
পিরেবশ দূষণ

ঢাকা উ র িসিটেক জিরমানার পািরশ সংসদীয় কিমিটর

ঢাকা উ র িসিটেক জিরমানার পািরশ সংসদীয় কিমিটর

আিমনবাজাের  ডাি ং  শেন  বজ  ফেল  পিরেবশ  দূষেণর  দােয়  ঢাকা  উ র  িসিট  করেপােরশনেক
(িডএনিসিস) সেবা  অথদ  দওয়ার পািরশ কেরেছ সংসদীয় কিমিট। গতকাল পিরেবশ, বন ও জলবায়ু
পিরবতনিবষয়ক ম ণালয়  স িকত সংসদীয় ায়ী কিমিটর বঠেক এই পািরশ করা হয়। বঠেক ম ণালয়
জািনেয়েছ তারা িশগিগরই এ িবষেয় ব ব া নেব। বঠক সূ  জানায়, এ বঠেকর আেগ গত ৪ এি লও এই
ডাি ং শন িনেয় আেলাচনা হয়। পিরেবশ ছাড়প  ছাড়াই চলেছ এই ডাি ং শনিট। েত এই

কে র জ  ‘ ানগত ছাড়প ’    পেয়িছল অিবভ  ঢাকা িসিট করেপােরশন। ‘ ানগত ছাড়প ’  হেলা
কােনা  এলাকায়  কাজ  করার  জ  পিরেবশ  অিধদফতর  থেক  পাওয়া  ছাড়প ।  এরপর  পিরেবশগত

ছাড়পে র েয়াজন হয়। সংসদীয় কিমিটর বঠেকর কাযপ  থেক জানা গেছ, গত এি েল আিমনবাজােরর
ডাি ং শন িনেয় আেলাচনার পর পিরেবশ অিধদফতর িডএনিসিসেক ৩িট নািটস দয়। িক  এ িবষেয়
িসিট করেপােরশন থেক কােনা সাড়া পাওয়া যায়িন। পের ঢাকা উ র িসিট করেপােরশেনর  ময়র আিত ল
ইসলােমর সে ও পিরেবশ ম ণালয় কথা  বেল। িসিট  করেপােরশন জানায়  তােদর দড় ই বছর সময়
লাগেব। এই অব ায় িসিট করেপােরশনেক জিরমানা  এবং  ডাি ং  শনিট ব  কের দওয়ার  নািটস 
দওয়ার পািরশ এেলা। বঠক শেষ সংসদীয় কিমিটর সভাপিত সােবর হােসন চৗধুরী গণমাধ মেক বেলন,

ডাি ং শনিট করার জ  পিরেবশ ছাড়প  নওয়া হয়িন। এিট ব া বণ এলাকায় অবি ত। বষায় সব
আবজনা নদীর পািনেত িমেশ ছিড়েয় পড়েছ। পিরেবশ অিধদফতর আেগও এ িবষেয় িসিট করেপােরশনেক
িচিঠ িদেয়েছ। িক  সাড়া পায়িন। সংসদীয় কিমিট এই ডাি ং শনিট ব  করেত নািটস িদেত, সই সে
পিরেবশ দূষেণর দােয় আইন অ যায়ী জিরমানা করেত বেলেছ। িসিট করেপােরশন বেল তারা বাড়িত িবধা
পেত পাের না।  আইন সবার জ  সমান। সােবর হােসন চৗধুরীর  সভাপিতে  বঠেক কিমিটর সদ

পিরেবশ ম ী মা. শাহাব উি ন, উপম ী হািববুর নাহার, মাজাে ল হােসন, দীপংকর তালুকদার, নািজম
উি ন আহেমদ, জাফর আলম, রজাউল কিরম বাবলু এবং  খােদজা নাসিরন আ ার অংশ নন।
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