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া  খােত ঘলিক কা  
প েরর বািলশ কািহিনেক হার মািনেয়েছ, সরকাির কমচারী হাসপাতােলর ১৪ তলা ভবনই হয়িন 

অথচ য পািত আনেত ছয় সদে র িতিনিধ দল জামািন যাে , আেগর কনা য পািত বহার না 
কের পিরত  ঘাষণা কের আবার য়, ৮০ লাখ টাকার সর াম কনা হয় ৭ কা েত 
িনজ  িতেবদক  

সরকাির কমচারী হাসপাতােলর ১৪ তলা ভবেনরই খবর নই অথচ এই হাসপাতাল ভবেনর জ  য য পািত কনা হেব তা দখেত 
ও যাচাই-বাছাই করেত জামািন যাে  জন শাসন ম ণালেয়র একজন অিতির  সিচেবর ন ে  ছয় সদে র এক  িতিনিধ দল। 
তারা জামািনর েবক শহের অবি ত াগারওেয়ক কা ািনর কারখানা পিরদশন করেবন। যসব মিশন আনা হেব স েলা 
কীভােব াপন ও র ণােব ণ করা হেব স িবষেয় ধারণা অজেনর উে ে  কমকতােদর এই সফর। জন শাসন ম ণালেয়র 
সংি  শাখা ে  জানা গেছ এসব ত । 

প েরর বািলশ কািহিনেকও হার মািনেয়েছ সরকাির কমচারী হাসপাতাল। এই হাসপাতােলর ১৪ তলা ভবন িনমাণ তা েরর কথা, 
এখেনা অ েমাদনই পায়িন। অথচ সরকাির অেথর অপচয় কের দদারেস মিডেকল য পািত িকনেছ হাসপাতাল ক প , যা 
রীিতমেতা ঘলিক কারবার। হাসপাতাল ভবন িনমােণর কাজ শষ হওয়ার আেগই এর মিডেকল য পািত িকনেত  কেরেছ 
হাসপাতাল ক প ! ইিতমে  অেনক েলা য পািত কনাও হেয়েছ। এমনিক ৮০ লাখ টাকার য  কনা হেয়েছ ৭ কা  টাকায়, 
য েলা কােনা কােজই আসেছ না! উে া এ েলা অ ব ত থাকেত থাকেত অেকেজা হেয় পেড়েছ। কােনা কােনা  এেকবােরই 

ন  হেয় পেড়েছ। আবার কােনা কােনা য পািতেক পিরত  ঘাষণা কের ন ন কের আবার স েলা কনা হে , যােত  
সরকােরর অেথরই অপচয় হে । 

 জানায়, জন শাসন ম ণালেয়র অধীন রাজধানীর লবািড়য়ায় অবি ত সরকাির কমচারী হাসাপাতােলর জ  এক  ১৪ তলা 
ভবন িনমাণ অ েমাদেনর অেপ ায় রেয়েছ। ইিতমে  এই হাসপাতাল ভবন  চারতলা পয  িনমাণ হেয়েছ। বািক ১০ তলা কেব 
িনমাণ হেব িকংবা ১৪ তলা পয  অ েমাদন পাওয়া যােব িক না স  এখেনা িনি ত নয়। যিদও জন শাসন ম ণালয়  বলেছ, 
কমচারী হাসপাতােলর জ  ১৪ তলা ভবন িনমাণ ক  ইিতমে  একেনক সভায় অ েমাদন দওয়া হেয়েছ। এখন স র িজও 
জািরর অেপ ায় রেয়েছ। অথচ এই ভবেনর িনমাণকাজ শষ না হেলও হাসপাতােলর জ  েয়াজনীয় িচিকৎসা য পািত য় 
করেত দরপ  আ ান কের স েলা কনাকাটাও  হেয় গেছ। ইিতমে  এই হাসপাতােলর জ  য িস ান মিশন কনা 
হেয়িছল, স ও গত এক বছর অ ব ত অব ায় পেড় আেছ। কােনা কােজ আেসিন। একইভােব এক  এমআরআই মিশন কনা 
হেয়েছ ২২ কা  টাকা েয়। স ও কােনা কােজ আসেছ না। পেড় আেছ অ ব ত অব ায়। 

