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কনাকাটােতই মলূ অিনয়ম ও নীিত
জিড়ত িবিভ  েরর কমকতা-কমচারী * নীিতর ১১ উৎস িচি ত কেরেছ দক, ইিতমেধ  ৮
জেনর িব ে  মামলা * যখােনই নীিত সখােনই ব ব া : িতম ী ডা. মুরাদ হাসান

কাশ : ২৯ এি ল ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

নীিত ও লটুপােট জজিরত দেশর া  খাত। কনাকাটা, িনেয়াগ, পদায়ন, বদিল- এমন কােনা 
নই যখােন নীিত হয় না। তণৃমলূ পযােয়র া  ক  থেক  কের ম ণালয় পয  সব ই নীিতর

অিভ  িচ ।

এক ণীর  অসাধু  কমচারী-কমকতা  এবং  িঠকাদারেদর লােভর কােছ  িজি  া  ম ণালয়,  া
অিধদফতরসহ া  খােতর সব িবভাগ। দেশর া  ব ব ার উ য়েন সরকার পযা  বরা  এবং নানা
উেদ াগ িনেলও চরম নীিতর কারেণ কাি ত সবা পাে  না জনগণ।

নীিত দমন কিমশেনর সা িতক এক অ স ােনও া  খােত নীিতর অেনক তথ  বিরেয় এেসেছ।
অ িদেক কােনা কােনা ে  নীিত আেগর চেয় বেড়েছ বেল িটআইিবর এক িরেপােট উে খ করা
হেয়িছল।

অিধদফতেরর সংি রা জানান, া  খােত ধান নীিত হয় কনাকাটায়। এরপর রেয়েছ এমএসআর
(অে াপচার সং া  য়), বদিল ও পদায়ন বািণজ । চতুথ ণীর িনেয়াগ ব  থাকায় স িত  হেয়েছ
আউটেসািসং বািণজ ।

  রােশদ রাি
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এছাড়া িনেয়ােগর সময় উৎসেব পিরণত হয় িনেয়াগ বািণজ । এসব নীিত রীিতমেতা ওেপন িসে ট।
তেব  গত দড় দশেক সবেচেয় বিশ হিরলটু  চলেছ কনাকাটা  আর িনেয়ােগর ে ।  হাসপাতােলর
য পািতসহ সব ধরেনর কনাকাটার ে  ‘পু র চিুর’ াভািবক িবষেয় পিরণত হেয়েছ।

এমনিক য পািত ছাড়া ফাকঁা বা  িদেয় টাকা তুেল নয়া, নতুন দােম পুরাতন য  সরবরাহ, একই য
িত বছর কনা, ভবন িনমােণর আেগই য পািত য় করা- এমন অিভেযাগ ায়ই উঠেছ।

উপেজলা া  ক  থেক  কের সারা দেশ জলা ও িবভাগীয় শহেরর অসংখ  হাসপাতােল িত
বছর কািট কািট টাকা মেূল র য পািত কনা হয় েয়াজন যাচাই না কেরই। যার বিশরভাগই বছেরর
পর বছর অচল পেড় থােক। আবার মিশন কনার পর বছর পিরেয় গেলও বা  খালা হয়িন- এমন
উদাহরণও কম নয়।

া  অিধদফতর ও ম ণালেয়র একািধক কমকতা জানান,  উপেজলা পযােয়র হাসপাতােলর কমকতা
থেক  কের  হাসপাতােলর  ত াবধায়ক,  িবভাগীয়  ধান,  পিরচালক,  অিধদফতর ও  ম ণালেয়র

ঊ তন কমকতারা এ ি য়ার জিড়ত থােক। গাটা ি য়ার সম য় কেরন িঠকাদার এবং ম ণালয় ও
অিধদফতের কমরত রাজৈনিতক ছ ছায়ায় থাকা একািধক ব ি ।

এিদেক া  খােতর ১১িট নীিতর উৎস িচি ত কের এ সং া  একিট িতেবদন স িত া  ও
পিরবারকল াণম ী জািহদ মােলেকর হােত তুেল দন দক কিমশনার মাজাে ল হক খান। এর আেগ

