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েড ু  িনয়ntেণ  ঢাকা  utর  o  দিkণ  িসিট  কেপর্ােরশেনর  কাযর্kেম  আবারo  aসেnাষ  pকাশ  কেরেছন
হাiেকাটর্ । আদালত বেলেছন, েড েুত মানুষ মারা যােc। সময়মেতা মশার কাযর্করী oষুধ েকনা হয়িন।
দiু িসিট কেপর্ােরশেনর পাশাপািশ সরকােরর সংি রা eর দায় eড়ােত পাের না। নািন েশেষ েড ু মশা
িনধেন সরকার o িসিট কেপর্ােরশেনর করণীয় eবং আiন o নীিতমালা ৈতিরর জনয্ কিমশন গঠন করা
যায় িকনা- েস িবষেয় আগামী বধুবার আেদেশর জনয্ রােখন হাiেকাটর্ ।
েসামবার িবচারপিত তািরক-uল হািকম o িবচারপিত েমা. েসাহরাoয়াদর্ীর সমnেয় গিঠত হাiেকাটর্  েব
eসব মnবয্ কেরন। আদালেত ঢাকা দিkণ িসিট কেপর্ােরশেনর পেk নািনেত িছেলন আiনজীবী সাঈদ
আহেমদ রাজা eবং utর িসিট কেপর্ােরশেনর পেk িছেলন আiনজীবী েতৗিফক iনাম িটপু।
আর রা পেk িছেলন েডপুিট aয্াটিনর্ েজনােরল কাজী মাঈনুল হাসান o সহকারী aয্াটিনর্ েজনােরল সায়রা
ফাiেরাজ।  নািনকােল  ঢাকা  দিkণ  িসিট  কেপর্ােরশেনর  দািখল  করা  pিতেবদেন  বলা  হয়,  ভারতীয়
েকাmািন েথেক নতুন দiু ধরেনর মশার oষুধ আনা হয়। eবং 10 আগs েথেক তা িছটােনা হেc।
sানীয়  সরকার  মntণালেয়র  আেরক  pিতেবদেন  জানােনা  হেয়েছ,  েড ু  o  িচkন িনয়াসহ  e  ধরেনর
aনয্ানয্  েরাগ  pিতেরােধ  দীঘর্েময়ািদ  পিরকlনা  pণয়েনর  কাজ  চলেছ।  আর  sাsয্  aিধদফতেরর
pিতেবদেন সারা েদেশ েড  ুেরাগীর সংখয্া কেম আসার িবষেয় হাiেকাটর্ েক aবিহত করা হেয়েছ।

  যুগাnর িরেপাটর্
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নািন েশেষ দিkণ িসিটর আiনজীবী সাiদ আহেমদ রাজা সাংবািদকেদর বেলন, 20 আগs আমােদর
pিতেবদন দািখল করার কথা িছল। oi pিতেবদনিট আমরা আজেক িদেয়িছ। pিতেবদেন বলা হেয়েছ, 1
আগs আমরা oষুধ আিন। eরপর oষুধ পরীkা কির।
7 তািরেখ আমরা oষুেধর বরাd হােত পাi। 10 তািরখ েথেক oষুধ িছটােনা  কির। িতিন বেলন,
দিkেণর pিতিট oয়ােডর্  আমরা oষুধ িছিটেয়িছ। েড  ুবা মশামkু করেত 470 জন কমর্ী aিতিরk সমেয়
কাজ করেছন।
আiনজীবী রাজা বেলন, আদালত বেলেছন, মানুেষর েভাগািn িদন িদন বাড়েছ। যথাসমেয় েড  ুpিতেরাধ
করা যােc না। েড রু কারেণ মানষু মারা যােc। িচkন িনয়ায় মানেুষর েভাগািn হেc। eটার জনয্ eখন
eকটা জিুডিশয়াল aনুসnান বা িবেশষjেদর মাধয্েম aনুসnান করার জনয্ আগামী বধুবার আেদেশর
জনয্ িদন িনধর্ারণ কেরেছন আদালত।
েড ু o eিডস মশা িনেয় িবিভn সংবাদমাধয্েম pকািশত খবর-pিতেবদন নজের আসার পর 14 জলুাi
হাiেকাটর্  sতঃpেণািদত হেয় লসহ আেদশ েদন।
ঢাকা মহানগরীেত েড ,ু  িচkন িনয়াসহ মশাবাহী aনয্ানয্ েরােগর িবsার েরােধ eিডসসহ মশা িনমূর্েল
agািধকার িভিtেত 24 ঘ ার মেধয্ পদেkপ িনেত বলা হয় oi আেদেশ। eর ধারাবািহকতায় 20 আগs
মশা িনধেন সরকােরর sায়ী পিরকlনা জানেত েচেয়িছেলন হাiেকাটর্ ।
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