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সব্া য্ aিধদ েরর ত ানুযায়ী, eি েল েড র েকাপ শুরু হয়। জুেন আ াে র সংখয্া eক হাজার 974 জেন u ীত হয়। তখন 
সংসেদর বােজট aিধেবশন চলিছল। aিধেবশন েশষ হয় 22 জুলাi। েস সময় সংসেদ িবষয়িট আেলাচনা হয়িন। eমনিক িত মােস 
নূ্যনতম eকিট সভা আহব্ােনর িনয়ম থাকেলo eর পর সব্া য্ ম ণালয় স িক র্ত সংসদীয় কিমিটর ƣবঠক হয়িন। আজ 7 আগ  সভা 
হoয়ার কথা রেয়েছ। a িদেক ানীয় সরকার ম ণালয় স িক র্ত কিমিট গত েরাববার ƣবঠক করেলo eর কায র্সূিচেত েড িবষয়ক 
েকােনা আেলাচনা িছল না। তেব িবিবধ আেলাচনা পেব র্ e িবষেয় u র িসিটর ধান িনব র্াহী জািনেয়েছন, তােদর oষুধ আসেত 
আরo eক স াহ সময় লাগেব। a িদেক দি ণ িসিটর কম র্কত র্ারা oষুধ কেব eেস েপৗঁছােব, তা সুিনিদ র্ ভােব জানােত পােরনিন।  
 
েদেশর 23িট িসিট করেপােরশন eলাকায় েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, হােতেগানা কেয়কজন সংসদ সদ  ি গত uে ােগ েড  
িতেরােধ জনগণেক সেচতন করেত িকছু কম র্সূিচ পালন করেলo তা েতমন দৃ মান িছল না। 41 জুলাi ধানম ী েশখ হািসনা 

ঢাকা মহানগর আoয়ামী লীেগর ƣবঠেক িভিডo কনফােরে র মা েম পির ার-পির তা aিভযােন নামার িনেদ র্শ েদন। eর পর 
ঢাকাসহ েদেশর িবিভ  ােন দলীয় কম র্সূিচেত eমিপেদর aংশ িনেত েদখা যায়। eর আেগ িসিট করেপােরশেনর প  েথেক েনoয়া 
কম র্সূিচেত aিতিথ িহেসেব aংশ িনেয়i দায় eিড়েয়েছন eমিপরা।  
 
ঢাকার বাiের নড়াiল-3 আসেনর eমিপ eবং বাংলােদশ জাতীয় ি েকট দেলর aিধনায়ক মাশরািফ িবন মুত র্জা তার ি গত 
aথ র্ায়েন েড  েরাগ শনা করেণর ছয়শ' eনeস-2 িকট তার িনজ েজলা নড়াiেল পািঠেয়েছন। বােগরহাট-3 আসেনর eমিপ েশখ 
ত য় তার িনব র্াচনী eলাকার েড  েরাগীেদর খরচ বহেনর েঘাষণা িদেয়েছন। ঢাকা-৯ আসেনর eমিপ সােবর েহােসন েচৗধুরী 38 
জুলাi ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশেনর ধান িনব র্াহী কম র্কত র্া, সিচব, ধান েকৗশলীসহ িবিভ  পয র্ােয়র কম র্কত র্ােদর সে  
মতিবিনময় কেরন। e aনু ােন কাuি লররাo uপি ত িছেলন। eলাকায় িতিন eকিট হটলাiন নমব্রo চালু কেরন।  
 
চ াম িসিট করেপােরশেনর মে  চার eমিপ ডা. আফছারুল আমীন, আবদুল লিতফ, মিহবুল হাসান েচৗধুরী নoেফল o মiনu ীন 
খান বাদল শুরু েথেকi সি য় িছেলন। তারা ি গত uে ােগ ল-কেলেজ িলফেলট িবতরণ, মসিজদ-মা াসার মাiক বহার 
কের চার চালােনাসহ েবশ িকছু uে াগ িনেয়েছন। তেব গাজীপুর, নারায়ণগ , রাজশাহী, িসেলট, বিরশালসহ a  িসিটর 
eমিপেদর প  েথেক েকােনা কম র্সূিচ িছল না। 
 
