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াফ িরেপাটার ॥ পঁয়ােজর অ াভািবক দাম এক স ােহর মেধ  না কমেল হ ে প করেব হাইেকাট। আদালত
বেলেছ, আপনারা এক স াহ দেখন। এর মেধ  যিদ পঁয়ােজর মূল  পিরি িত াভািবক না হয় তাহেল আমরা
হ ে প করব। এিদেক খাঁজ িনেয় দখা গেছ, বাজাের পঁয়ােজর দাম কিজ িত ১৫ থেক ২০ টাকা পয
কেমেছ। অ িদেক ভালার চরফ াশন উপেজলার রাবাদ ও আহ দপুর ইউিনয়ন পিরষেদর িনবাচন ত স
করার জ  িনবাচন কিমশনেক িনেদশ িদেয়েছ আপীল িবভাগ। িচপেসর প ােকেট খলনা অফার িবষয়িট তদ  কের
১৪ িদেনর মেধ  িতেবদন িদেত িবএসিটআইেক িনেদশ িদেয়েছ আদালত। পিরেবশ ছাড়প  না থাকায় বুিড়গ ার
পােশ ২৭ িশ  কারখানা  ১৫ িদেনর মেধ  বে র িনেদশ িদেয়েছ হাইেকাট। এিদেক নীিত মামলায় লিতফ
িসি কীর জািমন বহাল রেখেছ  আপীল িবভাগ।  অ িদেক িজয়া  চ ািরেটবল া  নীিত মামলায় িবএনিপর
চয়ারপাসন  খােলদা  িজয়ার  জািমন  আেবদন  খািরজ  কের  হাইেকােটর  আেদেশর  িব ে  আপীল  আেবদেনর
নািনর  জ  ২৫ নেব র িদন িঠক কেরেছ  চ ার  আদালত। সই সে  আেবদনিট  আপীল িবভােগ  পািঠেয়

িদেয়েছ। রিববার আপীল িবভাগ, চ ার কাট ও হাইেকােটর সংি  ব েলা এ আেদশ িদেয়েছ।

পঁয়ােজর অ াভািবক দাম এক স ােহর মেধ  না কমেল হ ে প করেব হাইেকাট। িরেটর নািনকােল িবচারপিত
মাঃ নজ ল ইসলাম তালুকদার ও িবচারপিত ক এম হািফজুল আলেমর সম েয় গিঠত হাইেকােটর ত ব

রিববার এ ম ব  কের। এ সময় িরটকারী আইনজীবী তানভীর আহে দ আদালেত িছেলন।

খাঁজ  িনেয়  দখা  গেছ,  বাজাের  পঁয়ােজর  দাম  কমেত   কেরেছ।  রিববার  িঝগাতলা,  কাওরানবাজার  ও
রােয়রবাজাের ঘুের দখা গেছ কিজ িত ১৫ থেক ২০ টকা কেমেছ।  শিনবার যখােন িত কিজ পঁয়াজ
িবি  হেয়িছল ২৬০ থেক ২৭০ টাকা, সখােন রিববার িবি  হেয়েছ ২৪০ টাকা। দশী হাইি ড পঁয়াজ িবি
হেয়েছ ২০০ টাকা, িমসেরর পঁয়াজ ১৮০ টাকা কিজেত িবি  হেত দখা গেছ। িঝগাতলা ঘুের দখা গেছ,
সখােন দশী ভাল মােনর পঁয়াজ িত কিজ ২৪০ টাকা দের িবি  হে । শিনবার যার মূল  িছল ২৬০ টাকা।

িমসেরর বড় সাইেজর পঁয়াজ িবি  করা হে  ১৮০ টাকায়, শিনবার যা িবি  হেয়েছ ২০০ টাকা। এক ব বসায়ী
জানান, রিববার ভাের ামবাজার থেক িত কিজ ১৮ টাকা কেম পঁয়াজ িকনেত পেরেছন। তাই িতিন ২০
টাকা কেম িবি  করেত পারেছন। এেত ব বসায়ীরা অেনক স । কারণ ৩০-৪০ টাকার পঁয়াজ এখন িবি  করেত
হে  ২৪০ টাকায়। কাওরানবাজােরর এক ব বসায়ী জানান, শিনবােরর তুলনায় রিববার সব ধরেনর পঁয়ােজর দাম
১৫ থেক ২০ টাকা পয  কেমেছ। রিববার দশী ভাল পঁয়াজ িবি  হেয়েছ ২৩০ টাকায়, যা শিনবার িবি  হেয়িছল
২৫০ টাকা। দশী হাইি ড পঁয়াজ িবি  হেয়েছ ২শ  টাকা, শিনবার যা িছল ২২০ টাকা। পািক ানী িত কিজ
পঁয়াজ িবি  হেয়েছ ১৮০ টাকায়, শিনবার যা িছল ২০০ টাকা ।

