
কােদর দখেল া  খাত
ঘােট ঘােট িসি ডেকট, শষ নই অিনয়েমর, দরকার জ ির অ াকশন

িসি ডেকেট  িজি  হেয়  আেছ  া  খাত।  এখােন  নীিত-অিনয়ম  বেড়ই  চলেছ।  িনমাণ,  সরবরাহ,
কনাকাটা,  িনেয়াগ,  বদিল-  সবে ে ই  চেল  ঘুষ  লনেদন।  া  অিধদফতেরর  একজন  িহসাবর ক

আবজাল িময়াও িসি ডেকেটর কল ােণ শত কািট টাকার মািলক বেন গেছন। ভুয়া ট ডােরর মাধ েম রাে র
শত  কািট  টাকা  আ সােতর  অিভেযােগ  া  অিধদফতেরর  বােজট  িবভােগর  সহকারী  পিরচালক ডা.
আিন র রহমানেক িজ াসাবাদ কেরেছ নীিত দমন কিমশন ( দক)।

অ স ােন জানা যায়, িব খ াত জাপান া ড ক ানেনর অথরাইেজশন লটার জািলয়ািত কের ৮০ কািট
টাকার  মিডেকল য পািত  সরবরােহর ট ডার বাগােনার  চ া  চালাে  া  খােতর  একিট ভাবশালী
িসি ডেকট। এই চে র অ তম হাতা এএসএল নােম একিট িত ান জাপািন ক ানেনর ভুয়া অথরাইেজশন
লটার িদেয় এমআরআই ও িসিট ান মিশনসহ অ া  য পািত সরবরােহর জ  ট ডার দািখল কেরেছ।

মািনকগে র কেনল মােলক মিডেকল কেলজ ও ২৫০ শয ািবিশ  হাসপাতাল াপন শীষক কে র ভারী
য পািত েয় দািখল করা ট ডার যাচাই-বাছাইেয় ভয়াবহ এ জািলয়ািতর ঘটনা ধরা পেড়েছ। জানা গেছ,
অথরাইেজশন জািলয়ািত কের পুরেনা মিশন িদেয় নতেুনর দােম ৮০ কািট টাকা বািগেয় নওয়ার চ া
করেছ িঠকাদাির িত ানিট। খাদ া ম ী জািহদ মােলেকর বাবার নােম িতি ত মিডেকল কেলেজর
জ  িচিকৎসা সর াম কনার ট ডাের এ ধরেনর জািলয়ািত ধরা পড়ার পর সংি  মহেল তালপাড় চলেছ।
দেশর া  খােতর  বহাল  পিরি িত  িনেয়  িটআইিবর  অ স ােনও নানা  িচ  ফেুট উেঠেছ।  িটআইিব
িতেবদেন বলা হয়, দেশর া  খােতর িনেয়াগ, বদিল, পদায়ন ও পেদা িত সব ই অিনয়ম- নীিতেত

আপেডট : ১৭ জা য়াির, ২০১৯ ০০:০০

সাঈ র রহমান িরমন
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ছেয় গেছ। এ ছাড়া য কােনা ট ডার বা ছাটখােটা য কােনা কােজর জ ও নেত হয় ঘুষ। এে ে
সবিন  ১০ হাজার টাকা থেক সেবা  ১০ লাখ টাকা পয  ঘুষ িদেত হয় ভু েভাগীেদর। া  অিধদফতর,
িসিভল  সাজন  কাযালয়  ও  মতাসীন  দেলর  ভাবশালীরা  এ  অথ  িনেয়  থােকন।  এ  ছাড়া  িবিভ
ডায়াগনি ক স টার থেক িচিকৎসকরা ৩০ থেক ৫০ শতাংশ কিমশন িনেয় থােকন। আর দালালরা িনেয়
থােকন ১০ থেক ৩০ শতাংশ।  গেবষণা িতেবদেনর তথ মেত, এ খােত অ াডহক িচিকৎসক ও তৃতীয়-
চতথু িণর কমচারী িনেয়ােগর ে  ১ থেক ৬৫ লাখ টাকা, বদিলর ে  ১০ হাজার থেক ১০ লাখ
টাকা এবং পদায়ন ও পেদা িতর ে  ৫ থেক ১০ লাখ টাকা ঘুষ লনেদন হয়। এসব ঘুষ লনেদেনর
সে  ম ণালয়,  িবভাগ,  িসিভল  সাজন  কাযালয়সহ  া  খােতর  িতিট  িবভােগর  একে িণর  কমকতা-
কমচারী  জিড়ত বেল উে খ করা হয়। খাজঁ িনেয় জানা যায়,  হাসপাতাল থেক  কের ডায়াগনি ক
স টার সব ই দালালেদর উৎপাত। হাসপাতােল ভিত করেত দালাল, ওয়ােড বড পাওয়া িনি ত করেত

