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হাইেকােট া  অিধদ েরর িতেবদন
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িতিট আইিসইউ বড াপেনর জ  গেড় ায় ৫৩ লাখ টাকা এবং িতিট িসিসইউ বড াপেনর জ
গেড় ায় ২৩ লাখ টাকা খরচ পড়েব। এ সং া  একিট িতেবদন গতকাল ম লবার হাইেকােট দািখল
কেরেছ া  অিধদ র। এ ছাড়া, দেশর সরকাির হাসপাতােল ৩৪০িট ও বসরকাির হাসপাতােল ৫৭৩িট
আইিসইউ বড রেয়েছ। এ ছাড়া বসরকাির হাসপাতাল েলােত িসিসইউ বড রেয়েছ ৩৪৪িট। িবচারপিত
জ িব এম হাসান ও িবচারপিত মা. খায় ল আলেমর সম েয় গিঠত হাইেকােট িডিভশন বে  গতকাল

ম লবার এ িতেবদন দািখল কেরন রা পে র ডপুিট অ াটিন জনােরল মাতাহার হােসন সাজ।ু ওই
িতেবদেন বলা হেয়েছ, দেশর সকল ান থেক এ িবষেয় পূণা  তথ  সং েহর ি য়া চলমান রেয়েছ।

স ণূ তথ  সং হ শষ হেল পরবতীকােল হালনাগাদ পূণা  তথ  দান করা স ব হেব।

এ িদেক, সরকাির হাসপাতােল কত েলা িসিসইউ বড রেয়েছ স িবষেয় পূণা  তািলকা ২৬ জুেনর মেধ
আদালেত দািখল করেত া  অিধদ রেক িনেদশ িদেয়েছ হাইেকাট। িডএিজ বেলন, য তািলকা দওয়া
হেয়েছ সখােন সরকাির হাসপাতােল কত েলা িসিসইউ বড রেয়েছ সটা উে খ িছল না। এখন আদালত
ওই তািলকা িদেত বেলেছ।

গত ৭ মাচ সারােদেশর সরকাির- বসরকাির হাপাতাল েলােত কত েলা আইিসইউ, িসিসইউ বড রেয়েছ
তার সংখ া িন পণ কের তািলকা দািখেলর িনেদশ দয় হাইেকাট। একইসে  একিট আইিসইউ-িসিসইউ
বড াপন করেত িক পিরমাণ টাকা, কত জনবল ও কতজন িবেশষ  েয়াজন হয় স িবষেয় িতেবদন

িদেত বলা হয়।
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