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এখেনা ধরােছায়ঁার বাইের া  খােতর সই মািফয়া

া  খােতর শীষ মািফয়া  খ াত সই িঠকাদার এখেনা  ধরােছায়ঁার বাইের। জািলয়ািত ও হাজার হাজার
কািট টাকা আ সােতর তদ  থেম আেছ দেক। গত িতন বছেরর বিশ সময় ধের তার িবষেয় টঁুশ িটও

করা হে  না, তদে র িবষয়ািদও চাপা পেড় আেছ। নীিত দমন কিমশন ( দক) ২০১৬ সােল া  খােতর
সই  গডফাদােরর  নীিতর  তদ   কেরিছল।  তদ  অেনকটা  এিগেয়ও  িছল।  া  খােতর  সই

িঠকাদােরর  যাবতীয়  কমকা    ও  তার  নােম- বনােম  থাকা  ১৬িট িত ােনর  িব ািরত  তথ  চেয়  া
মহাপিরচালকেক িচিঠও পাঠায় দক। াথিমক অ স ান শেষ তার সহায়স েদর িববরণ দািখল করেত
িচিঠ দওয়া হেয়িছল। এর পর থেকই রহ জনক কারেণ সই তদে র ধারাবািহকতা থেম আেছ। িক
থােমিন  িসি ডেকেটর  লটুপােটর  দৗরা ।  বরং  ভাবশালী  কমকতারা  তার  িসি ডেকেটর  নতুন  সদ
হেয়েছন, িনত নতনু িঠকাদাির িত ানও গেড় উেঠেছ তার। ফেল এখেনা তার অ িুল হলেনই চলেছ া
খােতর  যাবতীয়  ট ডার,  সরবরাহ  ও  কনাকাটার  কাজ।  দেকর াথিমক অ স ােন  সই িঠকাদােরর
নােম- বনােম থাকা ১৬ িত ােনর মাধ েম া  খােতর হাজার হাজার কািট টাকা লটুপােটর তথ  উেঠ
এেসেছ। া  অিধদফতেরর মহাপিরচালক ও পিরচালকেক লখা দেকর িচিঠেত ‘অৈবধ স দ অজনসহ
িঠকাদাির  ব বসায়  নীিতর  মাধ েম  অথ  আ সােতর  অিভেযাগ’  িবষেয়  ু  অ স ােনর  ােথ  এসব
িঠকাদাির িত ােনর িবষেয় নানা

            তথ  চাওয়া হয়। িচিঠেত ২০০৮-২০০৯ অথবছর থেক এ পয  া  খােত িবিভ  উ য়ন, সবা
খােত যসব কাজ বা বায়ন হেয়েছ, চলমান আেছ এবং ওষধু-মালামাল-য পািত সরবরাহ কেরেছ স েলার

শাসিনক অ েমাদন, বরা প , া লন- ট ডার, কােটশন, দািখলকৃত ট ডার, দরপ  মূল ায়ন কিমিটর
কাযিববরণী, কাযােদশ, কাযসমাি  িতেবদনসহ াসি ক সব রকডপ  ২০১৬ সােলর ৩০ মর মেধ  জমা
িদেত বলা হয়। িক  পের কেয়ক দফা তািগদ দওয়ার পরও া  অিধদফতর থেক এসব রকড আর
দকেক দওয়া  হয়িন। দক সংি  িবষেয়  তথ -উপা  চেয়  া  অিধদফতেরর হসিপটাল সািভেসস

ম ােনজেম ট শাখার তৎকালীন লাইন িডের র অধ াপক শািমউল ইসলােমর কােছও িচিঠ দয়। িক  চািহদা
অ যায়ী তথ -উপা  সরবরাহ না করায় ওই বছরই ি তীয় দফায় আবারও িচিঠ দয় সং ািট। তেব অ াত
কারেণ সই তদ  আর এেগায়িন। বরং িচিঠ চালাচািলর কৗশলবািজেতই িবষয়িট ধামাচাপা দওয়া হয় বেল
অিভেযাগ উেঠেছ। পের দকও আর িবষয়িট িনেয় কােনা আ হ দখায়িন। ফেল গত িতন বছেরর বিশ
সময় ধের পাহাড়সম নীিত-লটুপােটর তদ  থেম রেয়েছ।

া  খােত তার িছল একক রাজ  : গত ায় এক যুগ ধেরই া  খােত আিধপত  িব ার কের চেলেছ
িসি ডেকট। া  খােত অিধকাংশ নীিতর সে  তার জিড়ত থাকার অেনক মাণ রেয়েছ দেকর কােছ।

আপেডট : ১৩ জলুাই, ২০১৯ ০০:০০

সাঈ র রহমান িরমন
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সরকােরর থম পাচঁ বছর া  খােতর হাজার হাজার কািট টাকা লাপােটর সে  এই িসি ডেকেটর জিড়ত
থাকার িবষয়িট ওেপন িসে ট। ওই সময় লি েকান মােচ ডাইজ ও লি েকান মােচ ডাইজ টকেনা াট
িলিমেটড নােম িট িঠকাদাির িত ােনর মাধ েম া  খােত ায় ৯০ শতাংশ য পািত সরবরাহ করা হয়।
এ ছাড়া  য পািত  সরবরাহ  না  কেরও কািট কািট টাকার িবল  তেুল নওয়ার অসংখ  ঘটনাও ঘেটেছ।
মহােজাট সরকােরর  শষ  বছের  কােনা  কােনা  হাসপাতােল  একসে  িতন  বছেরর  ট ডার  কের  রাখা
হেয়িছল।

