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াফ িরেপাটার ॥ ড ু িনয় েণ ঢাকার ই িসিট কেপােরশন (িডএনিসিস ও িডএসিসিস) যথাসমেয় িতেরাধমলূক
ব ব া নয়িন। এটা িনেল হয়ত পিরি িত এমন হেতা না। তােদর দ তার অভাব রেয়েছ। তারা (িসিট কেপােরশন)
সিঠকভােব দািয়  পালন না কের জনগেণর ওপর দায় চাপাে । জনগণেক তােদর ঘরবািড় পির ার করেত বলা
হে । জনগণেক সেচতন হেত হেব- এটা িঠক। িক  সব দায় জনগেণর এমনটা ভাবার কান েযাগ নই। রিববার
িবচারপিত এফ আর এম নাজমলু আহাসান ও িবচারপিত ক এম কাম ল কােদর সম েয় গিঠত হাইেকােটর ত
ব  এসব ম ব  কেরন। ড ু িতেরােধ সরকােরর গৃহীত কায ম িতেবদন আকাের া  ম ণালয় অবিহত

কের। িতেবদেন বলা হেয়েছ, সকল সরকারী হাসপাতােল ঈেদর ছুিট বািতল করা হেয়েছ। িবেদশ থেক ওষুধ
আমদািনেত মু  করা হেয়েছ। ১০িট সািভেল  িটম গঠন করা হেয়েছ। এরই মেধ  ৪০ হাসপাতােল াম মাণ
আদালত পিরচালনা করা হেয়েছ। যসব হাসপাতাল সরকারী িনেদশনা অমা  কেরেছ তােদর আিথক জিরমানা করা
হেয়েছ। এই অিভযান অব াহত রেয়েছ। আদালেত রা পে  উপি ত িছেলন ডপিুট এ াটিন জনােরল ব াির ার
এিবএম আবদ াহ আল মাহমদু বাশার ও সহকারী এ াটিন জনােরল সাইফলু আলম।

নািনেত  রা পে র আইনজীবীর উে েশ  আদালত বেল, ‘ ড েুত  আ া  হেয়  কতজন মারা  গেছ তা িনেয়
প পি কায় ই রকম তথ  দখিছ। সরকারী িহসােব বলা হে  ৪৮ জন। িক  বসরকারী িহসােব বলা হে  ৭২
জন। এটা িনেয় ই রকম তথ  কন?’ জবােব আব াহ আল মাহমদু বাশার বেলন, ‘সরকারী িহসােব ৪৮ জন।
যারা ড েুত মারা গেছন তােদর কারও কারও অ  রাগ থাকেত পাের। কারও হাট এ াটাক হেত পাের। তাই এটা
পরী া-িনরী ার িবষয়।’  এ সময় আদালত বেল, ‘ধের িনি , ৪৮ জনই মারা গেছ। যারা মারা  গেছ তােদর
পিরবােরর িক অব া তা একবার ভেব দখুন। ড ু এখন সারােদেশ ছিড়েয় পেড়েছ। যথাসমেয় যিদ িতেরাধ
ব ব া নয়া হেতা, তাহেল হয়ত এত লাকেক মরেত হেতা না। গত ফ য়ািরেত আমরা সতক কেরিছলাম। ই
িসিটর সিচবেক ব ব া িনেত বেলিছলাম। িক  আমােদর আেদেশর পর ই িসিটর কতা ব ি েদর কাছ থেক য
ধরেনর কথাবাতা নলাম তা কারও কাম  নয়। ড ু মশার লাভা ও িডম থােক পািনেত। উনারা সটা পির ার না
কের রা ায় ময়লা ফেল পির ার করেলন। এটা নহােয়তই হা কর।

া  ম ণালেয়র িতেবদন আদালেত উপ াপন করেত গেল আদালত বেল, ‘আমরা তা কান ল জাির কিরিন।
আেরকিট ব  ল জাির কেরেছ। সখােন িতেবদন জমা িদন। এ সময় রা পে র আইনজীবী বেলন, এই
আদালত মৗিখকভােব এক আেদেশ সরকােরর নয়া পদে প জানেত চেয়িছল। তাই সরকার িবষয়িট জািনেয়েছ।
আদালত বেল, ‘এটা িনেয় আমরা কান আেদশ িদি  না।’
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