আদালেত
কান্নাজিড়ত
কণ্েঠ
সাবিরনা বলেলন আমােক ফাঁসােনা
হেয়েছ

িনউজ েডক্স : কেরানাভাইরােসর নমুনা পরীক্ষা না কেরই িরেপার্ট
েডিলভাির েদয়ার অিভেযােগ গ্েরফতার েজেকিজ েহলথেকয়ােরর েচয়ারম্যান
ডা. সাবিরনা আিরফেক িতন িদেনর িরমান্েড িদেয়েছন আদালত।

শুনািন চলাকােল িবচারেকর উদ্েদশ্য কান্নাজিড়ত কণ্েঠ ডা. সাবিরনা
বেলন,
‘েজেকিজর েচয়ারম্যান আমােক বলা হচ্েছ। িকন্তু আিম েজেকিজর
েচয়ারম্যান না।
আমােক ফাঁসােনা হেয়েছ। আিম িনর্েদাষ।’

আজ (েসামবার) তােক আদালেত হািজর কের েতজগাঁও থানা করা প্রতারণার
মামলায় চারিদেনর িরমান্েড আেবদন কের পুিলশ। শুনািন েশেষ ঢাকা
মহানগর হািকম শািহনুর রহমান িতন িদেনর িরমান্ড মঞ্জুর কেরন।

শুনািন চলাকােল ড. সাবিরনােক কান্না করেত েদখা যায়। আদালেতর
েভতের িতিন
অস্িথর িছেলন। তার পক্েষ এক আইনজীবী েমৗিখকভােব জািমন চান।
িবচারক তার জািমন
নামঞ্জুর কেরন।

গতকাল (েরাববার) দুপুের এই আেলািচত িচিকৎসক সাবিরনােক েতজগাঁও
িবভাগীয় উপ-পুিলশ (িডিস) কার্যালেয় এেন িজজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
িজজ্ঞাসাবাদ েশেষ তােক গ্েরফতার কের পুিলশ।

সম্প্রিত সরকােরর
িনেয় অর্থ
িনচ্িছল েজেকিজ।
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িদচ্িছল। এ অিভেযােগ
সাবিরনােক গ্েরফতার কের পুিলশ। তার পাশাপািশ গত ২২ জুন েজেকিজ
েহলথেকয়ােরর
সােবক গ্রািফকস িডজাইনার হুমায়ুন কবীর িহরু ও তার স্ত্রী তানজীন
পােটায়ারীেক গ্েরফতার করা হয়।
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কেরানার নমুনা
আইইিডিসআেরর মাধ্যেম সিঠক পরীক্ষা করােনা হেয়িছল। বািক ১৫ হাজার
৪৬০ জেনর
িরেপার্ট প্রিতষ্ঠানিটর ল্যাপটেপ ৈতির করা হয়। জব্দ করা ল্যাপটেপ
এর প্রমাণ
িমেলেছ। িজজ্ঞাসাবােদ পুিলশেক সাবিরনা জানান, েজেকিজর সাত-আট
কর্মী ভুয়া
িরেপার্ট ৈতির কেরন।

জানা েগেছ, নমুনা সংগ্রেহর জন্য েজেকিজর হটলাইন নম্বের েফান করেল
প্রিতষ্ঠােনর কর্মীরা বাসায় িগেয় নমুনা সংগ্রহ করেতন। আবার অেনেক

েজেকিজর বুেথ এেস নমুনা িদেতন। িবেদিশ নাগিরকেদর জন্য েনয়া হেতা
১০০ ডলার (প্রায় ৮ হাজার ৫০০ টাকা)। বাংলােদিশেদর জন্য সর্েবাচ্চ
পাঁচ হাজার টাকা। যিদও দাতব্যপ্রিতষ্ঠান িহেসেব স্বাস্থ্য
মন্ত্রণালেয়র
অনুমিতর
িভত্িতেত
িবনামূল্েয
তােদর
স্যাম্পল
কােলকশন করার কথা িছল। এসব ঘটনার পর ২৪ জুন েজেকিজ েহলথেকয়ােরর
নমুনা সংগ্রেহর েয অনুেমাদন িছল তা বািতল কেরেছ স্বাস্থ্য
অিধদফতর। জােগা িনউজ

