
টে র নােম বািণেজ র ফাঁদ
দািম হাসপাতাল ও ডায়াগনি ক স টাের বছের হাজার হাজার কািট টাকা ভ াট ফািঁক, িচিকৎসকেদর
দওয়া যত ট  তত কিমশন, নজরদািরর াব িবেশষ েদর

টে র নােম বািণেজ র ফাদঁ

বছের  অ ত  ৫০  হাজার  কািট  টাকা  ভ াট-ট া  ফািঁক  িদেয়  ডায়াগনি ক  স টারসহ  নািমদািম
হাসপাতাল েলা রমরমা ট  বািণজ  ফেঁদ বেসেছ। পরী া-িনরী া ও িচিকৎসা িফর নােম হািতেয় িনে
কািঁড় কািঁড় টাকা। া  পরী ার মূল  তািলকা দশেন উ  আদালেতর দওয়া িনেদশও মানেছ না কউ।

িত ানেভেদ একই টে র মূল  আদায় করা  হে  িভ  িভ । ই ামািফক িফ িনধারণ কের স টাকা
পিরেশােধও রাগীেক বাধ  করা হে । কিমশন িবধার লােভ একে িণর ডা ারও এখন ডায়াগনি ক ও
প াথলিজ স টারিনভর িচিকৎসা  বািণজ  চািলেয়  যাে ন। চড়া  মূেল র েয়াজনীয়-অ েয়াজনীয়  অসংখ
পরী ার  চােপ রাগীরা  হে ন  সব া । এসব ডায়াগনি ক স টােরর  িব ে  ট া  ও ভ াট ফািঁকরও
অিভেযাগ রেয়েছ। া  পরী ার িবেলর সে  ভ ােটর িহসাব সংেযাজন থাকেল ভ াট ফািঁক ব  করা সহজ
হেতা  বেলই  মেন  কেরন  সংি রা।  তেব  এ  িবষেয়  আ হ  নই  ডায়াগনি ক  স টারসহ  িচিকৎসা

িত ান েলার।  িচিকৎসকরা  যত  বিশ  ট  িলেখ  দন  তােদর  কিমশনও  তত  বােড়।  পাচঁ  তারকা
হাসপাতাল ও ডায়াগনি ক স টার েলা া  পরী ার নােম যা খিুশ তা করেছ।

এিদেক, রাগীেদর সে  তারণামূলক কারসািজেত অিতির  সবা িফ আদায় এবং সরকাির ভ াট ফািঁকর
িবষয়িট পযেব েণর িস া  িনেয়েছ জাতীয় রাজ  বাড। সংি  একািধক িটম রাজধানীসহ দেশর িবিভ
ােনর  বসরকাির  হাসপাতাল,  ডায়াগনি ক  ও  প াথলিজ  স টাের  ভ াট  ফািঁকর  ি য়া  িচি ত  কের

পদে প নেব। এ ে  মাবাইল কােটর িনয়িমত অিভযানসহ রাজ  ফািঁকসং া  মামলার মুেখামুিখ করা
হেব িত ান-মািলকেদর।  সেচতন  মহল  রাজ  বােডর  অিভযােনর  পাশাপািশ  নীিত  দমন  কিমশেনর
নজরদািরও দািব কেরেছ। টে র নােম মা ািতির  অথ আদায় এখন িচিকৎসা ে র ধান বািণজ  হেয়
দািঁড়েয়েছ। িতিট ডায়াগনি ক ও প াথলিজ পরী া-িনরী ার  িবপরীেত  সংি  ব ব াপ  দানকারী
িচিকৎসক ৩০ থেক ৬০ ভাগ পয  কিমশন পান। এ কিমশেনর লােভই একে িণর ডা ার রীিতমেতা
রাগীেদর িজি  কেরই িচিকৎসা  বািণজ  চািলেয়  যাে ন। ফেল  সব ই গেড় উেঠেছ  ডা ার-ব বসায়ী-
টকিনিশয়ানেদর সংঘব  িসি ডেকট।

এর িভি েতই সারা  দেশ  নােম- বনােম অন েমািদত ডায়াগনি ক ও প াথলিজ স টার  গেড় উঠেছ।
সাইনেবাডসব  এসব িত ােন িনয়মনীিতর বালাই নই, হাতুেড় টকিনিশয়ান িদেয়ই চালােনা হয় রাগ
িনণেয়র কাজ। একই সম ায় একািধক ডায়াগনি ক স টাের িভ  িভ  িরেপাট পাওয়ার নিজরও রেয়েছ
অেনক। এসব িরেপাট িনেয় রাগী ও তােদর জনরা পেড়ন চরম ভাগাি েত।