া  অিধদফতের নীিত রােধ সং ািটর ২৩ কমকতার িব ে  ব ব া িনেত িচিঠ িদেয়িছল দক।

এছাড়া দক এ বছেরর জা য়ািরেত নীিতর অ স ােন ১৯ ধরেনর কাগজপ  চেয় িচিঠ দয় গাইবা ার
িসিভল সাজন, িসেলেটর িসিভল সাজন, ব ড়ার িসিভল সাজন, ব ড়ার ২৫০ শয া িবিশ  হাসপাতােলর
ত াবধায়ক ও টা াইেলর ২৫০ শয া িবিশ  হাসপাতাল কতৃপে র কােছ।

িচিঠ দয়া হয় শহীদ সাহরাওয়াদী মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ফিরদপুর মিডেকল কেলজ হাসপাতাল,
ঢাকা ড টাল কেলজ হাসপাতাল, ি য়ার ২৫০ শয া িবিশ  জনােরল হাসপাতাল, নারায়ণগে র ৩০০
শয া িবিশ  হাসপাতাল, ক বাজার মিডেকল কেলজ, শহীদ তাজউ ীন মিডেকল কেলজ হাসপাতাল,
রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল কতৃপ েকও।

পাশপািশ া  অিধদফতেরর সােবক পিরচালক (হাসপাতাল ও ি িনক) ডা.  কাজী জাহা ীর হােসন,
পিরচালক (িচিকৎসা িশ া ও জনশি  উ য়ন) অধ াপক ডা. আব র রিশদ, সহকারী পিরচালক (বােজট)
ডা. আিনছুর রহমােনর িব ে  িসি ডেকট কের সীমাহীন নীিতর মাধ েম কািট কািট টাকা আ সােতর
অিভেযাগও আেন দক।

এসব সে  া  ও পিরবারকল াণ িতম ী ডা. মরুাদ হােসন যগুা রেক বেলন, এর আেগ িক হেয়েছ
স িবষেয় আিম িকছু বলব না। িক  আমরা দািয়  নয়ার পর সব ধরেনর নীিতর িব ে  কেঠার অব ান
হণ কেরিছ। যখােনই নীিত পাওয়া যােব, সখােনই ব ব া নয়া হেব।

চলিত বছেরর থমিদেক া  অিধদফতেরর করািন আবজাল হােসেনর হাজার কািট টাকার স েদর
খাঁজ িমেলেছ। অিভেযােগর সত তাও পেয়েছ দক। তেব ওই একজনেক িনেয়ই দক ব  হেয় পড়ায়

অিধদফতেরর  িবিভ  দফতের  ঘাপিট  মের  থাকা  অসংখ  আবজাল  পার  পেয়  যাে  বেল  ম ব
সংি েদর। া  অিধদফতেরর ঊ তন এক কমকতা যগুা রেক বেলন, আবজাল একজন তৃতীয় ণীর
কমচারী।

তার যিদ হাজার কািট টাকা থােক তাহেল যসব কমকতার া ের িত বছর হাজার হাজার কািট টাকার
কনাকাটা হয় তারা কত টাকার মািলক? তােদর িবষেয় কন খাজঁখবর নয়া হে  না? িতিন বেলন,
নীিতর গাড়া িঠক রেখ ডালপালা ছঁেট এ সম ার সমাধান স ব নয়।

আবজাল হােসন ও তার ী িবনা হােসেনর নীিতর িফিরি  দীঘ হেলও ক বাজার মিডেকল কেলেজ
য পািত কনার নােম সােড় ৩৭ কািট টাকা আ সােতর অিভেযােগ ২৬ এি ল মামলা কের দক।

মামলার অপর ৮ আসািম হেলন- া  অিধদফতেরর িচিকৎসা িশ া ও া  জনশি  উ য়ন িবভােগর
সােবক পিরচালক ও লাইন িডের র অধ াপক আব র রশীদ,  ক বাজার মিডেকল কেলেজর অধ
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ভাষ চ  সাহা, সােবক অধ  রজাউল কিরম, কেলেজর িহসাবর ক ররমা আ ার খুকী, ক বাজার
জলা িহসাবর ণ কমকতা েকামল বড়ুয়া, একই দফতেরর সােবক এসএএস পার রিজত রায় দাশ,

