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রাজধানীর  েশেরবাংলানগর  থানার  পােশ  পয্াথলিজকয্াল  পরীkা-িনরীkার  জনয্  ৈতির  a ািলকািট  aযথা
পেড় আেছ। ছিব : কােলর ক

জনগেণর টাকায় pকেlর পর pকl িনেয় সরকাির কমর্কতর্ ারা িকভােব িছিনিমিন েখলেছন, লটুপাট করেছন;

সরকােরর  তথা  জনগেণর  সmদ  িকভােব  ন  করেছন—eসব  sচেk  েদখেত  েবিশ  দেূর  েযেত  হেলা  না।
রাজধানীর েশেরবাংলানগর থানার পােশ িনমর্াণ করা সুদশৃয্ 12 তলা ভবনিটi সব জানান িদল। েরাগীেদর
রk, কফ, মল-মtূসহ সব ধরেনর পয্াথলিজকয্াল পরীkা-িনরীkা কম খরেচ, কম সমেয় করা eবং পরীkার
ণগত মান িনি ত করার লেkয্ আড়াi বছর আেগ ei ভবন িনমর্াণ করা হেয়েছ; ‘নয্াশনাল iনিsিটuট

aব লয্াবেরটির েমিডিসন aয্াn েরফােরল েসnার’ pিত ার জনয্। পয্াথলিজ েসবা িনেত েরাগীেদর eখােন

লmা লাiন থাকার কথা। িকn গত 19 েসেpmর দপুুের সেরজিমেন েদখা েগল, েকােনা েরাগী েনi; ভবনিট

দাঁিড়েয় আেছ eকা। sানীয়রা জানােলন, দiু বছর ধের aবয্ব ত পেড় েথেক ন  হেc ভবনিট।

e রকম কত ভবন, কত sাপনা, কত unয়ন pকেlর কত কাজ কতভােব
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েয  ন  হেc  aসাধুেদর  কারেণ,  গত  সাত  মােসর  aনুসnােন  জানা  েগেছ
পির ারভােব। সব েলার কািহিন েতা আর পিtকায় িলেখ েশষ করা যায়

না।  তাi  ei  ধারাবািহক  pিতেবদেনর  েশষ  পেবর্  আজ  তুেল  ধরা  হেলা

eিডিপর  িতনিট pকেlর  বাsবায়ন  িচt। িতনিটেতi  রেয়েছ  িতন  ধরেনর

aরাজকতা।

তবু েশেরবাংলানগেরর নয়নািভরাম ভবনিটর সামেন দাঁিড়েয় িকছুটা আশা
েজেগ থােক মেন—eখােন aসহায় েরাগীরা আসেব; পয্াথলিজকয্াল পরীkা-
িনরীkা করােব; কম খরেচ, কম সমেয় পরীkা-িনরীkার িরেপাটর্  হােত েপেয়
িচিকৎসেকর  কােছ  েদৗড়ােব;  e েলা  বড়i  সুেখর  কথা।  িকn  ভবেনর

েভতের ঢুকেতi সব আশার েবলুন চুপেস েগল। দািম দািম আসবাবপt েলায় ধুেলাবািলর আsরণ। eকতলা,
েদাতলা, িতনতলা, চারতলা পযর্n  ঝকঝেক  তকতেক  টাiলস-িফিটংস  আর  দািম  ফািনর্চার  সাজােনা; িকn
ধুেলা-মিলন েচহারায়। ভবেনর প ম তলায় িগেয় েচাখ আটেক েগল। চার বছর আেগ যুkরা , জামর্ািন, চীন

েথেক েকনা লয্ােবর aবয্ব ত যntপািত েলার oপর ধুেলাবািল পেড় আেছ। েকািট েকািট টাকায় েকনা eসব

