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বিুড়গ ার দষূণ িনেয় হাiেকােটর্  িমথয্া তথয্ িদেয়েছ ঢাকা oয়াসা। হলফনামা আকাের িমথয্া তথয্ েদoয়ায়
oয়াসার  eমিডর  িব েd  েকন  বয্বsা  gহণ  করা  হেব  না,  তা  জানেত  েচেয়েছ  আদালত।  eকi  সে
হাiেকােটর্ র রায় aনসুাের বিুড়গ ার দষূণ েরােধ oয়াসার িনিkয়তায় েকন বয্বsা েনoয়া হেব না, তা-o
জানেত চাoয়া  হেয়েছ। িবচারপিত  েগািবn চnd  ঠাkর o িবচারপিত েমাহাmদ ulাহর  সমnেয় গিঠত
হাiেকােটর্ র িডিভশন েব  গতকাল রিববার ei আেদশ েদয়। eছাড়া পিরেবশ ছাড়পt না থাকায় পুরান
ঢাকার 10িট হাসপাতাল-িkিনকসহ 27িট pিত ান বেnর িনেদর্শ েদoয়া হেয়েছ। আগামী 15 িদেনর মেধয্
e িবষেয় পদেkপ িনেত পিরেবশ aিধদpরেক বলা হেয়েছ। আেদেশর িবষয়িট িনি ত কেরেছন িরটকারী
আiনজীবী aয্াডেভােকট মনিজল েমারেসদ।
হাiেকােটর্ র িনেদর্শনা aনযুায়ী গতকাল আদালেত pিতেবদন দািখল কের oয়াসা। ঐ pিতেবদেন বলা হয়,
ঢাকা oয়াসার aিধেkেt েমাট pায় 930 িকেলািমটার পেয়ালাiন রেয়েছ। uk পেয়ালাiেনর েকােনা মখু
বা  আuটেলট  বুিড়গ া  িকংবা  aনয্  েকােনা  pাকৃিতক  জলাধাের  পিতত  হয়  নাi,  বরং  ঢাকা  oয়াসার
িনয়ntণাধীন  পেয়ালাiেনর  মুখ  বা  আuটেলট  পাগলা  পয়ঃেশাধনাগাের  পিতত  হেয়েছ।  পাগলা
পয়ঃেশাধনাগাের পিতত পেয়াবজর্ য্সমহূ পিরেশাধন করা হয়।
pিতেবদেন আেরা বলা হয়, বিৃ র পািন িন াশেনর জনয্ ঢাকা oয়াসার িনয়ntণাধীেন sমর্ oয়াটার ে েনজ
লাiেনর মখু বা আuটেলট বিুড়গ া নদীেত পিতত হেয়েছ, যার মাধয্েম ধু বিৃ  বা বনয্ার পািন বুিড়গ া
নদীেত  পিতত  হয়।  uেlখয্,  বতর্ মােন  20  ভাগ  eলাকায়  ঢাকা  oয়াসার  পাiপড  সুয়ােরজ-বয্বsা  eবং
aিবিশ  eলাকায়  aনসাiট  সয্ািনেটশন-বয্বsা  চালু  রেয়েছ।  ঢাকা  oয়াসা  সুয়ােরজ  মহাপিরকlনার
আoতায়  ঢাকা  শহেরর  pায়  শতভাগ  eলাকায়  পাiপড  সুয়ােরজ  বয্বsা  িনি তকরেণর  লেkয্  500
eমeলিড  kমতাসmn  দােশরকািn  পয়ঃেশাধনাগার  িনমর্াণ  pকl  বাsবায়েনর  কাজ  চলেছ।  eছাড়া
eিডিব, িব বয্াংকসহ িবিভn দাতা সংsার সহেযািগতায় পাগলা, utরা, িমরপুর o রােয়রবাজার eলাকায়
পয়ঃেশাধনাগার িনমর্াণ pকl বাsবায়ন করা হেব।
oয়াসার পাশাপািশ হাiেকােটর্  pিতেবদন িদেয় িবআiডিbuিটe বেলেছ, ঢাকার শয্ামবাজার, চরকালীগ ,
িমলবয্ারাক, েগাসাiবাড়ী, েপাsেগালা, কদমতলী, শয্ামপুর, ফতুlা, পাগলা বাজার, সদরঘাট, লালবাগ,
oয়াiজঘাট,  বাবুবাজার,  েকরাণীগ ,  কামরা ীরচর,  লালkিঠর  55িট  eলাকা  িদেয়  oয়াসার  sািপত
সুয়ােরজ  লাiন  িদেয়  তরল  িশl  বজর্ য্,  হাসপাতােলর  বজর্ য্,  দিূষত  পািন,  গৃহsািল  বজর্ য্  বুিড়গ া  নদীেত
পড়েছ।
সরকাির  ei  দিুট  সংsার  pিতেবদন  পযর্ােলাচনা  কের  হাiেকাটর্  বেলেছ,  oয়াসা  eিফেডিভট  আকাের
আদালেত িমথয্ তথয্ িদেয়েছ। িমথয্া তথয্ িদেয় আদালতেক িব াn করা aপরােধর শািমল।
বn করার িনেদর্ শ 10 হাসপাতালসহ 27 pিত ান
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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পিরেবশ aিধদpেরর pিতেবদেন েদখা যােc, 10িট হাসপাতােলর পিরেবশগত ছাড়পt েনi। e েলা হেc
সালাহuিdন  েsশালাiজড,  iসলামী  বয্াংক,  সুরাiয়া,  ঢাকা  হাসপাতাল,  ডkরস  িkিনক  aয্াn
হাসপাতাল,  মনু  লাiট  িkিনক,  সাফoয়ান  েজনােরল,  েমিডেকয়ার  ডায়গনিsক,  িরভারসাiড  o েকিজ
হাসপাতাল।  হাসপাতাল  ছাড়াo  আেরা  17িট  িবিভn   িশlpিত ান  রেয়েছ।  আদালত  বেলেছ,  েযসব
pিত ান iিটিপ sাপন কেরিন, তােদর িতন মাস সময় েদoয়া হেলা। ei সমেয়র মেধয্ iিটিপ sাপন করেত
না পারেল ঐ সব pিত ান বেnর িনেদর্শ িদেয়েছ হাiেকাটর্ ।
pসংগত,  িহuময্ান  রাiটস  aয্াn  িপস  ফর  বাংলােদেশর  করা  eক  িরেটর  পিরেpিkেত  2011  সােল
হাiেকাটর্  eক রােয় বিুড়গ ার পািন দষূণ েরােধ কেয়ক দফা িনেদর্শনা েদয়। িকn ঐ িনেদর্শনা বাsবািয়ত
না হoয়ায় আবারo আদালেত আেবদন কের িরটকারী ঐ সংগঠন।
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