আপেডট : ২৩ জা য়াির, ২০১৯ ০০:০০

সাঈ র রহমান িরমন
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া  ম ণালেয়র মিক-ধমিক, া  অিধদফতেরর কড়া নািটস, নজরদািরর নানা ঘাষণার পরও থামেছ না
ডা ারেদর ট -বািণজ । ‘যত ট  তত টাকা’  নীিতেতই চলেছ একে িণর ডা ােরর অথ উপাজেনর
বপেরায়া  কমকা । এমন কমকাে- িপিছেয় নই সরকাির হাসপাতােলর ডা াররাও। অিধকাংশ পরী া-

িনরী া সরকাির হাসপাতােল করা স ব হেলও ডা াররা রাগীেদর পািঠেয় দন হাসপাতােলর আশপােশর
ডায়াগনি ক স টার েলায়।  কােনা  কােনা  ডা ােরর  আবার  এসব ডয়াগনি ক স টােরর  মািলকানা
রেয়েছ বেলও জানা গেছ।

অিভেযাগ  উেঠেছ,  কিমশেনর  লােভ  িবিভ  মিডেকল  কেলজ  হাসপাতালসহ  বিশর  ভাগ  সরকাির
হাসপাতােলর প াথলিজক াল িবভাগিটেক য়ংস ণূ হেত দওয়া হয় না। এখােন সবেচেয় দািম আধিুনক
য পািত াপন করা হেলও অ াত কারেণ ততম সমেয়ই স েলা অেকেজা কের ফেল রাখা হয়।

মনগড়া িফেত রাগীরা সব া  : বসরকাির হাসপাতাল, ি িনক ও ডায়াগনি ক স টার েলায় রাগীেদর
থেক মা ািতির  িফ আদায় কােনাভােবই থামােনা যাে  না। খয়ালখিুশমেতা বাড়ােনা হে  সবা িফ।

িচিকৎসার নােম নানা কৗশেল রাগী ও তার জনেদর পেকট খািল কেরও ি িনক কতৃপ  া  হে  না,
উপর  রাগীেক ব ী  রেখ  বা  রাগীর  লাশ িজি  কেরও লাখ লাখ টাকা  হািতেয়  নওয়ার অিভেযাগ
রেয়েছ। অ িদেক া  অিধদফতেরর দওয়া মূল  তািলকা মানেছ না  রাজধানীর কােনা  ডায়াগনি ক
স টার। িতিট িত ােনর রেয়েছ িনজ  মূল  তািলকা। মনগড়া এ মূল  তািলকা অ যায়ী টে র টাকা

পিরেশাধ কের সব া  হেয় িচিকৎসা না িনেয়ই বাসায় িফরেত বাধ  হে ন মধ িব  ও িন মধ িব  িণর
রাগীরা। আবার বিশ টাকা িদেয় ট  কিরেয়ও সিঠক রাগ িনণেয়র িন য়তা পাে ন না ভু েভাগীরা।

এসেবর িব ে  কেঠার ব ব া  নওয়ার িবষেয়  া  অিধদফতেরর দািয় শীল িবভাগিট অ াত কারেণ
বরাবরই চরম উদাসীন। ডা াররা ডায়াগনি ক স টােরর সরবরাহ করা ি ে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। ভু েভাগী রাগী ও তার জনরা জািনেয়েছন, একই পরী ার মূল  হাসপাতাল ও
ডায়াগনি ক স টারেভেদ িভ  িভ  হওয়ায় আরও বিশ িব াি র িশকার হেত হয়। একিট আল াসেনা াম
পরী ার িফ যখােন সব মিডেকেল ১১০ থেক ২৫০ টাকা,  একই পরী া দািম হাসপাতােল ২ হাজার
থেক ২ হাজার ৫০০ টাকা। ভু েভাগী আিন র রহমান বেলন, ‘এেকক জায়গায় এেকক রকম িফ দেখ

আিম িবপয । কাথায় কােক কত টাকা দব তার িস া  না িনেত পের আ ার আল াসেনা াম করােনার
জ  আবার ঢাকা মিডেকেলর লাইেনই দািঁড়েয়িছ। দির হেলও এখােনই কম টাকায় পরী া করােত পারব
এটা  িনি ত।’  অিভেযাগ  আেছ,  বসরকাির  অেনক  িত ানই  সরকােরর  িনেদশনা  মানেছ  না।  এসব
বপেরায়া িত ােনর িব ে  রহ জনক কারেণ সরকােরর সংি  িবভাগ কােনা ব ব াও িনে  না। এেত
িতিদনই হাজার হাজার রাগীর কাছ থেক বসরকাির হাসপাতাল-ি িনক ও ডায়াগনি ক স টার েলা

