
সাত ীরা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল। ছিব: সংগৃহীত

সাত ীরায় হাসপাতােলর ১৭ কািট টাকার
কনাকাটায় ১২ কািটই লাপাট

৭ কািট টাকায় কনা সফটওয় ােরর অি  নই * সদর হাসপাতােল ১০ কািট টাকার মেধ
ায় ৫ কািট টাকার মালামাল নই
কাশ : ২৫ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

সাত ীরা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল এবং সদর হাসপাতােলর জ  ১৭ কািট টাকার কনাকাটায় ায়
১২ কািটই  লাপাট হেয়েছ।  পণ  সরবরাহ ছাড়াই  জাল া ের িবল তুেল িনেয়েছ এর সে  জিড়ত
চ িট। জিড়তেদর িব ে  এখন পয  কােনা ব ব া নয়া হয়িন। ঘটনা তদে  কিমিট গঠন করা হেয়েছ।

জানা গেছ, িত ান িটর জ  ২০১৮-১৯ অথবছের ায় ১৭ কািট টাকার য পািত কনা হয়। এর
মেধ  রেয়েছ  ৭  কািট  টাকা  দােমর  একিট  সফটওয় ার  এবং  ায়  ১০  কািট  টাকার  য পািত।
কাগেজ-কলেম  এসব  কনা  হেলও বা েব  অিধকাংশ য পািতর কােনা  হিদস  নই।  ৭  কািট টাকার
সফটওয় ােরর কােনা অি ই পাওয়া যায়িন।

এ ছাড়া ১০ কািট টাকার পেণ র মেধ  স ান মেলিন ায় ৫ কািট টাকার পেণ র। সব িমিলেয় ১২
কািট টাকাই লাপাট। িঠকাদাির িত ান এবং সংি  একিট অসাধু চ  য পািত সরবরাহ না কেরই এ

অথ আ সাৎ কেরেছ বেল া  ম ণালেয়র াথিমক তদে  বিরেয় এেসেছ।

অ স ােন জানা গেছ, সাত ীরা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর জ  ২০১৮-১৯ অথবছের ৭ কািট

  রােশদ রাি
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টাকা মলূ মােনর ‘িপকচার আকাইিভং  কিমউিনেকশন িসে ম (িপএিসএস) নােমর একিট সফটওয় ার
কনা হয়। িঠকাদাির িত ান গত ৪ সে র ২০১৮ তািরেখ িবল জমা িদেল ৬ সে র তািরেখ

ত াবধায়ক া র কেরন।

গত এি েল া  ম ণালয় এবং  অিধদফতেরর সম েয় গিঠত িতন সদে র একিট পিরদশন কিমিট
সখােন পিরদশেন গেল এই সফটওয় ােরর কােনা অি  পায়িন।

একজন  উপ-সিচেবর  নতৃে  গিঠত  ওই  কিমিট  সফটওয় ার  দখেত  চাইেল  তা  দখােত  পােরনিন
সাত ীরা  মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর ত াবধায়ক ডা. শখ শাহজাহান আলী। এমনিক এিট কন
কনা হেয়েছ, কীভােব ব বহার করা হেব- স িবষেয়ও িব ািরত বলেত পােরনিন িতিন।

জানা গেছ, িপকচার আকাইিভং কিমউিনেকশন িসে ম (িপএিসএস) নােমর এ সফটওয় ারিট সাধারণত
য কােনা  ধরেনর িডিজটাল ইেমিজং  মিশেন ছিব সংর েণর জ  ব বহার হেয় থােক। িবেশষ কের

এ ের, আ াসেনা াম, িসিট ান, এমআরআই ইত ািদ মিশেন এিট ব বহার করেল দেশ বা দেশর
বাইের িচিকৎসােথ গেল িনিদ  রাগীর িরেপাট ও ইেমজ সখােন পাওয়া যােব। তেব এ ধরেনর উ ত

যিু র ব বহার এখনও আমােদর দেশ গেড় ওেঠিন।

এ ছাড়া আধিুনক যিু র িসিট ান বা এমআরআই মিশেন এ ধরেনর সফটওয় ার ইন ল করা থােক।
তাই আলাদা কের কনার েয়াজন নই।

