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ওয়াসার  পািনেত  িতকর ব াকেটিরয়া  ও  মেলর  জীবাণরু  অি  পেয়েছ  হাই কােটর  িনেদেশ  গিঠত
িবেশষ  কিমিট। গতকাল অ াটিন জনােরল কাযালেয় দািখল করা িতেবদেন চার দফা পািরশও তুেল
ধেরেছ চার সদে র এই কিমিট। িতেবদনিট িবচারপিত জ িব এম হাসান ও িবচারপিত মা.  খায় ল
আলেমর সম েয় গিঠত হাই কাট বে  উপ াপন করা হেব বেল জানান সংি  আদালেতর রা পে র
আইনজীবী। িবেশষ  কিমিটর িতেবদেন বলা হয়, েপয় পািন িনি েতর জ  ঢাকা ওয়াসা ও ই িসিট
করেপােরশনেক সমি তভােব কাজ করেত হেব। এিট হেল ওয়াসার লাইন িত  হেয় ব াকেটিরয়া িকংবা
জীবাণু পািনেত িমশেত পারেব না। েপয় পািনর জ  ততৃীয় প েক িদেয় পুেরা িবষয়িট নজরদাির করেত
হেব। সেচতনাতামূলক কায ম চালােনা ও বাসাবািড়র িরজাভ ট াংক িনয়িমত পির ার রাখেত হেব। এ
ছাড়া ওয়াসার পািন সরবরােহর ে  সব ধরেনর অৈবধ সংেযাগ িবি  করেত বলা হেয়েছ পািরেশ। হাই
কােটর সংি  বে র ডপুিট অ াটিন জনােরল র-উস-সািদক এ িবষেয় সাংবািদকেদর জানান, িবেশষ

কিমিট তােদর িতেবদেন চারিট পািরশ তেুল ধেরেছ। িতেবদনিট চলিত স ােহ হাই কােট উপ াপন
করা হেব। এরপর কাযতািলকা অ সাের নািন হেত পাের। রাজধানীবাসীর জ  েপয় পািনর একমা
জাগানদাতা  ওয়াসা। িত ানিটর দািব,  তােদর সরবরাহ  করা  পািন েপয়। গত জলুাইেয় হাই কােটর

িনেদেশ গিঠত কিমিট জানায়, তােদর সরবরাহ করা পািনেত িমেলেছ িতকর ব াকেটিরয়া ও মেলর জীবাণ।ু
িক  তা মানেত চায়িন ওয়াসা। এমন াপেট আেরকিট িবেশষ  কিমিটেক পািন পরী ায় দািয়  দয়
হাই কাট। গতকাল ওই কিমিটর িতেবদেন বলা হেয়েছ, ওয়াসার দািব িঠক নয়। একািধক জায়গা থেক
পািনর নমুনা  জাগাড় কের পরী া  কের এই কিমিট,  যােত িতকর ই- কালাই ও ব াকেটিরয়া পাওয়ার
সত তা িমেলেছ।
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