দালাল, পরী া-িনরী া করেতও দালালেদর সাহায  নওয়া ছাড়া উপায় থােক না। প ু ও সাহরাওয়াদী
হাসপাতােল রাগীর জ  িল ব বহার করেতও নেত হয় টাকা। রাগীেদর জ  বরা  থাকা িল িনয় েণ
রেখ িমটেফাড হাসপাতােলও বাড়িত টাকা কামায় বিহরাগতরা। ছিুটর িদন আর রােত হাসপাতাল েলার
চহারা পাে  যায়। ব  খাজঁাখুঁিজ কেরও কমরত ডা ারেদর স ান মেল না। দরজা আটেক িব ােম থাকা

নাসেদর  ডাকেল  রীিতমেতা  র চ ু  দখেত  হয়।  সরকাির  হাসপাতােল  রাগ  পরী ার  য েলা  হয়
অেকেজা,  নয়েতা  খালাই  হয়  না  বছেরর  পর  বছর।  আবার  সচল  য পািতর  সংেযাজন  থাকেলও  তা
চালােনার  মেতা  টকিনিশয়ান  নই  সখােন।  এসব  কারেণ  ঢাকার  ায়  সব  সরকাির  িবেশষািয়ত
িচিকৎসােক সহ  সারা  দেশর  মিডেকল কেলজ হাসপাতাল,  জলা  ও  উপেজলা  হাসপাতােল  িচিকৎসা
সর ামািদর েযাগ- িবধা রাগীেদর ভােগ  জটুেছ না। ফেল নূ নতম র  পরী া থেক  কের ক া ার
িনণয় পয  যাবতীয় পরী া-িনরী ার জ  রাগীরা  বসরকাির ি িনক ও ডায়াগনি ক স টােরর ওপর
িনভরশীল  হে ।  অ িদেক,  কােন  মাবাইল  ফান  লািগেয়  খাশগ  করার  ফােঁক  ফােঁক রাগী  দখা
ডা ারেদর ব বহােরর শষ নই। অিত স িত এক নারী-ডা ারেক আপা বলার কারেণ রাগী ও তার

জনেদর লািঠেপটা পয  খেত হেয়েছ। কােনা রাগীর খারাপ পিরি িত জানােত গেলও তেড় আেসন
ডা ার। এক রাগী জানান, একটা ইনেজকশন পুশ করার নােম তার ডান হােতর ১৮িট ােন ফেুটা করা
হেয়েছ মুগদা  জনােরল  হাসপাতােল।  াশনাল  ইনি িটউট অব িকডিন  িডিজেজজ অ া ড ইউেরালিজ,
সাহরাওয়াদী হাসপাতাল, জাতীয় অেথােপিডক পুনবাসন িত ান (িনেটার) ও হাসপাতােল ারিকপার ও

ওয়াড মা ার পেদ ১৯৯৩ ও ১৯৯৭ সাল থেক একই ডে  কাজ করেছন। তােদর অেনেকর িব ে
রেয়েছ  নানা  অিভেযাগ। সেরজিমন  এবং  সংি েদর  সে  কথা  বেল  জানা  গেছ,  হাসপাতােল  কমরত
িহসাবর ণ কমকতা, শাসিনক কমকতা, ারিকপার ও অিফস সহকারীরা িঠকাদারেদর সে  িসি ডেকট
কের কািট কািট টাকার য পািত, ওষধু ও পথ বািণজ  িনয় ণ কের। অেনেক সরকাির হাসপাতােলর ওষধু
চুির  কের িবি র সে ও জিড়ত। ানীয়  স াসী  ও  ভাবশালী  িঠকাদােরর  সে  যাগসাজশ কের  তারা
হাসপাতাল েলােত বািণিজ ক িসি ডেকট গেড় তেুলেছন। অপরিদেক িসট বািণজ , রাগী বািগেয় াইেভট
ি িনেক পাঠােনা,  পথ বািণজ  থেক  কের  ছাট ও  মাঝাির  পযােয়  হাসপাতােলর  অিনয়ম- নীিতর
অ ভােগ থােকন ওয়াড মা াররা। তােদর নতেৃ ই হাসপাতাল ও এরপর পা বতী এলাকায় গেড় উেঠেছ
শি শালী িসি ডেকট। িচিকৎসক-কমকতারাও তােদর সমীহ কের চেলন। দালাল চে র কাছ থেক কিমশন
িনেয় ওয়াড মা াররা  াইেভট হাসপাতাল-ি িনেকর জ  রাগী  বাগােনার কাজ কেরন। দির  রাগীরা
এসব দালাল চে র হােত িজি  হেয় পেড়।

