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িনঃশত মা চাইেলন ঢাকা ওয়াসার এমিড
♦ বিুড়গ ায় পড়া য়ােরজ লাইন সরােত ছয় মাস সময় পল ওয়াসা
♦ পিরেবশগত ছাড়প  ছাড়া থাকা িশ িত ান ব  করার িনেদশ
♦ পিরেবশ অিধদ েরর কায েম অসে াষ হাইেকােটর

বুিড়গ া  নদীেত  পড়া  ঢাকা  ওয়াসার  সব  য়ােরজ লাইন  সরােত  সং ািটেক ছয়  মাস সময়  িদেয়েছন
হাইেকাট। ওয়াসার করা আেবদেনর পিরে ি েত ওই সময় দওয়া হেয়েছ। এই আেদশ বা বায়েন এক
মােসর মেধ  অ গিত িতেবদন িদেত িনেদশ দওয়া হেয়েছ।

এিদেক বুিড়গ ায়  ঢাকা  ওয়াসার  কােনা  য়ােরজ পিতত হয়িন  বেল গত ১৮ জনু  সং ার প  থেক
িলিখতভােব দওয়া অসত  তেথ র জ  হাইেকােটর কােছ িনঃশত মা চেয়েছন ঢাকা ওয়াসার ব ব াপনা
পিরচালক (এমিড)। আইনজীবীর মাধ েম এ িবষেয় আেবদন করা হেয়েছ। তেব আদালত ওই আেবদন রেখ
িদেয়েছন। আদালত বেলেছন, য়ােরজ লাইন সরােনার ওপর িনভর কের এ িবষেয় আেদশ দওয়া হেব।

এ ছাড়া  পিরেবশ অিধদ েরর  ছাড়প  ছাড়া  বুিড়গ ার ই তীের  গেড় ওঠা  িশ িত ান  এবং  যসব
িশ িত ান থেক বজ  বুিড়গ ায় পড়েছ সসব িত ান আগামী এক মােসর মেধ  ব  করেত িনেদশ
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দওয়া হেয়েছ পিরেবশ অিধদ রেক। একই সে  সংি  িত ােনর একিট পূণা  তািলকা দািখল করার
িনেদশ দওয়া হেয়েছ। আদালত পিরেবশ অিধদ েরর কায েম অসে াষ কাশ কেরন। আদালত আগামী
৮ জা য়াির পরবতী আেদেশর জ  িদন ধায কেরেছন।

িবচারপিত গািব  চ    ঠা র ও  িবচারপিত মাহা দ উ াহর সম েয়  গিঠত হাইেকাট  ব  গতকাল
রিববার ওই আেদশ দন।

গত ১৮ জনু ঢাকা  ওয়াসার দওয়া  এক িতেবদেন বলা হেয়িছল, বুিড়গ ায় ওয়াসার কােনা  য়ােরজ
লাইন নই। িক  এরপর পিরেবশ অিধদ েরর পে  দািখল করা  িতেবদেন  বলা  হয়,  িবিভ  এলাকায়
৬৮িট ান  িদেয়  দূিষত বজ  বুিড়গ ায়  ফলা  হে ।  এর  মেধ  ৫০িট ওয়াসার  য়ােরজ লাইন।  ই

িতেবদন দখার  পর  ১৭ নেভ র ঢাকা  ওয়াসার এমিডেক শাকজ কেরন হাইেকাট।  শাকজ নািটেশ
আদালেতর আেদশ অমা  করা এবং িমথ া তথ  দওয়ায় কন আইনগত ব ব া নওয়া হেব না তা জানেত
চাওয়া হেয়িছল। এ অব ায় ঢাকা ওয়াসার এমিডর একিট জবাব ২ িডেস র দািখল করা হয় হাইেকােট।
এেত বলা হয়, বুিড়গ ায় ৬৭িট ান িদেয় বজ  পড়েছ। তার মেধ  ওয়াসার লাইন ১৬িট। ঢাকা ওয়াসার এই
ই ধরেনর িতেবদেন াভ কাশ কেরন হাইেকাট। এ অব ায় ওয়াসা ওই িদন তােদর আেগর িতেবদন
ত াহার কের নয় এবং গতকাল নতনু কের জবাব দািখল কের। এই জবােব ১৮ জুেনর িতেবদেনর জ

িনঃশত মা চাওয়া হয়।

গতকাল নািনকােল ওয়াসার আইনজীবী বেলন, ঢাকা ওয়াসাও চায় বুিড়গ ার পািন পির ার ও দূষণমু
রাখেত।

ওই সময় আদালত বেলন, বুিড়গ ার পািন পির ার ও দূষণমু  রাখেত ওয়াসার যিদ ই াই থাকত তাহেল
এভােব য়ােরজ লাইন  রাখা  হেতা  না।  আর বুিড়গ ার পিরবেত প া  ও  মঘনার  পািন  এেন  ঢাকায়
সরবরাহ  করার  জ  ক  হণ  করেত  হেতা  না।  আসেল  যত  ক ,  ততই  টাকা  উেড়  যাওয়ার

েযাগ—এ কারেণ হয়েতা এমনিট করা হয়।

মানবািধকার ও পিরেবশবাদী সংগঠন িহউম ান রাইটস অ া ড িপস ফর বাংলােদেশর (এইচআরিপিব) করা
এক িরট মামলায় হাইেকাট ২০১১ সােল এক রােয় বুিড়গ া নদীর তীর থেক সব অৈবধ াপনা উে েদর
িনেদশ িদেয়িছেলন।

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : [email protected]
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