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সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালল যন্ত্রপাতত ক্রলে সাজাল া টেন্ডার, টলাপাে শতভাগ 
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িািদ োো হে টসাো দুই টোটি োো * এেই পতরিালরর িািা, টেলল ও ভতিপতত তত  প্রততষ্ঠাল র  ালম সাজাল া টেন্ডালর অংশ ট ে 

 

তমজা  মাতলে 

সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল। েতি: সংগৃহীত 

সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল ও সদর উপলজলা স্বাস্থ্য েমলেলক্স যন্ত্রপাতত সরিরালহর  ালম সাজাল া টেন্ডালর শতভাগ সরোতর অর্ য টলাপালের 

প্রমাণ তমলললে দুদলের অনুসন্ধাল । ১৮ টোটি ৮৭ লাখ োোর োয যালদলশর মলে ১৬ টোটি ৬১ লাখ োোই টলাপাে েরা হলেলে। 

িাতে প্রাে ২ টোটি ২৬ লাখ োো োয যালদশপ্রাপ্ত ঠিোদাতর প্রততষ্ঠাল র োে টর্লে ভযাে-ট্যাক্স িািদ টেলে রাখা হে। ২০১৭-১৮ অর্ যিেলর 

হাসপাতাললর জন্য সরোলরর িরাদ্দকৃত অর্ যও হাততলে ট ে এেটি চক্র। এই দু ীততর সলে জতিত সাতক্ষীরার তৎোলী  তসতভল সাজয  ডা. 

তওহীদুর রহমা সহ ৯ জল র তিরুলে মামলার প্রস্তুতত ত লে দু ীতত দম  েতমশ  (দুদে)। 

যন্ত্রপাতত টে াোোর  ালম ভুো টরতজস্টার টদতখলে আত্মসালতর রাস্তা তততর েলর  সাতক্ষীরার তৎোলী  দাতেত্বপ্রাপ্ত তসতভল সাজয  ডা. 

তওহীদুর রহমা । তার তত্ত্বািধাল  ঠিোদারসহ ৮ সদলের এেটি তসতন্ডলেে  া া টেৌশলল ওই হাসপাতাললর টে াোোসহ অন্যান্য খালত 

এে িেলরর জন্য সরোতর িরালদ্দর পুলরাোই তগলল টেলল। 

দু ীতত দম  েতমশল র (দুদে) ত তিি অনুসন্ধাল  এসি তথ্য তমলললে। দুদলের অনুসন্ধা  সংতিষ্ট এোতধে েম যেতযারা িলল , সাতক্ষীরাে 

সরোতর হাসপাতালল টে াোোর  ালম প্রাে শতভাগ অর্ য জাতলোততর মােলম টলাপাে েরা হলেলে। 

অনুসন্ধা  দললর প্রধা  দুদলের উপপতরচালে টমা. সামসুল আললমর োলে এ তিষলে জা লত চাইলল ততত  িলল , আমালদর টিলমর 

অনুসন্ধাল  দু ীততর তথ্য টিতরলে এলসলে। েতমশল র তসোলে জতিতলদর তিষলে পরিতী পদলক্ষপ ট ো হলি। 

জা া টগলে, সরোতর তদলে ওই হাসপাতালল ১৭ টোটি োোর যন্ত্রপাতত সরিরালহর  ালম ১২ টোটি োো দু ীতত হলেলে িলল উলেখ েরা 

হে। এরপর তিষেটিলত হাত টদে দু ীতত দম  েতমশ । দুদলের অনুসন্ধাল  দু ীততর পুলরা তচত্র টিতরলে আলস। এলত টদখা যাে, প্রকৃতপলক্ষ 

সালি ১৬ টোটি োোর টিতশ টলাপাে হলেলে। 

এই দু ীততর সলে সাতক্ষীরার তসতভল সাজয  ডা. তওহীদুর রহমা সহ ৯ জ  জতিত র্াোর প্রমাণ তমলললে। এর পতরলপ্রতক্ষলত তালদর তিরুলে 

দু ীততর মামলা দালেলরর প্রস্তুতত চললে। এর সলে জতিত তসতভল সাজয  োিা িাতে ৮ জল র মলে এেই পতরিালরর চারজল র সম্পৃক্ততার 