পংকজ মার বদ  এবং া  অিধদফতেরর সােবক উ মান সহকারী খায় ল আলম।

দেকর  অ স ােন  দখা  গেছ,  কাযােদশ  অ সাের  য পািত  সরবরাহ  না  কেরই  ভুয়া  ও  ব বহার
অ পেযাগী য পািত িবিভ  দেশর লেবল লািগেয় ক বাজার মিডেকেল সরবরাহ কের িবনা হােসেনর
মািলকানাধীন রহমান ড ই টার াশনাল। পের ৪৭ কািট ৫০ লাখ টাকার িবল জমা িদেয় ৩৭ কািট
৫০ লাখ টাকা তেুল আ সাৎ কেরন।

ওইসব য পািত এখনও অেকেজা অব ায় পেড় আেছ। পিরচালক আব র রশীদসহ অ  কমকতারাও এ
অৈবধ কমকাে  সরাসির যু  থাকায় তােদর আসািম করা হে । দক জািনেয়েছ, আবজােলর িব ে
এটাই থম মামলা। তার িব ে  যসব অিভেযােগর অ স ান চলেছ তােত মামলার সংখ া হেব অেনক।

অিধদফতর ও ম ণালয় সেূ  জানা গেছ, ২০১৮ সােলর জুেন মািনকগে র কেনল মােলক মিডেকল
কেলজ হাসপাতােল  ৮০ কািট টাকার য পািত  সরবরােহ ট ডাের িব খ াত জাপান  া ড  ক ানেনর
অথরাইেজশন লটার জািলয়ািতর অিভেযাগ আনা হয় একিট িঠকাদাির িত ােনর িব ে ।

অিভযু  িত ান কাগেজর বধতা চ ােল  করেল িবষয়িট িসিপিটইউ ( স াল িকউরেম ট টকিনক াল
ইউিনট) পয  গড়ায়। পের তদে  দখা যায়, এই িবপুল টাকা লটুপােটর জ  ম ণালেয়র ভাবশালী
কমকতা,  হাসপাতােলর দািয় শীল কমকতা এবং  একািধক িঠকাদাির িত ান জাটব  হেয়েছ।  পের
ট ডারিট বািতল কের পুনরােদশ দয়া হয়।

২০১৮ সােলর া  ম ণালয় া  অিধদফতেরর অধীেন িবিভ  হাসপাতাল থেক পাঠােনা  য পািত
েয়র  তািলকা  সম ^য়  কের  একিট  তািলকা  ণয়ন  কের  স াল  মিডেকল  ােরস  িডপাটেম ট

(িসএমএসিড)। তািলকায় িতিট যে র দাম কৃত দােমর চেয় অেনক বিশ িনধারণ করা হয়। ওই
তািলকায় ২৭৩ কািট টাকা ব েয় ১০ ধরেনর ৮৪িট মিশন কনার কথা উে খ িছল।

যার মেধ  ৭৯িট মিশেনই অিতির  দাম ধরা হয়। ওই দােম য পািত কনা সরকােরর গ া যত ায়
শত কািট টাকা। সই তািলকায় এসিপওয়াই ই াঅপােরিটভ ইেমিজং িসে ম নােম একিট সািজক াল
মিশেনর ১৪িট ইউিনট েয়র কথা িছল। যার িতিট মিশেনর দাম ধরা হেয়িছল সােড় ৬ কািট টাকা।

অথচ ওই সময় আ জািতক বাজাের ওই মিশেনর সেবা  মলূ  িছল আড়াই কািট টাকা। মিশন িত
অিতির  মলূ  দখােনা হেয়িছল ৪ কািট টাকা। অথাৎ অিতির  মলূ  দখােনা হেয়েছ ৫৬ কািট ২৮
লাখ টাকা।