যntপািত  aযt-aবেহলায়  পেড়  আেছ।  েরাগীেদর  েসবায়  বয্ব ত  হেc  না  দািম  eসব  যntপািত।  ভবেনর

pিতিট তলার জনয্ েকনা ফািনর্চার েলার oপর ধুেলাবািল পেড় eখন aেনকটা িববণর্। িসিট sয্ােনর জনয্

ৈতির করা েম জং ধেরেছ। ভবেনর েভতের কােজর মানo aতয্n িনmমােনর। েমর দরজা েলা েদoয়া

হেয়েছ সাধারণ কােঠর। aথচ eসব দরজা েদoয়ার কথা িছল েস ন কােঠর। মিরচা পেড়েছ ভবেনর aেনক

sােন। ভবেন মােবর্ল পাথর  বয্বহােরর  কথা থাকেলo তা েদoয়া হয়িন। ভবেনর েভতেরর eসব  12 তলা

ভবেন oঠানামার জনয্ বসােনা দিুট িলফট বয্বহাের েকu েনi। েকিমকয্াল আনা-েনoয়ার জনয্ েকনা eকিট

গািড় aিফেসর সামেন aলস পেড় রেয়েছ। ভবনিট িনমর্ােণ খরচ হেয়েছ 65 েকািট টাকা। sানীয় বািসnা

আবদরু রাjাক বলেলন, ‘রােতর েবলায় oi ভবেনর চারপােশ মাদেকর আ া বেস। oi ভবেনর পােশi হেলা

বিs। েসখানকার uঠিত েছেলরা রােতর েবলায় ভবেনর চারপােশ েফনিসিডল িনেয় বেস।’

পয্াথলিজ o iনিsিটuট aব লয্াবেরটির েমিডিসন pিত ার জনয্ 12 তলািবিশ  ব তল ভবনিটর eমন হাল
েকন, eর কারণ খুজঁেত েযাগােযাগ করা হয় sাsয্ aিধদpর, পিরকlনা কিমশন, sাsয্ মntণালয়সহ সংি
দpর েলােত।  aনসুnােন  জানা  যায়,  েরাগীেদর  পয্াথলিজ  েসবা  েদoয়ার  পাশাপািশ সারা েদেশর  সরকাির

পয্াথলিজকয্াল লয্াবেরটির েলার ণগত মান িঠক করেত সরকার 2010 সােল eকিট pকl aনেুমাদন েদয়।
‘esাবিলশেমn aব নয্াশনাল iনিsিটuট aব লয্াবেরটির েমিডিসন aয্াn েরফােরল েসnার’ িশেরানােমর
pকlিট  যখন  aনেুমাদন  েদoয়া  হয়,  তখন  eর  খরচ  ধরা  হেয়িছল  138  েকািট  টাকা।  pকlিট  েনoয়ার
uেdশয্  িছল,  নয্াশনাল  iনিsিটuটট  aব  লয্াবেরটির  েমিডিসন  pিত া  করা,  কিমuিনিট  o  হাসপাতাল
পযর্ােয় লয্াবেরটির েমিডিসেনর সে  সm ৃk সব জনশিkেক pিশkণ েদoয়া, সারা েদেশর লয্াবেরটির েলার
ণগত  মান  িঠক  করা।  লয্াবেরটির েলার  sীকৃিত  েদoয়া  eবং  গেবষণা  করা।  েরাগীরা  সরাসির  েসখােন

িবিভn  পরীkা-িনরীkার  জনয্  েযেত  পারেব।  আবার  েদেশর  েযেকােনা
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জায়গা েথেক ডাkারেদর েদoয়া পরীkা-িনরীkাo েসখােন করােত পারেব।
2010  সােল   কের  িতন  বছেরর  মেধয্ aথর্াৎ  2013  সােল  pকlিটর
কাজ েশষ করার কথা থাকেলo 9 বছর েপিরেয় েগেছ। চার দফা েময়াদ