প্রমাণ তমলললে। 

তারা হলল - রাজধা ীর ২৫/১, টতাপখা া টরালডর টিেল সালেলেতেে অযান্ড সাতজযলেল টোম্পাত র েণ যধার টমা. জালহর উতদ্দ  সরোর। 

তার টেলল টমা. আহসা  হাতিি। জালহর উতদ্দল র িািা মালেযোইল টেড ইোরন্যাশ াললর েণ যধার হাজী আিদুস সাত্তার সরোর এিং তার 

ভতিপতত ইউত ভালস যল টেড েলপ যালরশল র েণ যধার টমা. আসাদুর রহমা । 

এই চারজল র  ালম তত টি ঠিোদাতর প্রততষ্ঠাল র ঠিো া ২৫/১  ং টতাপখা া টরাড। দু ীততর সলে জতিত চলক্রর অপর সদেরা হলল - 

সাতক্ষীরার তসতভল সাজয  দেতলরর টস্টারতেপার এলেএম েজলুল হে, তহসািরক্ষে আল াোর টহালস , জালহর উতদ্দ  সরোলরর 

ত লোগকৃত প্রততত তধ োজী আবু িের তসতদ্দে ও মহাখালী ত তমউ অযান্ড টিতসর সহোরী প্রলেৌশলী এএইচএম আিদুল কুদ্দুস। 

দুদলের অনুসন্ধাল  তসতভল সাজয  ডা. টতৌতহদুর রহমা সহ এই ৯ জল র তিরুলে ১৬ টোটি ৬১ লাখ োো দু ীততর মােলম আত্মসালতর প্রমাণ 

তমলললে। 

অনুসন্ধাল  জা া যাে, ডা. তওহীদুর রহমা  ২০১৭ সাললর ৪ টসলেম্বর সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল ও এর আওতাধী  স্বাস্থ্য েমলেলক্সর জন্য 

২০১৭-১৮ অর্ যিেলর টমতডলেল যন্ত্রপাতত টে ার এেটি তাতলো তততর েলর । 

তাতলো অনুযােী এর টেতসতেলেশ  ও িতযমা  িাজারদর টপ্ররলণর জন্য মহাখালীর ত তমউ অযান্ড টিতসর তচে টেেত েযাল ম্যাল জারলে 

অনুলরাধ েলর । তা পাওোর পর ওই প্রততষ্ঠাল র সহোরী প্রলেৌশলী এএইচএম আিদুল কুদ্দুস ত লজই টেন্ডার সংক্রাে োয যক্রম শুরু েলর । 

ততত  তার ঊর্ধ্যত  ের্তযপলক্ষর অনুলমাদ  োিাই ক্ষমতািতহর্ভ যতভালি ত লজ তৎপর হলে ওলে । টোল া ধরল র িাজারদর সংগ্রহ িা যাচাই  া 

েলর ১৫৯ ধরল র টমতডলেল যন্ত্রপাততর টেতসতেলেশ সহ ত লজর ম গিা দর তততর েলর সাতক্ষীরাে তসতভল সাজযল র োলে পাো । 

ওই টেতসতেলেশ সহ দরপত্র টপলে তৎপর হলে ওলে  তসতভল সাজয  ডা. তওহীদুর রহমা । ততত  সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল ও উপলজলা 

হাসপাতাললর চাতহদাপত্র িা প্রলোজ   া র্াো সলত্ত্বও ২০১৭-১৮ অর্ যিেলর ১৫৯ ধরল র যন্ত্রপাতত তে লত ২০১৭ সাললর ১৪ টসলেম্বর টেন্ডার 

িা দরপত্র আহিা  েলর । 



টেন্ডার আহিাল র পর আলগ টর্লে ঠিে েলর রাখা এেই পতরিালরর মাতলো াধী  তত টি প্রততষ্ঠা  এলত অংশ ট ে। টিেল সালেতেতেে 

অযান্ড সাতজযেযাল টোম্পাত , ইউত ভালস যল টেড েলপ যালরশ  ও মালেযোইল টেড ইোরন্যাশ াল  ালমর তত  প্রততষ্ঠা  সাজাল া টেন্ডালর অংশ 

ত লে পতরেল্প ামলতা দর তদলে আলাদাভালি দরপত্র জমা টদে। 

অনুসন্ধা োলল দুদে জা লত পালর, মালেযোইল টেড ইোরন্যাশ াললর লাইলসন্স জালহর উতদ্দ  সরোলরর তপতা টমা. আিদুর সাত্তার সরোর 