২০১৬ সােল ৮িট হাসপাতােলর নীিত অ স ােন নােম দক। এর মেধ  মগুদা ৫০০ শয া জনােরল
হাসপাতােল  য পািত  সরবরােহ  ৩ বছেরর জ  ৪০০ কািট টাকার ট ডােরর কাগজপ ,  নায়াখালী
মিডেকল কেলজ হাসপাতােল  ২০০ কািট  টাকার য পািত  সরবরাহসং া  িবল-ভাউচার,  িমেটালা
জনােরল হাসপাতােল ৫০০ কািট টাকার নিথ, গাপালগ  সদর হাসপাতােলর জ  বরা কৃত ৪০ কািট

টাকার কাগজপ ,  মৗলভীবাজার সদর হাসপাতােল  ৩০ কািট  টাকার কনাকাটাসং া  তথ ,  ার
সিলমু াহ মিডেকল কেলজ হাসপাতােল  ১৬০ কািট টাকার নীিতর তথ ,  রংপুর মিডেকল কেলজ
হাসপাতােল ১১০ কািট টাকার নীিতর তথ  চাওয়া হয়। এছাড়া য াংশ সরবরাহ না  কেরই ঢােমক
হাসপাতাল থেক ২৭ কািট টাকা তুেল নয়ার িববরণও চাওয়া হয়।

ঢাকা ড টাল কেলজ ও হাসপাতােল এমআরআই মিশন য় বাবদ ২০১৫-১৬ অথবছেরর ৩০ জুন ১৭
কািট ৯০ লাখ টাকা ছাড় করা হয়। অথচ হাসপাতােল কােনা এমআরআই মিশন সরবরাহ না কেরই

িঠকাদাির িত ান কমকতােদর যাগসাজেশ িবল তুেল নয় বেল অিভেযাগ ওেঠ। ওই সময় ঢাকা ড টাল
কেলেজর অধ  িছেলন অধ াপক ডা. এসএম ইকবাল হােসন। িতিন ীকার কেরন, ওই সময় কােনা
এমআরআই মিশন সরবরাহ করা হয়িন।

২০১৪-১৫ অথবছের গাপালগ  আড়াইশ’ শয ািবিশ  হাসপাতােল সাত কািট ৯০ লাখ টাকা, আড়াইশ’
শয ািবিশ  মৗলভীবাজার হাসপাতােল সােড় িতন কািট, পাঁচশ’ শয ািবিশ  মগুদা জনােরল হাসপাতােল
১ কািট ২৮ লাখ এবং িমেটালা জনােরল হাসপাতােল ৫ কািট ৯০ লাখ টাকা ছাড় করা হয়। িক
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,

এসব অেথর যৗি ক ব েয়র িহসাব পাওয়া যায়িন। ২০১২-১৩ অথবছের রংপুর মিডেকল কেলেজ ৩
লাখ ৫০ হাজার টাকা মেূল র ড টাল চয়ার ৩৯ লাখ ৫০ হাজার টাকায় সরবরাহ করা  হয়। পাঁচিট
ড টাল চয়ার সরবরাহ কের পৗেন ই কািট টাকা লটু করা হয়। দেকর অ স ােন এর সত তা পাওয়া

যায়। এ িনেয় একিট মামলা করা হেলও অ াত কারেণ তা ধামাচাপা পেড় যায়।

২০১৩-১৪ অথবছের িদনাজপুর মিডেকল কেলজ ও হাসপাতােল য পািত মরামেতর জ  ১ কািট টাকা
বরা  দয়া হয়। য পািত মরামত না কেরই টাকা ভাগ-বােটায়ারা করা হয়।

২০১১-১২ অথবছের একই হাসপাতােল সােড় ৭ হাজার টাকার বিব ানার মিশন মরামেতর জ  ৪
লাখ ১১ হাজার ৯০০ টাকা এবং ৫ লাখ ৮৪ হাজার টাকায় য় করা কািডয়াক িতনিট মিনটেরর য াংশ
পিরবতন দিখেয় ৬ লাখ ৬৮ হাজার ৫০০ টাকা ব য় দখােনা হয়। একইভােব ৬ লাখ ৫৯ হাজার টাকায়

