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ফিরদপুর  েমিডেকল  কেলজ  (ফেমক)  হাসপাতােল  আiিসiuর  (iনেটনিসভ  েকয়ার  iuিনট  বা  িনিবড়
পিরচযর্া েকnd) েরাগীেক আড়াল কের রাখার eক েসট পদর্ ার দাম পেড়েছ 37 লাখ 50 হাজার টাকা!

ধু e পদর্ া নয়, কেলেজর িবিভn সর াম েকনাকাটায় pায় 41 েকািট টাকার দনুর্ীিতর চা লয্কর সব তথয্
uেঠ eেসেছ sাsয্ o পিরবার কলয্াণ মntণালেয়র pাথিমক তদেn। 2012 েথেক 2016 সােলর মেধয্ eসব
সর াম েকনাকাটা করা হয়।
e বয্াপাের তদn করেত সmpিত দদুকেক িনেদর্শ িদেয়েছন হাiেকাটর্ ।
মntণালয়  সূেt  জানা  েগেছ,  দরপেtর  মাধয্েম  2012-16  সাল  পযর্n  unয়ন  pকেl  ঢাকার  িঠকাদাির
pিত ান েমসাসর্ aিনক ে ডাসর্ ফেমক হাসপাতােলর িচিকৎসা সর ামািদ o মালামাল সরবরাহ কের।
pিত ানিট সরবরাহকৃত মালামােলর দাম কেয়ক ণ েবিশ েনয়া হেয়েছ বেল aিভেযাগ uেঠেছ। aিব াসয্
দােম ফেমক হাসপাতাল কতৃর্ পk 166িট িচিকৎসা যnt o সর াম িকেনেছ।
সংি েদর aিভেযাগ, 2012-16 সাল পযর্n unয়ন pকেl হাসপাতালিট 11 েকািট 53 লাখ 465 টাকার

  যুগাnর িরেপাটর্
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েমিডেকল যntপািত o সর াম েকনাকাটা কের। eেত িবল েদখােনা হেয়েছ 52 েকািট 66 লাখ 71 হাজার
202 টাকা। e েকনাকাটােতi েমসাসর্ aিনক ে ডাসর্ বাড়িত িবল েদিখেয়েছ 41 েকািট 13 লাখ 70 হাজার
737 টাকা।
িবষয়িট oi সমেয়র ফেমক কতৃর্ পk কেঠার েগাপনীয়তা রkা কের কাজ করেলo িবপিt বােধ সবর্েশষ 10
েকািট টাকার eকিট িবল িনেয়। সবর্েশষ 10 েকািট টাকার িবলিটেত িচিকৎসা সর ামািদেত েবিশ দাম
েনয়া হেয়েছ- e মেমর্ sাsয্ মntণালয় িবলিট আটেক েদয়।
eরপর  িঠকাদাির  pিত ান  েমসাসর্  aিনক  ে ডাসর্  oi  িবল  েপেত  হাiেকােটর্  eকিট  িরট  কের।  eরপর
িবষয়িট জানাজািন হেল ফিরদপুরসহ সারা েদেশ বয্াপক েতালপাড় সৃি  হয়।
সংি  সূেt জানা েগেছ, পদর্ া ছাড়া আর েযসব সর ামািদ েকনা হেয়েছ, েস েলার মেধয্ রেয়েছ- 3 হাজার
টাকা েথেক 5 হাজার টাকা দােমর eেককিট েsিথেsােপর জনয্ খরচ কেরেছ 1 লাখ সােড় 12 হাজার টাকা
কের।
10 হাজার টাকার িডিজটাল bাডেpশার মাপার েমিশন েকনা হয় 10 লাখ 25 হাজার টাকায়। aবয্ব ত
আiিসiuর জনয্ aিkেজন েজনােরিটং pয্ােnর দাম 5 েকািট 27 লাখ টাকা। েখাদ জাপান েথেক আনেলo
eটার খরচ পড়েব সেবর্াc 80 লাখ টাকা।
িবআieস মিনটিরং pয্াn sাপেন 23 লাখ 75 হাজার টাকা খরচ েদখােনা হেয়েছ। eমন pয্াn sাপেন
সেবর্াc খরচ হয় 70 েথেক 80 হাজার টাকা। eভােব pায় 186 ণ পযর্n েবিশ দাম িদেয় 166িট যnt o
সর াম সরবরাহ কেরেছ েমসাসর্ aিনক ে ডাসর্। aথচ e aিনক ে ডাসর্i দদুেকর কােলা তািলকাভুk।
জানেত চাiেল sাsয্ aিধদফতেরর লাiন ডাiেরkর (হাসপাতাল o িkিনক েলা) ডা. সতয্কাম চkবতর্ী
kবার রােত েটিলেফােন যুগাnরেক বেলন, e িবষয়িট eখন eকিট আiিন pিkয়ার েভতর িদেয় চলেছ।