দলবািজর কারেণও িবপয  া েসবা : সরকাির হাসপাতালসহ া  স েরর িবিভ  িত ােনর ায় ৫৫
হাজার ডা ােরর মেধ  আট হাজার ডা ার কােনািদনই িচিকৎসােসবা দান কেরন না। তােদর ধােরকােছ
যমন রাগীরা যেত পােরন না, তমিন এসব ডা ারও বেসন না িনেজর কম েল। িদন, স াহ, মাস নয়,

বছেরর পর বছর ধের এসব দাপুেট ডা ার রাজনীিত, সংগঠন, দলাদিল িনেয় ব  থােকন। ছাটাছিুট কেরন
আে ালন, িমিছল, সমােবশ িনেয়। তারপরও তােদর চাকির বহাল থােক, বতন-ভাতা পান এবং সবেচেয়
লাভনীয়  পদ েলােত  পদায়ন-পেদা িতও  জােট।  খাজঁ  িনেয়  জানা  যায়,  সরকাির  িত ান েলার
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িচিকৎসক, নাস, কমচারীেদর হােতেগানা কেয়কিট সংগঠেনর কােছ গাটা া  ব ব াপনা রীিতমেতা িজি
হেয় পেড়েছ। িচিকৎসােসবা দওয়ার মহান ত িনেয় একিদন যারা ডা াির পশায় িনেয়ািজত হেয়িছেলন,
তারা  এখন  দলাদিল,  িমিছল-সমােবশ,  রাজৈনিতক কমকাে ড সাব িণক সি য়  থাকেছন। িবপুলসংখ ক
িচিকৎসেকর কােছ  িদন  িদন  পশাদাির টা  গৗণ  হেয়েছ।  নতৃ ই  হেয়  উেঠেছ  তােদর  মুখ - লাভনীয়
আদশ! রাতারািত িবধা হািতেয় নওয়ার ধা াবািজেত িল  মহলিট িচিকৎসােসবা দওয়া দূেরর কথা বরং
নানা টেকৗশেল া  স রেকই ভ রু কের িদে ।

বিহরাগতর কােছ িজি  ময়মনিসংেহর া  িবভাগ : ধু সাংগঠিনক কাঠােমার কােছই নয়, ানীয় পযােয়র
িবিভ  নতার কােছও িজি  থােক া  ও িচিকৎসা খাত। রাজধানীর বাইের ময়মনিসংেহ মু টহীন এক
স ােটর কােছই িজি  হেয় পেড়েছ া  িবভাগ। া  িবভােগর িচিকৎসক, কমকতা ও কমচারীরা সবাই
থােকন নানা আতে ও। কননা, হাসপাতােল কমচারী িনেয়াগ থেক  কের িচিকৎসকেদর বদিল, বদিল
ঠকােনা ও ইনজিুর সািটিফেকট বািণেজ র পুেরাটাই িনয় ণ কেরন িতিন। যার অদৃ  ইশারায় এসব হে