বািড়েয়o eখেনা pকেlর কাজ েশষ করেত পােরিন sাsয্ aিধদpর। ফেল
138 েকািট টাকার pকেlর খরচ েবেড় unীত হেয়েছ 194 েকািট টাকায়। eখন পযর্n ei pকেl খরচ হেয়েছ

143 েকািট টাকা। sাsয্ aিধদpর eখন চাiেছ, pকlিটর েময়াদ প মবােরর মেতা বাড়ােত। িকn pকlিটর

েময়াদ বাড়ােত আপিt জািনেয়েছ পিরকlনা কিমশন। 2016 সােল পিরকlনা মntণালয় েথেক aনুেমািদত

পিরপেt বলা আেছ, েকােনা pকেl দiুবােরর েবিশ েময়াদ বাড়ােনা যােব না। eকিট pকেlর eতবার েময়াদ

বাড়ােনা সরকােরর  আিথর্ক  শৃ লার পিরপnী  বেল  মেন  কের  কিমশন।  পিরকlনা  কিমশেনর  sাsয্ শাখার
uপসিচব iমিতয়াজ মাহমুদ কােলর ক েক বেলন, ‘জনবল িনেয়ােগর জনয্ pকেlর েময়াদ বাড়ােত তারা
আমােদর কােছ psাব পািঠেয়েছ। আমরা েসিট পিরকlনামntীর দpের পািঠেয়িছ। প মবােরর মেতা pকlিটর

েময়াদ বাড়ােনা হেব িক না তা িনভর্ র করেছ eখন পিরকlনামntীর oপর।’

সরকােরর বািষর্ক unয়ন কমর্সূিচর (eিডিপ) আoতায় েনoয়া pকlিটেত eত টাকা খরচ হoয়ার পরo েকন
সাধারণ মানষু eখান েথেক েসবা পােc না eর aনসুnােন জানা েগল, িবেদশ েথেক আনা eসব যntপািত
বয্বহাের েয জনবল দরকার, তা eখেনা পায়িন sাsয্ aিধদpর। জনবল সংকেটর কারেণi বড় aে র টাকা

খরচ কেরo eখান েথেক সুফল িমলেছ না। aনুসnােন জানা েগেছ, ভবন িনমর্াণ o যntপািত েকনায় যতটা

আgহ িছল কমর্কতর্ ােদর, জনবল িনেয়াগ েদoয়ার িবষেয় ততটা গিত িছল না। ফেল যা হoয়ার তাi হেয়েছ।
ভবন o যntপািত েকনা েশষ। িকn জনবল িনেয়াগ হয়িন। 2010 সােল pকlিট aনুেমাদেনর পর েথেক eখন

পযর্n  চারবার  pকl  পিরচালক  পিরবতর্ ন  হেয়েছ।  ফেল  েকui  জনবল  িনেয়ােগর  িদেক  েবিশ  মেনােযাগ

েদয়িন। চলিত বছেরর েম মােস pকlিট সেরজিমন পিরদশর্েন িগেয়িছেলন পিরকlনা মntণালেয়র বাsবায়ন,

পিরবীkণ o মলূয্ায়ন িবভােগর (আieমiিড) uপপিরচালক সাiফুর রহমান। 20 েসেpmর ei pিতেবদক

তাঁর সে  েযাগােযাগ করেল িতিন বেলন, ‘আমার েয (sাsয্ aিধদpর) kুধা আেছ, েসটা েতা েবাঝােত হেব।
িকn  তারা  েসi  kুধার  aথর্  মntণালয়  o  জনpশাসন  মntণালয়েক  েবাঝােত  সkম  হয়িন।  যার  ফেল  তারা

