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রােমক হাসপাতাল িঘের নানা বািণজ
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রাজশাহী মিডেকল কেলজ (রােমক) হাসপাতাল িঘের গেড় উেঠেছ একিট চ । রাগীেদর িজি  কের
তারা হািতেয় িনে  মাটা অংেকর টাকা। অথচ এসব দখার যন কউই নই। জানা গেছ, ১২শ’ শয ার
এ হাসপাতােল ওয়াড রেয়েছ ৫৭িট। িতিদন হাসপাতালিটেত িচিক সা নন ই থেক আড়াই হাজার
রাগী। বড় িচিক সা ক  হওয়ায় উ র-পি মা েলর রাগীরা িভড় জমান এ হাসপাতােল। রাগীেদর

িজি  কের দীঘিদন ধেরই চলেছ হাসপাতাল কি ক নানা বািণজ । হাসপাতাল থেক নগরীর ল ীপুর
মােড়র দরূ  সা েল  ২০০ িমটােরর মত। হঁেট যেত সময় লাগেত পাের কেয়ক িমিনট। িক  পরী া-

িনরী ার জ  ডায়াগনি ক স টাের যাওয়ার এ  পথ পািড় িদেত রাগীেদর ণেত হয় অ ত ৪০০
টাকা ভ ান ভাড়া।

অিভেযাগ  রেয়েছ,  দীঘিদন  ধের িবেশষ ভ ান  চালকরা  এভােব  িজি  কের রেখেছ  রাগী  ও  তােদর
জনেদর। তােত যাগসাজশ রেয়েছ হাসপাতােলর এক িণর কমী এবং আইন-শৃংখলা র ায় িনেয়ািজত

বািহনীর সদ রা।

খাঁজ িনেয় জানা গেছ, িতিদন ায় ৩০০ থেক সােড় ৩০০ রাগী িচিক সার জ  আেসন রােমক
হাসপাতােলর জ ির িবভােগ।  এেদর মেধ  অ ত দড়শ রাগী  থােকন মমুষূু  অব ায়।  যােদর জ ির
পরী া-িনরী ার  েয়াজন  পেড়।  সাব িণক  রাগী  ভিত  হেলও  পুর  ১২টা  পয  রাগ  িনণয়  হয়
হাসপাতােল। অিভেযাগ রেয়েছ, িসি ডেকেটর যাগসাজেশ পিরকি তভােব হাসপাতােলর িকছু য পািত
অচল কের রেখ রাগীেদর পাঠােনা হয় ডায়াগনি ক স টাের।  

সূ  জানায়, গত ২৩ জা য়াির থেক হাসপাতােলর িসিট ান মিশনিট িবকল রেয়েছ। সচল অব ায়
িতিদন িসিট ান সবা পেয়েছন অ ত ২০ রাগী। এমআরআই মিশন সচল থাকেলও সবা পাে ন

িদেন মা  ৫ থেক ৭ জন। এ ে  ভরসা বাইেরর রাগ িনণয় ক েলা। তাছাড়া পুেরর পর ভিত
রাগীেদর রাগ িনণেয় যেত হে  বাইেরই।

স িত াক কের পুর ২টার িদেক হাসপাতােল আেসন খাই ল ইসলাম (৬৫)। জ রী িবভাগ থেক
তােক  পাঠােনা  হয়  িনউেরা  মিডিসন  িবভােগ।  ওয়ােডর  দািয় রত  ই টান  িচিক সক  িসিট  ান-
এমআরআই করেত নগরীর বসরকাির একিট রাগ িনণয়েকে র নাম বেল দন। রাগীর জনরা বেলন,
সখােন  নওয়ার  জ  জ রী  িবভােগর  সামেন  আসেতই  রাগীর  িল  িঘের  ধের  কেয়কজন  ভ ান,

অেটািরকশা ও মাইে াবাস চালক। আেগ থেকই জ রী িবভােগর সামেনর গাছ তলায় বেস িছল তারা।
রাগীর অব া িবেবচনায় ভ ােন নওয়ার িস া  হয়। আর এ জ  নেত হেলা ৪০০ টাকা ভাড়া। রাগ

িনণেয় বাড়িত খরেচর সােথ বাড়িত ভ ান ভাড়ায় চরম িবপােক পেড়ন তারা।

িতিদন হাসপাতােলর জ রী িবভােগর সামেন অ ত সাতিট ভ ান িনেয় চালকরা অেপ মাণ থােক। এরা
হাসপাতাল সংল  আেশপােশর এলাকার বািস া। রাগী বহেনর জ  িবেশষ কায়দায় ভ ান তির কেরেছ
এরা।  দরূে র ভাড়া এেতা বিশ কন-এমন ে র জবােব একজন ভ ান চালক বেলন, ‘িদেন ই

  াফ িরেপাটার, রাজশাহী
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

থেক িতনিট ভাড়া তারা পান। ি িনেক আনা নওয়া ছাড়াও তারা পরী া-িনরী ােতও সহায়তা কেরন।
হাসপাতােল  থাকেত  ম ােনজ  করেত  হয়  পুিলশ-আনসারেদর।  বাড়িত  ভাড়া  না  আদায়  করেল  টকা
মশুিকল। তেব  রাগীেদর তারা  জার কেরন  না  বেল  দািব  কেরন  অপর এক ভ ান  চালক।’  রােমক
হাসপাতােলর বিশর ভাগ ওয়াড ঘেুর দখা যায়,  কােনা না  কােনা  পরী া-িনরী ার জ  রাগীেদর
যেত হে  ল ীপুর মােড়র িবিভ  রাগ িনণয় কে ।

রাগীেদর  কাছ  থেক বাড়িত  ভ ান  ভাড়া  নওয়ার  িবষয়িট  ীকার  কেরেছন  হাসপাতােলর  সহকারী
পিরচালক ( শাসন) ডা. এনামলু হক। তার ভা , এ িনেয় হাসপাতাল কতৃপে র তমন িকছু করার নই।
িতিন  আেরা  বেলন,  হাসপাতােল  যসব  পরী া-িনরী া  হয়,  সসব  হাসপাতােলই  করার কথা।  িক
বাইেরর ি িনক-ডায়াগনি ক স টাের কন পাঠােনা হে  বলেত পারেবা না। এটা িচিক সকরাই ভােলা
বলেত পারেবন।

রােমক হাসপাতােল িচিক সা িনেত আসা রাগীেদর এই িজি  করার তী  িতবাদ জািনেয়েছন রাজশাহী
র া সং াম পিরষেদর সাধারণ স াদক জামাত খান। িতিন বেলন, দীঘিদন ধেরই নানা অব ব াপনা
চেল আসেছ হাসপাতােল। এেত হাসপাতােলর এক িণর কমকতা-কমচারী জিড়ত।
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