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স ত, eর আেগ গত 38 জানুয়াির হাiেকােট র্র সংি  শাখায় িহu ান রাiটস aয্া  িপস ফর বাংলােদেশর 
পে  িরটিট কেরন aয্াডেভােকট মনিজল েমারেসদ। oi িরেটর শুনািন িনেয় 39 জানুয়াির রাজধানী ঢাকার 
বা দূষণ বে  রুল জাির কেরন হাiেকাট র্। রুল জািরর পাশাপািশ বা দূষণ েরােধ ব া হণ করেত 
a ব র্তীকালীন আেদশo েদন। রাজধানীর েযসব eলাকায় u য়ন কম র্কা- চলেছ, 26 িদেনর মে  েসসব eলাকা 
েঘরাo কের পেরর দুi স ােহর মে  e িবষেয় আদালতেক aবিহত করেত িনেদ র্শ েদয়া হয়। eছাড়া পিরেবশ 
aিধদফতেরর মহাপিরচালক o ঢাকার দুi িসিট করেপােরশেনর িনব র্াহী কম র্কত র্ােদর oi আেদশ পালন কের 
আদালেত িতেবদন দািখল করেত বলা হয়। eরi ধারাবািহকতায় মামলািট পুনরায় শুনািনকােল আদালত 
রাজধানী ঢাকার বা দূষণ েরােধ েয়াজনীয় পদে প না েনয়ায় হতাশা o ে াভ কাশ কেরন eবং e িবষেয় 
আেদশ েদন। eরপর গত 24 মাচ র্ ঢাকার বা দূষেণর মা া পিরমাপ কের eবং দূষণ েরােধ কী কী পদে প েনয়া 
হেয়েছ, তা িতেবদন আকাের দািখল করেত পিরেবশ aিধদফতেরর মহাপিরচালকেক িনেদ র্শ িদেয়িছেলন 
আদালত।  

 