জনবলo পায়িন।

aথর্  o  জনpশাসন  মntণালেয়
েযাগােযাগ  কের  েদখা  েগেছ,
নয্াশনাল  iনিsিটuট  o
পয্াথলিজ  সািভর্ েসর  জনয্  pথম
ে িণ, িdতীয়  ে িণ,  তৃতীয়  ে িণ
o  চতুথর্  ে িণর  জনয্  েমাট  705
জেনর  psাব  চাoয়া  হেয়িছল।
িকn  জনpশাসন  েথেক
aনেুমাদন  েদoয়া  হয়  200
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জেনর।  েসখান  েথেক  aথর্
মntণালয় েথেক aনুেমাদন েদoয়া
হয়  105  জেনর।  যার  মেধয্
সরকাির  আেদশ  (িজo)  হেয়েছ
18  জেনর।  যােদর  eখন  পযর্n

িনেয়াগ হয়িন। 2010 সাল েথেক
eখন  পযর্n  ei  pকেl  eকজন
pকl  পিরচালক,  eকজন
িহসাবরkক  o  িতনজন
িনরাপtাকমর্ী কাজ করেছ।’

aনসুnােন জানা েগেছ, 2015-16 aথর্বছের ei pকেl েমিডকয্াল যntপািত েকনা হেয়েছ 32 েকািট 59 লাখ
টাকার। পেরর বছর েকনা হেয়িছল আেরা 14 েকািট 60 লাখ টাকার যntপািত। চলিত aথর্বছের আেরা 46

েকািট 35 লাখ টাকার বরাd িমেলেছ। িকn তারা ei টাকা খরচ করেত পারেছ না; কারণ গত জনু মােস

pকlিটর  েময়াদ  েশষ  হেয়  েগেছ।  pকlিট  aনেুমাদেনর  সময়  sাsয্  aিধদpেরর  মহাপিরচালেকর  দািয়েt

িছেলন aধয্াপক শাহ মুনীর। ei pিতেবদক তাঁর সে  কথা বেল গত 20 েসেpmর। আট বছর আেগ sাsয্
aিধদpর েথেক িবদায় েনoয়া শাহ মনুীর কােলর ক েক বেলন, ‘কম দােম েরাগীেদর unত েসবা িদেতi
তখন  pকlিট  েনoয়া  হেয়িছল।  আমার  মেত,  pকেl  বারবার  pকl  পিরচালক  পিরবতর্ ন  করার  কারেণ

pকlিটর ei দশা। eকজন দািয়t িনেয় েকােনা িকছু বুেঝ oঠার আেগi তাঁেক বদিল কের েদoয়া হয়। eেত
জনবল িনেয়ােগর জনয্ েকােনা েচ াi হয়িন। যার ফেল ভবন o যntপািত আনা েশষ। িকn জনবল িনেয়াগ

হয়িন।’  শাহ  মুনীর  বেলন,  বাংলােদেশ  সাধারণত  েকােনা  pকl  ৈতির  করার  সে  সে  জনবল  কাঠােমা

িনেয়ােগর  pিkয়া   করা  হয়।  eটাi  িনয়ম।  pকl  aনুেমাদন  পাoয়ার  কাছাকািছ  সমেয়  জনবল

িনেয়াগpিkয়াo েশষ হয়। তখন আর সমসয্া হয় না। িকn ei pকেl ভবন o লয্াব িনমর্ােণ মেনােযাগ েদoয়া

হেয়েছ, জনবল িনেয়ােগ ততটা হয়িন।

‘জনবেল  েকন  মেনােযাগ  েদoয়া  হয়িন’ সদয্িবদায়ী  pকl  পিরচালক  ডা.  ফিরদ  েহােসন  িমঞােক  গতকাল
বধুবার সnায় p  করেল িতিন েদাষ চাপান sাsয্ মntণালেয়র েসবা িবভােগর oপর। েসi সে  ঘন ঘন pকl

পিরচালক বদিলেকo ei pকেl কািkত গিত না আসার কারণ বেল জানান িতিন। আেরা জানান, pকlিটর

কাজ  করেত েদির হেয়িছল জিম aিধgহেণর কারেণ। ভবন িনমর্ােণ tিটর িবষেয় িতিন বেলন, ‘আমরা