এ ধরেনর মিশন আমদািনকারকেদর সে  কথা বেল জানা গেছ, িপএিসএস সফটওয় ােরর বাজারমলূ
এক লাখ থেক দড় লাখ ডলােরর মেধ । অথাৎ বাংলােদিশ টাকায় যার মলূ  এক থেক সায়া কািট
টাকা।

তারা  জানান,  সাত ীরা  মিডেকল কেলজ হাসপাতােল য দােম এই সফটওয় ার িকেনেছ সই দােম
একিট সাধারণ এমআরআই মিশন এবং এর সে  ই থেক িতন কািট যাগ করেল একিট আধিুনক

যিু র এমআরআই মিশন কনা স ব।

এত দােম  এ  ধরেনর সফটওয় ার কনার কারণ  জানেত চাইেল  হাসপাতােলর ত াবধায়ক ডা.  শখ
শাহজাহান আলী যগুা রেক বেলন, এিট আধিুনক যিু র সফটওয় ার। এিট সংযু  হেল হাসপাতােলর
সব িডিজটাল পরী া-িনরী া ও অে াপচােরর ছিব সংরি ত থাকেব।

রাজধানী ঢাকার কােনা সরকাির হাসপাতােল এ ধরেনর ব ব া না থাকেলও সাত ীরায় িতিন কন এ
সফটওয় ার  িকনেলন-  জানেত  চাইেল  ডা.  শাহজাহান  বেলন,  এটা  ওপেরর  িনেদেশ  কনা  হেয়েছ।
পযায় েম সারা দেশর জ  কনা হেব। এটা কৃত মেূল র চেয় অেনক বিশ দােম কনা হল কন,
জানেত চাইেল িতিন বেলন, সবই ওপর থেক হেয়েছ।

া  অিধদফতেরর  পিরচালক  (হাসপাতাল  ও  ি িনকসমহূ)  ডা.  আিম ল  হাসান  যগুা রেক  বেলন,
অিধদফতর থেক কােনা িকছইু কনা হয় না। সবসময়ই ানীয় পযােয় অথাৎ হাসপাতাল ত াবধায়ক বা
িসিভল সাজেনর মাধ েম য য় াব আেস তার পিরে ি েতই মালামাল কনা হেয় থােক।

এিদেক সাত ীরা সদর হাসপাতােল ২০১৮-১৯ অথবছের ায় দশ কািট টাকার য পািত কনা হয়। িট
আলাদা িবেল এ টাকা  পিরেশাধ কেরন জলা িসিভল সাজন ডা.  তৗিহ র রহমান। একিট িবেল ১৬
আইেটেমর ৩৬িট য পািতর িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ ৪ কািট ৯৯ লাখ ৯৫ হাজার ৫০ টাকা। এর মেধ
মা  ৩িট আইেটেমর ২০িট য পািতর অি  পাওয়া গেছ। যার দাম এক কািট ৬১ লাখ ৩৯ হাজার
টাকা। বািক য পািতর কােনা অি  পাওয়া যায়িন।

অ িদেক অপর িবেল ৩িট আইেটেমর ৯িট য পািতর িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ ৪ কািট ৯৯ লাখ ৬৬
হাজার টাকা। যার মেধ  রেয়েছ ৪িট আ াসেনা াম মিশন। এর েত কিটর দাম ধরা হেয়েছ ৮৭ লাখ
টাকা।

িক  া  অিধদফতেরর কমকতারা জানান, সবাধিুনক আ াসেনা াম মিশেনর দাম ৩০ থেক ৩৫ লাখ
টাকা। িতিট মিশন িকনেত অিতির  ৫০ লাখ টাকা ব য় করা হেয়েছ। অথাৎ চারিট মিশেন সরকােরর
গ া গেছ ২ কািট টাকা। এ ছাড়া কালার ডপলার আ াসাউ ড ৪িড মিশেনর দাম ধরা হেয়েছ এক
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কািট ১২ লাখ টাকা; অথচ ১ কািট টাকায় আধিুনক যিু র উ ত মােনর মিশন কনা স ব। সিদক
থেক এখােন অিতির  ব য় হেয়েছ ১২ লাখ টাকা।