২৭ িশ কারখানা বে র িনেদশ
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বুিড়গ ার পােশ অবি ত ২৭ িশ  কারখানার পিরেবশ ছাড়প  না থাকায় স েলােক ১৫ িদেনর মেধ  বে র
িনেদশ িদেয়েছ হাইেকাট। একই সে  দূষণ বে  পদে প না  নয়ায় ওয়াসা  এমিডেক শাকজ করা  হেয়েছ।
িবচারপিত গািব  চ  ঠা র ও িবচারপিত মাহা দ উ ার সম েয় গিঠত হাইেকােটর ত ব  রিববার এ
আেদশ দয়। আেবদনকারীর পে  নািন কেরন এ াডেভােকট মনিজল মারেসদ।

ভালার ই ইউিপ িনবাচন ত করার িনেদশ

ভালার চরফ াশন উপেজলার রাবাদ ও আহ দপুর ইউিনয়ন পিরষেদর িনবাচন ত স  করার জ  ইিসেক
িনেদশ িদেয়েছ আপীল িবভাগ। রিববার পৃথক ই ভাটার মাঃ বজলুর রহমান ও ফখ ল ইসলােমর আেবদেনর

ি েত ধান িবচারপিত সয়দ মাহমুদ হােসেনর নতৃে  আপীল ব  এ আেদশ দয়। আদালেত আেবদেনর
পে  িছেলন িসিনয়র আইনজীবী ইউ ফ হােসন মাযুন, এ াটিন জনােরল মাহবুেব আলম। অ িদেক িছেলন এ
এম আিমন উি ন ।

িচপেসর প ােকেট খলনা িবএসিটআইেক িতেবদন দািখেলর িনেদশ

িচপেসর প ােকেট খলনা অফার িবষয়িট তদ  কের ১৪ িদেনর মেধ  িতেবদন িদেত িবএসিটআইেক িনেদশ
িদেয়েছ হাইেকাট। একই সে  িচপেসর প ােকেট িশ েদর খলনা না ঢাকােত সংি  কা ািন েলােক কন
িনেদশ দয়া হেব না তা জানেত ল জাির করা হেয়েছ। বািণজ  সিচব, এমএম ই াহািন িলিমেটেডর চয়ারম ান
ও হড মােকিটংেক েলর জবাব িদেত বলা হেয়েছ। িবচারপিত ইনােয়তুর রিহম ও িবচারপিত মাঃ মা ািফজুর
রহমােনর  সম েয়  গিঠত  হাইেকােটর  ত  ব  এ  আেদশ  দয়।  উপি ত  িছেলন  িরটকারী  আইনজীবী  মাঃ
মুনী ামান।

খােলদা িজয়ার জািমন আেবদন নািন ২৫ নেব র

িজয়া  চ ািরেটবল া  নীিত  মামলায়  িবএনিপর  চয়ারপাসন  খােলদা  িজয়ার  জািমন  আেবদন  খািরজ কের
হাইেকােটর আেদেশর িব ে  আপীল আেবদেনর নািনর জ  ২৫ নেব র িঠক কেরেছ চ ার আদালত। একই
সে  আেবদনিট আপীল িবভােগ পািঠেয় দয়া হেয়েছ। রিববার চ ার িবচারপিত ামােনর আদালত এ িদন
িঠক কের দয়। আদালেত খােলদা িজয়ার পে  িছেলন জয় ল আেবদীন, ব াির ার মাহবুব উি ন খাকন আর

দেকর পে  িছেলন খুরশীদ আলম খান ও রা পে  িছেলন এ াটিন জনােরল মাহবুেব আলম।
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