 জানায়, সরকাির কমচারী হাসপাতােলর জ  এক  এস ইএম সল থরািপ মিশন কনা হেয়িছল ৭ কা  টাকা েয়। অথচ 
এ রকম মিশেনর বাজার  ৮০ থেক ৯০ লাখ টাকা বেল জানা গেছ। িক  ৭ কা  টাকা িদেয় এই মিশন  কনা হেলও স  
রাগীেদর কােনা কােজ আসেছ না। কারণ এই থরািপ িদেত হেল আরও ৮০ হাজার টাকা ে র থক আেরক  মিশন েয়াজন 

হয়। িক  রাগীেদর এ িনেয় আ হ নই।  িস ান মিশন, থরািপ য  বা এমআরআই মিশন নয়, িবকল হেয় পেড় আেছ 
মেমা ািফ মিশনও। িতন বছর ধের এ  অ ব ত অব ায় পেড় আেছ। দ েতর এ - র করার জ  ওিপিজ মিশন কনা হেলও 
স ও আজ পয  চা  হয়িন। 

হাসপাতাল  জানায়, ওই হাসপাতােল আজ পয  িফিজওেথরািপ িবভাগ চা  না হেলও সরকাির অথ য় কের মিশন কনা 
হেয়েছ, যা কােনা কােজই আসেছ না। আরও মজার ত  হে , এই হাসপাতােলর অপােরশন িথেয়টােরর চার  টিবল কনা 
হেয়িছল। িক  স েলা বহার না কের উপর  স েলােক পিরত  ঘাষণা কের আরও চার  অপােরশন টিবল কনা হেয়েছ, যা 
রীিতমেতা হির ট! 



এখন এই হাসপাতােলর জ  অ ােনসেথিশয়া ও ভি েলশন মিশন িকনেত দরপ  আ ান করা হেয়েছ। এক  কাদাির িত ান 
এই মিডেকল য পািত েলা সরবরাহ করেব হাসপাতাল ক প েক। দরপে র শতা যায়ী, কাদাির িত ান জামািনর েবক 
শহের অবি ত াগারওেয়ক এিজ অ া  কাগা কা ািন থেক ওই য পািত সরবরাহ করেছ বেল সংি  ক প েক জািনেয়েছ। 
িবষয়  িনি ত হওয়ার জ , অথাৎ সরবরাহকারী কাদাির িত ান সিত  সিত  জামািন থেক য পািত সরবরাহ করেছ, নািক 
চীেনর য পািত িদেয় স েক জামািন বেল চািলেয় িদে  তা যাচাই করেতই সরকােরর এক অিতির  সিচেবর ন ে  ছয় সদে র 

িতিনিধ দল জামািন যাে । জন শাসন ম ণালয়  জানায়, িতিনিধ দল র ৮ থেক ১৪ ম পয  জামািনর েবক শহের ওই 
কা ািন পিরদশেন যাওয়ার কথা িছল। স অ যায়ী িজও জাির হেয়িছল। িক  িক  জ লতার জ  িনধািরত সমেয় যাওয়া স ব 

হয়িন। 

জানেত চাইেল িতিনিধ দেলর সদ  জন শাসন ম ণালেয়র  সিচব মা. আিল কদর গত রােত বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, 
হাসপাতােলর জ  য অ ােনসেথিশয়া ও ভি েলশন মিশন কনা হে , তা যাচাই-বাছাই করেত গত মােসই তােদর জামািন 
যাওয়ার কথা িছল। িক  মিশন সরবরাহকারী ওই কা ািন থেক অফার লটার না আসায় তারা ম মােস যেত পােরনিন। এখন 
অফার লটার এেসেছ। তারা ইিতমে  িভসার জ  জামান তাবােস আেবদন কেরেছন। িভসা পাওয়ার সে  সে ই তারা জামািন 
যােবন। কত িদেনর সফের যাে ন জানেত চাইেল এই কমকতা বেলন, ‘আেগ সাত িদেনর একটা িশিডউল িছল। িক  জামান 
কা ািন য অফার লটার পা েয়েছ তােত প চ িদেনর কথা উে খ কেরেছ। এ িহেসেব আমরা এখন প চ িদেনর জ  যাব।’ 

হাসপাতােলর ভবন এখেনা িনমাণ হয়িন অথচ য পািত কনা হে  আেগই- এ িবষেয় জানেত চাইেল সরকােরর এই  সিচব 
বেলন, ‘আমার মেন হয় বতমান য হাসপাতাল রেয়েছ, এর জ ই এ েলা কনা হে ।’ আর ১৪ তলা ভবেনর িবষেয় ইিতমে  
একেনেকর অ েমাদন পাওয়া গেছও বেল জানান িতিন। 

  

 