একইভােব এেনসেথিশয়া মিশেনর দাম ধরা হেয়েছ এক কািট ৪৭ লাখ টাকা; যার কৃত মলূ  ২২ লাখ
টাকা, িট মিশেনর দাম পেড় ৪৪ লাখ টাকা। এখােন অিতির  ব য় হেয়েছ ায় এক কািট টাকা। ১৮িট
নবলুাইজার মিশেনর দাম ধরা হেয়েছ এক লাখ ৮৯ হাজার টাকা। অথচ ভােলা মােনর নবলুাইজার
মিশন ৪ থেক ৫ হাজার টাকা দােম কনা স ব। স ে  িতিট মিশন সােড় ৫ হাজার টাকা হেলও

এ ে  অিতির  ব য় হেয়েছ ৯০ হাজার টাকা।

ি তীয় িবেল সরবরাহকৃত য পািত থেক হািতেয় নয়া হেয়েছ ায় ২ কািট ১৫ লাখ টাকা। সব িমিলেয়
১০ কািট টাকার য পািত কনাকাটায় ায় ৫ কািট টাকাই বিশ ব য় দখােনা হেয়েছ। যগুা র সংি
ব বসায়ী এবং ওেয়বসাইট পযােলাচনা কের দােমর এ পাথক  খঁুেজ পেয়েছ।

কনাকাটার িবষেয় কথা বলার জ  সাত ীরা জলার সােবক িসিভল সাজন ডা. তৗিহ র রহমােনর সে
মাবাইল ফােন যাগােযাগ করা  হেল ফান  ব  পাওয়া  যায়।  িতিন  বতমােন সরকাির চাকির থেক

অবসের যাওয়ায় তার সে  যাগােযাগ করা স ব হয়িন। ঢাকা থেক যাগােযাগ করা হয়, সাত ীরায়
তার সােবক কম েল িগেয়ও যাগােযােগর চ া করা হয় িক  কােনাভােবই তার সে  কথা বলা যায়িন।

এ সে  জানেত চাইেল সাত ীরা জলার বতমান িসিভল সাজন ডা. রিফ ল ইসলাম যগুা রেক জানান,
ওই সময় আিম দািয়ে  িছলাম না। তেব মালামাল সরবরােহর আেগই িবল তুেল িনেয়েছ িঠকাদার। তাই
ম ণালয় থেক যখন পিরদশক দল এেসেছ তারা য পািতর অি  পায়িন। তেব সরবরাহকারী িঠকাদার
িকছু িকছু কের য পািত সরবরাহ করেছ।

এ ছাড়া হাসপাতােলর একািধক িচিকৎসক সেূ  জানা গেছ, ডা. তৗিহ র রহমান কাউেক না জািনেয়ই
এসব কনাকাটার তািলকা ত কেরন। িবভাগীয় িচিকৎসকেদর সে  কােনা আেলাচনা ছাড়াই তােদর
নাম য় সং া  িবিভ  কিমিটেত অ ভু  কেরন। কনাকাটা স  হেল িবল দয়ার সময় িতিন অ
হেয় হাসপাতােল ভিত হন। অ  অব ায় য়সং া  কিমিটেত যােদর নাম রেয়েছ তােদরেক হাসপাতােল
তার সে  দখা করেত বেলন। এসব িচিকৎসক হাসপাতােল তােক দখেত গেল তােদর িদেয় কৗশেল
িবিভ  ফাইেল া র কিরেয় নন।

এিদেক ম ণালয় ও অিধদফতেরর প  থেক ৩ সদে র একিট পিরদশন দল গত ৯ এি ল সাত ীরা
সদর হাসপাতাল এবং সাত ীরা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল পিরদশেন যায়। সখান থেক িফের তারা
কতপৃ  বরাবর পযেব ণ িতেবদন দন। এেত উে খ করা হয়, সাত ীরা সদর হাসপাতাল ২০১৮-১৯
অথবছেরর  থম  ই  মািসেক  ভাির  য পািত  কনার  জ  হসিপটাল  সািভেসস  ম ােনজেম ট
অপােরশনাল ান থেক মাট ১০ কািট টাকা বরা  পায়।

২০১৭-১৮ অথবছের ১৭২িট য পািত কনার জ  একিট ট ডার আ ান করা হয়। যার ধারাবািহকতায়
বরা কৃত অেথর সে  িমিলেয় ৪,৯৯,৬০,০০০ টাকা এবং ৪,৯৯,৫০,০৫০ টাকার িট িবল পিরেশাধ করা
হয়। ওই ট ডার ও িবল পিরেশাধ স  হয় ভতূপূব িসিভল সাজন, সাত ীরা ডা. তৗিহ র রহমােনর
সময়।  হসিপটাল  সািভেসস  ম ােনজেম ট  অপােরশনাল  ােনর তৎকালীন  লাইন  িডের র ডা.  কাজী
জাহা ীর হােসন িবল পিরেশােধর জ  ব য় ম িুর দান কেরন।