এিং টেলল টমা. আহসা  হািীলির টযৌর্  ালম। 

টিেল সালেতেতেে অযান্ড সাতজযেযাল টোম্পাত র লাইলসন্স তার ত জ  ালম এিং ইউত ভালস যল টেড েলপ যালরশল র লাইলসন্স তার ভতিপতত 

টমা. আসাদুর রহমা   ালম েরা হলেলে। এলক্ষলত্র োগজ-েললম তত টি প্রততষ্ঠা  টদখা টগললও িাস্তলি দাতখলকৃত তত টি দর প্রস্তািোরী 

প্রততষ্ঠাল র মাতলে মূলত জতহর উতদ্দ  সরোরই। 

অতেস প্রধা  তহলসলি জতহর উতদ্দ  সরোর ত লজই যািতীে োজেম য পতরচাল া েলর । মালেযোইল টেড ইোরন্যাশ াললর পলক্ষ আতর্ যে 

ক্ষমতা োিা দরপত্র দাতখলসহ অন্যান্য োয যক্রম পতরচাল ার জন্য তার ম্যাল জার (প্রশাস  ও অপালরশ ) োজী আবু িক্কর তসতদ্দেলে 

পাওোর অি অযােত য প্রদা  েলর । োজী আবু িক্কর তসতদ্দে দাতখলকৃত দরপলত্র টেৌশলল অন্যান্য দরপলত্রর টচলে আইলেম অনুযােী েম মূল্য 

উলেখ েলর । 

অনুসন্ধাল র তথ্য িললে, ২০১৭ সাললর ১২ তডলসম্বর অনুতষ্ঠত দরপত্র মূল্যাে  েতমটির সভাে ওই তত টি দরপত্র গ্রহণলযাগ্য হে। দরপত্র 

মূল্যাে  েতমটিলত সদে তহলসলি মহাখালীর ত তমউ অযান্ড টিতসর সহোরী প্রলেৌশলী এএইচএম আিদুল কুদ্দুস অেভু যক্ত হ । অর্চ তার 

ের্তযপক্ষ তালে এ োলজ মল া ে  েলরত । 

ততত  অবিধভালি দরপত্র মূল্যাে  েতমটিলত উপতস্থ্ত হলে ম গিা দর গ্রহলণ সহােতা েলর । পতরেতল্পতভালি দর তদলে সি যতনু দরদাতা হ  

মালেযোইল টেড ইোরন্যাশ াল। এভালি সাজাল া দরপলত্র তসতভল সাজয  ডা. তওহীদুর রহমা  ২০১৮ সাললর ১৩ টম ১০৬টি আইলেলমর 

যন্ত্রপাততর জন্য ঠিোদাতর প্রততষ্ঠা  মালেযোইল টেড ইোরন্যাশ াললে ট াটিতেলেশ  অি অযাওোড য (োয যালদশ) প্রদা  েলর । 

ওইতদ ই ততত  জালহর উতদ্দ  সরোলরর মল া ীত প্রততত তধ োজী আবু িক্কর তসতদ্দলের সলে চুতক্ত সম্পাদ  েলর । চুতক্ত অনুযােী ১০৬ 

আইলেলমর যন্ত্রপাতত সরিরাহ েরার ের্া। তেন্তু িাস্তলি ঠিোদাতর প্রততষ্ঠা  যন্ত্রপাতত সরিরাহ  া েলরই ভুো চালা  ওই িের ৩১ টম তসতভল 

সাজয  িরাির দাতখল েলর। 

তসতভল সাজয  োয যাললের টস্টারতেপার এলেএম েজলুল হে তালত স্বাক্ষর ও তসল তদলে যন্ত্রপাতততিহী  চালা  গ্রহণ েলর । পলর ততত  

(এলেএম েজলুল হে) সালভ য েতমটির সদেলদর স্বাক্ষর স্ক্যা  েলর চালাল র অপর পৃষ্ঠাে িতসলে ৭ জু  যন্ত্রপাতত সালভ য হলেলে মলম য  ােে 

রচ া েলর । তালত ততত  ত লজ স্বাক্ষর েলর তসল প্রদা  েলর । 

এোিা স্টে টরতজস্টালর টমতডলেল অতেসালরর প্রতযে  েরার ত েম র্ােললও তা  া েলর তসতভল সাজয  ডা. তওহীদুর রহমাল র প্রতযেল  