রাগ িনণেয়র বড় অে র অথ আদায় করেছ।

মানা  হে  না  উ  আদালেতর আেদশও :  বসরকাির ি িনক, হাসপাতাল,  ল াবেরটির ও ডায়াগনি ক
স টাের া  পরী ার মূল  তািলকা জনসমাগম েল (পাবিলক স) দশেন িনেদশ িদেয়িছল হাই কাট।

গত বছর ২৪ জলুাই িবচারপিত জ িব এম হাসান ও িবচারপিত মা. খায় ল আলেমর হাই কাট ব  এ
আেদশ দয়। একই সে  লও জাির কেরিছল আদালত। আেদেশ বলা হয়, দ  মিডেকল াকিটস অ া ড

াইেভট  ি িনকস অ া ড  ল াবেরটিরস ( র েলশন)  অিড া ,  ১৯৮২  অ সাের  নীিতমালা  তির  এবং
বা বায়েনর জ  ৬০ িদেনর  মেধ  একিট িবেশষ  কিমিট গঠন  করেত হেব। পের চলিত বছেরর ১১
জা য়াির আেরকিট আেদেশ া  পরী ার মূল  তািলকা িনধারণ এবং আইন অ সাের স তািলকা দশেন
আদালেতর দওয়া িনেদশনা কত দূর বা বায়ন হেয়েছ, তা জানেত চেয়েছ হাই কাট। এ িবষেয় সংি
আদালেতর ডপুিট অ াটিন জনােরল মাতাহার হােসন সাজু বাংলােদশ িতিদনেক জানান, ‘ থেম ১৫
জা য়ািরর মেধ  অ গিত িতেবদন দািখল করেত হলা হেলও া  ম ণালেয়র আেবদেন সই সময় ৬
ফ য়াির পয  বৃি  করা হেয়েছ।’
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এ িবষেয় গেবষক ও াবি ক সয়দ আবুল মক দ বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘আমােদর া েসবার
সামি ক অব া া ব ব ার বলতার কারেণই হেয়েছ। যভােব দেশ ডায়াগনি ক স টার ও ি িনক গেড়
উেঠেছ তােত বড় িকছু ি িনক ছাড়া অ  িচিকৎসা িত ান েলায় িগেয় সাধারণ মা ষ তািরত হে । এ

িত ান েলার মেধ  খুব অ সংখ কই মানস ত সবা িদেত পারেছ। আর রাগীর জ  এ অব া িতকর।
এ  অব ায়  রাে র  নীিত  অেনকাংেশ  বৃি  পেয়েছ।  এসব  মানহীন  িচিকৎসা  িত ান েলােক
িচিকৎসােসবার অ মিত দওয়া  হেলও এেদর নই পযা  য পািত ও িচিকৎসক। আর ঘন ঘন মানহীন
িচিকৎসা িত ােনর অ েমাদেনর ফেল রাগীরাও তািরত হে ন।’

এ িবষেয়  া পােরি  ই টার াশনাল বাংলােদেশর (িটআইিব)  িনবাহী  পিরচালক ড.  ইফেতখা ামান
বেলন, ‘ বসরকাির হাসপাতাল, ি িনক ও ডায়াগনি ক স টার েলায় রাগীেদর িজি  কের য তারণা
বািণজ  হে  তা অপরাধমূলক কাজ। রাগীেদর কাছ থেক অিতির  অথ আদােয়র মাধ েম তারা অ ায়
করেছন। আিম মেন কির যারা এ অ ােয়র সে  জিড়ত তারা সবাই িচি ত, তােদর দৃ া মূলক শাি  না
িদেল এ ধরেনর অপরাধমূলক কমকা  চলেতই থাকেব। া েসবা অত  শকাতর একিট িবষয়। তার
পরও  দেশ  রাগীেদর  বলতার  েযাগ  িনেয়  তােদর  সে  তারণা  করা  হে ।  এ  অ ােয়র  সে
জিড়তেদর িচি ত কের শাি  িদেলই এ ধরেনর অপরাধ িতেরাধ করা স ব। আবার রাগীেদরও এ িবষেয়
সেচতন হেত হেব।’ িতিন আরও বেলন, ‘এ ব াপাের আইন েয়াগকারী সং া ও নীিত দমন কিমশনেকও
কাযকর পদে প হণ করেত হেব। িবেশষ কের জাতীয় রাজ  বাডেক এসব িত ােনর কাছ থেক রাজ
আদােয় আরও উেদ াগী হেত হেব। গােয় া সং ার মা ষেদরও এ ব াপাের সি য় হেত হেব।’ নীিত
দমন  কিমশেনর  ( দক)  মহাপিরচালক ( শাসন)  মাহা দ  মুনীর  চৗধরুী  বেলন,  ‘ বসরকাির  ি িনক,
হাসপাতাল ও ডায়াগনি ক স টােরর নীিত কমােত এসব িচিকৎসা কে  সরকার িনধািরত সবামূল