কাজ বুেঝ িনiিন। কারণ কােজ িনmমােনর uপকরণ বয্বহার করা হেয়েছ। িঠকাদার pিত ান িজ েক িবlাসর্

আমােদর pিত িত িদেয়েছ, তারা সব tিট িঠক কের েদেব।’

ei িজ েক িবlাসর্ হেলা সাmpিতক কয্ািসেনািবেরাধী aিভযােন েgpার যুবলীগ  েনতা  পিরচয়ধারী িজ েক
শামীেমর pিত ান।
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পিরকlনা  মntণালেয়র  বাsবায়ন,  পিরবীkণ  o  মলূয্ায়ন  িবভােগর  (আieমiিড) uপপিরচালক  েমাহাmদ
সাiফুর রহমােনর করা pিতেবদন েথেক জানা যায়, aসহায় েরাগীেদর কলয্ােণর sােথর্ েনoয়া oi pকlিটর
েময়াদ 2014 সােল pথমবার, 2016 সােল িdতীয়বার, 2017 সােল তৃতীয়বার eবং 2018 সােল চতুথর্বােরর
মেতা বািড়েয় েনoয়া হয়। আর pকl পিরচালক (িপিড) পিরবতর্ েনর িফিরিsটা e রকম : েমা. সািমuল হক
িপিড িছেলন  2011 সােলর মাচর্  েথেক aেkাবর পযর্n; aধয্াপক  ডা. মাহমদু  হাসান  িছেলন 2011 সােলর
aেkাবর েথেক 2017 সােলর িডেসmর; েমা. িজlুর রহমান 2018 সােলর েফbয়াির েথেক গত eিpল eবং
েমা. ফিরদ েহােসন িমঞা e বছর eিpল েথেক েসেpmর পযর্n। eর পর oi pকেlর িপিড হেয় েযাগ েদন ডা.

আবুল খােয়র েমাহাmদ শামসুjামান।

eত ঘন ঘন িপিড বদেলর দায় কার জানেত
চাiেল  ফিরদ  েহােসন  িমঞা  গতকাল
আবারo  দায়  চাপান  sাsয্  মntণালেয়র
oপর।  তাঁর  কথার  সূt  ধের  sাsয্
মntণালেয়র  aিতিরk  সিচব  সাiদরু
রহমানেক p  করা হেল িতিন ধু বেলন,
aেনক সময় িপিড দািয়t uপেভাগ কেরন
না। েস জনয্ তাঁেক বদিল কের েদoয়া হয়।

72% কাজ েশষ হoয়ার পর মেন হেলা
নাnিনকতা েনi

রাজধানীর আগারগাঁoেয় ‘পযর্টন ভবেনর’
pধান  কাযর্ালয়  িনমর্ােণর  কাজিট  

হেয়িছল দiু বছর আেগ। দিুট েবiজেমnসহ
13  তলা  ভবনিটর  ছাদ  ঢালাiেয়র  কাজ
eরi  মেধয্  েশষ  হেয়েছ।  িবদযু্ৎ  সংেযাগ,

টাiলস বসােনার কাজo েশষ। pকl র
দiু  বছর  পর  72  শতাংশ  কাজ  েশষ  কের
eখন  পযর্টন  করেপােরশন  বলেছ,  ভবনিট
নাnিনক  হয়িন;  aতয্াধুিনকo  হয়িন।
েদিশ-িবেদিশ  পযর্টক  টানেত  ভবনিট
নাnিনক  o  aতয্াধুিনক  কের  তুলেত  হেব।  ভবনিট  নাnিনক  কের  তুলেত  বাড়িত  টাকা  চাi।  eকi  সে

বাড়িত সময়o চাi। েস  কারেণ 62 েকািট  টাকার  pকlিটর  খরচ বািড়েয় 79 েকািট  টাকা eবং  pকেlর