uc আদালত দদুকেক তদেnর িনেদর্শ িদেয়েছন। তাi আiিন pিkয়ায় েযভােব পিরচািলত হoয়ার কথা
েসভােবi হেব। eর বাiের িকছুi বলা সmব নয়।
aনুসnােন জানা যায়, সবর্েশষ 2014-15 aথর্বছের 10 েকািট টাকার িচিকৎসা সর ামািদ o মালামাল
সরবরাহ কের েমসাসর্ aিনক ে ডাসর্। 2018 সােলর 20 aেkাবর ফেমক হাসপাতােলর েsার aিফসার
েমা. আ. রাjাক sাkর কের 10 pকােরর যntপািত o মালামাল বাবদ 10 েকািট টাকার সরবরাহ করা
মালামাল বেুঝ েনন।
সেরজিমন  েদখা  যায়,  দ-ুeকিট  যntপািত  ছাড়া  েবিশরভাগi  তালাবd  ভবেনর  ম,  েsার  ম  o
আলমািরেত  রেয়েছ।  e েলা  গত  কেয়ক  বছর  aযতœ-aবেহলায়  েথেক  ধুলাবািল  পেড়  ন  হoয়ার
uপkম হেয়েছ।
বহৃsিতবার  সেরজিমন  ফেমক  হাসপাতােল  েদখা  যায়,  iueসeর  ৈতির  িভeসe  aনসাiড  aিkেজন
েজনােরিটং  pয্াnিট  আiেসােলশন  oয়ােডর্ র  পি ম  পােশ  আলাদা  eকিট  েম  তালাবd  aবsায়  পেড়
রেয়েছ। e মিট দীঘর্িদন aবয্ব ত পেড় থাকায় তালায় মিরচা পেড় ন  হেয় েগেছ।
aবেশেষ তালা েভেঙ ম েখালার বয্বsা কের কতৃর্ পk। েসখােন েদখা যায়, বn মিটর েদয়ােল শয্াoলা
পেড় েনানা ধের সয্াঁতেসেঁত aবsায় পেড় রেয়েছ 5 েকািট 27 লাখ টাকা মেূলয্র পুেরা pয্াnিট। pয্াnিটেত
সংেযাগ েদয়া রেয়েছ বড় আকােরর েবশ কেয়কিট aিkেজন ভিতর্  িসিলnার। e েলা aযেতœ পেড় েথেক
িবপjনক aবsায় রেয়েছ।
আরo  েদখা  েগেছ,  ফেমক  হাসপাতােলর  আiিসiu  িবভােগ  হসিপটাল  সারেটiন  িসেsম  ফর
আiিসiu/িসিসiu 16িট েবড পেড় রেয়েছ। eর পােশ েঘরাo করার জনয্ রেয়েছ 37 লাখ 50 হাজার
টাকা মেূলয্র েরাগীেক আড়াল করার eক েসট (16 িপস) পদর্ া।
e েমর দািয়েt রেয়েছন িসিনয়র sাফ নাসর্ িরিজয়া আkার। িতিন যুগাnরেক বেলন, pিতিদন e েমর
তালা খুেল েবড o যntপািত চাল ুকির eবং েঝেড়মেুছ আবার িবকাল হেল ম বn কের চেল যাi। eভােবi
কেয়ক মাস ধের কাজ করিছ।
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ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম

pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
যমনুা িpিnং en পাবিলিশং িলঃ েথেক মিুdত।
িপeিবek : 9824054-61, িরেপািটর্ ং : 9824073, িবjাপন : 9824062, ফয্াk : 9824063,
সাkর্ েলশন : 9824072। ফয্াk : 9824066 