সুশাসেনর জ  নাগিরক (সুজন) স াদক ড. বিদuল আলম মজুমদার বেলন, জাতীয়ভােব eত বড় eকটা সংকেট eমিপরা দায় 
eড়ােত পােরন না। কারণ, তারা শুধু আiন ণয়েন িনেজেদর সীমাব  রােখন না। সব ধরেনর u য়ন কম র্কাে i তারা স ৃ  
থােকন। িতিন বেলন, জুন মােসর শুরু েথেকi েড র েকাপ চলেছ। তখন aিধেবশন চলমান িছল। eর পর সংসদীয় কিমিটগুেলার 
জরুির ƣবঠেক বসার সুেযাগ িছল। েস ে ে o তােদর েকােনা ভূিমকা েদখা যায়িন। eমনিক মাঠ পয র্ােয়o eমিপেদর ভূিমকা হেয় 
uেঠেছ িব ।  
 
িবeনিপর যু  মহাসিচব o চাঁপাiনবাবগ -4 আসেনর eমিপ হারুনুর রশীদ বেলন, বত র্মান সরকার েযমন aিনব র্ািচত, েতমিন 
ানীয় সরকােরর িতিট ের aিনব র্ািচতরা বেস আেছন। তাi eমন পিরি িতেতo তারা িবেদেশ েগেছন। েড র েকাপ সারােদেশ 

ছিড়েয় পেড়েছ। তাi জাতীয় দুেয র্াগ েঘাষণার েকােনা িবক  েনi। িতিন aিবলেমব্ সংসেদর aিধেবশন েডেক e পিরি িত 
েমাকােবলায় সব দলেক িনেয় আেলাচনার আহব্ান জানান। 
 
ঢাকা-9 আসেনর eমিপ রােশদ খান েমনন বেলন, ঈেদর ছুিটর পরপরi সংসেদর ƣবঠক বসেব। সব্া য্ aিধদ েরর সতকর্তার পরo 
িসিট করেপােরশন আগাম ব া িনেত থ র্ হেয়েছ। oষুধ েকনার জ  61 েকািট টাকা পািনেত- গণমা েম eমন খবর কািশত 
হে । eটা িসিট করেপােরশেনর পুেরাপুির দুন িত o aদ তা। eক ে র জবােব িতিন জানান, তার িনব র্াচনী eলাকার ল-
কেলেজ িতিন eকািধক েড  সেচতনতামূলক সভা কেরেছন, তেব তা খুব েবিশ চার পায়িন।  
 
ঢাকা-7 আসেনর eমিপ o জাতীয় পািট র্র ে িসিডয়াম সদ  কাজী িফেরাজ রশীদ বেলন, ঢাকার eমিপেদর আরo েবিশ দৃ মান 
হoয়া uিচত। িক  আমরা aসহায়। eমিপেদর িনজসব্ েলাকবল েনi। িসিট করেপােরশেনর eক-চতুথ র্াংশ কম র্চারী কাজ কের না। 
তােদর eত েলাক, তারা েকাথায়? িতিন বেলন, পিরি িত মহামাির আকার ধারণ কেরেছ। eমিপরা রা ায় েনেম ফেটােসশন কের কী 
লাভ হেব? 
 
রাজধানীর সবেচেয় েবিশ েড বণ eলাকা গুলশান, বনানী o বািরধারা পেড়েছ ঢাকা-28 o ঢাকা-22 আসেনর মে । ঢাকা-28 
আসেনর eমিপ আকবর েহােসন পাঠান (িচ নায়ক ফারুক) o ঢাকা-22 আসেনর eমিপ e েক eম রহমত u াহ। তারা েকােনা 



কম র্সূিচ িনেয়েছন িক-না, eলাকাবাসীর জানা েনi। u র িসিট করেপােরশেনর ei eলাকার সংরি ত নারী কাuি লর (oয়াড র্-8) 
খােলদা বাহার িবuিট জানােলন, তার িনব র্াচনী eলাকায় দু'জন eমিপ রেয়েছন। eমিপ িচ নায়ক ফারুক (ঢাকা-28) o e েক eম 
রহমত u াহ (ঢাকা-22) িসিট করেপােরশন আেয়ািজত িবিভ  কম র্সূিচেত aংশ িনেয়েছন। িক  ি গত uে ােগ েকােনা কম র্সূিচ 
িনেয়েছন বেল জানা েনi তার। 
 