েময়াদ আেরা eক বছর বািড়েয় 2020 সােলর জনু পযর্n করেত চায় পযর্টন করেপােরশন।

কােলর ক ’র aনসুnােন জানা েগেছ, 13 তলা ভবেনর ছাদ ঢালাi েশেষ eখন পযর্টন করেপােরশন ভবেনর
oপের eকিট aতয্াধুিনক েরেsারাঁ করেত চায়। pকlিটর কাজ যখন pায় েশেষর িদেক তখন েকন েরেsারাঁ
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করার কথা মেন পড়ল eর কারণ খুজঁেত জানা েগল, দiু বছর পর eেস পযর্টন করেপােরশেনর কমর্কতর্ ােদর
মেন  হেয়েছ,  েশেরবাংলানগর  aেনকটা  pশাসিনক  eলাকা  িহেসেব  প  েপেয়েছ।  ei  eলাকায়  unতমােনর

েকােনা  খাবােরর  েরেsারাঁ  েনi।  ফেল  eখান  েথেক  সরকাির  িবিভn  দpের  খাবার-নাশতা  িবতরণ  করেল

বাড়িত  আেয়র  uৎস  ৈতির  হেব।  েরেsারাঁিট  aতয্াধুিনকভােব  গেড়  েতালা  হেব।  সংেশািধত  pকেl  তাi

েরেsারাঁ িনমর্ােণর কথািট সংযুk করা হেc। মলূ pকেl েকন েরেsারাঁ েঢাকােনা হয়িন, জানেত চাiেল পযর্টন
করেপােরশেনর মহাবয্বsাপক (পূতর্ ) মাহমুদ কবীর কােলর ক েক বেলন, ‘আেগ যাঁরা দািয়েt িছেলন, তাঁরা
িবষয়িট  oভােব  িচnা  কেরনিন।  পযর্টন  করেপােরশন  েযেহতু  sায়tশািসত  pিত ান,  তাi  েরেsারাঁ  েথেক

বাড়িত আয় করা েযেতi পাের।’

ভবনিটেত নাnিনক o sাপতয্ৈশলীর সিnেবশ ঘটােত নতুন কের সাজােনার পিরকlনা েনoয়া হেয়েছ। েস

কারেণ  বাড়িত  17  েকািট  টাকা  েচেয়  পিরকlনা  কিমশেন  psাব  পািঠেয়েছ  পযর্টন  করেপােরশন।  pকেlর
েময়াদ eক বছর বাড়ােনা o বাড়িত 17 েকািট টাকার psাবিট eখন পিরকlনামntী eম e মাnােনর দpের
রেয়েছ।

pকেlর কাজ 72 শতাংশ েশষ হoয়ার পর নতুন কের কী করেত চায় পযর্টন করেপােরশন eর কারণ খুজঁেত
িগেয়  জানা  েগল,  ভবেন  ঢুকেতi  েফয়ার  েফস  সােফর্ স  সংেযাজন  করেত  চায়;  েযটা  2017  সােল  pকlিট
aনেুমাদেনর  সময়  িছল  না।  62  েকািট  টাকার  pকlিট  েকন  79  েকািট  টাকা  করার  psাব  করা  হেলা—
েকাথায়  েকাথায়  নতুন  নতুন  a  যুk  হেc  তার  েখাঁজ  িনেয়  জানা  েগল,  পুেরা  13  তলা  ভবনিটর
sাপতয্ৈশলীর সিnেবশ চায় পযর্টন করেপােরশন। ভবেনর েভতের আেগ iেটর পািটর্ শন েদoয়ার কথা িছল;

েসিট বাদ িদেয় eখন gাস পািটর্ শন েদoয়ার psাব করা হেয়েছ। যার জনয্ বাড়িত 55 লাখ টাকা েচেয়েছ

