
রংপুর মিডেকল কেলেজ নীিত

িচিকৎসা সাম ী েয় সায়া ৩ কািট টাকা
আ সাৎ

িতিট য পািত ও মালামাল েয় বাজার দেরর সে  িবপলু পিরমাণ অস িত
কাশ : ২৪ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রংপুর মিডেকল কেলেজ (রেমক) িচিকৎসা উপকরণ েয় ব াপক নীিতর অিভেযাগ পাওয়া গেছ।

পার িরক যাগসাজেশর মাধ েম দরপে  উপকরেণর মলূ  কেয়ক ণ বািড়েয় িবপুল পিরমাণ সরকাির
টাকা আ সাৎ করা হেয়েছ। এ রকম অিভেযােগর ি েত ট ডার কিমিটর িব ে  তদ   কেরেছ

া  অিধদফতর। তদে র াথিমক পযােয় য পিরমাণ নীিতর নিথপ  হােত পাওয়া গেছ তােত িবি ত
হেয় পেড়েছ তদ  কিমিট। ৫ কািট টাকার িচিকৎসা সাম ী েয় আ সাৎ করা হেয়েছ সায়া ৩ কািট
টাকা।

অ স ােন দখা গেছ, িতিট য পািত ও মালামাল েয় বাজার দেরর সে  িবপুল পিরমাণ অস িত।
যমন- ইমিম সাির অ ানালাইজার ট ডাের য়মলূ  দখােনা হেয়েছ ১ কািট টাকা, অথচ কৃত বাজার

মলূ  ২০ লাখ টাকা। একইভােব িভিডও অ াে ডাসেকাপ যে র ট ডাের য়মলূ  দখােনা হেয়েছ ১ কািট
৩৭ লাখ টাকা অথচ কৃত বাজার মলূ  ৩৫ লাখ টাকা। সব মালামাল েয় এভােব িবপুল পিরমাণ আিথক

নীিত করা হেয়েছ।

  মাহববু রহমান, রংপুর বু েরা
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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,

তদ  িতেবদন দািখেলর জ  িদনাজপুেরর এম আব র রিহম মিডেকল কেলেজর অধ  অধ াপক ডা.
কা া  রায় িরিমেক ক ডাি ং  অিফসার িহেসেব  িনেয়াগ  দয়া  হেয়েছ।  তােক ত া  অিধদফতেরর
পিরচালক (িচিকৎসা িশ া  ও া  জনশি  উ য়ন) বরাবর তদ  িতেবদন জমা দয়ার জ  বলা
হেয়েছ।

সেচতন নাগিরক সমােজর সভাপিত অধ াপক এেকএম হািববু াহর অিভেযােগর িভি েত এ তদ  
হেয়েছ বেল রেমক সেূ  জানা গেছ।

অিভেযােগ  জানা  যায়,  রংপুর মিডেকল কেলেজর ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯  অথবছেরর ই ইপেম ট
অ া ড  আদারস  ই – ম ট  বাবদ  ৫  কািট  টাকার  উপকরণ  দরপে র  মাধ েম  য়  করা  হয়।
যাগসাজেশর মাধ েম দরপে  িতিট পেণ র মলূ  ৪-৫ ণ বািড়েয় ৩ কািট ২৫ লাখ টাকা অিতির  িবল
দয়া হয়। ট ডাের অংশ হণকারী ৩িট িত ােনর মেধ  সবিন  দরদাতা িহেসেব ব ল সােয়ি টিফক

অ া ড সািজেকল কা ািনেক কাযােদশ দয়া হয়। অিভেযােগ বলা হয়, দরপে  কাটাকািট কের ব ল
সােয়ি টিফক অ া ড সািজেকল কা ািনেক সবিন  দরদাতা করা হেয়েছ।

সেরজিমন খাঁজ িনেয় জানা যায়, এ ট ডাের জনােরল কা ািনর ২ টন মতাস  ৩২িট এিস কনা
হয়। িতিটর মলূ  পিরেশাধ করা হেয়েছ ২ লাখ ৬৪ হাজার টাকা। অথচ কৃত বাজার মলূ  ৯০ হাজার
টাকা। এ ছাড়া, বােয়ােকিমি  অ ানালাইজার ট ডাের য়মলূ  ৩ লাখ ৬৭ হাজার টাকা। কৃত বাজার
মলূ  ১ লাখ ২০ হাজার টাকা।

ডােয়টারমাই মিশন ট ডাের য়মলূ  ২৫ লাখ টাকা। িক  বাজার মলূ  ১০ লাখ টাকা। আল াসাউ ড
মিশন ফর সাইেথরািপ ট ডাের য়মলূ  ১৪ লাখ ৬৬ হাজার ৫০০ টাকা, বাজার মলূ  ৪ লাখ টাকা। শট

ওেয়ভ ফর সাইেথরািপ য  ট ডাের য় ৬১ লাখ ২৫ হাজার টাকায়, কৃত বাজার মলূ  ১২ লাখ টাকা,
বােয়ালিজেকল মাইে াে াপ ট ডাের য়মলূ  এক লাখ ৫৫ হাজার টাকা, কৃত বাজার মলূ  ৫৫ হাজার
টাকা, ইেলকে ােলট অ ানালাইজার ট ডাের য়মলূ  ৫ লাখ ৯৫ হাজার টাকা, বাজার মলূ  ১ লাখ ২০
হাজার টাকা। এেত মাট ৩ কািট ২৪ লাখ ৮৯ হাজার ৫০০ টাকা আ সাৎ করা হেয়েছ বেল অিভেযাগ
পাওয়া গেছ।

আল  আরাফাহ  ই টার াশনালসহ  মিডেকল  য পািত  িব য়কারী  বশ  কেয়কিট  িত ান  ও  িবিভ
ওেয়বসাইট  থেক রংপুর মিডেকল কেলেজ সরবরাহ করা  য পািত েলার কা ািন ও  মেডল ন র
অ যায়ী কৃত মলূ  জানা গেছ।

রংপুর মিডেকল কেলেজর অধ  অধ াপক ডা.  নরূ ইসলাম বেলন,  িনয়ম  মেন  ট ডােরর মাধ েম
িচিকৎসা উপকরণ কনা হেয়েছ। ট ডার কিমিটর প  থেক কােনা নীিত করা হয়িন। একিট ২ টন
এিসর মলূ  কীভােব ২ লাখ ৬৪ হাজার টাকা  হয়-  এমন ে র জবাব এিড়েয় িগেয়  অধ  বেলন,
ট ডােরর আেগ মলূ  যাচাই কিমিটর িরেপাট অ যায়ী মলূ  িনধারণ করা হেয়েছ।

মলূ  যাচাই কিমিটর আহবায়ক ডা. দয় র ন রায় বেলন, রংপুর ও ঢাকার বাজার যাচাই কের তারা
য পািত েলার কৃত স াব  মলূ  িনধারণ কের ট ডার কিমিটর কােছ জমা িদেয়েছন। িক  তােদর দয়া

য়মলূ  আর ট ডােরর য়মলূ  এক িকনা স িবষেয় িতিন িনি ত নন। তেব িতিন ীকার কেরন, ২ টন
এিসর মলূ  ২ লাখ ৬৪ হাজার টাকা হওয়ার কথা নয়।
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সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।
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