সংরি ত oয়াড র্-9 পেড়েছ ঢাকা-22 o ঢাকা-23 আসেনর মে । ঢাকা-23 আসেনর eমিপ সব্রা ম ী আসাদু ামান খান কামাল। e 
oয়ােড র্র কাuি লর আেমনা েবগম জানান, তার eলাকায় িতিদনi িসিট করেপােরশেনর িবিভ  কম র্সূিচ পািলত হে । eগুেলার 
েকােনা েকােনািটেত eমিপরাo eেসেছন। তেব eমিপেদর প  েথেক আেয়ািজত েকােনা কম র্সূিচর কথা িতিন জােনন না।  
 
e িবষেয় ঢাকা-22 আসেনর eমিপ o মহানগর u র শাখা আoয়ামী লীগ সভাপিত e েক eম রহমত u াহ বেলন, বা া, ভাটারা 
o রামপুরা িনেয় তার িনব র্াচনী eলাকা। eখােন মা  চারজন েড  েরাগী রেয়েছন। জনগণেক সেচতন করেত িনয়িমত তার িনব র্াচনী 
eলাকায় িবিভ  ধরেনর কম র্সূিচ চলেছ। eর মে  িসিট করেপােরশন o আoয়ামী লীগদলীয় কম র্সূিচর বাiের িতিন িনেজo িতনিট 
কম র্সূিচ পালন কেরেছন। eসব কম র্সূিচ কী eবং তা কখন, েকাথায় হেয়েছ- জানেত চাiেল িতিন সুিনিদ র্  কের বলেত পােরনিন। 
 
u র িসিটর 2 নমব্র oয়াড র্ কাuি লর আফছার uি ন খান জানান, তার eলাকার eমিপ ঢাকা-29 আসেনর সাহারা খাতুন। 
েনতাকম েদর মে  সমনব্য় ঘিটেয় আফছার uি ন িসিট করেপােরশন o দলীয় কম র্সূিচ পালন কের থােকন। তেব eমিপর uে ােগ 
েকােনা কম র্সূিচর কথা তার জানা েনi। e িনেয় িতিন eমিপর সে  কথা বলার পরামশ র্ েদন।  
 
u র িসিটর 3 নমব্র oয়াড র্ কাuি লর েমা. সা াদ েহােসন জানান, তােদর eমিপ ঢাকা-27 আসেনর iিলয়াস uি ন েমা াহর 
েকােনা কম র্সূিচ আেছ িক-না, েসটা িতিন জােনন না। তেব দলীয় কম র্সূিচেত eমিপেক েদখা েগেছ বেল িতিন জানান।  
 
u র িসিটর 8 নমব্র oয়াড র্ কাuি লর েমা. েমাবােশব্র েচৗধুরী জানান, ম িব  aধুয্িষত িমরপুর eলাকায় েড র আত  িকছুটা কম। 
িতিন জানান, িমরপুেরর oয়াড র্গুেলার ায় 91 ভাগi সুয্য়ােরজ পাiপলাiেন বািহত। ে েনর লাiন খুবi কম eলাকায়। তাi মশার 
িব ারo েবিশ নয়। তােদর eমিপ ঢাকা-25 আসেনর আসলামুল হক আসলােমর িনজসব্ েকােনা কম র্সূিচর কথা তার জানা েনi।  
 
তেব আসলামুল হক জািনেয়েছন, e িবষেয় িতিন সি য় রেয়েছন। েফসবুেক 'মুি র গান' নােম eকিট েপজ রেয়েছ। েসখােন তার 
েড িবেরাধী কায র্ েমর িববরণ পাoয়া যােব। e ছাড়া 8 আগ  িতিন মাজার েরােড র য্ািলর কম র্সূিচ িদেয়েছন। eিদেক 'মুি র গান' 
েপেজ িগেয় েদখা েগেছ, েসখােন 'েড  হেল কী করেত হেব', 'েড র চারশত বছেরর iিতহাস' eমন সব েপা  রেয়েছ। িক  িনেজর 
িনব র্াচনী eলাকায় িতিন কী ধরেনর তৎপরতা চািলেয়েছন, েতমন েকােনা ত  েসখােন েনi।  
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