িতিন আর কউ নন এ এইচ এম ফা ক ওরেফ টুিপ ফা ক। িতিন ময়মনিসংহ মহানগর যুবলীেগর যু
স াদক এবং ািচেপর এক ক ীয় নতার সেহাদর। খাজঁ িনেয় জানা গেছ, িতিন ভাইেয়র নাম ভািঙেয়
নানা কীিত কের যাে ন। ানীয় সূ েলা জানায়, ‘টুিপ ফা ক’ ময়মনিসংহ া  িবভােগর কােছ এক
মূিতমান  আত ।  কননা,  ময়মনিসংহ  মিডেকল  কেলজ  হাসপাতাল,  ময়মনিসংহ  মিডেকল  কেলজ,
ময়মনিসংহ িবভােগর িবিভ  উপেজলা া  কমে , ইউিনয়ন া েক  ও কিমউিনিট ি িনেক কমরত
িচিকৎসক ও া  কমীসহ কমচারীেদর বদিলসহ সবিকছইু টুিপ ফা েকর িনয় েণ। ময়মনিসংেহর মেতা
আরও বশ কেয়কিট জলায়ও বিহরাগত নতা িনয় ণ কের া  খাত।

বসরকাির িচিকৎসা  ব ব া  িনয় ণহীন  :  বসরকাির  হাসপাতাল,  ি িনক ও ডায়াগনি ক স টার েলায়
রাগীেদর কাছ থেক মা ািতির  িফ আদােয়র পাগলা ঘাড়া থামােনা যাে  না কােনাভােবই। খয়ালখুিশ

মেতা  বাড়ােনা  হে  সবা  িফ।  বসরকাির  হাসপাতাল-ি িনক েলায়  িনয় ণহীন  ‘ সবামূল ’  আদােয়
রাগীেদর িজি সহ নানা মা ার হয়রািন-অত াচার ইংেরজ নীলকরেদরও হার মানাে । সাধারণ রােগর

জ ও িচিকৎসকরা িবিভ  ট  িদেয় রাগীেদর পাঠাে ন ডায়াগনি ক স টাের। সখান থেক তারা পান
কিমশেনর কািঁড় কািঁড় টাকা। ডা াররা  ডায়াগনি ক স টােরর সরবরাহকৃত ি েপ িটক মাক িদেয়  দন
কান কান ট  করােত হেব। রাগী িনেজর পছে র ডায়াগনি ক স টাের সই ট  করােল ডা ার ওই

িরেপাট হণ কেরন না। ডা ার তার িনধািরত স টার থেক আবার একই ট  কিরেয় আনেত চাপ দন।
কিমশন িনি ত হওয়ার পরই কবল িচিকৎসা মেল। এ েযােগ কিথত ডায়াগনি ক স টার েলা পরী ার
িফ বাবদ ই ামািফক টাকা-পয়সা  আদােয়র  একেচিটয়া  ব বসা  চািলেয়  যাে ।  া  অিধদফতর কতৃক
ি িনক াল প াথলিজর ে  সবিন  ৮০ ও সেবা  ৬০০ টাকা, মাইে াবােয়ালিজ অ া ড ইিমউেনালিজেত
সবিন  ১৫০ ও সেবা  এক হাজার ৩০০ টাকা, বােয়ােকিমি েত সবিন  ১২০ টাকা ও সেবা  ৮০০ টাকা,
িহে াপ াথলিজেত সবিন  ৫০০ ও সেবা  ১ হাজার ২০০ টাকা, াগ এিবউেজ সব ধরেনর পরী া সােড়
৫০০ টাকা,  থরািপউিটক ােগর ে  ৫০০ টাকা  ও ভাইেরালিজর ে  সবিন  ২০০ ও সেবা  ২
হাজার টাকা িফ িনধারণ করা আেছ। িক  এ মূল  তািলকা মােন না কােনা ডায়াগনি ক স টারই। তােদর
মনগড়া  তািলকা    অ যায়ী  টে র টাকা  পিরেশাধ  করেত বাধ  হে ন  মধ িব  ও  িন মধ িব  িণর
রাগীরা।   এভােব পরী া-িনরী ার নােম হািতেয় নওয়া  হয় কািট কািট টাকা। এ টাকার মাটা অংশ

কিমশন িহেসেব চেল যায়  ডা ারেদর  পেকেট। এসেবর  িব ে  কেঠার ব ব া  নওয়ার  ব াপাের া
অিধদফতেরর দািয় শীল িবভাগিট অ াত কারেণ বরাবরই চরম উদাসীন।

কােদর দখেল াস  খাত|392517|Bangladesh Pratidin http://www.bd-pratidin.com/home/printnews/392517/2019-01-17

3 of 3 1/17/2019 10:13 AM