জনবেলর aভােব eখনo আiিসiu চাল ুকরা সmব হেc না বেল জানান িতিন।
87  লাখ  50  হাজার  টাকা  মূেলয্র  ভয্াkয়াম  pয্াnিট  পুরেনা  ভবেনর  দn  িবভােগ  sাপন  করা  হেয়েছ।
মিট  েবিশর  ভাগ  সময়  তালাবd  aবsায়  থােক।  মােঝমেধয্  মিট  খুেল  েদেলায়ার  েহােসন  নােমর

eকজন ঝাড়ু িদেয় পির ার-পিরcn রােখন। e pয্াnিটo পেড় েথেক ন  হoয়ার uপkম হেয়েছ।
িডিজটাল bাডেpশার 3িট যnt েমল েমিডিসন, িসিসiu o েলবার oয়ােডর্  aেনকটা aবয্ব ত aবsায়
পেড় রেয়েছ।
িবস মিনটিরং িসেsমিট কাগজপেt aপােরশন িথেয়টাের থাকার কথা থাকেলo েসখােন িগেয় েমিশনিট
েদখা যায়িন। ি  েহড কািডর্ য়াক েsিথেsাপ 4িট েমিডিসন oয়াডর্  o িসিসiu কেk পয্ােকটজাত aবsায়
পেড় রেয়েছ। ফাiবার aপিটক লয্ািরেনােsাপ েসট ময্ািকেnাস 2িট গাiিন o েমিডিসন oয়ােডর্  রেয়েছ।
eছাড়া  aেটােমিটক  skাব  েsশন,  সয্াকশন  েমিশন  o  ডাuন  িsম  ikiপেমn  aেনকটা  চালু  aবsায়
রেয়েছ বেল দািব কের হাসপাতাল কতৃর্ পk।
সািবর্ক যntপািত kেয় দনুর্ীিতর িবষেয় ফেমক  হাসপাতােলর পিরচালক কামদা pসাদ যুগাnরেক  বেলন,
আিম মাt কেয়ক মাস আেগ e হাসপাতােল েযাগদান কেরিছ। আিম e িবষেয় েতমন িকছু জািন না। তেব
েনিছ, e িনেয় হাiেকােটর্  িরট হেয়েছ। আদালেতর আেদেশ দদুক তদn করেব। তদেnর পর িবষয়িট জানা

যােব।
eক pে র utের িতিন বেলন, যntপািত েলা বেুঝ েনয়া হেয়েছ। pেয়াজনীয় েলাকবেলর aভােব e েলা
পুেরাপুির চালু করা সmব হেc না। ঊ র্তন কতৃর্ পkেক িচিঠ িদেয় জািনেয়িছ। েযন তাড়াতািড় আiিসiu
িবভাগসহ সব যntপািত চাল ুকরা যায়।
eিদেক ফিরদপুর েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর আiিসiu িবভােগর eক েসট পদর্ া 37 লাখ টাকা িদেয়
েকনার খবেরর িবষেয় তদn করার িনেদর্শ িদেয়েছন হাiেকাটর্ । 20 আগs e িবষয়িট 6 মােসর মেধয্ তদn
েশষ  কের  pিতেবদন  জমা  েদয়ার  জনয্  দনুর্ীিত  দমন  কিমশনেক  িনেদর্শ  েদন  আদালত।  িবচারপিত
eফআরeম নাজমুল আহসান o িবচারপিত েকeম কাম ল কােদেরর েব  e িনেদর্শ েদন।
দনুর্ীিত দমন কিমশেনর (দদুক) আiনজীবী খুরশীদ আলম খান যুগাnরেক বেলন, আমরা েজেনিছ। িকn e
িবষেয় িলিখত েকােনা আেদশ kবার সnয্া পযর্n পাiিন।
e িবষেয় েডপুিট aয্াটিনর্ েজনােরল বয্ািরsার আবদlুাহ আল মাহমদু বাশার জানান, ফিরদপুর েমিডেকল
কেলজ হাসপাতােলর আiিসiu িবভােগর eকিট পদর্ া 37 লাখ টাকা িদেয় েকনার খবেরর িবষেয় তদn
করার িনেদর্শ িদেয়েছন হাiেকাটর্ । 20 আগs e িবষয়িট 6 মােসর মেধয্ তদn েশষ কের pিতেবদন জমা
েদয়ার জনয্ দনুর্ীিত দমন কিমশনেক িনেদর্শ েদন আদালত।
িতিন বেলন, ফিরদপুর েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর মূলয্ায়ন কিমিটেত সরকাির কমর্কতর্ া o ডাkার
িছেলন। দঃুখজনক েয, eভােব দনুর্ীিতর ভয়াবহ িচt ফুেট uেঠেছ, eেত িচিকৎসােসবার মােনর েয িবষয়
তা কখনi বাsবায়ন হেব না।
eর আেগ পাবনায় পপুর পারমাণিবক pকেlর িgন িসিটেত বািলশ িকনেত খরচ েদখােনা হয় 6 হাজার
টাকা। পের তা গড়ায় আদালেত। e িবষয়িট িনেয়o সামািজক েযাগােযাগ মাধয্েমo বয্াপক সমােলাচনা o
বয্ াtক মnবয্ uেঠিছল।
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