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হাসপাতাল-ি িনেকর সামেনই বেজ র পাহাড় - অপসারণ বে  িডএনিসিসর িনেদশ! 

অিমেতাষ পাল 

 
হঠাৎ কেরই রাজধানীর হাসপাতাল-ি িনক-ডায়াগনি ক স ার থেক মিডেকল বজ  সং হ বে র িনেদশ িদেয়েছ ঢাকা উ র 
িস  করেপােরশন (িডএনিসিস)। য িত ান  বজ  সং হ কের া িফেল (িনধািরত ান) ফলত তােদর বজ  ফলেত িনেষধ 
কের দওয়া হেয়েছ। ক প েক বলা হেয়েছ, কােনা মিডেকল বজ বাহী কাভাডভ ান যন া িফেল েবশ না কের। ফেল 
িডএনিসিস এলাকার হাসপাতাল-ি িনেকর সামেন এখন মিডেকল বেজ র ূপ।  
 
িডএনিসিস এলাকার অধশতািধক হাসপাতাল-ি িনেকর মিডেকল বজ  সং হ কের া িফেল ফলেছ  িত ান। মিডেকেলর 

িতকর বজ  সং েহর কাজ কের বসরকাির িত ান ি জম বাংলােদশ। িতকর নয় এমন বজ  সং েহর কাজ কের ি মা া 
িলিমেটড। গত হ িতবার ি মা ার বজ বাহী কাভাডভ ান আিমনবাজার া িফেল বজ  ফলেত গেল গািড় কেত বাধা দন 
িনরাপ াকম রা। তারা জািনেয় দন, ধান কাযালয় থেক তােদর এ িনেদশ দওয়া হেয়েছ। এরপর িডএনিসিসর সংি  কমকতার 
সে  যাগােযাগ কের ি মা া। সখান থেক তােদর বলা হয়- ি মা া িতকর নয় এমন বেজ র সে  িতকর বজ ও া িফেল 
ফলেছ। এ কারেণই তােদর গািড় া িফেল কেত দওয়া হয়িন। অ িদেক িতকর বজ েলা ি জম বাংলােদশ আেগর মেতাই 

সং হ কের মা য়াইল া িফেল ডাি ং করেছ বেল জানা গেছ।  
 
গতকাল শিনবার রাজধানীর কেয়ক  হাসপাতাল-ি িনেকর সামেন িগেয় দখা গেছ কবলই বেজ র পূ। িমর র হাট ফাউে শন 
হাসপাতােলর সামেন থাকা বজ  ছিড়েয়-িছ েয় রা া পয  গিড়েয় পড়েছ। হাসপাতাল সংি রা জানান, গত ধবােরর পর থেক 
কউ বজ  িনেত আসেছ না। যারা বজ  সং হ করত, তােদর ফান দওয়া হেলও তারা কােনা িক  বলেছ না। একই িচ  দখা 
গেছ িমর র এমআর খান িশ  হাসপাতােলর সামেন। বড় বড় াি েকর কনেটইনাের থাকা বজ  উপেচ রা ায়ও পড়েছ। বজ  

পেচগেল আশপােশ গ  ছড়াে ।  
 



সংি রা জানান, মিডেকল বজ  এতটাই িতকর য, এসব মানবেদেহর সং েশ গেল নানা ধরেনর সং ামক ািধ হেত পাের। 
িডএনিসিস ক প  এ ে  উদাসীনতার পিরচয় িদে । তারা আরও জানান, মিডেকল বেজ র জ  থক া  াপেনর জ  
অেনকিদন আেগ উপ াপন করা একটা ক  িনেয়ও িডএনিসিস িঢেলিম করেছ। 
 
িডএনিসিসর অিতির  ধান বজ  ব াপনা কমকতা শিফ ল ইসলাম সমকালেক বেলন, ি মা ার দািয়  িছল িতকর নয় 
এমন বজ  সং হ করা। তারা এ েলার সে  িতকর বজ  িনেয় ডাি ং শেন ফেল হাসপাতাল ক পে র কাছ থেক বিশ 
টাকা িনে । এ জ ই ি মা ােক বজ  ফলেত বাধা দওয়া হেয়িছল। পের অব  তােদর অ মিত দওয়া হেয়েছ। এখন তারা বজ  
সং হ করেত পারেব। আর মিডেকল বেজ র জ  থক া  াপেনর িবষেয় িতিন বেলন, ক  একেনেক অ েমািদত হেয়েছ। 
 
ি মা া িলিমেটেডর চয়ার ান নািহদা আ ার লািক বেলন, হাসপাতাল-ি িনক েলােত থক িবন ( িড়) থােক। যখােন কান 
বজ  কান িবেন ফলেত হেব, উে খ থােক। হাসপাতােলর কম েদর সটা অ সরণ করার কথা থাকেলও তারা কেরন না। এ জ  
অেনক সময় িতকর নয় এমন বেজ র িবেন িতকর বজ ও পাওয়া যায়। সই দায় তা ি মা া িলিমেটেডর নয়। আর ি জম 
বাংলােদশ িতকর বজ েলা স কভােব সং হ কের থাকেল সখােন ি মা ার হ ে েপর েযাগ নই।  

 


