সংি  কিমিট আদালেত সময়
চেয়েছ। হাইেকাটেকই যন হাইেকাট দখােনা হে !

িবচারপিত জ িব এম হাসান ও িবচারপিত মা. খায় ল আলেমর সম েয় গিঠত হাইেকােটর িডিভশন
ব  গতকাল সামবার এই ম ব  কেরন। একই সে  বধুবােরর মেধ  পািন পরী ায় অথ ব েয়র িবষয়িট

আদালতেক িতেবদন আকাের অবিহত করেত িনেদশ দওয়া হেয়েছ বেল জািনেয়েছন রা পে র ডপুিট
অ াটিন জনােরল অ াডেভােকট মাতাহার হােসন সাজ।ু িতিন বেলন, ম ণালেয়র কিমিটর পে  এক
স াহ সময় চেয়িছলাম। িক  এেত অসে াষ কাশ কেরেছ আদালত।

গত ৮ ম ানীয় সরকার ম ণালেয়র প  থেক একিট িতেবদন দওয়া হয় আদালেত। এেত পািন
পরী ায় কিমিট গঠন ও কিমিটর কাযপিরিধ তুেল ধরা হয়। পাশাপািশ অথ বরা  হেল ৪ মােসর মেধ
পািন পরী ার িতেবদন পাওয়ার িবষয়িট উে খ করা হয়। তখন হাইেকাট ঢাকা ওয়াসার কান কান
এলাকার পািন সবেচেয় বিশ অিনরাপদ তা জানেত চায়। িক  গতকাল আদালেত সময় চেয় ম ণালেয়র
প  থেক বলা হয়, পািন পরী ার জ  অেথর েয়াজন। সই অেথর পিরমাণ িনধারেণর জ  এক স াহ
সময় দরকার। এ সময় আদালত বেল, বধুবােরর মেধ  অেথর পিরমাণ  িনধারণ করা না হেল সংি
অিতির  সিচবেক তলব করা হেব।

িরটকারী আইনজীবী ব াির ার তানভীর আহেমদ ওয়াসার ১৬িট এলাকার পািন সবেচেয় ঝুঁিকপূণ বেল
একিট িতেবদন আদালেত দািখল কেরন। িবিভ  গণমাধ েম কািশত িতেবদেনর ওপর িভি  কের
িতিন এই তািলকা দন। এেত বলা হয়, এসব এলাকার পািনেত ব াকেটিরয়া রেয়েছ। এলাকা েলা হে :
জরুাইন, দিনয়া, ামপুর, উ রা ৪ ন র স র, লালবাগ, রাজার দউির, মািলবাগ, মাদারেটক, বন ী,
গাড়ান, রায়সােহব বাজার, বিসলা, প বী, কাজীপাড়া ও সদরঘাট।
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