ব ল আেলািচত সই িসি ডেকট বলেত গেল গত এক দশক ধের গাটা া  খােত নীিতর জাল িব ার
কের  আেছ।  া  ম ণালয়,  া  অিধদফতর,  িসএমএসিড ছাড়াও  পূণ  া িত ানসমূেহ  তার
এেজ ট রেয়েছ। এসব এেজ টই তার হেয় কাজ কের। কখেনা ওপেরর ভাবশালী ব ি েদর ভাব খাটােনা
হয়, কখেনা অেথর লনেদেন ম ােনজ করা হয়, আবার তােত কাজ না হেল মিক-ধমিক িদেয় কাজ আদায়
করা হয়। সারা দেশর পূণ ায় সব সরকাির হাসপাতােলই িসি ডেকেটর চ  দৗরা  রেয়েছ। এসব
জায়গায় মিডেকল য পািত কনার নােম িসি ডেকেটর কারসািজেত কািট টাকা লটুপাট হেয়েছ এবং এখেনা
হে ।

সই িসি ডেকট গিঠত হয় ১৯৯১ সােল িবএনিপ সরকােরর সময়। হাওয়া  ভবেনর দালাল িছেলন িতিন।
২০০১ সােল িবএনিপ-জামায়াত জাট মতায় এেল তার িসি ডেকট আরও বিশ সি য় হেয় ওেঠ। আর এই
ব ল আেলািচত মািফয়ার হঠাৎ অ াভািবক উ ান ঘেট া  খাত িনয় েণর মাধ েমই। অেনক ম ী-সিচব
‘িবজেনস পাটনার’  িহেসেব  পিরিচত  তার।  ২০০৯  সােল  মহােজাট  সরকােরর  সময়  অথ-িব ,  ভােব

ভাবশালী হাওয়া ভবেনর সই দাপুেট িঠকাদার নতনু স েকর মাধ েম রীিতমেতা ধরােছায়ঁার বাইের চেল
যান। এ সময় মতাসীন ভাবশালীেদর সে  িসি ডেকট কের একেচিটয়া লাগামহীন লটুপাট চালান িতিন।
এমনিক কােনা কােনা হাসপাতােল য পািত সরবরাহ না কেরই িবল তেুল নওয়া হেয়িছল বেল অিভেযাগ
রেয়েছ। িশ েদর দেক তলব : পােলর গাদা া  স েরর শীষ মািফয়ার িবষয়িট দেক ধামাচাপা পেড়
থাকেলও চলিত বছেরর েত হঠাৎ দক া  খাত িনেয় তৎপর হেয় ওেঠ। মািফয়ার নীিতর সহেযাগী
িশ  খ াত অধশতািধক কমকতা-কমচারীর ব াপাের অ স ান  কেরন দক কমকতারা। অ স ানভু
কমকতা কমচারীেদর সবাই কািট কািট টাকার মািলক, ব মার স দ তােদর। এ সময়ই দক কমকতারা
একজন উ মান  সহকারী  পদধারী  হাজার কািট টাকার মািলক আবজালেক আিব ার কেরন। আবজাল
িছেলন সই মািফয়ার সব অপকেমর ধান সহেযাগী। আবজােলর সূ  ধেরই া  খােতর িবিভ  ইউিনেটর
৪৭ জন  নীিতবাজ কমকতা-কমচারীর  ব াপােরও তদ  চালায়  দক। এর মেধ  ৯  জা য়াির  দেকর
উপপিরচালক শাম ল আলম া িরত নািটস া  অিধদফতেরর মহাপিরচালক বরাবর পাঠােনা হয়। এেত
চারজনেক তলব করা হয় দেক। তারা হেলন পিরচালক (িচিকৎসা, িশ া ও া  জনশি ) ডা. আব র
রশীদ,  পিরচালক  ডা.  কাজী  জাহা ীর  হােসন,  সহকারী  পিরচালক  (বােজট)  ডা.  আিন র  রহমান  ও
িহসাবর ণ কমকতা আবজাল হােসন। এ িচিঠেত ১৪ জা য়াির হািজর হওয়া আবজালেক িজ াসাবাদ করা
হয়। এরপর ১৬ জা য়াির  আরও পাচঁ  কমকতা-কমচারীেক তলব করা  হয়।  এরা  হেলন  ফিরদপুর  িটিব
হাসপাতােলর  ল াব  অ ােটনেড ট  বলােয়ত  হােসন,  জাতীয়  অ াজমা  স টােরর  িহসাবর ক  িলয়াকত
হােসন,  া  অিধদফতেরর গািড়চালক রািকবুল ইসলাম,  া  অিধদফতেরর উ মান  সহকারী  বুলবুল

ইসলাম ও খলুনা মিডেকল কেলেজর অিফস সহকারী শিরফলু ইসলাম।
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