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রংপুর মেডিকেল েকলজ 

ডিডেৎসা সরঞ্জাে মেনায় লুটপাট 

তথ্য অডিোর আইকন পাওয়া তথ্য ডনকয় অনুসন্ধানী প্রডতকেদন 

 

ডলয়ােত আলী োদল, রংপুর 

রংপুর মেডিকেল েকলকজ ডিডেৎসা সরঞ্জােসহ ডেডিন্ন যন্ত্রপাডত মেনার নাকে হডরলুট েরা হকয়কে। মটন্ডার আহ্বাকন অসচ্ছতা রকয়কে; 

োয যাকদশ মদোর ডতন ডদকনর েকে মোন োলাোল গ্রহণ না েকরই ৪ মোটি ৯৮ লাখ ৭৭ হাজার টাো ডেল প্রদান েরা হকয়কে। 

োজার মূল্য মেকে ৫০ মেকে এেশ গুণ মেডশ দাকে মেনা মদডখকয় প্রায় িার মোটি টাো হাডতকয় মনয়া হকয়কে। মেডিকেল েকলজটিকে 

দুনীডতর আখড়ায় পডরণত েরা হকয়কে েকল অডিট ডরকপাকট যও অডিকযাগ ওকেকে। তথ্য অডিোর আইকন তথ্য মিকয় দীর্ য ১০ োস পর 

পাওয়া তথ্য ডনকয় ব্যাপে অনুসন্ধান েরকত ডগকয় মেডরকয় আকস নানা অডনয়ে-দুনীডতর এ ডিত্র।  

অনুসন্ধাকন জানা মগকে- মেডিকেল েকলকজর ডিডেৎসা যন্ত্রপাডত ও এডসসহ ডেডিন্ন োলাোল ক্রকয়র জন্য ২০১৮ সাকলর ২৩ জুন 

দরপত্র আহ্বান েকরন অেক্ষ অোপে িা. নুর ইসলাে। পেকের ঠিোদাডর প্রডতষ্ঠানকে োজ মদোর জন্য মটন্ডার আহ্বান েরার 

সেয়ই নডজরডেডহন অডনয়ে েরা হয়। মটন্ডাকর অংশ গ্রহণোরী প্রডতষ্ঠাকনর দাডখল েরা মটন্ডাকরর মদয়া দর এেং পেকের প্রডতষ্ঠান 

ঢাোর মসগুনোডগিার মেঙ্গল সাডজযোল মোম্পাডনর মদয়া দর অকনে মেডশ হকলও মটন্ডার মখালার পর ওকপডনং ডশকট ব্যাপে 

োটাোটি েকর ঐ প্রডতষ্ঠানকে সে যডনম্ন দরপত্র দাতা মদখাকনা হয়। ডেষয়টিকত এেেত না হওয়ায় মটন্ডার েডেটির সদস্য ডহকসকে 

মজলা প্রশাসকের প্রডতডনডি সহোরী েডেশনার অডতশদশী িােো ওকপডনং ডসএসএ স্বাক্ষর েকরনডন। শুধু তাই নয় দাডখল েরা 

মটন্ডারগুকলার ময ওকপডনং ডসএস েরা হকয়ডেল তার েডপ মিকয় না মপকয় রংপুর মজলা প্রশাসে এনামুল হাডেে এেই েেকরর ৮ জুলাই 



অেক্ষ েরাের ডিঠি ডদকয় মটন্ডার মূল্যায়ন েডেটির ডসদ্ধান্ত ও মরজুকলশকনর েডপ িান। যার স্মারে নম্বর ৫৭৬/তাডরখ ৮.০৭.২০১৮। 

ডেন্তু ডিঠির মোন উত্তর অেক্ষ মদনডন েকল জাডনকয়কেন মজলা প্রশাসে এনামুল হাডেে।  

অেক্ষ ২০১৮ সাকলর ২৩ জুন তার পেকের প্রডতষ্ঠান মেঙ্গল সাডয়ডিডিে অযান্ড সাডজযোলকে ৪ মোটি ৯৮ লাখ ৭৭ হাজার টাোর 

ডেডিন্ন ডিডেৎসা সােগ্রী ও োলাোল সরেরাহ েরার োয যাকদশ প্রদান েকরন। যার োয যাকদশ-এর স্মারে নম্বর ১৮০৯/ তাডরখ 

২৩.০৬.২০১৮ইং। েজার ব্যাপার মোন োলাোল গ্রহণ না েরকলও োত্র ডতন ডদকনর োোয় ২০১৮ সাকলর ২৭ জুন মটন্ডাকরর সমুদয় 

ডেল প্রদান েরা হয়। ডেকশষজ্ঞকদর েকত, ময সে োলাোল ও ডিডেৎসা সােগ্রী মেনার জন্য মটন্ডার আহ্বান েরা হকয়ডেল সেগুকলাই 

ডেকদডশ হওয়ায় েেপকক্ষ এে মেকে মদড় োস সেয় লাগার েো। আরও অডিকযাগ, মটন্ডার আহ্বাকনর নাকে োয যাকদশ ও প্রায় ৫ 

মোটি টাোর ডেল মূলতঃ এেডদকনই মদয়া হকলও োয যাকদশ মদয়ার সেয় ডতন ডদন আকগর তাডরখ মদখাকনা হকয়কে। 

