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িততােসর মতৃু র ঘটনায় িরেটর নািনেত হাইেকাট

াফ িরেপাটার ॥ মাদারীপুেরর কাঠঁালবািড় এক ন র ফিরঘােট যু  সিচব আব স সবরু ম েলর অেপ ায় ায়
িতন ঘ া ফির না ছাড়ায় লুছা  িততাস ঘােষর মতুৃ র ঘটনায় িতপূরণ চেয় করা িরেটর নািনকােল আদালত
িভিভআইিপ এবং িভআইিপ েটাকেলর িবষেয় বেলেছ, রা পিত ও ধানম ী ছাড়া আর কউ িভিভআইিপ বা
িভআইিপ নন, বািক সবাই রাে র চাকিরজীবী। একই সে  এ া েুলে  লুছা  িততাস ঘােষর মতুৃ র ঘটনায় তার
পিরবারেক িতন কািট টাকা িতপরূণ কন দয়া হেব না জানেত চেয় ল জাির কেরেছ হাইেকাট। ঘটনার তদে
জন শাসন ম ণালেয়র সিচবেক একজন অিতির  সিচেবর নতৃে  কিমিট গঠন করেত িনেদশ দয়া হেয়েছ।
এিদেক উ  আদালেতর তলেব মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদফতেরর (মাউিশ) মহাপিরচালক েফসর ড. সয়দ
মাঃ গালাম ফা ক হািজর না হওয়ায় উ া কাশ কেরেছ হাইেকাট। তােক আজ বৃহ িতবার ফর তলব করা

হেয়েছ। বধুবার হাইেকােটর সংি  ব েলা এ আেদশ দান কেরেছ।

রা পিত ও ধানম ী ছাড়া আর কউ িভিভআইিপ বা িভআইিপ নন, বািক সবাই রাে র চাকিরজীবী। িততাস ঘােষর
মতুৃ র ঘটনায় করা িরেটর নািনেত আদালত এমন ম ব  কেরেছ। একই সে  িতন ঘ া ফিরর অেপ ায় বেস
থাকায় এ া েুলে  লুছা  িততাস ঘােষর মৃতু র ঘটনায় তার পিরবারেক িতন কািট টাকা িতপরূণ কন দয়া
হেব না জানেত চেয় ল জাির কেরেছ হাইেকােট। জন ােথ করা িরেটর াথিমক নািন শেষ িবচারপিত এফ আর
এম নাজমলু আহাসান ও িবচারপিত ক এম কাম ল কােদর সম েয় গিঠত হাইেকােটর ত ব  এ আেদশ দন।
আদালেত নািন কেরন আইনজীবী মাঃ জিহ ি ন িলমন। রা পে  িছেলন ডপুিট এ াটিন জনােরল এিবএম
আ ু াহ আল মাহমদু বাশার।

মানবািধকার  সংগঠন  িলগ াল  সােপাট  এ া ড  িপপলস  রাইটেসর  চয়ারম ান  ীমেকােটর  আইনজীবী  মাঃ
জিহ ি ন িলমন হাইেকােট ম লবার িরট আেবদনিট কেরন।

গণমাধ েম কািশত িতেবদন অ যায়ী মাদারীপুেরর কাঁঠালবািড় এক ন র ফিরঘােট সরকােরর এটআুই কে র
যু  সিচব আব সু সবুর ম- লর গািড়র অেপ ায় ায় িতন ঘ া ফির বেস থাকায় ঘােট আটেক পড়া এ া েুলে

লুছা  িততাস ঘােষর মতুৃ  হয়। এরপর সামািজক যাগােযাগ মাধ েম িততােসর মৃতু র িবষয়িট িনেয় ব াপক
তালপাড়  হয়।

উে খ , নড়াইল কািলয়া পাইলট মাধ িমক িবদ ালেয়র ষ  ণীর ছা  িততাস ঘাষ মাটরসাইেকল ঘটনায়
তর আহত হেল তােক খুলনার একিট বসরকারী হাসপাতােল ভিত করা হয়। পের উ ত িচিকৎসার জ  ৫০

হাজার টাকায় ভাড়া করা একিট আইিসইউ সংবিলত এ া ুুেলে  গত বহৃ িতবার তােক ঢাকা মিডক াল কেলজ
হাসপাতােল ভিতর উে েশ রওনা দন পিরবােরর লাকজন। রাত ৮টার িদেক কাঁঠালবািড়-িশমুিলয়া নৗ- েটর
মাদারীপুেরর কাঁঠালবািড় ১  ন র িভআইিপ ফিরঘােট  পৗছঁায় এ া ুুেল িট।  তখন িম া  নােম ফিরিট  ঘােট
যানবাহন পারাপােরর অেপ ায় িছল। সরকােরর এটআুই কে র যু  সিচব আব স সবুর ম-ল িপেরাজপুর থেক
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ঢাকা যােবন বেল ওই ফিরেক অেপ া করেত ঘাট কতৃপ েক বাতা পাঠােনা হয়।

িতন ঘ া অেপ ার পর ফিরেত ওেঠ এ া েুল িট। িক  এর মেধ  মি ে  চরু র রণ হেয় এ া েুলে ই মারা
যায় িততাস। এ ঘটনা তদে  সামবার িতনিট কিমিট গঠন করা হয়।
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