দশন করা  বাধ তামূলক হওয়া উিচত। আর এিট কউ অমা  করেল মাবাইল কােটর মাধ েম শাি র
ব ব া  করেত  হেব।  সরকাির  হাসপাতাল েলায়  য পািত  অচল  কের  রাখা  হয়  আবার  এসব য পািত
পিরচালনা করার লােকর অভাব আেছ। এ পিরি িত উ রেণর জ    হাসপাতােলর পিরচালকেক সি য়
হেত  হেব।’  এ  িবষেয়   মূল ায়ন  ও  অভ রীণ  িনরী া  কিমশনােরেটর  কিমশনার  ড.  মই ল  খান
বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,  ‘ বসরকাির িচিকৎসােসবা  িনেয়  ব াপক অিভেযাগ আেছ। এ েলা  খিতেয়
দখা  হে ।  আমােদর  জার  নজরদািরও  আেছ।’  জানেত  চাইেল  ঢাকা  িব িবদ ালেয়র  সমাজিব ান

িবভােগর  অধ াপক  ড.  িজনাত  দা  বাংলােদশ  িতিদনেক  বেলন,  ‘ দেশ  বসরকাির  হাসপাতাল  ও
ডায়াগনি ক স টােরর সংখ া কম নয়। বলা যায়, রাজধানীসহ সারা দেশ অেনকটা ব ােঙর ছাতার মেতা
এ ধরেনর িচিকৎসা ক  গিজেয় উেঠেছ। দখা যাে  সরকাির হাসপাতাল েলার সংখ া কম হওয়ায় এবং
এই িচিকৎসা ক েলায় মিডেকল সবা অ তলু হওয়ায় সাধারণ রাগীরা নানা রকেমর রাগবালাই িনেয়
অেনকটা বাধ  হেয়ই এসব িচিকৎসা কে  িভড় করেছন। আর এ েযােগ এসব িচিকৎসা কে র মািলক ও
সংি  িচিকৎসকরা রাগীেদর অ েয়াজনীয় া  পরী া করােনার নােম তােদর সে  তারণামূলক বািণজ
করেছন।’ িতিন বেলন, ‘অেনক িচিকৎসক িচিকৎসাপে  িনিদ  একিট ডায়াগনি ক স টাের িগেয়ই া
পরী া করােনার জ  পরামশ িদে ন। িক  এমনিট হওয়ার কথা নয়। একজন রাগী িচিকৎসার জ  িনজ

েয়াজন অ যায়ী াধীনভােব য কােনা িত ােন িচিকৎসা করােত পারেবন। িক  ডায়াগনি ক স টার ও
অসাধু িকছু িচিকৎসেকর খ ের পেড় তারণার িশকার হে ন সাধারণ রাগীরা।’ ড. িজনাত দা আরও
বেলন, ‘এ ে  রা  অসাধু ব বসায়ীেদর এ অপরাধ িনয় েণ এ ধরেনর িচিকৎসা কে র একিট তািলকা
তির কের তার মিনটিরং করেত পাের। এমনিক এই িচিকৎসা িত ান েলা িনিদ  আইন ও িবিধিনেষধ
মেন  পিরচািলত হে  িকনা  তা  পযেব ণ করেত হেব রাে র দািয় া  সংি  িবভাগেক। আবার এ
িত ান েলা  মােস  বা  বছের  য  পিরমাণ  অথ  আয়  করেছ  তার  একিট  িনিদ  অংশ  সরকারেক

বাধ তামূলকভােব িদেত হেব। এেত সরকার এ খাত থেক কাি ত রাজ  থেক বি ত হেব না।’
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