
ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

ধানম ীর অজন ান হে  এেদর কারেণ
নদী, পিরেবশ ও পাবিলক া  স দ র ার রােয় হাইেকােটর পযেব ণ

কাশ : ০২ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

হাইেকাট বেলেছ, ধানম ী শখ হািসনা ১৯৯৭ থেক ২০০১ সাল এবং ২০০৯ সাল থেক আজ পয
পাবিলক া  স ি  র ায় এেকর পর এক আইন ণয়ন, সংিবধান সংেশাধন এবং কাযকর পদে প

হণ কের সারািবে  অ সরণীয় ব ি ে  পিরণত হেয়েছন। জািতসংঘ কতৃক ধানম ীেক ‘চ াি য়ন অব
দ  আথ’  ঘাষণা করা হেয়েছ। িক  তা সে ও তারঁ সব কম েচ া  ান হেয় যাে  দশিবেরাধী  িট
কেয়ক অৈবধ  দষূণকারী  ও দখলদার এবং  তােদর সহেযাগী  হােত গানা  িকছু  জন িতিনিধ,  সরকাির
কমকতা-কমচারী  ও  আইনশৃ লা  র াকারী  বািহনীর সদ েদর জ ।  তরুাগ  নদী  র ায়  িবচারপিত
মই ল ইসলাম  চৗধরুী  ও  িবচারপিত মা.  আশরাফলু  কামােলর সম েয় গিঠত হাইেকােটর িডিভশন
বে র দওয়া পূণা  রােয় এই পযেব ণ দওয়া হেয়েছ। ি ম কােটর ওেয়বসাইেট এই রায় কাশ

করা হেয়েছ।

হাইেকােটর রােয় বলা হেয়েছ, শখ হািসনা িবে র থম সরকার ধান, িযিন পিরেবশ র ায় যগুা কারী
পদে প হণ কেরেছন। িতিন বতমােন পাবিলক া  মতবােদর শীষ ানীয় ন ী। তারঁ ধােরকােছও
িবে র আর কােনা রা নায়কেক দিখ না। রােয় আেরা বলা হয়, ১৯ বার শখ হািসনােক তাঁর জীবেনর
ওপর সশ  হামলা মাকািবলা করেত হেয়েছ। কারাবরণ করেত হেয়েছ ৯ বার এবং          অসংখ বার
দিশ-িবেদিশ ষড়যে র িশকার হেত হেয়েছ। িক  বাংলােদেশর কািট কািট সাধারণ মা েষর দায়া ও

ভােলাবাসার বিৃ েত াত  হেয় ধানম ী  সব সশ  হামলা,  কারাবরণ ও ষড়য েক জয় কের কৃিত,
পিরেবশ ও পাবিলক া  স দ র ায় দমনীয় গিতেত এিগেয় চেলেছন।

‘িস াপেুরর চেয় উ ত হেতা’:রােয়  আেরা  বলা  হয়,  জািতর  িপতা  ব ব ু  শখ  মিুজবরু  রহমান
পাবিলক া  মতবাদেক রা  পিরচালনার মলূ িভি  কেরন।  আজ যিদ িতিন বেঁচ থাকেতন, তাহেল
অেনক আেগই বাংলােদশ িস াপুেরর চেয়ও র রাে  পিরণত হেতা।

রােয় তুরাগ নদীেক আইিন/জীব  স া ঘাষণা কের হাইেকাট। একই মযাদা পােব দেশর মধ  িদেয়
বহমান সব নদ-নদী। একই সে  পাবিলক পািট (জাতীয় স ি ) দখলকারী ও দষূণকারী িহেসেব

অিভযু  ব ি েক সব  ইউিনয়ন,  উপেজলা,  পৗরসভা,  জলা  পিরষদ  এবং  জাতীয়  সংসদ  িনবাচেন
‘অেযাগ ’ িহেসেব অ ভু  কের ছয় মােসর মেধ  হাইেকাটেক এিফেডিভট আকাের অবিহত করেত ইিসেক
বলা হেয়েছ।
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