 তু  স্টে টরতজস্টার খুলল ১৩ টম স্টে টরতজস্টালর তমথ্যাভালি যন্ত্রপাতত সরিরাহ টদখাল া হে। স্টে টরতজস্টালর তলতপিে যন্ত্রপাতত সরিরাহ 

বুলে ট োর সতযতা প্রমালণ টরতজস্টালরর তরমােযস েলালম ডা. তওহীদুর রহমা  স্বাক্ষর েলর । যা তেল অবিধ। 

দুদলের অনুসন্ধাল  আরও জা া যাে, এরপরও দরপত্র আহিা   া েলর ডা. তওহীদুর রহমা  তিতীে দোে ঠিোদাতর প্রততষ্ঠা  মালেযোইল 

টেড ইোরন্যাশ াললে আরও ১৬টি আইলেলমর যন্ত্রপাতত সরিরালহর োয যালদশ টদ । 

ওই ঠিোদাতর প্রততষ্ঠাল র সলে চুতক্তও স্বাক্ষর েলর  তসতভল সাজয । তিতীে দোেও জাতলোততর আশ্রে ট ে চক্রটি। চুতক্ত অনুযােী যন্ত্রপাতত 

সরিরাহ  া েলর আমলমাক্তার গ্রহীতা োজী আবু িক্কার তসতদ্দে মালেযোইল টেড ইোরন্যাশ াললর তলতখত প্যালড ১৬টি আইলেলমর যন্ত্রপাতত 

সরিরালহর তমথ্যা চালা  তসতভল সাজযল র িরাির দাতখল েলর । 

এোিা অবিধভালি আলগর দরপলত্র টদো দালম র্ততীে দোে আরও তত টি আইলেলমর ৯টি যন্ত্রপাতত সরিরালহর জন্য এেই প্রততষ্ঠা লে 

২০১৮ সাললর ৫ টসলেম্বর ট াটিতেলেশ  অি অযাওোড য প্রদা  েলর। এই চুতক্ত অনুযােীও যন্ত্রপাতত সরিরাহ  া েলর আমলমাক্তার গ্রহীতা 

োজী আবু িক্কর তসতদ্দে মালেযোইল টেড ইোরন্যাশ াললর তলতখত প্যালড তত টি আইলেলমর যন্ত্রপাতত সরিরালহর তমথ্যা চালা  তসতভল 

সাজয  িরাির দাতখল েলর । 

এসি তিললও টস্টারতেপার েজলুল হে সালভ য েতমটির সদেলদর স্বাক্ষর ও তসল অন্য জােগা টর্লে স্ক্যা  েলর এল  জাতলোততর মােলম 

ব্যিহার েলর । যালত প্রততস্বাক্ষর েলর  তসতভল সাজয । এভালি ধালপ ধালপ এে ব্যতক্তর ত েন্ত্রণাধী  তত টি প্রততষ্ঠা লে ১৮ টোটি ৮৭ লাখ 

৮৬ হাজার োোর োয যালদশ টদো হে। 

টেন্ডার টপলে মালামাল সরিরাহ  া েলরই ভযাে-ট্যাক্স িালদ ১৬ টোটি ৬১ লাখ োোর তিল তুলল ট ে ঠিোদাতর প্রততষ্ঠা । 

তিষেটি েঁস হলল ততিঘতি ওই প্রততষ্ঠাল র েণ যধার জালহর উতদ্দ  সরোর তিতভন্ন স্থ্া  টর্লে তেছু যন্ত্রপাতত সংগ্রহ েলর তার প্রততত তধর 

মােলম টস্টারতেপার এলেএম েজলুল হে ও আল াোর টহালসল র সহােতাে সাতক্ষীরার তসতভল সাজয  অতেলসর ইতপআই টস্টালর এিং 

অতেলসর িারান্দাে টিশ তেছু িাক্স িন্ধ অিস্থ্াে রাখার ব্যিস্থ্া েলর । 

এোিা তেছু যন্ত্রপাতত টখালা অিস্থ্াে সদর হাসপাতাললর অপালরশ  তর্লেোর ও অন্যান্য স্থ্াল  রাখা হে। যন্ত্রগুললা আ ই স্টল অিস্থ্ােই 

রলেলে। 

  

 