সরকাির  সংsািট।  ভবনিটেক  jালািনসা য়ী  করেত  ভবেনর  পি ম  িদেক  aয্ালিুমিনয়াম  ে মসহ  েলা  িহট

eিমশন  gাস  িদেয়  আcাদন  করা  হেব,  যা  আেগ  aনুেমাদেনর  সময়  িছল  না।  েসিমনার  হেলর  শbযnt

পিরবতর্ েনর psাবo করা হেয়েছ। e ছাড়া ভবেনর েভতের আধুিনক টয়েলট সুিবধা, ডাটা েসnার sাপেনর

psাবo েদoয়া হেয়েছ।

জানেত চাiেল িঠকাদাির pিত ান নয্াশনাল েডেভলপেমn iি িনয়ার িলিমেটেডর pেকৗশলী আলতাফ েহােসন
কােলর  ক েক  বেলন,  ‘েযেহতু  eিট  পযর্টন  করেপােরশেনর  pধান  কাযর্ালয়,  তাi  আমরা  eিটেক  আেরা
েসৗnযর্মি ত কের তুলেত চাi। েসখােন eকিট েরেsারাঁ ৈতিরর পিরকlনা েনoয়া হেয়েছ। আেরা নতুন িকছু

uপকরণ o েসবা sাপন করা হেব।’

pকlিট ৈতিরর সময় মেন না হেলo eখন eেস পযর্টন করেপােরশেনর মেন হেয়েছ, পযর্টন ভবনিট সদর দpর
হoয়ায়  eখােন  unতমােনর  আসবাবপt  থাকা  দরকার।  েস  কারেণ  pকlিট  সংেশাধেনর  দরকার  বেল

জািনেয়েছ পযর্টন করেপােরশন। পযর্টন করেপােরশেন েচয়ারময্ােনর জনয্ eকিট েচয়ার েকনা বাবদ দাম ধরা

হেয়েছ 45 হাজার টাকা। চারজন পিরচালেকর জনয্ সমান েচয়ার িকনেত সমান দাম ধরা হেয়েছ। েটিবল,

আলমাির, বকুেশলফসহ 476িট আসবাবপt েকনা হেব ei pকেlর আoতায়।
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pধানমntীর নােম pকlo পেড় থােক

pধানমntী েশখ হািসনার নােম pকl জামালপুের েশখ হািসনা েমিডকয্াল কেলজ o হাসপাতাল। eখন েথেক

চার বছর আেগ 716 েকািট টাকা খরেচ pকlিট eকেনক সভায় aনেুমাদন েদoয়া হয়। বাংলােদেশর aনয্তম

aবেহিলত  o  দািরdয্pবণ  েজলা  জামালপুর।  sাsয্েসবায়  aনয্  েজলার  তুলনায়  aেনক  িপিছেয়  মধয্া েলর

েজলািট। ei েজলার মানষু যােত সহেজ িচিকৎসােসবা েপেত পাের, েস জনয্ pধানমntীর আgেহ 2016 সােল
সদর uপেজলায় 716 েকািট টাকা বয্েয় েশখ হািসনা েমিডকয্াল কেলজ o হাসপাতাল িনমর্ােণর িসdাn েনয়
সরকার। ei  pকেlর  মূল  কাজ  িছল  500  শযয্ািবিশ  েশখ  হািসনা  হাসপাতাল িনমর্ােণর  কাজ।  গত  িতন
বছের  ei  pকেlর  আoতায়  aনয্ানয্  কাজ  েযমন  eকােডিমক  ভবন,  ছাtেদর  েহােsল,  ছাtী  েহােsল,
ডরিমটির  ভবন,  aনয্ানয্  আবািসক  ভবেনর  িনমর্াণকাজ  েশষ  হেলo  pধানমntীর  নােম  500  শযয্ািবিশ
হাসপাতােলর  কাজ  eখেনা  i  হয়িন।  eর  কারণ  খুজঁেত  কাগজপt  েঘঁেট  েদখা  েগেছ,  েশখ  হািসনা
েমিডকয্াল  কেলজ  o হাসপাতাল pকেlর  আoতায়  500  শযয্ার  হাসপাতােলর  জনয্ বরাd  করা  আড়াi  শ
েকািট  টাকা  রাখা  হেয়েছ  ভারতীয়  ঋণ  েথেক।  eর  বাiের  যত  কাজ  হেয়েছ,  সবi  রা ীয়  টাকায়।  sাsয্