এডদকে োজার দর েডেটি গেকনর নাকেও িরে জ্বাডলয়াডত েকর প্রডতটি ডিডেৎসা সােগ্রী ও োলাোকলর মূল্য ৫০ মেকে এেশ গুণ 

মেডশ দাে মদখাকনা হকয়কে। মযেন দুই টন এডস মেনা মদখাকনা হকয়কে ২ লাখ ৬৪ হাজার টাো দকর। অেি এর োজার দর ৮০ মেকে 

৯০ হাজার টাো। একত েকর শুধু ৩২টি এডসর দাে ৫৫ লাখ ৬৮ হাজার টাো মেডশ মদখাকনা হকয়কে। এেইিাকে ইকলেডিে 

এনালাইজাকরর োজার মূল্য ১ লাখ ২০ হাজার টাো হকলও মদখাকনা হকয়কে ৫ লাখ ৯৫ হাজার টাো। োকয়ালডজোল োইকক্রাককাকপর 

োজার মূল্য ৫০ হাজার টাো হকলও মেনা হকয়কে ১ লাখ ৫৫ হাজার টাো। শট যওকয়ি মেডশন ির ডিকজাকেরাডপ োজার মূল্য মযখাকন 

১২ লাখ টাো; মদখাকনা হকয়কে ৬১ লাখ ২৫ হাজার টাো। এ যন্ত্রটি োজার মূকল্যর মিকয় ৪৯ লাখ ২৫ হাজার টাো মেডশ মদখাকনা 

হকয়কে। আলিাসাউন্ড মেডশন ির ডিডজওকেরাডপ মেডশকনর োজার মূল্য ৪ লাখ টাো; মেনা মদখাকনা হকয়কে ১৪ লাখ ৬৬ হাজার ৫শ 

টাো। ডিডিও অযানড্রসেপ মেডশকনর োজার মূল্য ৩৫ লাখ টাো হকলও মেনা মদখাকনা হকয়কে ১ মোটি ৩৭ লাখ ৫০ হাজার টাো। 

এমুনাজাডর এনালাইজাকরর োজার মূল্য ২০ লাখ টাো; মদখাকনা হকয়কে এে মোটি টাো। এই যন্ত্র মেনার নাকে ৮০ লাখ টাো 

হাডতকয় মনয়া হকয়কে। োকয়াকেডেডি এনালাইজার মেডশকনর োজার মূল্য ১ লাখ ২০ হাজার টাো; মেনা মদখাকনা হকয়কে ৩ লাখ ৬৭ 

হাজার ৫শ টাো।  

অনুসন্ধাকন আরও জানা মগকে. প্রকৃত প্রডতষ্ঠাকনর োে মেকে োলাোল মেনা হকল এেডনকতই প্রায় ডতন মোটি টাো সাশ্রয় হকতা। 

ডেন্তু পুকরা টাো হাডতকয় মনোর জন্য এেটি অখ্যাত মোম্পাডনকে োজ ডদকয় োলাোল না ডনকয়ই প্রায় ৫ মোটি টাো প্রদান েরা 

হকয়কে।  

ময সে োলাোল মেনার েো েলা হকয়কে এর মেডশরিাগ োলাোল আকদৌ মেনা হকয়কে ডেনা তারও মোন সদুকত্তার অেক্ষ ডদকত 

পাকরনডন। তকে েকয়েটি এডস োড়া আর অন্য ডিডেৎসা সােগ্রীর মোন অডিত্ব পাওয়া যায়ডন।  

নাে প্রোকশ অডনচ্ছুে েকয়েজন ডশক্ষে জানান, মটন্ডার প্রডক্রয়ায় প্যােলডজ, োকয়াকেডেডি, ডিডজেযাল মেডিডসনসহ অন্যান্য 

ডেিাকগর জন্য ওই সে োলাোল ক্রয় েরা হকলও মসই ডেিাকগর মোন প্রডতডনডিকে মটন্ডার েডেটিকত ডেংো োলাোল যািাই োোই 

েডেটিকতই রাখা হয়ডন। অেক্ষ অোপে িা. নুর ইসলাে ও েডেউডনটি মেডিডসন ডেিাকগর িারপ্রাপ্ত সহোরী অোপে িা. 

সাকরায়াত মহাকসন এই অপেে য েকরকেন েকল অডিকযাগ ওকেকে। মটন্ডার েডেটি, োজার দর যািাই েডেটি, দরপত্র ওকপডনং েডেটি 

এেং সাকি য েডেটি িার েডেটির সদস্য সডিে েরা হকয়কে িা. সাকরায়াত মহাকসনকে। এর োেকে রংপুর মেডিকেল েকলজকে 

েলডিত ও ডেতডেযত েরা হকয়কে েকল অডিকযাগ েকরকেন েকলকজর অকনে ডশক্ষে।  

সাডে যে ডেষকয় জানকত িা. সাকরায়াত মহাকসকনর সকঙ্গ মযাগাকযাগ েরা হকল ডতডন অডিকযাগ সম্পকেয মোন েোই েলকত রাডজ 

হনডন।  

অেক্ষ অোপে িা. নুর ইসলাকের মটন্ডার প্রডক্রয়া স্বচ্ছ েকল দাডে েকর েকলন, মোন অডনয়ে হয়ডন। তকে ৫ মোটি টাোর োলাোল 

মোোয় জানকত িাইকল ডতডন মোন সদুকত্তার ডদকত পাকরনডন। 

 


