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sাsয্ o পিরবারকলয্াণ মntণালেয়র আoতাধীন েকndীয় ঔষধাগাের (িসeমeসিড বা েসnার েমিডেকল
েsার  িডেপা)  pায়  26  েকািট  টাকার  ‘নয়ছয়’  করার  pমাণ  েপেয়েছ  সংসদীয়  কিমিট।  িবেদিশ
uৎপাদনকারী  pিত ােনর  aনেুমািদত  েলাকাল  eেজেnর  সে  েযাগসাজেশ  পণয্  আমদািনর  নােম
জািলয়ািতর মাধয্েম ei টাকা ‘নয়ছয়’ করা হয়।
েসামবার  জাতীয়  সংসদ  ভবেন  aনিু ত  সরকাির  িহসাব  সmিকর্ ত  sায়ী  কিমিটর  ৈবঠেক  e  িনেয়
আেলাচনা  হয়।  ৈবঠেক  িসeমeসিড  ছাড়াo  ঢাকা  েমিডেকল  eবং  ব বnু  েশখ  মিুজব  েমিডেকল
িব িবদয্ালয়  eবং  রংপুর  েমিডেকল  কেলজ  হাসপাতােলর  2012-13  aথর্বছেরর  িহসাব  সmিকর্ ত
মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর িবেশষ aিডট িরেপাটর্  2013-14 aিডট আপিtর কেয়কিট aনেুcদ
িনেয়o আেলাচনা হয়।
ৈবঠক সূt জানায়, িসeমeসিড কতৃর্ ক িবেদিশ uৎপাদনকারী pিত ােনর aনুেমািদত েলাকাল eেজেnর
সে  েযাগসাজেশ পণয্ আমদািনর নােম জািলয়ািতর মাধয্েম আিথর্ক kিত হেয়েছ 14 েকািট 31 লাখ 47
হাজার 345 টাকা।
aিভেযাগ রেয়েছ- িসeমeসিডর সােবক পিরচালক েমজর েজনােরল (aব.) ৈসয়দ  iফেতখার uিdন e

  সংসদ িরেপাটর্ ার
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aিনয়েমর সে  জিড়ত। ৈবঠেক বলা হয়, জাতীয় ঔষুধনীিত uেপkা কের বাজারমলূয্ aেপkা asাভািবক
ucমেূলয্ oষুধপt  o িচিকৎসা  সর ামািদ েকনার  কারেণ  আিথর্ক  kিত  হেয়েছ  11  েকািট  66  লাখ  5
হাজার 35 টাকা।
যিদo  e  ঘটনায়  জিড়ত  সরবরাহকারী  pিত ােনর  stািধকারী  (েলাকাল  eেজn) আহসান  কবীর  খান
আপিt েলা  সিঠক  নয়  বেল  আtপk  সমথর্েনর  জনয্  সংসেদর  কাযর্pণািল  িবিধর  205  িবিধ  aনযুায়ী
সংসদীয়  কিমিটর  সভাপিত  বরাবর  বয্িkগত  নািনর  জনয্  আেবদন  কেরন।  েস  aনুযায়ী  সভাপিত
তােদরেক eর আেগর ৈবঠেক uপিsত থাকার aনমুিত িদেয়িছেলন।
সূt জানায়, ৈসয়দ iফেতখার uিdেনর েছেলর aসুsতার জনয্ িবেদেশ যাoয়ায় সভাপিত বরাবর সময়
েচেয় পুনরায় আেবদন কেরন। তার aনপুিsিতেত তার পেk sাsয্ aিধদফতেরর মহাপিরচালক e িবষেয়
sাsয্ o পিরবারকলয্াণ মntণালয় কতৃর্ ক গিঠত কিমিটর িরেপাটর্  uপsাপন কেরন।
পের ৈবঠেক সরবরাহকারী pিত ােনর stািধকারী (েলাকাল eেজn) আহসান কবীর খান uপিsত েথেক
আtপk সমথর্ন কের বkবয্ েদন। কিমিট সবিকছু েশানার পর আগামী eক মােসর মেধয্ জিড়ত বয্িkেদর
বkবয্ gহণসহ িtপkীয় ৈবঠেকর মাধয্েম িসeিজর মাধয্েম কিমিটর কােছ e িবষেয় িরেপাটর্  uপsাপেনর
সুপািরশ কের।
ৈবঠক  েশেষ  কিমিটর  সভাপিত  ডা.  sম  আলী  ফরাজী  সাংবািদকেদর  বেলন,  aিডট  আপিtেত  তারা
েকndীয়  ঔষধাগােরর  (িসeমeসিড)  pায়  26  েকািট  টাকার  নয়ছেয়র  pমাণ  েপেয়েছন।  িবেদিশ
uৎপাদনকারী  pিত ােনর  aনেুমািদত  েলাকাল  eেজেnর  সে  েযাগসাজেশ  পণয্  আমদািনর  নােম
জািলয়ািতর মাধয্েম ei টাকা নয়ছয় করা হয়।
◌্oষুধ  aবsায়  সংসদীয়  কিমিট  আগামী  eক  মােসর  মেধয্  জিড়ত  বয্িkেদর  বkবয্  gহণসহ  িtপkীয়
ৈবঠেকর মাধয্েম িসeিজর মাধয্েম কিমিটর কােছ e িবষেয় িরেপাটর্  uপsাপেনর সুপািরশ কেরেছ।
জানা  েগেছ,  বতর্ মােন  লস  aব  pিসিডuেরর  205  িবিধ  aনুযায়ী  জিড়ত  বয্িkবেগর্র  জনয্  বয্িkগত
নািনর বয্বsা রাখা হেয়েছ। eর ফেল দায়ী বয্িk আtপk সমথর্ন করার সুেযাগ েপেয় িনেজেদর দায়

েথেক মkু করার সুেযাগ পান। e ছাড়াo ৈবঠেক aনয্ ছয়িট aিডট আপিt িপe কিমিট কতৃর্ ক িনেদর্শনার
আেলােক যথাযথভােব সmািদত হoয়ায় কিমিট আপিt েলা িন িtর সুপািরশ কের।
কিমিটর  সভাপিত  ডা.  েমা.  sম  আলী  ফরাজীর  সভাপিতেt  ৈবঠেক  কিমিটর  সদসয্  আবুল  কালাম
আজাদ, েমা. আবদসু শহীদ, েমা. আফছা ল আমীন, েমা. শহীদjুামান সরকার, আহসানুল iসলাম (িটটু),
েবগম oয়ািসকা আেয়শা খান eবং েমা. জািহদরু রহমান aংশ েনন।
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