য় করা ফেটােথরািপ মিশেনর িট পাটস বদল করেত ৬ লাখ ৪০০ টাকা খরচ দখােনা হয়।

২০১৩-১৪ অথবছের রংপুর িসিভল সাজন অিফেসর অধীেন সাত উপেজলা  া  কমে ে  য পািত
েয়র দরপ  আ ান করা হয়। ওই দরপে  ২০১৫-১৬ অথবছের িকউেসাস নােম  একিট িত ানেক

য পািত সরবরােহর কাযােদশ দয়া হয়। ২০১৬ সােলর ২৯ ম কাযােদশ পাওয়ার পরিদনই জামািন,
ািজল, কািরয়া,  ইউএসএ,  তাইওয়ান,  পাল া ড,  চীন এবং  জাপােনর তির িবিভ  আইেটেমর ২৪
কািট ৮৮ লাখ ৫৪ হাজার ৯৯০ টাকার য পািত সরবরাহ দিখেয় িবল তেুল নয়া হয়। একই দরপে

আরও ১৭ কািট ৫৫ লাখ ৭০ হাজার ৩০০ টাকা মেূল র য পািত সরবরাহ করা হয়।

২৫০ শয ািবিশ  চ াম  জনােরল  হাসপাতােলর  িবিভ  আইেটেমর  িচিকৎসা  সর াম,  য পািত  ও
ওষধুপ  কনার ে  য লটুপাট হেয়েছ তা চমেক দয়ার মেতা। ১০-১২ হাজার টাকা দােমর অেটাে াপ
মিশন ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকায়, ১৫ হাজার টাকার াড ওয়ামার মিশন ৯ লাখ ৩২ হাজার টাকায়, ২
কািট ৮০ লাখ টাকা দােমর এমআরআই মিশন ৯ কািট ৯৫ লাখ ৫০ হাজার টাকায় য় করা হয়।

া  খােত কনাকাটায় এ ব াপক নীিত ােস চলিত বছর া  অিধদফতেরর িচিকৎসা য পািত য়
তািলকাও সংেশাধন করা হেয়েছ। স িত া ম ী জািহদ মােলেকর নতৃে  িতম ী মরুাদ হােসন ও
অিধফদতেরর মহাপিরচালক অধ াপক ডা. আবলু কালাম আজােদর ত াবধােন এ তািলকা সংেশাধন করা
হয়।

২৯ জা য়াির া ম ী এ সং া  এক সভায় সব ের মানস  সবা িনি ত করেত বশ িকছু িনেদশনা
দন। এর মেধ  িবদ মান য় তািলকা পুনমূল ায়ন ও হালনাগােদর িনেদশ দন। িনেদশনা অ সাের

একিট কিমিট মলূ  তািলকায় িবিভ  উ ত দেশর আধিুনক য পািত িসিফেকশন করার পাশাপািশ
২০১৯-২০ সােলর য়সং া  তািলকা পুনমূল ায়ন ও যাচাই-বাছাই কের স াব  া িলত মলূ  িনধারণ
কের। ৩৮০ কািট টাকার য় তািলকা পুনমূল ায়েনর পর সখান থেক িকছু য পািত বাদ দয়া হয়।

তেব য় তািলকার সংেশাধেন যু  া  অিধদফতেরর একািধক কমকতা যগুা রেক বেলন, য় তািলকা
সংেশাধেনর য উেদ াগিট নয়া হেয়েছ তা অব ই আশাব ক। তেব এভােব স ণূ তা আনা স ব
নয়। য় ি য়ার সে  যতিদন িঠকাদার ও তােদর িবধােভাগীরা যু  থাকেব ততিদন নীিত ব  করা
যােব না।

সামি ক িবষেয় া  অিধদফতেরর মহাপিরচালক অধ াপক ডা. আবলু কালাম আজাদ যগুা রেক বেলন,
আমরা নীিতর িব ে  সেচ । া  খাত নীিতমু  করেত ইিতমেধ  কাজ  হেয়েছ। য় তািলকা
সংেশাধন সই ি য়ার একিট অংশ। ইিতমেধ  বশিকছু নীিতবাজ কমকতা-কমচারীর িব ে  ব ব া
নয়া হেয়েছ। া  খাত নীিতমু  করেত এ ি য়া চলমান থাকেব।
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