থম িবেলর মাধ েম ৪িট পােটবল এ ের মিশন, ৪িট আ াসেনা াম মিশন এবং ১িট ওিট লাইট য়
করা হয়। যা বা বি  অব ায় িসিভল সাজন অিফেসর বারা ায় পাওয়া যায়। িতিট আ াসেনা াম
মিশেনর য়মলূ  ৮৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা। যা বাজারদেরর চেয় কেয়ক ণ বিশ।

ি তীয় িবেলর মাধ েম মাট ১৬ ধরেনর ৩৬িট মিশেনর মলূ  পিরেশাধ করা হয়। সেরজিমন পিরদশেন
১িট পােটবল এ ের মিশন, ১িট কালার ডপলার আ াসাউ ড মিশন, ১৬িট নবলুাইজার মিশন, ১িট
সাকশন মিশন ব তীত অ  কােনা মিশন পাওয়া যায়িন।

যসব মিশন পাওয়া যায়িন তার মেধ  আ াসেনা াম মিশন, এেনসেথিশয়া মিশন উইথ ভি টেলটর,
হট  এয়ার  ওেভন,  ইনিকউেবটর,  সি টিফউেগল  মিশন,  অেথােপিডক  সাজাির,  ইন – ম ট  সট,
অপথালমে ািপ,  ি ট ল া ,  রিটেনা প, ড টাল এে সিরজ সট,  াড কােলকশন মিনটর,  ওয়াটার
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বাথ। এসব মিশনপে র মাট মলূ  ায় ৪ কািট টাকা।

অ স ােন জানা গেছ, ট ডােরর মাধেম য়কৃত পণ  বেুঝ িনেত একিট সােভ কিমিট করা হয়। যার
সদ  হাসপাতােলর মিডিসন িবভােগর িচিকৎসক ডা. ফরহাদ জািমল, ডা. আসা ামান এবং সাজাির
িবভােগর ডা. শিরফলু ইসলাম। য়কৃত য পািত তারা চলমান অব ায় বেুঝ পেয়েছন িলেখ া র কেরন
িবেল।

পিরদশন কিমিট তােদর কােছ এসব য পািতর অি  জানেত চাইেল তারা ৩ জনই ব াপারিট জােনন না
বেল পিরদশন িটমেক জানান। পাশাপািশ তারা জানান, িবেল তােদর া র জাল কের কউ বিসেয়েছ। এ

য় সং া  কােনা িকছুই জােনন না এবং এ ধরেনর কােনা কাগেজও তারা া র কেরনিন।

এ সে  া  অিধদফতেরর পিরচালক (হাসপাতাল ও ি িনকসমহূ)  ডা.  আিম ল হাসান  যগুা রেক
বেলন, সাত ীরা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল এবং সদর হাসপাতােলর কনাকাটা সং া  জিটলতার এ
িবষয়িট িতিন জােনন। এ িবষেয় ইিতমেধ  ম ণালেয় তদ   হেয়েছ। ম ণালয় থেকই েয়াজনীয়
ব ব া হণ করা হেব।

জানেত চাইেল া  অিধদফতেরর মহাপিরচালক অধ াপক ডা. আবলু কালাম আজাদ যগুা রেক বেলন,
পিরদশন কিমিট য িতেবদন িদেয়েছ সই আেলােকই ব ব া হণ করা হেব। যিদ কউ অিনয়ম কের
থােক তেব ছাড় পােব না।

সামি ক িবষেয় া  ও  পিরবারকল াণ  ম ণালেয়র অিতির  সিচব  (সরকাির হাসপাতাল ব ব াপনা
অিধশাখা) বগম জািকয়া লতানা  যগুা রেক বেলন, সাত ীরার এ িবষয়িটসহ আরও এমন একািধক
িবষেয় তদ  কিমিট গঠন করা হেয়েছ। তদ  স  হেলই েয়াজনীয় ব ব া নয়া হেব।
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