মntণালেয়র কমর্কতর্ ারা জােনন, ভারতীয় ঋেণর টাকা পাoয়া কিঠন। িঠকাদার িনেয়ােগ জিটলতা েদখা েদয়।
িঠকাদার  িনেত  হয়  ভারত  েথেক।  পণয্  o  েসবা  আনেত  হয়  েস  েদশ  েথেক।  2010  সাল  েথেক  সরকােরর

িবিভn মntণালয় ei সমসয্ার মধয্ িদেয় যােc। েশখ হািসনা হাসপাতােলর মেতা eকিট sশর্কাতর pকl েকন

ভারতীয় ঋেণ রাখা হেলা তা িনেয় p  আেছ sাsয্ aিধদpেরর কমর্কতর্ ােদর মেধয্।

pকl  পিরচালক  oয়ািকল  আহেমদ  কােলর  ক েক  বেলন,  ‘আমরা  তখেনা  pকlিট  রা ীয়  েকাষাগােরর
টাকায় বাsবায়েনর কথা বেলিছলাম। আমরা জানতাম ভারতীয় ঋেণ টাকা িনেল pকl বাsবায়েন জিটলতা

েদখা েদেব। িকn তখন মntণালয় েথেক িবষয়িট t েদoয়া হয়িন। ভারতীয় ঋেণ েশখ হািসনা হাসপাতাল

িনমর্াণ না করেত aনেুরাধ কেরিছলাম।’ oয়ািকল আহেমদ বেলন, ‘আমরা eখেনা বলিছ, pকlিট ভারতীয়

ঋেণ বাsবায়ন না কের িনজs টাকায় করেত। psাবিট িনেয় আেলাচনা চলেছ। েদখা যাক কী হয়।’

sাsয্ মntণালেয়র তথয্ বলেছ, oi সময় sাsয্ o পিরবার কলয্াণ মntণালেয়র সিচব িছেলন ৈসয়দ ম ু ল
iসলাম। sাsয্ aিধদpর o গণপূতর্  aিধদpেরর কমর্কতর্ ারা বলেছন, তাঁরা েশখ হািসনা হাসপাতালিট সরকাির

টাকায় বাsবায়েনর psাব িদেয়িছেলন। িকn sাsয্ মntণালয় িবষয়িট আমেল েনয়িন। হাসপাতাল ভবেনর
জনয্ যখন  দরপt  আhান  করা  হয়,  তখন  সবর্িনm দরদাতা িনবর্ািচত হয়  ভারেতর িসনেটk  িসেsম  নােম
eকিট কmািন। িকn কmািনিট েয দাম ধেরেছ, তা সরকােরর বােজেটর েচেয় 34 শতাংশ েবিশ। eত েবিশ
টাকায়  500  শযয্ািবিশ  হাসপাতাল  ভবনিট  করা  িঠক  হেব  না  িবধায়  েসখান  েথেক  সের  আেস  sাsয্
মntণালয়। e কারেণ গত চার বছের ভবনিটর কােজর agগিত শনূয্। আর সিঠক িসdাn না িনেত পারায়

pকl বয্য় eখন িগেয় েঠেকেছ eক হাজার েকািট টাকায়। েময়াদ েবেড়েছ দiু বছর। eর ফেল pকেlর সুফল

পাoয়া েথেক বি ত হেc সাধারণ মানষু।
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সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,

is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মুিdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : [email protected]
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